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Η συμβολή της ύπαρξης γεωχωρικών δεδομένων
στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη
•

Οι γεωχωρικές πληροφορίες υποστηρίζουν την αποτελεσματική λήψη
αποφάσεων για την αντιμετώπιση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και
οικονομικών ζητημάτων

•

Η τοποθεσία (location) είναι μια κρίσιμη πληροφορία. Η κοινή σύνδεση
δραστηριοτήτων και στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον ίδιο τόπο
επιτρέπει τη συνδυασμένη προβολή, σύγκριση και ανάλυση διαφορετικών
συνόλων δεδομένων.

•

Η πρόσβαση σε επίκαιρα, ακριβή και αξιόπιστα γεωχωρικά δεδομένα
επιτρέπει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να εντοπίσουν πού
χωροθετούνται οι πόροι, η υποδομή και οι άνθρωποι.

Η συμβολή της ύπαρξης γεωχωρικών δεδομένων
στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη
•

Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων γεωχωρικών πληροφοριών παρέχει
ένα ισχυρό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων και είναι επίσης ένα ισχυρό
εργαλείο για την χωρική έκφραση διαφόρων δεδομένων.

•

Η δύναμή τους έγκειται όχι μόνο στην ικανότητα απεικόνισης των χωρικών
σχέσεων αλλά και στη δημιουργία μιας ολιστικής αντίληψης του
περιβάλλοντος που προκύπτει από τα διασυνδεδεμένα στοιχεία και τις
πολύπλοκες σχέσεις.

•

Απώτερος στόχος της γεωχωρικής πληροφορίας είναι η «αποτελεσματικότερη
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και η προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης» (Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και
Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Εθνική υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών –
κύρια οφέλη
•

Η εθνική υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών δεν είναι
απλώς μια βάση. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτή ως ένα
πλαίσιο πολιτικών, θεσμικών ρυθμίσεων, τεχνολογιών,
δεδομένων και ανθρώπων που επιτρέπει την ανταλλαγή και
την αποτελεσματική χρήση της γεωχωρικής πληροφορίας.

Εθνική υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών –
κύρια οφέλη
•
•
•
•

Καλύτερος σχεδιασμός, διαχείριση και παρακολούθηση της αστικής
ανάπτυξης από την κυβέρνηση, σε όλα τα επίπεδα. (1/2)
παρακολούθηση των χωρικών προτύπων
αναλύσεις σε διαφορετικά διοικητικά και χωρικά επίπεδα: εθνικό,
περιφερειακό, μητροπολιτικό, αστικό, γειτονιάς.
πληροφόρηση και διαπιστώσεις αναφορικά με (ενδεικτικά ζητήματα):
o
o
o
o

ρυθμό της αστικής εξάπλωσης ανά χωρική ενότητα, κατανομή και πυκνότητα,
υποκινητές της αστικής αλλαγής,
σχέση της αύξησης του πληθυσμού και της αστικής ανάπτυξης,
μέτρηση δεικτών όπως η συνεκτικότητα (ως συνάρτηση της αστικής
πυκνότητας), η έκταση των ανοικτών/πράσινων χώρων ανά κάτοικο και η
εγγύτητα και προσβασιμότητα αυτών των χώρων

Εθνική υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών –
κύρια οφέλη
•

Καλύτερος σχεδιασμός, διαχείριση και παρακολούθηση της αστικής
ανάπτυξης από την κυβέρνηση, σε όλα τα επίπεδα. (2/2)

•

Η επιτυχημένη αστική ανάπτυξη εξαρτάται από το συντονισμό τριών
διακριτών αλλά αλληλεξαρτώμενων διαδικασιών:
o δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές,
o ιδιωτικές επενδύσεις σε παραγωγικό κεφάλαιο και
o επενδύσεις νοικοκυριών στις κατοικίες.

•

Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται η ανάπτυξη και η
έλλειψη πληροφοριών που είναι διαθέσιμες σε κάθε ομάδα φορέων
εμποδίζει συχνά αυτόν τον συντονισμό. Τα μεγάλα δεδομένα (big data)
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτού του
κενού και να διευκολύνουν τον καλύτερο συντονισμό, ιδιαίτερα όταν ο
ρυθμός της αστικής ανάπτυξης ξεπερνά την ικανότητα των αρχών να
κατανοήσουν πώς μεγεθύνονται και μεταλλάσσονται οι πόλεις.

Εθνική υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών –
κύρια οφέλη
•
•

Καλύτερη χωροθέτηση δημοσίων υπηρεσιών και κοινωνικών εξυπηρετήσεων.
Η γεωχωρική πληροφορία βοηθάει τις κυβερνήσεις να καθορίσουν που θα
τοποθετήσουν δημόσιες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αθλητικούς χώρους,
πολιτιστικούς χώρους κλπ.

•
•

Τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και διευκόλυνση των επενδύσεων.
Τα γεωχωρικά δεδομένα διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, στην καινοτομία και στην τεχνολογική
εξέλιξη, καθώς παρέχουν σύνολα δεδομένων για την υποστήριξη των
οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και για την ανάπτυξη νέων
υπηρεσιών.
Ένας δυνητικός ξένος επενδυτής είναι απολύτως αναγκαίο για την επίσπευση
των διαδικασιών να γνωρίζει τυχόν δεσμεύσεις, περιορισμούς και
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σε κάθε τόπο.

•

Εθνική υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών –
κύρια οφέλη
•
•

Συμβολή στην πρόληψη και προστασία από τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής.
Η γεωχωρική ανάλυση μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα, την ακρίβεια και την
αποδοτικότητα με την εξοικονόμηση κόστους όσον αφορά τη διαχείριση σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και την ανάκαμψη από καταστροφές, ενώ
μπορεί να επιτρέψει την εκτίμηση εναλλακτικών προληπτικών μέτρων με
μεγαλύτερη βεβαιότητα.
o Για παράδειγμα, με την προσομοίωση ενός συμβάντος πλημμύρας και
την οπτικοποίηση της πληγείσας περιοχής, για την εκτίμηση των
επιπτώσεων στις μεταφορικές υποδομές, τα έργα κοινής ωφέλειας, τα
κτίρια και τους ανθρώπους, ώστε να τεθούν μέτρα πρόληψης και να
διατυπωθούν σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Διεθνής εμπειρία – ορισμένα παραδείγματα
•
•

Γιοχάνεσμπουργκ
Πλαίσιο για τη Χωρική Ανάπτυξη του Γιοχάνεσμπουργκ για το 2040.

•

Το Γιοχάνεσμπουργκ έχει χρησιμοποιήσει γεωχωρική πληροφορία για την ανάλυση των
ανισοτήτων και της φτώχειας, τις ασυμβατότητες μεταξύ εργασίας-κατοικίας, τις χωρικές
ασυνέχειες, τη χαμηλή κινητικότητα με ήπια μέσα μετακίνησης (πεζή – low walkability),
και τα προβλήματα ως προς τις χρήσεις γης. Η πληροφορία τροφοδότησε τον
πολεοδομικό σχεδιασμό και συνέβαλλε στην προετοιμασία εναλλακτικών σεναρίων
ανάπτυξης για το μέλλον.

Διεθνής εμπειρία – ορισμένα παραδείγματα
•
•

Uji (Ιαπωνία)
Οι πολεοδόμοι αξιοποίησαν το σύστημα γεωχωρικής πληροφορίας για να
εντοπίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και με το μικρότερο δυνατό κόστος που
θα πρέπει να χωροθετήσουν κέντρα φροντίδας παίδων. Μέσα από γεωχωρικές
αναλύσεις, μπόρεσαν να εντοπίσουν τις περιοχές με τη μεγαλύτερη πυκνότητα
μικρών παιδιών και εν συνεχεία να οπτικοποιήσουν αυτή την πληροφορία μέσω
παραγωγής χαρτών.

Διεθνής εμπειρία – ορισμένα παραδείγματα
•
•

Βοστόνη
Η Βοστόνη έχει δημιουργήσει ένα γεωχωρικό σύστημα πληροφορίας για τις πηγές
ανανεώσιμης ενέργειας, ώστε να καθοδηγεί τις επενδυτικές αποφάσεις στον
τομέα αυτόν και να παρακολουθεί τον στόχο της δημοτικής αρχής για μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 25% μέχρι το 2020.

Διεθνής εμπειρία – ορισμένα παραδείγματα
•
•

•

Νέα Υόρκη
Στον τομέα της διατροφής και της υγείας, ένα
πρόγραμμα οπτικοποίησε τη σχέση μεταξύ
έλλειψης καταστημάτων με προϊόντα υψηλής
διατροφικής αξίας (quality stores) σε
συγκεκριμένες περιοχές με χαμηλό επίπεδο
υγείας. Οι πολεοδόμοι ενσωμάτωσαν αυτή
την πληροφορία στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων ώστε να προσδιορίσουν περιοχές
που έχουν μεγάλη ανάγκη για χωροθέτηση
τέτοιων επιχειρήσεων (grocery stores), ώστε
να μειωθεί η εξάρτηση των κατοίκων από το
πρόχειρο φαγητό και άλλες ανθυγιεινές
εναλλακτικές.
Με βάση άλλο πρόγραμμα, οι πολεοδόμοι της
Νέας Υόρκης προσδιόρισαν γεωγραφικές
περιοχές και κτίρια με κίνδυνο πλημμύρας,
καθώς και τη δυνητική οικονομική απώλεια
από τέτοιες καταστροφές. Ενσωμάτωσαν
αυτή την πληροφορία στις επενδυτικές
αποφάσεις στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για
την κλιματική αλλαγή.

Η συγκρουσιακή φύση του σχεδιασμού

Ο χωρικός (στρατηγικός) σχεδιασμός
αποτελεί μια πολύπλοκη και δυναμική
διαδικασία. Πάνω από όλα είναι μια
εξελικτική διαδικασία (οικοσύστημα).
ΣΧΕΔΙΑΖΩ, σκέψη, επιθυμία για κάτι
που προγραμματίζω ώστε να
πραγματοποιηθεί στο μέλλον.
Πρακτική: θεραπεύει το σύμπτωμα και
όχι την αιτία (ex post και όχι ex ante
σχεδιασμός)

1977

Pozoukidou, G., & Ntriankos, I. (2017). Measuring and
assessing urban sprawl: A proposed indicator system for
the city of Thessaloniki, Greece. Remote Sensing
Applications: Society and Environment, 8, 30-40.

19
1991
77

Pozoukidou, G., & Ntriankos, I. (2017). Measuring and
assessing urban sprawl: A proposed indicator system for
the city of Thessaloniki, Greece. Remote Sensing
Applications: Society and Environment, 8, 30-40.

2011

Pozoukidou, G., & Ntriankos, I. (2017). Measuring and
assessing urban sprawl: A proposed indicator system for
the city of Thessaloniki, Greece. Remote Sensing
Applications: Society and Environment, 8, 30-40.

• Διάσπαρτη δόμηση
• Δημιουργία νέων πυρήνων κεντρικών
λειτουργιών εκτός του ΠΣΘ
• Κυκλοφοριακή συμφόρηση
• Χωροθέτηση κατοικίας και εργασίας

Η κλασσική προσέγγιση του στρατηγικού
χωρικού σχεδιασμού
Το εύλογο ερώτημα του χωρικού σχεδιασμού:
Τι θα συμβεί εάν….?

Η απάντηση βασίζεται κυρίως σε πρωτογενή
ποσοτικά στοιχεία (πληθυσμιακές μεταβολές,
και
μακροοικονομικά
στοιχεία
που
διαμορφώνουν τις τάσεις ανάπτυξης) καθώς
και στην διαίσθηση/ ευφυΐα του μελετητή.
Μεγάλου βαθμό υποκειμενικής κρίσης του
βέλτιστου σεναρίου ανάπτυξης.

Ερώτημα:
Γιατί υπάρχει αυτή η
υστέρηση στη χρήση
σύνθετων ποσοτικών
μεθόδων?
Είναι παγκόσμια τάση
ή παρατηρείται μόνο
στην Ελλάδα.

4 Σενάρια (έτος βάσης 2006 στο 2026)
Αφετηρία χάρτης πραγματικών χρήσεων γης 2006
Διαφοροποίηση των σεναρίων ως προς (α) καταλληλόλητα της γης (β)
συγκοινωνιακές υποδομές (γ) τις προτεραιότητες σχεδιασμού (τι επιτρέπεται που)
(δ) πληθυσμιακή μεταβολή (ε) απασχόληση

Πόλεις ως «οργανωμένη» πολυπλοκότητα
Τα αναπάντεχα μαθηματικά των
πόλεων- Τhe surprising math of
cities (TED Global Talk, 2011)
https://www.ted.com/talks/geoffre
y_west_the_surprising_math_of_ci
ties_and_corporations?language=e
l#t-1034487
Η έννοια της πολυπλοκότητας
βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών
των νέων προσεγγίσεων στο
χωρικό σχεδιασμό. Πόλη ως
σύστημα που αυτοσυντηρείται,
αναπαράγεται και εξελίσσεται.

That isn't just a lot of splattered paint on those
canvases, it's good mathematics
(Pollock's Fractals. Richard Taylor, Physist, Discover
magazine, 2001)

Βασική ιδέα είναι η συλλογή και
ανάλυση μεγάλου όγκου
δεδομένων έτσι ώστε να
ανακαλύψουμε τον τρόπο εξέλιξης
των πόλεων και η οποία θα μας
δώσει την δυνατότητα για μια πιο
επιστημονική θεώρηση της πόλης.

Κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα αυτά τα μοντέλα
προσομοίωσης στην Ελλάδα?
•

καθολικό έλλειμμα σε έγκυρες και αξιόπιστες βάσεις δεδομένων οι οποίες είναι
απαραίτητες για τον σχεδιασμό του χώρου
– έλλειψη –σε αρκετές περιοχές– κτηματολογίου και δασολογίου
– απουσία ενιαίας βάσης για τον καθορισμό του αιγιαλού και της παραλίας, όπως
και περιοχών περιβαλλοντικής προστασίας.

Αποτέλεσμα:
• συντήρηση του μεγάλου βαθμού εισχώρησης της υποκειμενικής κρίσης σε
διοικητικές πράξεις
• επιβάρυνση των χρόνων ολοκλήρωσης των μελετών και του κόστους τους
• δημιουργία συνθηκών για την ευδοκίμηση αδιαφανών και περίπλοκων
διαδικασιών στη διοίκηση.

Η κατάσταση στην Ελλάδα
• N. 4447/2016 για το Χωρικό Σχεδιασμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τόσο στο επίπεδο του Στρατηγικού Χωρικού Σχεδιασμού (Ειδικά Χωροταξικά
Πλαίσια, Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια) όσο και στο επίπεδο του Ρυθμιστικού
Χωρικού Σχεδιασμού (Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ειδικά Χωρικά Σχέδια) οι απαιτήσεις
διασυνδεδεμένων και επικαιροποιημένων γεωχωρικών δεδομένων είναι ιδιαίτερα
μεγάλες, προκειμένου να καταστεί εφικτή η επιθυμούμενη ολοκληρωμένη χωρική
ανάπτυξη και οργάνωση.
• Ανάγκη για μία διασυνδεδεμένη και ταυτόχρονη αντιμετώπιση των ζητημάτων της
ψηφιακής υποδομής, των χωρικών στρατηγικών, των επενδύσεων, της προστασίας
του περιβάλλοντος κοκ.

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Μελέτη του ΣΕΒ (2014) με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού από τη σκοπιά
της επιχειρηματικότητας»
•«Εντοπίζεται χαμηλή ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών και συστημάτων σε όλα
τα στάδια του σχεδιασμού, καθώς και έλλειμμα σε αξιόπιστες βάσεις γεωχωρικών /
γεωγραφικών δεδομένων»
•Έλλειψη προτυποποίησης και ενσωμάτωσης τεχνολογιών στο σύστημα σχεδιασμού.
•Έλλειμμα σε χωρικές βάσεις (π.χ. ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας, δάση,
αρχαιολογικοί χώροι, κτηματολόγιο, ζώνη αιγιαλού-παραλίας κ.ά.).

Εθνική υποδομή γεωχωρικών
πληροφοριών: Ζητούμενο
Η εθνική υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών και η πρόσβαση σε αυτήν από όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, επαγγελματίες και πολίτες αποτελεί ζητούμενο. Η
ύπαρξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών εκτιμάται ότι θα επιτελέσει
αυτό το στόχο.
– Θα οδηγήσει στην ύπαρξη αδιαμφισβήτητων ορισμών στοιχείων του χωρικού
σχεδιασμού, που δεν επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες.
– Θα συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
– Θα συμβάλλει στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του
χωρικού σχεδιασμού.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας

https://blogs.worldbank.org/category/tags/geospatial-technology

