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Περίληψη 
 

Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα αποτελούν μία ειδική κατηγορία 

πληροφοριακών συστημάτων, που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και 

επεξεργασία χωρικών, χρονικών και λοιπών δεδομένων Marketing, καθώς και την 



παρουσίασή τους με διάφορες μορφές. Η τεχνολογία των συστημάτων αυτών 

υφίσταται από την δεκαετία του ’60, αλλά ως αποτέλεσμα της αλματώδους 

ανάπτυξης των τεχνολογιών Hardware και Software έχει εξελιχθεί θεαματικά τα 

τελευταία χρόνια. Τομείς όπως οι μεταφορές, η διαχείριση γης, ο δημόσιος τομέας, ο 

στρατός, κλπ χρησιμοποιούν σε πολλές δραστηριότητές τους τέτοιου είδους 

πληροφοριακά συστήματα, ενώ πολλές επιχειρήσεις στηρίζουν σε αυτά θέματα που 

σχετίζονται με διαχείριση παραγγελιών, πωλήσεων, αποθηκών, διανομής, κλπ. 

Το Marketing, όντας ένας τομέας που σχετίζεται άμεσα με τα παραπάνω θέματα και 

τη γενικότερη θέση και παρουσία μιας επιχείρησης στην αγορά, βρίσκει στη 

συγκεκριμένη κατηγορία των πληροφοριακών συστημάτων, ένα πολύτιμο εργαλείο 

στήριξης αποφάσεων. Η επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών που στηρίζονται σε 

χωρικά δεδομένα και δεδομένα Marketing, με τη χρήση κατάλληλου Software και 

Hardware καθίσταται μια πολύ εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη διαδικασία, που 

αντικαθιστά χρονοβόρες, επίπονες και απαιτητικές σε ανθρώπινο δυναμικό 

διαδικασίες πρόβλεψης, εκτίμησης, καθώς και σχεδιασμού και αναπαράστασης. Όσο 

πιο σύνθετο είναι ένα θέμα, τόσο πολυτιμότερη και πιο φανερή είναι  η αξία της 

τεχνολογίας GIS. Από θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση πωλήσεων και 

διανομή προϊόντων, μέχρι τη σχεδίαση και τον έλεγχο λειτουργίας συγκοινωνιακών 

συστημάτων μαζικής μεταφοράς, τα συστήματα GIS βρίσκουν εφαρμογή τόσο στην 

ανάλυση καταστάσεων, όσο και στην στήριξη αποφάσεων, ειδικότερα αν αυτό 

γίνεται με την χρήση κατάλληλων ρουτινών πρόβλεψης και προσομοίωσης.  

Το κλειδί στην επιτυχία αυτών των συστημάτων στηρίζεται στη σωστή ανάλυση 

ανάπτυξής τους και την δημιουργία κατάλληλων βάσεων δεδομένων για την κάλυψη 

των απαιτήσεων σε πλήρη έκταση. 

Στη συγκεκριμένη εργασία, επιχειρείται η επίδειξη κάποιων από τις δυνατότητες της 

τεχνολογίας GIS για την στήριξη αποφάσεων, οι οποίες διέπονται από τις αρχές του 

Marketing και προκύπτουν από την επεξεργασία πολλαπλών και σύνθετων 

πληροφοριών, σύμφωνα με τις αρχές αυτές, με σκοπό την πρόβλεψη ή τουλάχιστον 

την “χονδρική” εκτίμηση του αποτελέσματος. Έτσι, στα πλαίσια αυτά, παρουσιάζεται 

ενδεικτικά η περίπτωση μιας “εικονικής” εταιρείας που διακινεί τα προϊόντα της 

μέσω πωλητών σε μία τυχαία πόλη. Προκειμένου να φανεί η χρησιμότητα των 

συστημάτων GIS στην επεξεργασία μιας σειράς θεμάτων Marketing, όπως ανάλυση 

πωλήσεων, παρακολούθηση πελατών, αναζήτηση διευθύνσεων, χάραξη βέλτιστων 

δρομολογίων διανομής, κλπ, κατασκευάστηκε με τη χρήση του AutoCAD ένας 



τυχαίος χάρτης πόλης και περάστηκαν σε αυτόν τυχαία δεδομένα, ενώ η επεξεργασία 

τους στηρίχθηκε στη χρήση του προγράμματος ArcView. 

Γνωρίζοντας ότι το Marketing είναι ένας σφαιρικός όρος, του οποίου το περιεχόμενο 

δεν περιορίζεται στην στενή μελέτη κάποιου προϊόντος, αλλά καλύπτει και έννοιες 

πολύ πιο σύνθετες, το αντικείμενο της εργασίας αυτής επικεντρώνεται, στην τρίτη 

ενότητα, στη μελέτη των συνεπειών στην κυκλοφορία πληθυσμού και οχημάτων στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης με την ανάπτυξη ενός συστήματος Μετρό. Για το λόγο αυτό, 

αφενός γίνεται ανάλυση και παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης της 

Κυκλοφορίας, αφετέρου επιχειρείται εκτίμηση της μελλοντικής κατάστασης με τη 

λειτουργία της γραμμής Μετρό. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού σχεδιάστηκε, εξαρχής με τη χρήση του 

προγράμματος AutoCAD ο χάρτης της Θεσσαλονίκης με όλα τα οικοδομικά 

τετράγωνα και τους δρόμους της πόλης. Στη συνέχεια έγινε συλλογή πληροφοριών, 

από διάφορες Υπηρεσίες, που αφορούσαν πληθυσμιακά, κυκλοφοριακά, και λοιπά 

χωρικά δεδομένα όπως για παράδειγμα οι χρήσεις γης, τα οποία μετά από δημιουργία 

πινάκων Excel και τη χρήση του προγράμματος ArcView αντιστοιχήθηκαν στα 

οικοδομικά τετράγωνα, στις κύριες οδικές αρτηρίες, στους βασικότερους οδικούς 

κόμβους της πόλης, και όπου αλλού κρίθηκε σκόπιμο. Έτσι, προέκυψε μια εφαρμογή 

δημιουργίας χαρτών, στους οποίους απεικονίζονται πολλών ειδών πληροφορίες. 

Προκειμένου να γίνει ανάλυση της παρούσας κατάστασης της κυκλοφορίας στην 

πόλη, απεικονίζονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν τους βασικότερους 

οδικούς κόμβους, τα δρομολόγια των λεωφορείων, καθώς και τη ροή της 

κυκλοφορίας στους κύριους οδικούς άξονες.  

Για την εκτίμηση της μελλοντικής κατάστασης λαμβάνεται υπόψη η λειτουργία της 

γραμμής Μετρό, σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής, και με βάση τα στοιχεία 

κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού, όπως αυτά περιγράφονται στην 

έκθεση σκοπιμότητας και την τεχνική περιγραφή τη γραμμής Μετρό Θεσσαλονίκης. 

Έτσι απεικονίζονται πληροφορίες που αφορούν στους παραπάνω κόμβους και οδικές 

αρτηρίες και φυσικά αποτελούν εκτιμήσεις του τελικού αποτελέσματος. Λόγω των 

δυνατοτήτων που χαρακτηρίζουν τα συστήματα GIS, η σύγκριση των δύο 

καταστάσεων – παρούσας και μελλοντικής – είναι ιδιαίτερα εύκολη και 

αποτελεσματική, τόσο συνοπτικά σε όλη την έκταση του χάρτη της πόλης, όσο και 

πιο συγκεκριμένα ανά κόμβο, οδικό άξονα, λεωφορειακή γραμμή, στάση Μετρό, κλπ. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόλογος  

 
Η χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων για την στήριξη 

αποφάσεων Marketing, τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο συχνά, ειδικά όταν 

αφορά σύνθετα προβλήματα. Οι δυνατότητες που προσφέρουν αυτά τα συστήματα 

στην επεξεργασία πληροφοριών, τη συσχέτιση τους με χάρτες, την παρουσίασή τους 

σε γραφικό περιβάλλον και την ανάπτυξη σεναρίων και ερωτηματολογίων, τα 

καθιστούν πολύτιμα εργαλεία για την ανάλυση καταστάσεων και την λήψη 

αποφάσεων.  

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, και προκειμένου να δειχθεί χρησιμότητα αυτής της 

κατηγορίας των πληροφοριακών συστημάτων, αναπτύσσονται δύο Case Studies 

δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στο δεύτερο, που αφορά την κατασκευή συστήματος 

Μετρό στη Θεσσαλονίκη, και είναι πιο σύνθετο.  



Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποτελεί την 

εισαγωγή στην οποία γίνεται αναφορά για θέματα γενικά για τα Γεωγραφικά 

Πληροφοριακά Συστήματα, παρουσιάζονται κάποια ιστορικά δεδομένα και θέματα 

λειτουργίας. Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι τομείς στους οποίους τα Γεωγραφικά 

Πληροφοριακά Συστήματα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 

Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στη σχέση GIS και Marketing, και στον ρόλο 

αυτών των πληροφοριακών συστημάτων. Γίνεται αναφορά στα είδη των 

επιχειρήσεων και τα αντίστοιχα πεδία εφαρμογής των συστημάτων GIS, ενώ επίσης 

περιγράφεται η διαδικασία της στήριξης αποφάσεων Marketing με τα συστήματα 

αυτά. Τέλος, παρουσιάζεται ένα Case Study, που αφορά την περίπτωση μιας 

φαρμακευτικής εταιρείας, ως παράδειγμα χρήσης συστημάτων GIS στη στήριξη 

αποφάσεων Marketing σχετικά με την πώληση και τη διανομή προϊόντων, την 

παρακολούθηση των πωλήσεων και την λήψη αποφάσεων σχετικά με την προώθηση 

προϊόντων και την ενημέρωση του κοινού. 

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται το δεύτερο Case Study, που αφορά την πρόταση 

για κατασκευή συστήματος Μετρό στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά, γίνεται παρουσίαση 

και ανάλυση της πόλης και των πληθυσμιακών της δεδομένων όσον αφορά την 

κυκλοφορία στους δρόμους της. Έτσι, παρουσιάζονται χάρτες και διαγράμματα 

σχετικά με τα οικοδομικά τετράγωνα της πόλης, τις  χρήσεις γης, τον πληθυσμό και 

την πυκνότητά του, κλπ. Επιπλέον, παρουσιάζονται χάρτες με τις οδικές αρτηρίες και 

τους κυκλοφοριακούς φόρτους των βασικών κόμβων που αναλύονται σε 

διαγράμματα και πίνακες εξετάζοντας ένα τυπικό καθημερινό 24ωρο. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται τα προβλήματα κυκλοφορίας και αναλύεται το δημόσιο σύστημα 

συγκοινωνιών.  

Η ανάλυση σκοπιμότητας κατασκευής Μετρό Θεσσαλονίκης στηρίζεται στην 

παρουσίαση των προτεινόμενων σταθμών, των δυνατοτήτων μεταφοράς και 

εξυπηρέτησης κοινού του νέου συστήματος, ενώ γίνονται και συγκρίσεις μεταξύ του 

προτεινόμενου συστήματος Μετρό και του υπάρχοντος συστήματος λεωφορείων. 

Επίσης, παρουσιάζεται η ζώνη εξυπηρέτησης του Μετρό, καθώς και η φορτισμένοι 

κυκλοφοριακά οδικοί κόμβοι σε σχέση με αυτή. 

Τονίζεται, ότι η εφαρμογή αυτή, όπως και η εφαρμογή της δεύτερης ενότητας 

στηρίζεται στη χρήση του προγράμματος ArcView, ενώ ο χάρτης της πόλης 

σχεδιάστηκε με τη χρήση AutoCAD. Τα δεδομένα σχετικά με την πόλη και την 

προτεινόμενη γραμμή του Μετρό στηρίζονται στην  Προμελέτη Κατασκευής 



Ελαφρού Μετρό Θεσσαλονίκης, στο τεύχος Συνοπτικής Παρουσίασης του Μετρό 

Θεσσαλονίκης, στο τεύχος της Οριστικής Έκδοσης της Τεχνικής Περιγραφής Μετρό 

Θεσσαλονίκης, στη Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας για το 

Πολεοδομικό Συγκρότημα και την Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης, καθώς και σε 

πληροφοριακό υλικό του ΟΑΣΘ, της Διεύθυνσης Τοπογραφίας και της Υπηρεσίας 

Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

 

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στην 

επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Μ. Βλαχοπούλου και τον εξεταστή καθηγητή κ. Γ. 

Ευαγγελίδη, ενώ επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πρώην Δήμαρχο 

Θεσσαλονίκης κ. Δ. Δημητριάδη για την πολύτιμη βοήθειά του. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητα 1η 
 

Εισαγωγή 
 

 

1.1.   Τι είναι GIS 

 

Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS – Geographic Information Systems) 

είναι συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 

αποθήκευση, ανάκτηση, χειρισμό και ανάλυση χωρικών και χρονικών δεδομένων, 

καθώς και την παρουσίασή τους με διάφορες μορφές όπως χάρτες, πίνακες, κλπ. Η 

πληροφορία που διαχειρίζεται ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (Γ.Π.Σ.) 

αντιστοιχεί σε οντότητες, οι οποίες σχετίζονται φυσικά ή λογικά με κάποιο 

γεωγραφικό χώρο ή σημείο. Αν και δεν υπάρχει σαφής ορισμός, που να προσδιορίζει 

με ακρίβεια τα συστήματα αυτά, μπορεί κανείς να τα θεωρήσει ως πληροφοριακά 

συστήματα των οποίων τα δεδομένα έχουν μία “γεωγραφική διάσταση”, (Chorley, 

Lord, 1987). Ένας άλλος εξίσου απλός ορισμός περιγράφει τα ΓΠΣ σαν συστήματα 

που στηρίζονται στη χρήση Η/Υ για τη συλλογή, τον έλεγχο, την ολοκλήρωση και 

την ανάλυση οποιασδήποτε πληροφορίας που σχετίζεται με την επιφάνεια της Γης, 

(Rhind, 1988). Περισσότερο πολύπλοκοι ορισμοί στηρίζονται στο είδος των 

υπολογιστικών μεθόδων και της χαρτογραφικής ανάλυσης, (Aronoff, 1989; 

Kochkariov et al, 1989), ενώ άλλοι επεκτείνονται συμπεριλαμβάνοντας οργανισμούς 



και ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με την επεξεργασία χωρικών δεδομένων, 

(Carter, 1989). Αυτό που είναι βέβαιο, είναι ότι όπως συμβαίνει με κάθε ταχέως 

αναπτυσσόμενη τεχνολογία με κάθε αλλαγή και εξέλιξη προκύπτουν νέοι ορισμοί. 

Κοινός παρονομαστής όλων των προσπαθειών για τον ορισμό των ΓΠΣ είναι ότι τα 

συστήματα αυτά διαχειρίζονται χωρικά και χρονικά δεδομένα και πολύ συχνά, αλλά 

όχι απαραίτητα πάντα, στηρίζονται στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, (Marble, 

Peuquet, 1983). Με βάση αυτή τη θεώρηση ένα ΓΠΣ αποτελείται από τα παρακάτω 

υποσυστήματα: 

• Υποσύστημα εισόδου δεδομένων για τη συλλογή και 

προεπεξεργασία των χωρικών δεδομένων από διάφορες πηγές και 

κυρίως για το μετασχηματισμό διαφόρων τύπων δεδομένων, όπως 

για παράδειγμα την μετατροπή των ισοϋψών γραμμών ενός 

τοπογραφικού χάρτη σε ξεχωριστά σημεία που περιέχουν την 

πληροφορία του ύψους. 

• Υποσύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων, υπεύθυνο 

για την οργάνωση τους, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να υποστηρίζεται 

και η ενημέρωση τους. 

• Υποσύστημα διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, υπεύθυνο για 

κάθε είδους επεξεργασία, υπολογισμό, συμψηφισμό και ανάλυση 

όλων των επιμέρους παραμέτρων και περιορισμών για την 

αξιοποίηση της πληροφορίας. 

• Υποσύστημα δημιουργίας αναφορών για την παρουσίαση της 

επεξεργασμένης πληροφορίας με οποιαδήποτε μορφή απαιτείται. 

 

Εξετάζοντας το κάθε υποσύστημα ξεχωριστά, είναι εύκολη η σύγκριση και ο 

εντοπισμός των διαφορών της μεθοδολογίας που διέπει τα ΓΠΣ με τις παραδοσιακές 

χαρτογραφικές μεθόδους. Στην παραδοσιακή χαρτογραφία σημεία, γραμμές και 

περιοχές καταγράφονται πάνω στο φυσικό μέσο, π.χ. χαρτί, ενώ τα δεδομένα 

συλλέγονται από διάφορες πηγές, όπως αεροφωτογραφίες, οπτικές αποτυπώσεις, 

απογραφές, κλπ. Η χρήση ΓΠΣ επιπρόσθετα απαιτεί ψηφιακή επεξεργασία των 

δεδομένων, προκειμένου αυτά να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά. Το μέσο αποθήκευσης 

είναι  η βάση δεδομένων, η οποία με τα κατάλληλα εργαλεία που παρέχουν οι 

σύγχρονες τεχνολογίες, καθιστά την ανάκτηση και εκμετάλλευση της πληροφορίας 

εύκολη και απλοποιημένη διαδικασία. Αντίθετα, στην παραδοσιακή χαρτογραφία, το 



μέσο αποθήκευσης και ανάκτησης της πληροφορίας είναι ο ίδιος ο χάρτης, στον 

οποίο αναγράφονται όλες οι πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερες 

πληροφορίες απεικονίζονται, τόσο πιο πολύπλοκος και δυσανάγνωστος γίνεται ο 

χάρτης, σε βαθμό που να απαιτεί εξοικείωση ή ακόμα και εκπαίδευση από την 

πλευρά του χρήστη. Η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων γίνεται χρησιμοποιώντας 

γραφικές μεθόδους με τον χάρτη σα βασικό εργαλείο, με όλους του περιορισμούς που 

αυτό συνεπάγεται. Αντίθετα η υπεροχή των ΓΠΣ στην ανάλυση της πληροφορίας 

είναι συντριπτική. Η ισχύς των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην μέτρηση, σύγκριση 

και γενικά επεξεργασία των περιεχομένων των σύγχρονων σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων επιτρέπει την άμεση προσπέλαση, ομαδοποίηση και συσχέτιση στοιχείων 

με βάση τις ανάγκες της ανάλυσης, (DeMers, 1991).  

Το φυσικό αποτέλεσμα της παραπάνω ανάλυσης είναι η δημιουργία αναφορών. Ο πιο 

 

η

συνήθης στόχος της χαρτογραφίας είναι η παραγωγή χαρτών στους οποίους 

απεικονίζεται η δύνεται έμφαση σε συγκεκριμένη κατηγορία πληροφορίας, (Robinson 

et al, 1995). Μη χαρτογραφικές αναφορές που στηρίζονται σε πίνακες, ιστογράμματα 

και γραφήματα είναι εξίσου συνηθισμένες. Επιπρόσθετα, η δημιουργία και 

απεικόνιση σύνθετης πληροφορίας, που προκύπτει από τη χρήσ  ερωτηματολογίων, 

σε άμεσο χρόνο καταδεικνύουν την χρησιμότητα των ΓΠΣ. Για παράδειγμα η χρήση 

ενός ΓΠΣ με μια ισχυρή βάση δεδομένων μπορεί να παρέχει πληροφορίες για 

διευθύνσεις και βέλτιστη διαδρομή σύμφωνα με τις τηλεφωνικές κλήσεις στην 

αστυνομία ή την πυροσβεστική υπηρεσία μιας πόλης σε πραγματικό χρόνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.   Ταξινόμηση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων  

 χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων για πολλούς διαφορετικούς 

 

Η

σκοπούς έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών. Σε επόμενη 

παράγραφο θα γίνει αναφορά στις διαφορετικές εφαρμογές με βάση τους κλάδους 

των οργανισμών που χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα. Ωστόσο, είναι δυνατή η 

ταξινόμηση των ΓΠΣ σε γενικές κατηγορίες, (σχήμα 1).  
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Σχήμα 1: ταξινόμηση των ΓΠΣ σε γενικές κατηγορίες (Demers, 1997) 



 

Τα πληροφοριακά συστήματα, εξετάζοντάς τα από την πλευρά των ΓΠΣ, χωρίζονται 

ι   ς

Γ α

 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα χωρικά (spatial) και τα μη χωρικά (non spatial). Στην 

πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα συστήματα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται γ α την επεξεργασία ή αποτύπωση κάθε είδου  χωρικών 

δεδομένων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ΠΣ, τα οποί  διαφοροποιούνται από 

άλλα είδη πληροφοριακών συστημάτων της ίδιας κατηγορίας που χρησιμοποιούνται 

σαν σχεδιαστικά πακέτα όπως τα CAC (Computer Assisted Cartographic Systems) 

και τα CAD (Computer Assisted Drafting), χωρίς να παρέχουν τις δυνατότητες 

ανάλυσης πληροφορίας, (Cowen, 1988). Τα ΓΠΣ χωρίζονται στα Land Information 

Systems (LIS) και στα λοιπά ΓΠΣ. Αν και ο διαχωρισμός αυτός είναι τεχνητός, 

γίνεται για να απομονώσει τις εφαρμογές της τεχνολογίας GIS που αφορούν άμεσα 

την γη από αυτές οι οποίες αν και χρησιμοποιούν γεοκωδικοποίηση εστιάζονται 

κυρίως στην πληροφορία, η οποία επηρεάζει ή επηρεάζεται από παράγοντες 

σχετιζόμενους με την γη. Στην τελευταία αυτή κατηγορία εφαρμογών ανήκουν 

πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την απογραφή πληθυσμού και 

την στατιστική επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται κυρίως με οικονομικές 

δραστηριότητες. Η κατηγορία αυτή καλύπτει εν γένει τις χρήσεις GIS στον τομέα της 

ανάλυσης αγοράς, για παράδειγμα η χρήση GIS για την επιλογή τοποθεσίας κάποιου 

σταθμού εξυπηρέτησης μιας εμπορικής επιχείρησης ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. 

Οι σχετιζόμενες με τη γη δραστηριότητες αποτελούν τη συνηθέστερη χρήση GIS

γνωστή σαν LIS (Land Information Systems). Αυτά τα συστήματα καλύπτουν κυρίως 

θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση γης, ιδιοκτησία και γενικά ανάλυση 

πληροφοριών που αφορούν τμήματα γης άμεσου ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους. 

Αυτά τα συστήματα χωρίζονται στα συστήματα που βασίζονται σε τεμάχια γης και 

στα υπόλοιπα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στην επιστημονική έρευνα για την 

παρακολούθηση και πρόβλεψη σεισμών, πλημμύρων, διαχείριση ορυκτού πλούτου, 

κλπ. Τα συστήματα που βασίζονται σε τεμάχια γης στηρίζονται στην διαίρεση της σε 

μικρά καθορισμένα τμήματα περιγεγραμμένα με ακρίβεια σύμφωνα με μια 

τυποποιημένη και ακριβή οργανωτική δομή. Παράδειγμα της κατηγορίας αυτής είναι 

το παγκόσμιο σύστημα εύρεσης θέσης (Global Positioning System – GPS).  

 

 

 



 

 

 

1.3.   Η πορεία του GIS 

αρά το γεγονός ότι η τεχνολογία GIS με τη στενά δεμένη με τους ηλεκτρονικούς 

ο σύστημα GIS το γεωγραφικό 

, 

υστημάτων υπολογιστών στα τέλη της δεκαετίας του 

net και των 

 

Π

υπολογιστές μορφή, υφίσταται από το τέλη της δεκαετίας του ’60, είναι τα τελευταία 

χρόνια που έγινε ιδιαίτερα γνωστή και αναπτύχθηκε θεαματικά σαν αποτέλεσμα των 

επιδόσεων της τεχνολογίας Hardware και Software.  

Πολλές βιβλιογραφικές πηγές θεωρούν σαν το πρώτ

πληροφοριακό σύστημα που είχε αναπτύξει η καναδική κυβέρνηση (Canada 

Geographic Information System – CGIS) το 1964. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη 

πολλούς από τους γενικούς ορισμούς του GIS, που το αποσυνδέουν από την 

τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι ρίζες του στην 

ιστορία θα πρέπει να αναζητηθούν πολύ πριν την εμφάνιση των πρώτων 

υπολογιστών (Green, 1997). Κατά μία ακραία άποψη, τα πρώτα συστήματα 

γεωγραφικών πληροφοριών εμφανίστηκαν με τους πρώτους χάρτες. Σύμφωνα με 

περισσότερο ρεαλιστικές απόψεις τα πρώτα ΓΠΣ ήταν οι χάρτες πολλαπλών επιπέδων 

– επιφανειών, (Steinitz, 1976).  

Με την ανάπτυξη των πρώτων σ

’50 και αρχές του ’60, εμφανίστηκαν τα πρώτα συστήματα χαρτογραφικής σχεδίασης 

με υπολογιστές (Computer Aided Mapping Systems - CAM). Ο συνδυασμός της 

τεχνολογίας αυτής με τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες των βάσεων δεδομένων, 

σχεδίασης (CAD), πληροφορικής, τεχνολογίας δορυφόρων, κλπ, συνετέλεσε στην 

εξέλιξη της τεχνολογίας GIS, η οποία ολοκληρώνοντας και ενσωματώνοντας όλες τις 

επιμέρους τεχνολογίες και ακολουθώντας τους ρυθμούς ανάπτυξης και τις τάσεις της 

πληροφορικής τεχνολογίας, μετατρέπεται σε ένα επιπλέον δημοφιλές και πανίσχυρο 

εργαλείο για τον σχεδιασμό και τη στήριξη αποφάσεων, (Green, 1997).  

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της τεχνολογίας δικτύων, του Inter

πολυμέσων επέτρεψε την δημιουργία δεξαμενών δεδομένων και κατανεμημένων 

βάσεων δεδομένων προσφέροντας νέα δυναμική στα ΓΠΣ. Η χρήση σαρωτών 

(scanners) επιτρέπει την εκμετάλλευση χωρικών δεδομένων από πολλές διαφορετικές 

πηγές, ενώ η εξέλιξη των επεξεργαστών, της αποθηκευτικής ικανότητας των 

υπολογιστών και οι τεχνολογίες γραφικών επιτρέπουν τη γρήγορη επεξεργασία και 



χειρισμό των δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται  σε ολοένα και μεγαλύτερους 

όγκους, (Laudon K., Laudon J., 1998). Απόδειξη της χρησιμότητας και της όλο και 

μεγαλύτερης χρήσης της τεχνολογίας GIS, αποτελούν οι πολλές διαφορετικές 

εμπορικές εφαρμογές που αντανακλούν την αναγκαιότητα και το τεχνολογικό επίπεδο 

του συγκεκριμένου κλάδου της πληροφορικής. 

Η τεχνολογία GIS ενσωματώνει τις λειτουργίες της σύγχρονης πληροφορικής 

Πως δουλεύει ένα ΓΠΣ

τεχνολογίας με την “κλασική” γεωγραφική ανάλυση, βρίσκοντας απήχηση σε 

οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα. Τόσο η χαρτογραφία, 

όσο και η γεωγραφική ανάλυση, σαν τομείς επιστήμης δεν είναι καινούργιες, αλλά τα 

ΓΠΣ προσφέρουν καλύτερες και ταχύτερες επιδόσεις από τις παλιές μεθόδους. Πριν 

από την χρήση των ΓΠΣ ήταν λίγοι αυτοί που είχαν τα απαιτούμενα προσόντα να 

χειριστούν την γεωγραφική πληροφορία, προκειμένου να βοηθήσουν στην επίλυση 

διαφόρων προβλημάτων και στήριξη αποφάσεων. Σήμερα, ο κλάδος αυτός απασχολεί 

όλο και περισσότερους εργαζόμενους παγκοσμίως, ενώ αποτελεί αντικείμενο 

διδασκαλίας σε πανεπιστήμια και κολέγια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4.   



  

Τα βασικά τμήματα ενός συστήματος GIS είναι τα εξής: Hardware, Software, 

• Hardware 

 υπολογιστή στον οποίο είναι εγκαταστημένο το 

α σ

• oftware 

μικό GIS αποτελεί ουσιαστικά την καρδιά του 

υ  

 την είσοδο και χειρισμό κάθε 

  διαχείρισης 

 τολογίου για 

 (Graphical User 

 

• Δεδομένα  

ποτελεί το πιο σημαντικό συστατικό ενός συστήματος  

GIS, αφού αποτελεί την βάση οποιασδήποτε πληροφορίας 

δεδομένα (data), μεθοδολογία και χρήστες, (Demers, 1997).  

 

Αφορά τον

σύστημα και λειτουργεί. Τα σύγχρονα συστήματα μπορούν να 

λειτουργήσουν πάνω σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες 

Hardware, ικανοποιώντας διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Έτσι, ένα 

ΓΠΣ μπορεί να είναι εγκαταστημένο σε ένα μεμονωμένο 

υπολογιστή, ή κόμα και ε έναν κεντρικό Server, εξυπηρετώντας 

πολλούς σταθμούς εργασίας.  

 

S

Το λογισ

συστήματος, παρέχοντας όλες εκείνες τις λειτο ργίες και εργαλεία 

που απαιτούνται για την αποθήκευση, ανάλυση και παρουσίαση 

της γεωγραφικής πληροφορίας. Τα στοιχειώδη συστατικά του 

λογισμικού GIS περιλαμβάνουν:  

 Τα εργαλεία για

είδους πρωτογενούς πληροφορίας. 

Τη βάση δεδομένων και το σύστημα

(DataBase Management System – DBMS) για 

την αποθήκευση της πληροφορίας. 

Τα εργαλεία υποστήριξης ερωτημα

την ανάλυση των δεδομένων. 

Τις απαραίτητες διεπαφές 

Interfaces – GUI ’s) για την εύκολη πρόσβαση 

στο σύστημα και την οπτική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. 

Αυτό ίσως α



αντλείται από το σύστημα. Τα γεωγραφικά δεδομένα καθώς και 

όλα τα σχετιζόμενα μ  αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των 

δεδομένων Marketing, εκείνων δηλαδή που αφορούν την αγορά 

γενικά ή ειδικά, είτε συλλέγονται από τους άμεσα 

ενδιαφερόμενους, είτε αποτελούν αντικείμενο προμήθειας από 

άλλους μπ ικούς ο γανισ ούς. Η αξιοποίηση ν δεδομένων 

προκύπτει από την ολοκλήρωση και ενοποίηση της πρωτογενούς 

πληροφορίας, που προέρχεται από διάφορες πηγές, με τα χωρικά 

δεδομένα (Spatial Data) μέσα από το σύστημα διαχείρισης βάσης 

δεδομένων που χρησιμοποιείται για την οργάνωση, διατήρηση και 

διαχείριση όλων των δεδομένων. 

 

Μεθοδολογία  

ε

ε ορ ρ μ τω

• 

ι κανόνες και οι μέθοδοι που αντανακλούν τις πρακτικές 

 επεξεργασίας της πληροφορίας του οργανισμού 

ς

• 

ίναι σαφές ότι η τεχνολογία  GIS, όπως και κάθε άλλος τομέας 

φορικής, έχει αξία για τους ανθρώπους οι οποίοι 

Η λειτουργία των

διαφορετικά θεμελ  (vector) 

και το ψηφιδωτό (raster). 

Στο μοντέλο των ψηφίδων η γεωγραφική πληροφορία περιγράφεται με το συνδυασμό 

κυψελίδων καννάβου (Grid Cells), κατά τρόπο παρόμοιο με τον οποίο η  

Ο

λειτουργίας και

που κάνει χρήση ενό  ΓΠΣ στηρίζουν τη λογική και τον τρόπο 

χρήσης του συστήματος αυτού αξιοποιώντας το με βάση τις 

δυνατότητές του και τις ανάγκες που καλείται να καλύψει. 

 

Χρήστες  

Ε

της πληρο

διαχειρίζονται την πληροφορία που αντλείται προκειμένου να 

ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις και να καταστρωθούν σχέδια 

για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων. Όσον αφορά την 

λειτουργία ενός ΓΠΣ, οι χρήστες ανήκουν σε δύο βασικές 

κατηγορίες: το εξειδικευμένο προσωπικό που σχεδιάζει και 

συντηρεί το σύστημα, και εκείνους που το χρησιμοποιούν σαν 

εργαλείο για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεών τους.  

 Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στηρίζεται σε δύο 

ιώδη μοντέλα γεωγραφικών δεδομένων: το διανυσματικό



ψηφιοποιημένη εικόνα αποτελείται από εικονοσημεία (Pixels), (Burrough, 1983). Η 

ψηφιοποίηση στηρίζεται σε πολλές διαφορετικές μεθόδους, όπως 

GRID/LUNR/MAGI, IMGRID, MAP, κλπ, ενώ για την αποθήκευση και την 

ές ωδ ται

τογραφίας. Και σε αυτήν την περίπτωση 

ώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων ικανοποιώντας απαιτήσεις μεμονωμένων 

οινωνικό-οικονομικών και επιστημονικών κλάδων. Ωστόσο, στη γενική του μορφή,  

εξής λειτουργίες: 

ραφικών δεδομένων από ένα ΓΠΣ, 

αυτά θα πρέπει να μετασχηματιστούν κατά τρόπο τέτοιο, ώστε η 

μορφή τους να είναι συμβατή με το σύστημα. Η διαδικασία της 

μετατροπής των δεδομένων χαρτογράφησης σε αρχεία 

ονομάζεται ψηφιοποίηση. Η σύγχρονη 

τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα, με τη χρήση κατάλληλων 

διαχείριση των ψηφιοποιημένων δεδομένων έχουν αναπτυχθεί πολλά διαφορετικά 

αλγοριθμικά μοντέλα, (Shaffer et al, 1987). 

Σύμφωνα με το διανυσματικό μοντέλο, η γεωγραφική πληροφορία που αφορά 

σημεία, γραμμ  και πολύγωνα, κ ικοποιεί  και αποθηκεύεται σαν συνάρτηση 

των συντεταγμένων x και y. Αυτό σημαίνει υψηλότερες υπολογιστικές απαιτήσεις 

από την πλευρά του συστήματος, αλλά η απεικόνιση της πληροφορίας, γραφικά, είναι 

πιο κοντά στην κοινή αντίληψη περί της χαρ

υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα δόμησης διανυσματικών δεδομένων, όπως τα 

συστήματα GBF/DIME, TIGER, κλπ, (Dangermond,1982; Marx,1986). 

Τόσο το διανυσματικό όσο και των ψηφίδων, είναι μοντέλα που συνδέονται με 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και για αυτό το λόγο τα σύγχρονα ΓΠΣ τείνουν να 

υποστηρίζουν και τα δύο. Περαιτέρω ανάλυση των παραπάνω γενικών και επιμέρους 

κατηγοριών δεν έχει νόημα να γίνει, αφού δεν αποτελούν αντικείμενο της εργασίας 

αυτής. 

 

1.4.1.   Λειτουργίες ενός GIS 

 

Όπως θα δειχτεί σε επόμενη παράγραφο τα ΓΠΣ, πολλές φορές εξειδικεύονται στην 

αντιμετ

κ

ένα ΓΠΣ εκτελεί τις παρακάτω 

 

 

 

• Εισαγωγή δεδομένων. 

Πριν από την χρήση των γεωγ

ηλεκτρονικής μορφής, 



σαρωτών και λογισμικού, να αυτοματοποιείται η διαδικασία αυτή. 

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, και όπου αυτή η αυτοματοποίηση 

δεν υποστηρίζεται, απαιτείται πολλές φορές επιπλέον εργασία από 

τους εμπλεκό ενους ρήστες.  

Πρέπει να τονιστεί ότι τις περισσό ερες περιπτώσεις απαιτείται 

επιπλέον επεξεργασία των δεδομένων, προκειμένου αυτά να 

ταιριάζουν μεταξύ τους κατά τρόπο χρήσιμο για την εξαγωγή 

πληροφορίας. 

 

Διαχείριση δεδομένων. 

μ  χ

σ τ

• 

 σύγχρονες τεχνολογίες προσφέρουν υψηλές 

υνατότητες αποθήκευσης και διαχείρισης με τη χρήση των 

μένων, που επιτρέπουν την αποθήκευση 

• 

 γεωγραφικό χώρο. Έτσι, θα πρέπει το σύστημα 

ια τον απεικονιζόμενο χάρτη, με την βοήθεια διαφόρων 

 απαντήσεις που αφορούν για 

t

 

Ανάλογα με το είδος και τον όγκο της πληροφορίας, για την 

αποθήκευσή της μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε κάποια απλά 

αρχεία, είτε μεγάλες βάσεις δεδομένων με πολύπλοκα συστήματα 

διαχείρισης. Οι

δ

σχεσιακών βάσεων δεδο

και διαχείριση δεδομένων σε πολλαπλούς πίνακες επιτρέποντας τη 

διατήρηση και τον χειρισμό πολλών και σύνθετων πληροφοριών, 

(Rhind, 1992).  

 

Ανάλυση και ερωτηματολόγιο. 

Η γρήγορη εξεύρεση και σύνθεση πληροφορίας αποτελεί τον 

σκοπό των ΓΠΣ. Πέρα από την ψηφιακή απεικόνιση χαρτών ένα 

ΓΠΣ καλείται να δώσει απαντήσεις σε ερωτηματικά που αφορούν 

τον υπό εξέταση

γ

εργαλείων να μπορεί να δώσει

παράδειγμα αποστάσεις μεταξύ σημείων, θέματα ιδιοκτησίας, 

χρήσεις γης, κυκλοφορία οχημάτων σε δρόμους, κλπ. Σε πολλές 

μάλιστα περιπτώσεις, τα σύγχρονα συστήματα με την υποστήριξη 

κατάλληλων προγραμμάτων, είναι δυνατόν να εκτελέσουν  και 

λειτουργίες πρόβλεψης και σεναρίων Wha -if για τη στήριξη 

διοικητικών αποφάσεων, (Gar – On Yeh A., Qiao J., 1998). 



• 

ων, οι 

υνατότητες που παρέχονται είναι πολύ περισσότερες. 

 

1.5.   Εφαρμογές  GIS

Παρουσίαση. 

Η απεικόνιση των δεδομένων με τις μεθόδους της κλασικής 

χαρτογραφίας γίνεται πάνω σε χάρτες. Τα ΓΠΣ, όμως, παρέχουν 

μια σειρά εργαλείων για τον σκοπό αυτό, τόσο με τη μορφή 

χαρτών, όσο και με τη μορφή πινάκων, εικόνων, διαγραμμάτων, 

κλπ, ενώ σε συνδυασμό με την τεχνολογία των πολυμέσ

δ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τις τελευταίες δύ δεκαετίες, η τεχνολογία GIS έχει αναπτυχθεί σε τόσο μεγάλο 

βαθμό, που από πολλούς θεωρείται βασικό εργαλείο για τη διαχείριση γεωγραφικών 

πληροφοριών. Οι  της θεωρούν ότι η τεχνολογία αυτή θα αλλάξει 

εξολοκλήρου τη ή πληροφοριών μέσα και μεταξύ των διαφόρων οργανισμών, 

ronoff, 1989). Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση διαφόρων εφαρμογών GIS είναι 

τήτων που προσφέρουν. Παρακάτω γίνεται αναφορά στους 

λάδους οικονομίας, διοίκησης και επιστήμης που, πέρα από την κλασσική επιστήμη 

ο 

υποστηρικτές

ρο

(A

αποτέλεσμα των δυνατο

κ

της γεωγραφίας και γεωλογίας, κάνουν χρήση τέτοιων εφαρμογών. Αυτό γίνεται κατά 

τρόπο τέτοιο, ώστε να δειχθεί η έκταση της χρήσης GIS γενικά και χωρίς να γίνει σε 

βάθος εξέταση. 



 

 

1.5.1.   Διαχείριση γης και προστασία περιβάλλοντος  

 

Βασική αιτία για την ανάπτυξη των Γ.Π.Σ. υπήρξε το πρόβλημα της διαχείρισης των 

φυσικών πόρων. Ένα τέτοιο σύστημα, γνωστό σαν POLARIS (Province of Ontario 

LAnd Registration Information System), εγκαταστάθηκε στην επαρχία του Οντάριο 

υ Καναδά για την αποθήκευση και διαχείριση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά 

ε την τοποθεσία, το καθεστώς ιδιοκτησίας, κλπ τεμαχίων γης, (Martell, 1996). 

μόσιες δασικές υπηρεσίες, 

αθώς και σε ιδιωτικές εταιρείες ξυλείας της βόρειας Αμερικής για την αξιολόγηση 

 

για την μείωση του θορύβου στα 

το

μ

Γενικά, η τεχνολογία GIS είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε δη

κ

των υπαρχόντων δασικών πόρων, προγραμματισμό σοδειάς, σχεδίαση και πρόβλεψη 

μελλοντικής τροφοδοσίας σε ξυλεία, παρακολούθηση και πρόβλεψη δασικών 

πυρκαγιών, κλπ. Για την επίτευξη όλων αυτών απαιτούνται και δεδομένα, που μόνο 

τεχνητοί δορυφόροι μπορούν να παρέχουν. Για παράδειγμα, χρήση δορυφόρων σε 

συνδυασμό με κατάλληλες τεχνικές εκπομπών επιτρέπει την παρακολούθηση της 

μετανάστευσης ζώων και πτηνών, βοηθώντας έτσι τους επιστήμονες να διαπιστώσουν 

την επίπτωση διαφόρων ανθρώπινων παρεμβάσεων στο περιβάλλον, (Jensen, 1983).  

Η τεχνολογία GIS χρησιμοποιείται από πολλούς οργανισμούς, που είναι υπεύθυνοι 

για τον σχεδιασμό και διαχείριση γης σε διεθνές επίπεδο, για την συλλογή και 

ανάλυση των δεδομένων και τη δημιουργία κατάλληλων αναφορών, και μάλιστα 

είναι αυτή η τεχνολογία που κάνει εφικτά τέτοιου είδους έργα. Τέτοιας μεγάλης 

έκτασης διεθνούς έργου παράδειγμα αποτελεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CORINE 

(Co-ORdinated INformation on the European environment) με στόχο την δημιουργία 

μιας μεγάλης βάσης χωρικών δεδομένων για την αποθήκευση περιβαλλοντικής

πληροφορίας που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή της ευρωπαϊκής 

περιβαλλοντικής πολιτικής, (Aronoff, 1989).   

 

 

1.5.2.   Διαχείριση πόρων 

 

Η χρήση GIS στον τομέα αυτό, βρίσκει μεγάλη απήχηση σε πάρα πολλούς τομείς από 

την ανάλυση των επιπτώσεων των εκτοξεύσεων των διαστημικών λεωφορείων στο 

φυσικό περιβάλλον μέχρι τις προσπάθειες 



αεροδρόμια. Για τη σημασία της τεχνολογίας αυτής στον συγκεκριμένο τομέα θα 

πορούσαν να παρουσιαστούν πάρα πολλά παραδείγματα, ωστόσο αναφέρονται 

 του οργανισμού διαστημικής έρευνας του Μπαγκλαντές 

αι η χρήση GIS για τον καθαρισμό πετρελαιοκηλίδων στον Περσικό κόλπο. Στην 

ν περιστατικών, όσο και στον σχεδιασμό και συντονισμό των ενεργειών 

ντιμετώπισής τους. Σαν παράδειγμα της χρήσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε 

υτόν τον τομέα αναφέρεται η περίπτωση της επαρχίας Dade County της πολιτείας 

lorida η οποία ανέπτυξε ένα Γ.Π.Σ. μετά τον καταστροφικό τυφώνα Andrew το 

ποτυπώνονταν 

λες οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως εγκαταστάσεις Ερυθρού Σταυρού, 

ε τ  

μ

επιγραμματικά η περίπτωση

κ

πρώτη περίπτωση γίνεται χρήση Γ.Π.Σ. για την διαχείριση των υδάτινων πόρων και 

των ακτογραμμών με την παρακολούθηση του επιπέδου της θάλασσας, πληθυσμού 

ψαριών, άρδευσης και χρήσης γης, (Ahmad, 1994). Η δεύτερη περίπτωση αφορά την 

αποστολή τεχνικών και εξοπλισμού στον Περσικό κόλπο το 1991 για τον καθαρισμό 

της θάλασσας από τι πετρελαιοκηλίδες. Με την βοήθεια δορυφόρων, η τεχνολογία 

GIS χρησιμοποιήθηκε στην λήψη αποφάσεων και την χάραξη στρατηγικής για τον 

καθαρισμό της θάλασσας, καθώς και στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος κατά 

την επιστροφή του στην αρχική κατάσταση, (Energy, Mines & Resources Canada, 

1991).  

 

 

 

1.5.3.   Αντιμετώπιση καταστροφών και επειγόντων περιστατικών 

 

Τα Γ.Π.Σ. είναι ιδιαίτερα χρήσιμα τόσο στην παρακολούθηση καταστροφών και 

εκτάκτω

α

α

F

1992 για την δημιουργία χαρτών για το ευρύ κοινό, στους οποίους α

ό

τοποθεσίες κινητών μαγειρείων και ζώνες αντίσκηνων, θέσεις διανομής πόσιμου 

νερού και εφοδίων, κλπ για την αντιμετώπιση παρομοίων καταστάσεων, (ARC News, 

1992).  

Μια παρόμοια χρήση αφορά την διαχείριση κλήσεων για επείγοντα περιστατικά σε 

πολλές περιοχές των Η.Π.Α.. Κάθε φορά που το κέντρο λαμβάνει κάποια κλήση, ο 

υπεύθυνος έχει τη δυνατότητα με τη βοήθεια ψηφιοποιημένων χαρτών και ενός 

ευρύτ ρου Γ.Π.Σ. να εντοπίζει την προέλευση ης κλήσης και ταυτόχρονα να αντλεί 

πληροφορίες για την περιοχή από την οποία προέρχεται, όπως θέσεις πυροσβεστικών 



κρουνών, σηματοδότες, διάφοροι κίνδυνοι ή εμπόδια στους δρόμους, κλπ, (ARC 

News, 1993). 

α τη συσχετίζουν με παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον. Ο 

αγκόσμιος οργανισμός Υγείας έχει κάνει χρήση Γ.Π.Σ. για την παρακολούθηση 

οπικών ασθενειών, (ARC News, 1993), ενώ παρόμοια η φινλανδική κυβέρνηση 

κά νοσήματα, καρκίνο και AIDS, (Safer, 

993). Για να γίνει κατανοητή αυτού του είδους η χρήση Γ.Π.Σ. αναφέρεται η 

 ι σ .Π

και αναπτύσσουν εφαρμογές για τον σχεδιασμό και ανάλυση έργων 

 

 

1.5.4.   Κλάδος Υγείας και νοσοκομεία 

 

Τα τελευταία χρόνια η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών έχει επιτρέψει πολλούς 

οργανισμούς και ιδρύματα να παρακολουθούν την εξάπλωση ασθενειών μεταδοτικών 

και μη και ν

π

τρ

μελετά κρούσματα που αφορούν καρδια

1

περίπτωση της πόλης Milwaukee των Η.Π.Α. το 1987, όταν διαπιστώθηκε μεγάλος 

αριθμός περιστατικών δηλητηρίασης από μόλυβδο. Από τους αρμόδιους 

συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με τους ασθενείς που αφορούσαν τους τόπους 

διαμονής τους, ηλικία, φύλο, καθώς και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα. Σε όλες 

σχεδόν τις περιπτώσεις οι ασθενείς ήταν παιδιά κάτω των 7 ετών που κατοικούσαν σε 

σπίτια χτισμένα πριν από το 1950 και με εσωτερικούς χώρους βαμμένους με μπογιές 

που είχαν σαν βάση τον μόλυβδο, (Huxhold, 1991).  

Στον ιδιωτικό τομέα, η ασφαλιστική εταιρεία MetLife δημιούργησε ένα Γ.Π.Σ. 

(METGEO) προκειμένου να διαχειρίζετα τις δραστηριότητές της τις Η .Α.. Ένας 

από τους στόχους του συστήματος αυτού είναι η διαχείριση ενός δικτύου παροχής 

υπηρεσιών υγείας που περιλαμβάνει γιατρούς και πελάτες της εταιρείας, καθώς και 

νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Το σύστημα αυτό φυσικά δεν περιορίζεται στην 

παροχή υπηρεσιών, αλλά εκτείνεται και στον ευρύτερο τομέα μάρκετινγκ, (ARC 

News, 1993). 

 

. 

1.5.5.   Μεταφορές  

 

Η διαχείριση δικτύων μεταφορών αποτελεί έναν από τους ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους κλάδους της τεχνολογίας GIS. Διάφορες κυβερνήσεις κάνουν 

χρήση Γ.Π.Σ. 



υποδομής, σχεδιασμό και διαχείριση κατασκευαστικών έργων, σχεδιασμό χρήσης 

ς, δρομολόγηση οχημάτων και μεταφορικών μέσων, χάραξη δρόμων, 

διαχείριση δρομολογίων τρένων, πλοίων και αεροπλάνων, κλπ, 

etzold, 1994). Τα Γ.Π.Σ. επιτρέποντας τη συσχέτιση πολλαπλών πληροφοριών 

ς οργανισμούς

993). Τα Γ.Π.Σ. μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες στο να συσχετίζουν δεδομένα 

ου αφορούν κάποιο περιστατικό, όπως χρόνο, τόπο, όπλο, θύμα, κλπ παρέχοντάς 

ές και τη δυνατότητα ανάλυσης και δημιουργίας 

ιαφορετικών σεναρίων αντιμετώπισης προβλημάτων. Επιπρόσθετα η χρήση Γ.Π.Σ. 

ε

σφαλισμένος με βάση 

υβερνητικές οδηγίας και νόμους, (Smith, 1992). Η σημασία των Γ.Π.Σ. στον 

τρατιωτικό τομέα είναι προφανής, όπως άλλωστε και η απλή χαρτογραφία. Ωστόσο, 

ρελθόν όλοι οι θεατές των τηλεοπτικών μεταδόσεων από τον 

όλεμο στον Περσικό κόλπο το 1991 διαπίστωσαν την ευρεία χρήση των 

ρ

γη

παρακολούθηση και 

(P

δίνουν τη δυνατότητα στου  αρμόδιους  να διαχειρίζονται θέματα που 

αφορούν τον κλάδο των μεταφορών λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της κάθε 

απόφασης σε όλους τους τομείς της οικονομίας, (Asare, 1992; Austin, Evans, 1996).  

 

 

1.5.6.   Αντιμετώπιση εγκλήματος 

 

Οργανισμοί που έχουν σαν αντικείμενο την επιβολή του νόμου κάνουν χρήση όλο και 

περισσότερο Γ.Π.Σ. τόσο για τον εντοπισμό, όσο και για την πρόληψη εγκλημάτων, 

καθώς και για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων αστυνόμευσης, (Ginger, Juhl, 

1

π

τους ταυτόχρονα στατιστικές αναφορ

δ

σε συνδυασμό με συστήματα εντοπισμού οχημάτων επιτρέπει την ταχύτερη 

ανταπόκριση των περιπολικών στις κλήσεις, (Miller, 1994). 

 

 

1.5.7.   Στρατός  

 

Οι στρατιωτικές εφαρμογές της τεχνολογίας GIS είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και για αυτό 

το λόγο δεν υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία προσιτή στο υρύ επιστημονικό κοινό. 

Στις Η.Π.Α. ο τεχνολογικός αυτός τομέας είναι δια

κ

σ

στο πρόσφατο πα

π

συστημάτων αυτών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην παρακολούθηση και 

διαχείριση των επιχειρήσεών τους, αξιολόγηση στόχων και καταστροφών, 

κατεύθυνση μονάδων, κλπ. Επιπ όσθετα, δεν πέρασε απαρατήρητη η χρήση Γ.Π.Σ. 



από μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς όταν κατά τις μεταδόσεις τους, προέβαλλαν 

χάρτες για την εξομοίωση και περιγραφή μαχών.  

 

 

1.5.8.   Επιχειρηματικός τομέας / Εμπόριο  

 

Όσο περισσότερο ωριμάζει και γίνεται οικονομικά προσιτή η τεχνολογία GIS, όλο 

και περισσότερες εταιρείες και οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα ανακαλύπτουν τα 

πλεονεκτήματά της και στρέφονται προς αυτήν. Ο τομέας της ανάπτυξης και 

ιαχείρισης πόρων κατέχει την πρώτη θέση στην χρήση αυτής της τεχνολογίας, ενώ 

ι τομείς πωλήσεων, διανομής προϊόντων, real estate, κατασκευών και marketing 

ελούν αιτία για την ανάπτυξη πολλών 

ιαφορετικών εφαρμογών που στηρίζονται στα Γ.Π.Σ. 

νάπτυξης της δραστηριότητάς 

ν  ο  

είναι σε θέση να μπορούν να χειρίζονται αποδοτικά τα γεωγραφικά δεδομένα που 

δ

ο

κάνουν όλο και μεγαλύτερη χρήση και αποτ

δ

Προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές, οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν την 

διαφοροποίηση από τόπο σε τόπο των πελατών, των ανταγωνιστών, των τιμών 

διαφόρων προϊόντων, των προμηθευτών, των κερδών, κλπ. Είναι πρωταρχική ανάγκη 

για την διοίκηση της εκάστοτε εταιρείας να έχει απαντήσεις σε ερωτήματα που την 

απασχολούν σχετικά με το αγοραστικό κοινό των προϊόντων της, την ιστορικότητα 

των πωλήσεων, την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων, την διανομή προϊόντων, 

τα βέλτιστα δρομολόγια, κλπ, ως προς τους τόπους α

της, (ARC News, Winter 1993). 

Οι εξελιγμένες δυνατότητες που προσφέρουν τα Γ.Π.Σ. επιτρέπουν στις επιχειρήσεις 

τον καλύτερο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους και βοηθούν στη λήψη 

αποφάσεων με γνώμονα την οικονομία κλίμακας και την αύξηση της 

αποδοτικότητας. Η οπτική συσχέτιση πληροφορίας, που οι κλασικές μέθοδοι 

αποτυπώνουν με τη μορφή γραφημάτων και καμπύλων γραμμών, με χάρτες είναι ένα 

“όπλο” των Γ.Π.Σ. που καθιστά την πληροφορία αυτή περισσότερο κατανοητή, 

(Peverett, 1994). 

Στον τομέα της ανάλυσης των πωλήσεων, ένα σύστημα GIS, δεν περιορίζεται μόνο 

στην επιλογή τοποθεσιών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, αλλά αποτελεί εργαλείο 

για την ανάλυση των πελατώ , του ανταγωνισμ ύ, της διαφήμισης και οποιουδήποτε 

άλλου παράγοντα σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη γεωγραφία του περιβάλλοντος. 

Για λόγους επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας οι υπεύθυνοι marketing πρέπει να 



αφορούν την εταιρεία τους, χρησιμοποιώντας τα Γ.Π.Σ. σαν απαραίτητα εργαλεία για 

την δουλειά τους, (Beaumont, 1991). Το πρώτο πλήρως ολοκληρωμένο γεωγραφικό 

 , 

αλγορίθμων 

λυσης, να παράγει πληροφορία 

ροστιθέμενης αξίας και να ενεργοποιήσει την παρουσίαση πολλών εναλλακτικών 

ρος όφελος των υπευθύνων, (Brudic, 1994).  

πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάστηκε για εφαρμογές marketing και λήψη 

αποφάσεων ήταν το σύστημα Infomark GIS. Το εν λόγω σύστημα αναφέρεται όχι 

μόνο για λόγους ιστορικότητας, αλλά γιατί αποτελεί και ένα καλό παράδειγμα 

σχετικά με το τι προσφέρει στον τομέα του marketing. Οι δυνατότητες ανάλυσης 

αγοράς και προβολής χαρτών του Infomark επιτρέπουν στους υπεύθυνους να 

ενοποιούν και να συσχετίζουν τα δικά τους δεδομένα σχετικά με πελάτες, πωλήσεις 

και δραστηριότητες με περισσότερες από 60 βάσεις δεδομένων σε εθνικό επίπεδο. Ως 

“εργαλείο” στήριξης αποφάσεων το Infomark παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας 

σεναρίων what – if, και ανάλυσης επιλογών, ενώ επιπλέον παρέχει 

αυτοματοποιημένες εφαρμογές παραμετροποιήσιμες στις ανάγκες του πελάτη για την 

επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων marketing στον τομέα του λιανικού εμπορίου, των 

οικονομικών υπηρεσιών, εστιατορίων, κλπ, (ARC News, Summer 1993). 

Ένα πολύ σημαντικό σημείο στην εφαρμογή της τεχνολογίας GIS στο marketing είναι 

η εκμετάλλευση των γεω-δημογραφικών δεδομένων. Αυτό στηρίζεται στην τεχνική 

της εκμετάλλευσης, από τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, των αναγκών και 

επιθυμιών διαφορετικών τμημάτων πληθυσμού. Με βάση τα γεω-δημογραφικά 

δεδομένα που στηρίζονται σε μία σειρά κριτηρίων ως εισόδημα επίπεδο μόρφωσης, 

αριθμός μελών οικογένειας, κλπ, αξιολογούνται και βαθμολογούνται περιοχές 

πόλεων δίνοντας στα συστήματα GIS ένα απαραίτητο υπόβαθρο πάνω στο οποίο 

στηρίζονται προβλέψεις που εκτελούνται με τη βοήθεια πολύπλοκων 

ανεπτυγμένων ειδικά για συγκεκριμένες εφαρμογές. 

 

 

1.5.9.   Δημόσιος τομέας - Κυβερνητικές Υπηρεσίες 

 

Σήμερα η τεχνολογία GIS είναι αποδεκτή από τοπικές κυβερνήσεις σαν εργαλείο 

μοντελοποίησης και στήριξης αποφάσεων. Οι υποστηρικτές της τεχνολογίας αυτής, 

πιστεύουν ότι αυτή, με την προϋπόθεση της ύπαρξης ισχυρών και πλούσιων βάσεων 

δεδομένων, μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες ανά

π

π



Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος και η μείωση των τιμών Hardware και Software 

ηριωμένες εφαρμογές GIS ήταν το 

 ν ς

ς

ρωση των 

ν τ  

έχουν σαν αποτέλεσμα να είναι εφικτή η υιοθέτηση αξιόλογων τεχνικών λύσεων από 

δήμους και άλλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την επίλυση 

προβλημάτων τους, που αφορούν θέματα διαχείρισης γης και περιουσίας, χορήγηση 

αδειών δόμησης, σχεδιασμό και ανάλυση μεταφορών, θέματα κυκλοφορίας 

οχημάτων, θέματα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, κλπ, (Kennedy, 1991). 

Μία από τις πρώτες και πολύ καλά τεκμ

πληροφοριακό σύστημα Land- Related Information System (LRIS) της επαρχίας της 

Οξφόρδης στο Οντάριο του Καναδά. Το σύστημα αυτό παρείχε πρόσβαση στις 

υπηρεσίες της επαρχίας και των τοπικών δήμω , καθώς και στι  τοπικές υπηρεσίες 

υγείας και παροχής βοήθειας, σε μία κεντρική βάση δεδομένων, στην οποία 

περιέχονταν πληροφορίες σχετιζόμενες με τη γη, οι οποίε  είχαν συλλεχθεί και 

ενοποιηθεί από μία σειρά κυβερνητικών πόρων. Με την ολοκλή

πληροφοριών από διάφορες κυβερνητικές, ομοσπονδιακές και δημοτικές βάσεις 

δεδομένων, το σύστημα αυτό παρείχε εύκολα πληροφορία που κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες θα ήταν μη προσβάσιμη και χωρίς εφαρμογή. Σαν παράδειγμα 

της χρήσης του LRIS αναφέρεται η αναζήτηση σημείου εγκατάστασης σταθμού 

πυροσβεστικής αναλύοντας πιθανές τοποθεσίες, λαμβάνοντας υπόψη το οδικό δίκτυο, 

τους σηματοδότες, διασταυρώσεις με γραμμές τρένων, πινακίδες STOP, όρια 

ταχύτητας, κλπ. Το σύστημα εξομοίωνε τις διαδρομές των πυροσβεστικών οχημάτων 

μέσα στο οδικό δίκτυο σε σχέση με πραγματικές κλίσεις για την κατάσβεση 

πυρκαγιών. Λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τη  κατανομή του πληθυσμού, η θέση των 

νοσοκομείων και άλλων κτιρίων υψηλού κινδύνου και κόστους, το σύστημα αυτό 

χρησιμοποιήθηκε στην αξιολόγηση των προσφερόμενων θέσεων για εγκατάσταση 

νέου σταθμού πυροσβεστικής, (Ottaway, 1989). 

Ενώ, ο σκοπός των περισσότερων εφαρμογών GIS, για λογαριασμό τοπικών 

κυβερνήσεων, είναι η βελτίωση διαφόρων λειτουργιών που τελούνται άμεσα ή 

έμμεσα από τις ίδιες και των τοπικό πληθυσμό με στόχο την κοινή ωφέλεια, 

υπάρχουν εφαρμογές που εστιάζονται στην πρόσβαση κυβερνητικών εγγραφών από 

το κοινό, για την παροχή πληροφοριών κτηματολογίου, χαρτών, πληροφοριών 

σχετικά με το έδαφος, πληροφορίες για κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, κλπ, 

(Dangermond, 1994). 
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MARKETING & GIS

 

2.1.   Ο ρόλος των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτω

 
 

ν στο Marketing 

 

Για την πραγματοποίηση των στόχων της, απαραίτητη προϋπόθεση για μια

επιχείρηση, είναι ο προσδιορισμός του βέλτιστου

εταβλητών απόφασης που αφορούν το προϊόν, την τιμή του, την προώθησή του και 

ν τόπο. Λαμβάνοντας υπόψη και τις μεταβλητές ζήτησης και περιβάλλοντος, που 

 

πεύθυνοι Marketing της επιχείρησης καλούνται να χαράξουν στρατηγικές και 

κ ε

ι

ς

λής, συσχέτισης δεδομένων και αναζήτησης 

ν ,

 

 συνδυασμού των τεσσάρων 

μ

το

εξαρτώνται από την συμπεριφορά του αγοραστικού κοινού, τον ανταγωνισμό, κλπ, οι

υ

τακτικές ινήσεις για την πίτευξη του μέγιστου κέρδους. Με την αποδοχή της 

σύγχρονης δεολογίας Marketing, σύμφωνα με την οποία, η λειτουργία μιας 

επιχείρησης στηρίζεται στον προσανατολισμό της προς τον καταναλωτή, το 

Marketing αφορά όλες εκείνες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, που ασκούνται 

κατά τη ροή των αγαθών από την παραγωγή στην κατανάλωση, με στόχο την 

ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών προκαθορισμένων ομάδων καταναλωτών με 

σκοπό το κέρδος, (Βλαχοπούλου, 1988). 

Η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων και ενεργειών, με σκοπό την επίτευξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο , απαιτεί κατανόηση της αγοράς στο μέγιστο βαθμό, 

γεγονός που αποδίδει στην πληροφορία ύψιστη σημασία. Οι νέες τεχνολογίες της 

πληροφορικής, οι τεχνικές αποθήκευσης της πληροφορίας σε σύγχρονες βάσεις 

δεδομένων και τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διευκολύνουν τη λήψη 

αποφάσεων με τους νέους τρόπους προβο

που παρέχουν. Αυτό που διαφοροποιεί ή καλύτερα εξειδικεύει τα Γεωγραφικά 

Πληροφοριακών Συστήματα, ως μία διαφορετική κατηγορία Πληροφοριακών 

Συστημάτων, είναι η δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης χαρτογραφικών / 

γεωγραφικών πληροφοριών, καθώς και πληροφοριών που έμμεσα σχετίζονται με 

αυτές.  

Στην προηγούμενη ενότητα, έγινε αναφορά στην χρήση των ΓΠΣ σε διάφορους 

τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας, έτσι παρακάτω παρουσιάζεται 

ένας συνοπτικός πίνακας (Πί ακας 1)  στον οποίο γίνεται αναφορά στο πεδίο 



εφαρμογής των συστημάτων αυτών, σύμφωνα με το είδος των επιχειρήσεων που τα 

χρησιμοποιούν. 

 

 
 

Είδος Επιχείρησης  Πεδίο Εφαρμογής 

Επιχειρήσεις Παραγωγής 

 Διαχείριση Παραγγελιών, Αποθηκών & Διανομής 
 Επιλογή Τόπου Εγκατάστασης Αποθηκών βάσει 

Κόστους & Εξυπηρέτησης Πελατών 
 Ανάλυση Πωλήσεων κατά Γεωγραφική Περιοχή (επίπεδο 

ανάλυσης: Περιοχή, Πόλη, Νομός, Χώρα), κατά Προϊόν, 
Πελάτη, Κατάστημα Διάθεσης Προϊόντων, Πωλητή 

 Παρουσίαση & Ανάλυση Γεωγραφικής Θέσης Πελατών / 
Πιθανών Πελατών 

 Διαχείριση & Έλεγχος Δικτύου Διανομής 
 Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων  

Επιχειρήσεις 
Χονδρεμπορίου & 

  ανά 

 
 Διανομής, Αντιπρόσωποι 

Αναγνώριση & Ανάλυση Δυναμικού Πελατών
Γεωγραφική Περιοχή (διάφορα επίπεδα ανάλυσης) 
Ανάλυση & Οργάνωση Συστήματος Διανομής 
Επιλογή Τόπου Εγκατάστασης Αποθηκών 

Επιχειρήσεις  
Λιανικού Εμπορίου 

  
ική Περιοχή, 

Πωλητή 

  Άμεσης 

 Επιλογή Θέσης Καταστήματος βάσει Δεδομένων 
Καταναλωτών, Ανταγωνιστών & Κόστους

 Παρακολούθηση Πωλήσεων ανά Γεωγραφ
Πελάτη, Κατάστημα Διάθεσης & 

 Ανάλυση Γεωγραφικής Θέσης Πελατών 
Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων & Αποδεκτών
Διαφήμισης  

Τράπεζες 

 Επιλογή Δικτύου Καταστημάτων βάσει Δεδομένων 

  Νέων 

 εωγραφικές 

νά Γεωγραφική Περιοχή ή Υποκατάστημα 

άστημα  

Καταναλωτών & Ανταγωνιστών 
Παρακολούθηση Ανταγωνιστών, Αναζήτηση
Αγορών 
Ανάλυση Περιεχομένου Υπηρεσιών κατά Γ
Περιοχές & Καταστήματα 

 Αναλύσεις Σύνθεσης & Δημογραφικών Δεδομένων 
Πληθυσμού α

 Ανάλυση Καταθέσεων / Δανείων σε σχέση με 
Πληθυσμιακά Δεδομένα ανά Κατ

Νοσο μοι, 
Κοινότητες, Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, Αστυνομία, 

Κρατικές Υπηρεσίες, κλπ 

 
ας Ανάγκης (σύστημα διάθεσης παρεχομένων 

 ς Γεωγραφικών Περιοχών 
ές 

κευή 
 

κομεία, Δή

 Οργάνωση & Ανάλυση Εξυπηρέτησης Περιστατικών
Επείγουσ
υπηρεσιών) 
Ανάλυση & Χαρακτηρισμό
βάσει Διαφόρων Κριτηρίων (π.χ. δασικές περιοχές, περιοχ
εγκληματικότητας / ατυχημάτων, κλπ) 

ομένων  Οργάνωση & Παρακολούθηση Δικτύου Παρεχ
Υπηρεσιών (όπως: θέσεις πυροσβεστικών οχημάτων, κατασ
δικτύου φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτρικών δικτύων)

Μεσιτικά Γραφεία 
Ενοικίασης ή Πώλησης 

Ακινήτων  

 Παρουσίαση Εικόνας Ακινήτου & Πληροφοριών 
Περιβάλλοντος Χώρου (προσανατολισμός κατοικιών, απόσταση 

 από σχολεία, εμπορικά κέντρα, & άλλα χαρακτηριστικά γειτονιάς)

 



Πίνακας 1: Είδος Επιχειρήσεω γραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών 

(Πηγή: Βλαχοπούλου, 1999). 

 

2.2.   Στ άσεων Mar

ν & Πεδία Εφαρμογής Γεω

ήριξη Αποφ keting

 

H πληροφορία που αφορά οποιαδήποτε γεωγραφική οντότητα ή χαρακτηριστικό έχει 

τέσσερα κύρια συστατικά: τη γεωγραφική θέση, τις ιδιότητες, τις χωρικές σχέσεις με 

κά και το χρόνο. Προκειμένου να είναι 

 να εκφράζονται με τρόπο κατανοητό 

 το σύστημα και τον υπολογιστή οι σχέσεις των διαφόρων αντικειμένων και 

 μεταξύ τους και με το χώρο. Επειδή είναι πρακτικά αδύνατη η 

καθο  οι

οντοτήτων υπολογίζονται  

 

 τέτοιο τρόπο

 διεύθυνσης με γεωγραφικές συντεταγμένες για την ακριβή 

 ένα ψηφιακό χάρτη. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο 

 

  

ενοποίησης  

και

παραμέτρους και παραδοχές που εκφράζουν τις δυνατότητες και τις επιθυμίες της 

άλλες οντότητες ή χαρακτηριστι

αποτελεσματικό ένα Γ.Π.Σ., είναι απαραίτητο

από

οντοτήτων

αποθήκευση όλων των δυνατών πληροφοριών, που αφορούν οποιαδήποτε χωρική 

σχέση, ρίζονται και αποθηκεύονται  πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένες 

χωρικές σχέσεις , και οι υπόλοιπες  από το σύστημα, 

(Aronoff, 1989).  

Τα δεδομένα που αφορούν το Μάρκετινγκ συγκεντρώνονται από διάφορες πηγές, 

αναλύονται και επεξεργάζονται κατά  , ώστε να προσαρμοστούν στο 

ΓΠΣ. Αυτή ακριβώς η προσαρμογή των δεδομένων Μάρκετινγκ με τα γεωγραφικά 

δεδομένα του συστήματος ονομάζεται γεωκωδικοποίηση (Geocoding), π.χ. η 

κωδικοποίηση μιας

απεικόνισή της σε

Μάρκετινγκ είναι δημογραφικά, ψυχογραφικά, αγοραστικής συμπεριφοράς, 

διαφημιστικών μέσων και αφορούν τους πελάτες ή γενικότερα το αγοραστικό κοινό, 

ενώ επίσης υπάρχουν και δεδομένα που αφορούν τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, το 

συγκοινωνιακό δίκτυο και την μεταφορική υποδομή, καθώς επίσης και οικονομικά 

δεδομένα. Τα ΓΠΣ όντας ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, έχουν την 

δυνατότητα της  διαφορετικών δεδομένων, μέσα από αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες, για την ανάλυση προβλημάτων και τη στήριξη επιχειρηματικών 

αποφάσεων, για παράδειγμα η αναζήτηση τοποθεσίας εγκατάστασης ενός 

καταστήματος μιας αλυσίδας απαιτεί εξέταση δημογραφικών δεδομένων, 

συμπεριφοράς αγοραστικού κοινού, οδικού  γενικότερα συγκοινωνιακού δικτύου 

– υποδομής και φυσικά εξέταση του περιβάλλοντος του ανταγωνισμού, σύμφωνα με 



επιχείρησης. Με παρόμοιο τρόπο, ένα ΓΠΣ μπορεί να συνεισφέρει στην ανάλυση 

αγοράς, την νάλυση του ανταγωνισμού, στη διαφήμιση και την προβολή, κ θώς 

επίσης και στην παρακολούθηση των πωλήσεων ή την π ροχή υπηρεσιώ . Φυσικά, οι 

τομείς, στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία GIS για τη λήψη 

αποφάσεων, δεν είναι μόνο αυτοί. Σε επόμενη παράγραφο, θα παρουσιαστεί ως 

παράδειγμα χρήσης ΓΠΣ για στήριξη αποφάσεων Case Study. 

Η πρωτεύουσα λειτουργία στην οποία αποσκοπεί η ανάλυση αγοράς είναι η πλήρης 

κατανόησή της, με άλλα λόγια, ανάλυση αγοράς σημαίνει εκτίμηση του μεγέθους και 

του χαρακτήρα της αγοράς μέσα από τη χρήση πληροφοριών των πελατών, (Francese, 

Piirto,1990). 

Ένας τομέας στον οποίο τα ΓΠΣ αποτελούν σημαντικό εργαλείο, είναι η 

τμηματοποίηση της αγοράς και η παρουσίαση λεπτομερώ

α α

 α ν

ν πληροφοριών των 

 GIS είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση αγοράς, δεδομένου ότι 

 

 ο

 ι

 δεδομένων αυτών. Κατά αυτόν τον τρόπο, ένα ΓΠΣ αποτελεί ένα 

πελατών ανά τμήμα ενδιαφέροντος. Αυτό προκύπτει από την ανάγκη πολλών 

οργανισμών να εστιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ξεχωριστά τμήματα 

με βάση τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν, (McKenna, 1995). 

Η τεχνολογία

παρέχει μία τεχνολογική πλατφόρμα για την παρουσίαση των χωρικών συσχετίσεων 

μεταξύ των συστατικών της αγοράς, όπως πελάτες προμηθευτές και ανταγωνιστές. 

Όσο μεγαλώνει ο ανταγωνισμός, πολλές επιχειρήσεις αισθάνονται επιτακτικά την 

ανάγκη αναζήτησης νέων τρόπων διαχείρισης των σχέσεών τους με τους πελάτες. 

Όλες οι στρατηγικές Μάρκετινγκ απαιτούν από τις επιχειρήσεις να διατηρούν

λεπτομερείς πληροφορίες από τους πελάτες τους, (Webster, 1994). 

Στην ανάλυση αγοράς, οι λειτουργίες των ΓΠΣ που χρησιμοποιούνται περισσότερο, 

αφορούν στη διαχείριση της βάσης δεδομένων και στη μοντελοποίηση. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, ανάλυση αγοράς σημαίνει την χρήση ιστορικών ή και 

πραγματικού χρόνου δεδομένων σε συνδυασμό μοντέλων και εναλλακτικών 

σεναρίων για την ανάλυση του περιβάλλοντος Μάρκετινγκ του οργανισμού, 

(Mennecke, 1998). 

Επιπρόσθετα, η τεχνολογία GIS προσφέρει τη δυνατότητα ενοποίησης δεδομένων 

πολλαπλών πηγών και συσχετισμού τους με βάση χωρικές τους ιδιότητες. Αυτό 

ενσωματώνει τεχνικές επεξεργασίας διαφορετικών τύπων δεδομένων σε επίπεδα 

προβάλλοντάς τα στο ίδιο χάρτη κατά τρόπο τέτοι , ώστε οι αρμόδιοι για λήψη 

αποφάσεων να είνα  σε θέση να προσδιορίσουν και να αντιληφθούν οπτικά την 

αλληλεπίδραση των



μοναδικό εργαλείο αναζήτησης και ανάπτυξης ερωτηματολογίου για την πρόσβαση 

και παρουσίαση του περιεχομένου μιας βάσης δεδομένων σύμφωνα με τα χωρικά του 

χαρακτηριστικά. Έτσι, ένα ΓΠΣ μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σαν μέσο 

προβλέψεων πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή, προγραμματισμού διαφημιστικών 

μέσων, ελέγχου δικτύου διανομής και παρακολούθησης του ανταγωνισμού. 

 

 

2.2.1. Διαδικασία Στήριξης Αποφάσεων Marketing 

 

Είναι αυτονόητο ότι τα προβλήματα Μάρκετινγκ μιας επιχείρησης είναι πολλά και 

σύνθετα σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές είναι δύσκολο να ενταχθούν σε 

ατηγορίες και να αντιμετωπιστούν με προμελετημένους τρόπους. Επίσης, η 

χνολογία GIS αφορά μια σειρά προϊόντων – πακέτων, που το καθένα από αυτά 

α υπόλοιπα, καθιστώντας το 

ργαλείο επίλυσης συγκεκριμένων, πολλές φορές, προβλημάτων. Έτσι, πρωταρχικό 

.

σ  

κ

τε

διαθέτει χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από τ

ε

βήμα στη χρήση ΓΠΣ για την επίλυση ενός προβλήματος Μάρκετινγκ, είναι ο 

καθορισμός του προβλήματος αυτού και η εξέταση των δυνατοτήτων υποστήριξης 

του συστήματος για χαρτογραφική ανάλυση  Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών είναι 

ο καθορισμός των αναγκαίων δεδομένων, που πρέπει να αποκτηθούν τόσο από την 

πλευρά του Μάρκετινγκ, όσο και από την πλευρά των γεωγραφικών και 

χαρτογραφικών δεδομένων. Οι πηγές άντλησης, το επίπεδο ανάλυσης, το κόστος 

απόκτησης, καθώς και ο χρόνος απόκτησης των δεδομένων αυτών, είναι συνάρτηση 

της πολυπλοκότητάς τους και του προβλήματος για του οποίου την επίλυση είναι 

απαραίτητα, (Πίνακας 2). 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, η προσαρμογή των δεδομένων 

Μάρκετινγκ στα γεωγραφικά δεδομένα του υστήματος, είναι η γεωκωδικοποίηση. 

Το ΓΠΣ μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλά σαν ένα εργαλείο παρουσίασης θεμάτων 

Μάρκετινγκ με την κατάλληλη επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων και την 

προσθήκη εικόνων και γραφικών τίτλων για την παραγωγή και τη διαμόρφωση 

ψηφιακών χαρτών.  

Στον τομέα της ανάλυσης της κατάστασης, η χρήση του ΓΠΣ σαν εργαλείο στήριξης 

απόφασης, προϋποθέτει την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με 

ερωτηματολόγια και αναλύσεις what-if, που άπτονται του προβλήματος. 

 



 

Πίνακας 2: Διαδικασία Επίλυσης Προβλημάτων Marketing με τη χρήση GIS 

(Πηγή: Βλαχοπούλου, 1999). 



2.3.   Case Study: “Η περίπτωση μιας Φαρμακευτικής Εταιρείας” 

 

Σε μία επαρχιακή πόλη, μία φαρμακευτική εταιρεία προωθεί τις πωλήσεις τριών 

διαφορετικών φαρμακευτικών προϊόντων, που στο συγκεκριμένο Case Study 

παρουσιάζονται ως “A” “B” και “C”. Το ΓΠΣ της εταιρείας, στηρίζεται σε μία βάση 

δεδομένων, στην οποία περιέχονται πληροφορίες για όλους τους γιατρούς της πόλης, 

τα φαρμακεία, τις κλινικές και τα νοσοκομεία. Η περίπτωση αυτή της χρήσης GIS 

δείχνει πολύ συνοπτικά τις δυνατότητες των συστημάτων αυτών στην ανάλυση 

αγοράς, τον έλεγχο διανομής προϊόντων και τον έλεγχο των πωλήσεων σύμφωνα με 

τις παραμέτρους και τα δεδομένα που επιθυμεί μία επιχείρηση. Όλες οι διευθύνσεις 

των δρόμων είναι γεωκωδικοποιημένες κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι δυνατή η 

απεικόνιση των οδών και συγκεκριμένα διευθύνσεων στο χάρτη. Στον πρώτο χάρτη 

(Hospital & Pharmacies of town), φαίνονται οι θέσεις των δύο δημόσιων 

νοσοκομείων (συμβολισμός: κόκκινος μεγάλος σταυρός), της μίας ιδιωτικής κλινικής 

(συμβολισμός: κόκκινος μικρός σταυρός) και των φαρμακείων (συμβολισμός: 

πράσινος σταυρός). 

Πέρα από τα στατικά δεδομένα που αφορούν τη διεύθυνση, το όνομα του υπευθύνου 

και το τηλέφωνο, υπάρχουν και δυναμικά δεδομένα πραγματικού χρόνου, τα οποία 

μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση και τις πωλήσεις των τριών υπό εξέταση 

προϊόντων της εταιρείας σε εβδομαδιαία βάση. Έτσι, για το κάθε κέντρο πωλήσεων 

(φαρμακείο, νοσοκομείο, κλινική) στη βάση δεδομένων υπάρχει πληροφορία για την 

ζήτηση και το απόθεμα του κάθε προϊόντος.  

 

Στον δεύτερο χάρτη (Doctors of the town) παρουσιάζονται οι θέσεις των ιατρείων 

των ιατρών της πόλης, σύμφωνα με τις δηλωμένες από αυτούς διευθύνσεις. 

Παράλληλα, η εφαρμογή την οποία έχει στη διάθεσή της η εταιρεία επιτρέπει την 

ταξινόμηση των ιατρών σύμφωνα με την ειδικότητά τους και φυσικά την απεικόνιση 

τους στον ψηφιακό χάρτη. 

 

Για λόγους καλύτερης διαχείρισης της ενημέρωσης των ιατρών με σκοπό την 

προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της, η εταιρεία έχει χωρίσει την πόλη σε 

τρεις τομείς, κάθε ένας από τους οποίους ανατίθεται σε έναν υπεύθυνο πωλήσεων. 

ία από τις δυνατότητες του συστήματος επιτρέπει την απεικόνιση σε χάρτη 

(Doctors per Sales Region) όλων των ιατρών ανά τομέα πωλήσεων και σύμφωνα με 

Μ



τις ειδικότητές τους. Για παράδειγμα, δεδομένου ότι το προϊόν “Α” αφορά πάθηση 

ς καρδίας, το σύστημα μπορεί να απεικονίσει με τη χρήση κατάλληλου Query 

 

σεων της εταιρείας να εφοδιάζεται πρώτα η ιδιωτική κλινική, 

μηδενικού αποθέματος στο τέλος κάθε 

βδομάδας, και ανανέωσής του με το ξεκίνημα της νέας. Ωστόσο, αυτό που θεωρείται 

τη

(Cardiologists per Salesman) τις θέσεις και τις διευθύνσεις όλων των καρδιολόγων 

της πόλης και σύμφωνα με τους τρεις υπεύθυνους πωλήσεων, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν την ενημέρωση των ιατρών, είτε με αποστολή ενημερωτικών 

φυλλαδίων , είτε με κατ’ ιδίαν συναντήσεις. 

 

Στην αρχή της κάθε εβδομάδας, σύμφωνα με τη ζήτηση, το φορτηγό της εταιρείας 

διανέμει τα προϊόντα “A”, “B” και “C” στα φαρμακεία της πόλης. Για την ταχύτερη 

και οικονομικότερη από πλευράς κόστους εξυπηρέτηση των φαρμακείων, το σύστημα 

παρέχει τη δυνατότητα της εύρεσης της βέλτιστης διαδρομής διανομής, (Best Route 

for Supply Chain of Pharmacies). Το ίδιο μπορεί να γίνει και για την διανομή των 

προϊόντων στα δύο νοσοκομεία και στην ιδιωτική κλινική, που γίνεται  δύο φορές την 

εβδομάδα. Η αναζήτηση της βέλτιστης διαδρομής για την τροφοδοσία νοσοκομείων 

και κλινικής γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της “πολιτικής” απόφασης 

του διευθυντή πωλή

(Best Route for Supply Chain of Hospitals). 

 

Στόχος της εταιρείας είναι η πλήρης κάλυψη της ζήτησης των προϊόντων  της, χωρίς 

αυτό να σημαίνει τη δημιουργία μεγάλου αποθέματος στις αποθήκες των φαρμακείων 

στο τέλος της κάθε εβδομάδας. Στην πραγματικότητα, αυτό που ενδιαφέρει για 

λόγους τεχνοοικονομικούς, είναι η ύπαρξη 

ε

κρίσιμο είναι να μην “πέφτει” η διαθεσιμότητα των προϊόντων κάτω από το 80% της 

ζήτησης, (Pharmacies Facing Product Availability Problems). 
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Ενότητα 3η 
 

  Η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης 
 

 

3.1.   Η Πόλη της Θεσσαλονίκης 

 



Η πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί τον κύριο και βασικότερο πόλο έλξης του 

γενικότερου βορειοελλαδικού χώρου. 

Η πόλη αναπτύσσεται αμφιθεατρικά γύρω από το Θερμαϊκό κόλπο, και μεταξύ μιας 

συνεχούς λοφοσειράς, πράγμα στο οποίο οφείλεται η γραμμική πολεοδομική της 

ανάπτυξη. 

Το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης περιλαμβάνει τους εξής δήμους, 

(Χάρτης 1: Δήμοι Θεσσαλονίκης ): 

• Αγίου Παύλου 

• Αμπελοκήπων 

• Ελευθερίου 

• Ευόσμου 

• Θεσσαλονίκης 

• Καλαμαριάς 

• Μενεμένης 

• Νεάπολης 

• Πολίχνης 

• Πυλαίας 

• Σταυρούπολης 

• Συκεών 

• Τριανδρίας 

 
 



ΧΑΡΤΗΣ 1: Δήμοι Θεσσαλονίκης



3.2.   Πληθυσμιακά Μεγέθη 

 

Τα πληθυσμιακά δεδομένα της πόλης της Θεσσαλονίκης, που παρατίθενται στον 

Πίνακα 1, υιοθετήθηκαν από την ΕΣΥΕ χωρίς καμία επέμβαση. Λόγω της μη 

ύπαρξης πρόσφατων πληθυσμιακών δεδομένων η παρούσα εργασία στηρίζεται στα 

δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της Προμελέτης Ελαφρού Μετρό 

Θεσσαλονίκης (1991). Είναι ευνόητο, ότι αν ήταν  διαθέσιμα τα αποτελέσματα της 

τελευταίας απογραφής του έτους 2001, οι πίνακες και οι χάρτες που παρουσιάζονται 

θα ήτανε ακριβέστεροι και πλησιέστεροι στην πραγματικότητα. Για τα πληθυσμιακά 

μεγέθη που αφορούν το έτος 1996, χρησιμοποιήθηκε η βελτιωμένη προσέγγιση που 

έγινε από τη Διεύθυνση Οικισμού Θεσσαλονίκης. Ο προτεινόμενος Μέσος Ετήσιος 

Ρυθμός θεωρήθηκε κατά περίπτωση για τον κάθε δήμο της πόλης. Επιπλέον, 

θεωρήθηκε δεδομένη και η βούληση της πολιτείας για μείωση της αυξητικής τάσης 

των πληθυσμιακών μεγεθών του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. 

Έτσι, με βάση τις παραπάνω θεωρήσεις, η μέση τιμή του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού 

κατά την περίοδο 1951 –1981 αποτελεί ένα λογικό δείκτη για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Θα πρέπει ν α αναφερθεί επίσης, ότι ο συγκεκριμένος δείκτης στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων  είναι κατώτερος από τις τιμές που έχουν ήδη 

παρατηρηθεί. Βάση των παραπάνω υπολογισμών και θεωρήσεων λοιπόν, ο 

πληθυσμός της πόλης υπολογίστηκε για το έτος 1996 ίσος με 1.072.449 κατοίκους, 

(Προμελέτη Ελαφρού Μετρό Θεσσαλονίκης, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΔΗΜΟΙ 1951 1961 51-61 MEP 1971 61-71 MEP 1981 71-81 MEP 51-81 MEP

Πρόβλεψη 

1996

Προτεινόμενος

ΜΕΡ

1 Δήμος Θεσσαλονίκης 217049 250920 1,46 345799 3,25 406413 1,62 6,47 654721 3,23

2 Δήμος Σταυρούπολης 5273 11695 8,29 21595 6,32 32225 4,08 6,21 50941 3,10



3 Δήμος Ελευθέριου -  Κορδελιού 1951 4430 8,54 9159 7,53 12595 3,23 6,41 20201 3,20

4 Δήμος Αγίου Παύλου 4707 5650 1,84 6370 1,20 7169 1,18 1,41 7959 0,20

5 Δήμος Συκεών 10388 17089 5,10 24473 3,65 33789 3,27 4,00 45475 2,00

6 Δήμος Καλαμαριάς 20260 25165 2,19 36978 3,92 51676 3,40 3,17 67375 1,58

7 Δήμος Τριανδρίας 3210 4446 3,31 4569 0,27 10637 8,81 4,07 14379 2,03

8 Δήμος Νεαπόλεως 14825 17586 1,72 21903 2,21 31464 3,68 2,54 38021 1,27

9 Δήμος Μενεμένης 3615 5570 4,41 8352 4,13 12141 3,81 4,12 16484 2,06

10 Δήμος Πολίχνης 2105 6590 12,08 19382 11,39 22597 1,54 8,23 41346 4,11

11 Δήμος Ευόσμου 2913 7713 10,22 22390 11,24 26528 1,71 7,64 46550 3,82

12 Δήμος Πυλέας 4640 5971 2,55 7793 2,69 12015 4,42 3,22 15267 1,61

13 Δήμος Αμπελοκήπων 10806 15619 3,75 24892 4,77 40033 4,86 4,46 55730 2,23

 

Πίνακας 1: Πληθυσμιακή Μεταβολή Μέσου Ετήσιου Ρυθμού στο Πολεοδομικό 

Συγκρότημα Θεσσαλονίκης & Πρόβλεψη Πληθυσμού για το 1996. 

Πηγή: Προμελέτη Ελαφρού Μετρό Θεσσαλονίκης (1991) 

 

Στον Χάρτη 2 (Πληθυσμιακή Μεταβολή Δήμων) παρουσιάζεται το επίπεδο του 

πληθυσμού των δήμων της Θεσσαλονίκης κατά τις αρχές των δεκαετιών ’50, ’60, ’70, 

’80 και στα μέσα της δεκαετίας του ΄90, σύμφωνα με τη στατιστική πρόβλεψη που 

περιγράφθηκε παραπάνω. Στον χάρτη αυτό, η απεικόνιση των πληθυσμών δεν γίνεται 

στην ίδια κλίμακα για όλους τους δήμους, λόγω των διαφορών τάξεως μεγέθους που 

υπάρχουν. Έτσι, αυτό που απεικονίζεται, ουσιαστικά, είναι ο ρυθμός αύξησης του 

πληθυσμού. Φαίνεται ότι από την δεκαετία του ΄50 μέχρι την δεκαετία του ’90, ο 

πληθυσμός όλων των δήμων παρουσιάζει αύξηση. Ωστόσο, στους δήμους  

Σταυρούπολης, Ελευθέριου, Μενεμένης, Αμπελόκηπων, Συκεών, Νεαπόλεως , Άγιου 

Παύλου, Πυλαίας και Καλαμαριάς, η αύξηση είναι σχεδόν γραμμική, ενώ στους 

δήμους Τριανδρίας, Πολίχνης και Θεσσαλονίκης ακολουθεί εκθετική πορεία.  

Στο Διάγραμμα 1 (Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Πληθυσμού) παρουσιάζεται 

ανά δήμο η μέση τιμή κατά τις δεκαετίες ’50 έως ’80 του ετήσιου ρυθμού μεταβολής 

πληθυσμού του κάθε δήμου, παράλληλα με τον στατιστικά προβλεπόμενο, λόγω 

έλλειψης στοιχείων,  ετήσιο ρυθμό μεταβολής πληθυσμού. 

Με βάση τα στοιχεία του 1981 (ΕΣΥΕ) και 1984 (ΕΠΑ), προκύπτει ο  Χάρτης 3 

(Πληθυσμιακή Πυκνότητα) που αναφέρεται στις πληθυσμιακές πυκνότητες ανά 



ΧΑΡΤΗΣ 2: Πληθυσμιακή Μεταβολή Δήμων Θεσσαλονίκης



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Πληθυσμού



ΧΑΡΤΗΣ 3: Πληθυσμιακή Πυκνότητα



πολεοδομική ενότητα του συγκροτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης. Εξετάζοντας 

τον χάρτη εύκολα καταλήγει κανείς στα εξής συμπεράσματα: 

• Φαίνεται καθαρά ότι η μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση 

βρίσκεται στην ταινία μεταξύ των οδών Α. Παπαναστασίου και 

Βασιλίσσης Όλγας. 

• Όπως επίσης ιδιαίτερα μεγάλη προκύπτει να είναι η πληθυσμιακή 

συγκέντρωση στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης, περιοχή που ορίζεται 

από τις οδούς Λεοφ. Νίκης – Αγ. Δημητρίου και Αγγελάκη – 

Δωδεκανήσου. 

• Το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης χωρίζεται σε δύο 

τμήματα, ανατολική και δυτική Θεσσαλονίκη, που έχουν σαν 

φυσικό “σύνορο” μεταξύ τους την περιοχή της 

Πανεπιστημιούπολης και της Δ.Ε.Θ. στην οποία δεν υπάρχουν 

κατοικίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.   Χωροταξική Δομή Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Αντικείμενο της εργασίας είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο κατά τα αρχικά 

ουσιάζεται έντονα δραστηριότητα χονδρεμπορίου 

 επίπεδο 

.3.1.  Χρήσεις Γης 

την συγκεκριμένη υποενότητα γίνεται μία συνοπτική ανάλυση των χρήσεων γης του 

κή 

α

στάδια της λειτουργίας του, θα περιοριστεί στον δήμο Θεσσαλονίκης, έτσι τα 

στοιχεία που παρουσιάζονται στην παράγραφο αυτή, καθώς και στις επόμενες, 

αφορούν τον εν λόγω δήμο, ο οποίος εντοπίζεται πολεοδομικά στο κέντρο του 

ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Η κεντρική περιοχή του 

δήμου ταυτίζεται εν μέρει με το ιστορικό κέντρο, ενώ μέσα στην περιοχή αυτή 

βρίσκεται και το εμπορικό και το επιχειρησιακό κέντρο. η τάση της συγκέντρωσης 

εμπορικών δραστηριοτήτων, γραφείων, επιχειρήσεων , κλπ  σταδιακά εκτοπίζει την 

κατοικία από το κέντρο της πόλης. 

Στην δυτική περιοχή της πόλης παρ

και βιοτεχνιών παράλληλα με χρήση κατοικίας, ενώ στην ανατολική περιοχή 

υπερισχύει η χρήσης κατοικίας, παράλληλα με επαγγελματικές χρήσεις γης.  

Στον Χάρτη 4 (Χρήσεις Γης) παρουσιάζεται ο δήμος της Θεσσαλονίκης, σε

οικοδομικών τετραγώνων με τη χρήση γης που αντιστοιχεί στο καθένα, όπως αυτή 

ορίζεται από το πολεοδομικό σχέδιο Θεσσαλονίκης. 

 

 

3

 

Σ

πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης (Χάρτης 4: Χρήσεις Γης)  βάση 

της χωρικής κατανομής τους, (Προμελέτη Ελαφρού Μετρό Θεσσαλονίκης, 1991). 

 Διοίκηση. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια χωροταξι

ανακατανομή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Αφενός εγκατ λείπεται η 

Δυτική και Κεντρική Ζώνη του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης, 

αφετέρου, έχουμε μία ταυτόχρονη, τυχαία, διάσπαρτη εγκατάστασή τους στην 

Ανατολική Ζώνη της. Επίσης, το παλιό εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης 

(δυτικά της οδού Αριστοτέλους), έχει παρατηρηθεί ότι αποτελεί χώρο 

εγκατάστασης υπηρεσιών που 



ΧΑΡΤΗΣ 4: Χρήσεις Γης



αφορούν την επιχειρησιακή διοίκηση (τράπεζες, ασφαλιστικές 

εταιρείες, ναυτιλιακά γραφεία, κλπ). 

• Βιομηχανία – Βιοτεχνία. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες (κατά 

κύριο λόγο αφορούν την κλωστοϋφαντουργία) συναντούνται σε 

μεγάλη πυκνότητα στις δυτικές συνοικίες της πόλης, όπως επίσης 

και στο βορειοδυτικό τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματός 

της. Σημειώνεται, επίσης, και η διάσπαρτη εμφάνιση τους μέσα 

στον γενικότερο αστικό ιστό του πολεοδομικού συγκροτήματος. 

• Εμπόριο. Γενικότερα, σε όλη την έκταση του πολεοδομικού 

συγκροτήματος συναντάται διάσπαρτο το λιανικό εμπόριο, με 

μεγαλύτερη συγκέντρωση και ποιοτική εξέλιξη, ωστόσο, στο 

κάντρο της Θεσσαλονίκης. Οι εμπορικές δραστηριότητες 

διαχέονται σε όλη την κεντρική ζώνη, όπως επίσης, και στις 

υπόλοιπες περιφερειακές “κεντρικές αγορές”. Ως επί το πλείστον 

συναντούνται κατά μήκος αρτηριών, π.χ. Παπαναστασίου, Λεωφ. 

Στρατού, Βασ. Όλγας, 25ης Μαρτίου, κλπ.  

Το χονδρεμπόριο παρουσιάζει υψηλούς δείκτες συγκέντρωσης στις 

κεντρικές περιοχές του δήμου Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά τον 

τομέα των τροφίμων, λόγω της συνεχούς μεταφοράς των 

εμπορευμάτων, και όσον αφορά τον τομέα της ένδυσης, ο οποίος 

προσελκύει σε καθημερινή βάση μεγάλο αριθμό μετακινήσεων, 

δημιουργούνται ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα στις 

συγκεκριμένες περιοχές. 

• Νοσοκομεία – Κλινικές. Παρουσιάζονται διάσπαρτα μέσα στον 

αστικό ιστό, με ιδιαίτερη συγκέντρωση στην κεντρική περιοχή της 

πόλης, π.χ. ΑΧΕΠΑ, Άγιος Δημήτριος, Γεννηματά, κλπ. Οι δυτικές 

περιοχές της πόλης πάσχουν όσον αφορά την κοινωνικά αυτή 

παροχή, πλην της εξαίρεσης του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, που 

μόλις πρόσφατα έχει τεθεί σε τμηματική λειτουργία, και του 

Δημόσιου Ψυχιατρείου. Στις ανατολικές περιοχές του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης υπάρχουν το 

Αγία Σοφία, το Ιπποκράτειο, Παναγία, ΙΚΑ Φοίνικα, κλπ. Εκτός 

πόλης έχουμε το Παπανικολάου. 



Την ίδια χωροταξικά κατανομή παρουσιάζει και το δίκτυο των 

ιδιωτικών κλινικών. 

• Αθλητικές Εγκαταστάσεις. Τόσο σε σύνολο οικισμών , όσο και 

σε επίπεδο γειτονιών, η πόλη της Θεσσαλονίκης στερείται 

αθλητικών εγκαταστάσεων. Υπάρχουν τρία αθλητικά κέντρα: το 

Καυτατζόγλειο στάδιο, της Μίκρας και του Ποσειδώνιου. 

Υπάρχουν ακόμη τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου με μικρή ή 

μεγαλύτερη χωρητικότητα (γήπεδο ΠΑΟΚ, ΑΡΗ, ΑΠΟΛΛΩΝΑ 

Καλαμαριάς, ΗΡΑΚΛΗ ). Το μοναδικό κλειστό γυμναστήριο 

μέσης χωρητικότητας, εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της 

πόλης είναι το Παλαί ντε Σπορ, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις 

της ΔΕΘ. Εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης 

υπάρχει το καινούργιο κλειστό στάδιο του ΠΑΟΚ. 

• Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις – Λειτουργίες. Σε αυτή την 

κατηγορία λειτουργιών περιλαμβάνονται μουσεία, (στη 

Θεσσαλονίκη υπάρχουν το Αρχαιολογικό, το Βυζαντινό μουσείο, 

το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Design, 

το μουσείο Ιστορίας και Τέχνης του Λευκού Πύργου, το μουσείο 

Σινεμά και Φωτογραφίας, το Τεχνικό Μουσείο, το μουσείο 

Εθνολογίας, κλπ), κρατικά ωδεία (υπάρχουν 2), δραματικές σχολές 

– Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Επίσης, υπάρχουν και 

υπαίθρια θέατρα, από τα οποία τα πιο σημαντικά είναι: το Θέατρο 

Κήπου, το Θέατρο Δάσους, το Θέατρο Γη, το Θέατρο Συκεών, 

κλπ. 

Η πληθώρα των αρχαιολογικών χώρων και ευρημάτων όπως, οι 

βυζαντινές εκκλησίες, η Αψίδα του Γαλερίου, η ρωμαϊκή αγορά, 

τα Κάστρα με τις φυλακές του Επταπυργίου, κλπ αποτελούν 

αξιοθέατα στην καρδιά του παλιού οικισμού της πόλης, με συχνές 

επισκέψεις  τουριστικού χαρακτήρα. 

 

 

 

 



Επιπλέον, η δομή της πόλης επηρεάζεται τόσο χωροταξικά, όσο 

και πολιτιστικά από το Πανεπιστημιακό Συγκρότημα, που 

βρίσκεται στο κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματός της. Ενώ, 

το συγκρότημα των ΤΕΙ της πόλης της Θεσσαλονίκης είναι 

χωροθετημένο στην ευρύτερη περιοχή του αστικού ιστού, στην 

περιοχή της Σίνδου. 

• Άλλες Εγκαταστάσεις Υπερτοπικής Σημασίας. Στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν η ΔΕΘ, ο ΟΛΘ, όπως επίσης και ορισμένα 

στρατόπεδα. Η ανάπτυξη – διεύρυνση κατά τα τελευταία χρόνια 

της λειτουργία της ΔΕΘ με την λειτουργία περιοδικών κλαδικών 

εκθέσεων και τη δημιουργία εκδηλώσεων και σεμιναρίων, όπως 

και η ύπαρξη στρατοπέδων εντός του πολεοδομικού ιστού της 

πόλης επιβαρύνουν καθημερινά τους κυκλοφοριακούς άξονες. 

Στην περίπτωση του ΟΛΘ, δεν επηρεάζεται η ευρύτερη περιοχή 

του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης μόνο με την 

έκτασή του (1750 στρέμματα), αλλά και από την μεγάλη 

οικονομική και πολιτική σημασία του, όχι μόνο στο 

βορειοελλαδικό χώρο, αλλά και στα Βαλκάνια, με αποτέλεσμα την 

μεγάλη διακίνηση εργαζομένων και αγαθών. 

 

Σύμφωνα με το Χάρτη 4 (Χρήσεις Γης) προκύπτει το Διάγραμμα 2, στο οποίο 

φαίνονται ποσοτικά οι χρήσεις γης με σκοπό τη διεξαγωγή συγκρίσεων. Από το 

συγκεκριμένο διάγραμμα, αυτό που εύλογα προκύπτει, είναι ότι σχεδόν το 50% της 

γης του δήμου χρησιμοποιείται αμιγώς για κατοικία, ενώ περίπου το 25% αφορά 

γενική κατοικία (συνδυασμός κατοικίας και άλλων χρήσεων που αφορούν κυρίως το 

λιανικό εμπόριο, γραφεία). Οι επόμενες τρεις κατηγορίες που ξεχωρίζουν είναι τα 

τοπικά εμπορικά κέντρα, οι κεντρικές λειτουργίες πόλης και οι περιοχές πρασίνου / 

ελεύθερων χώρων. Αντίθετα, τα μικρότερα ποσοστά χρήσεων γης αφορούν την 

πρόνοια, τις ιδιαίτερες χρήσεις και τις πολιτιστικές λειτουργίες. 

 

 

 

 



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Χρήσεις Γης



3.3.2.  Κύριες Δραστηριότητες – Πόλοι Μετακινήσεων 

 

Στο Χάρτη 5 απεικονίζονται τα κυριότερα σημεία της πόλης που αποτελούν πόλους 

έλξης, για διαφορετικούς λόγους το καθένα, και συνεπώς, προκαλούν μείζονες 

κυκλοφοριακές επιπτώσεις στο υπάρχον οδικό δίκτυο. Τα σημεία αυτά είναι σημεία 

αναφοράς και για το σχεδιασμό δρομολογίων του Ο.Α.Σ.Θ., σηματοδοτώντας ακόμα 

και τις ευρύτερες περιοχές που τα περιβάλλουν λόγω της ανάπτυξη εμπορικών, 

τουριστικών, κλπ δραστηριοτήτων. 

Στον Χάρτη 6 παρουσιάζονται τα παραπάνω σημεία σε σχέση με το κύριο οδικό 

δίκτυο της πόλης. Κάτι που εύκολα μπορεί κανείς να συμπεράνει παρατηρώντας το 

χάρτη αυτόν είναι η παράλληλη ανάπτυξη των σημείων αυτών σε σχέση με την 

Εγνατία οδό (βασικός και αρχαιότερος άξονας της πόλης). Αυτό όμως, είναι κάτι το 

οποίο προκαλεί ιδιαίτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση εντός του δήμου της 

Θεσσαλονίκης και μάλιστα σε διάφορες ώρες της ημέρας μια και υπάρχει ιδιαίτερη 

ποικιλία όσον αφορά τις χρήσεις των συγκεκριμένων σημείων. 

 



ΧΑΡΤΗΣ 5: Κύρια Σημεία της Πόλης



ΧΑΡΤΗΣ 6: Κύρια Σημεία της Πόλης & Βασικό Οδικό Δίκτυο



3.4.   Οδικές Αρτηρίες  

 

Το οδικό δίκτυο (Χάρτης 7) της πόλης μπορεί να διακριθεί σε δύο τμήματα: 

• Το αστικό που καλύπτει την πόλη. 

Η μορφή του στο κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος της 

Θεσσαλονίκης είναι γραμμική ορθογωνική , ενώ βόρεια του 

κέντρου και στη νοτιοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά της πόλης 

είναι μεικτή. Η σημερινή μορφή του θεωρείται οριστική, διότι 

πλην μεμονωμένων περιπτώσεων, λόγω πυκνής δόμησης, δεν 

υπάρχει δυνατότητα διανοίξεων ή διαπλατύνσεων. 

Το αστικό οδικό δίκτυο έχει αναπτυχθεί γραμμικά και παράλληλα 

προς τη θάλασσα και αρθρώνεται γύρω από δύο κεντρικές 

αρτηρίες: τους άξονες Μοναστηρίου – Εγνατία – Νέα Εγνατία και 

Τσιμισκή – Νίκης - Βασ. Γεωργίου - Βασ. Όλγας. Συμπληρώνεται 

από τις οδούς Αγίου Δημητρίου και Κασσάνδρου, που λειτουργούν 

σαν παρακαμπτήριες του κέντρου, Δελφών – Λεωφ. Στρατού, 

Παπαναστασίου, που λειτουργούν μεταξύ των δύο εξόδων της 

πόλης προς τα ανατολικά (Ν. Εγνατία, Βασ. Όλγας – Βασ. 

Γεωργίου). Οι παραπάνω οδικές αρτηρίες συνδέονται μεταξύ τους 

με κάθετες οδούς: Βενιζέλου, Ίωνος Δραγούμη, Αγίας Σοφίας, 

Εθνικής Αμύνης, Γ΄ Σεπτεμβρίου (που λειτουργεί και σαν 

παρακαμπτήρια του κέντρου), 28ης Οκτωβρίου, Μ. Μπότσαρη, 

25ης Μαρτίου. Στον Χάρτη 8 παρουσιάζονται με κίτρινο χρώμα οι 

κύριες οδικές αρτηρίες του αστικού δικτύου. 

• Το Υπεραστικό που συνδέει την πόλη με την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Αποτελείται από τους παρακάτω πέντε κύριους άξονες, οι οποίοι 

παρουσιάζονται στον Χάρτη 9: 

 Νέα Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών. 

 Παλιά Εθνική Οδός (προέκταση της οδού 

Μοναστηρίου), οδηγεί στις βόρειες  και βορειοδυτικές 

περιοχές και τη Γιουγκοσλαβία. 

 



ΧΑΡΤΗΣ 7: Οδικό Δίκτυο



ΧΑΡΤΗΣ 8: Βασικό Αστικό Δίκτυο



ΧΑΡΤΗΣ 9: Υπεραστικό Δίκτυο – Οι 5 Κύριοι Άξονες



 Τον άξονα προς Σέρρες – Καβάλα (προέκταση της οδού 

Λαγκαδά), οδηγεί στις βορειοανατολικές περιοχές, τη 

Βουλγαρία και τη Τουρκία. 

 Τη Νέα Εγνατία, που οδηγεί προς τις ανατολικές 

περιοχές και τη Χαλκιδική. 

 Την οδό Εθνικής Αντίστασης (προέκταση των 

λεωφόρων Βασ. Γεωργίου και Βασ. Όλγας), που οδηγεί 

προς το αεροδρόμιο και τις νοτιοανατολικές περιοχές 

(Περαία, Αγία Τριάδα, κλπ). 

Οι παραπάνω πέντε οδικοί άξονες συνδέονται μεταξύ τους με την 

Περιφερειακή Οδό, (Χάρτης 10). 

 



ΧΑΡΤΗΣ 10: Οι 5 Κύριοι Άξονες και η Περιφερειακή Οδός



3.5.   Κυκλοφορούντα Οχήματα 

 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων οχημάτων στο νομό 

Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1988.  

 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
Επιβατικά 165.500 
Ταξί 1.834 
Αγοραία Νομού Θεσσαλονίκης 172 
Λεωφορεία ΟΑΣΘ 488 
Λεωφορεία ΚΤΕΛ Νομού Θεσσαλονίκης 103 
Λεωφορεία Τουριστικά (ΔΧ) Νομού Θεσσαλονίκης 450 
Λεωφορεία Σχολικά 310 
Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης  5.500 
 

 

Πίνακας 2: Αριθμός Εγγεγραμμένων Οχημάτων στο Νομό Θεσσαλονίκης (1988).  

Πηγή: Στατιστικά Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. 

 

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης 

Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των εγγεγραμμένων οχημάτων είναι 

380.000 στο νομό Θεσσαλονίκης. 

Έτσι λοιπόν, παρατηρείται ότι από το έτος 1988 μέχρι σήμερα, ο αριθμός των 

εγγεγραμμένων οχημάτων έχει υπερδιπλασιαστεί, κάτι που αποτελεί έναν από τους 

πλέον βασικούς παράγοντες που συνετέλεσε στη δραματική αύξηση της κυκλοφορίας 

στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.   

 

 

 

 

 

 

3.6.   Κυκλοφοριακοί Φόρτοι 

 



Τα μείζονα κυκλοφοριακά προβλήματα εστιάζονται στους κύριους οδικούς άξονες 

της πόλης (Εγνατία, Βασ. Όλγας, Τσιμισκή) με κύρια σημεία φόρτισης τους κόμβους 

με άλλες οδούς. Στον Χάρτη 11  παρουσιάζονται οι κυριότεροι κόμβοι του δήμου 

Θεσσαλονίκης, για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την κυκλοφοριακή 

φόρτιση, (Γενική Μελέτη Μεταφορών & Κυκλοφορίας για το Πολεοδομικό 

Συγκρότημα και την Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης, 1999). 

Για τον κάθε κόμβο υπάρχουν αποθηκευμένα σε βάση δεδομένων στοιχεία για την 

κυκλοφορία οχημάτων ανά ώρα κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου. 

Ενδεικτικά, τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν τον κόμβο Εγνατίας – Εθνικής 

Αμύνης –Αγγελάκη παρουσιάζονται στον Χάρτη 12. Η απεικόνιση των στοιχείων 

αυτών μπορεί να γίνει για όλους τους κόμβους της πόλης.  

Στα Διαγράμματα 3 έως 22 παρουσιάζονται, για τους 10 αντιπροσωπευτικότερους 

κόμβους τα δεδομένα των 24ωρων μετρήσεων που αφορούν την κυκλοφοριακή 

φόρτιση και τα ποσοστά τύπων κυκλοφορούντων οχημάτων κατά την πρωινή και την 

απογευματινή αιχμή. 

Οι βασικοί οδικοί άξονες οι οποίοι διατρέχουν κατά μήκος τον δήμο Θεσσαλονίκης, 

και δέχονται μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση είναι Εγνατία – Νέα Εγνατία, Τσιμισκή 

– Βασ. Γεωργίου - Βασ. Όλγας – Εθνικής Αντίστασης, Λεωφόρος Νίκης – Μεγάλου 

Αλεξάνδρου – Παπανδρέου (Ανθέων) – Θέρμης. 

Για τους κυριότερους κόμβους των παραπάνω οδικών αξόνων παρουσιάζονται στα 

Διαγράμματα 23, 24 και 25 οι αριθμοί των διερχομένων οχημάτων κατά τις ώρες 

αιχμής 07:00 – 08:00, 08:00 – 09:00, 13:00 – 14:00, 16:00 – 17:00,17:00 – 18:00, 

20:00 – 21:00 και 21:00 – 22:00. 

Εξετάζοντας το Διάγραμμα 23 διαπιστώνει κανείς ότι το προφίλ της κυκλοφορίας 

είναι το ίδιο κατά μήκος του οδικού άξονα Εγνατία – Νέα Εγνατία όλες τις ώρες με 

διαφορά στους αριθμούς των οχημάτων, οι οποίοι παρουσιάζουν μεταβολές 

παράλληλα και ομοιότροπα σε όλους τους κόμβους. Οι κόμβοι που δέχονται τη 

μεγαλύτερη φόρτιση είναι Εγνατία – Δωδεκανήσου – Καραολή και Εγνατία - Εθνικής 

Αμύνης – Αγγελάκη, οι οποίοι ορίζουν και τα όρια της κεντρικής εμπορικής ζώνης 

της πόλης επί του άξονα 
 



ΧΑΡΤΗΣ 11: Οι Κυριότεροι Κόμβοι της Θεσσαλονίκης



ΧΑΡΤΗΣ 12: Κυριότεροι Κόμβοι / Απεικόνιση Στοιχείων



αυτού. Αντίθετα, οι κόμβοι με τη μικρότερη φόρτιση είναι Εγνατία – Ίωνος 

Δραγούμη, Εγνατία – Βενιζέλου, Εγνατία – Παπάφη ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. 

Στο Διάγραμμα 24 διαπιστώνεται υψηλή κυκλοφοριακή φόρτιση, όλες τις ώρες στον 

κόμβο Λεωφ. Στρατού – Βασ. Γεωργίου – Τσιμισκή – Αγγελάκη με το μέγιστο να 

εμφανίζεται κατά την πρωινή αιχμή. Στο αντίθετο άκρο βρίσκεται ο κόμβος Βασ. 

Όλγας – Θεμ. Σοφούλη, ο οποίος εμφανίζει την μικρότερη κυκλοφοριακή φόρτιση. 

Κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι κόμβοι Τσιμισκή – Βενιζέλου, Αγίας 

Σοφίας – Τσιμισκή, Εθνικής Αμύνης – Τσιμισκή, στους οποίους κατά τις πρωινές 

ώρες αιχμής εμφανίζεται υψηλή κυκλοφορία, ενώ κατά την απογευματινή αιχμή 

16:00 – 17:00 και τη βραδινή 21:00 – 22:00 η κυκλοφορία είναι χαμηλή. 

Στο Διάγραμμα 25 όπως αναφέρθηκε προηγουμένως παρουσιάζεται η κίνηση στους 

κόμβους του παραλιακού οδικού άξονα της πόλης. Σε αντίθεση με τους 

προηγούμενους οδικούς άξονες, το προφίλ της κυκλοφορίας δεν μεταβάλλεται 

ομοιότροπα και παράλληλα, πράγμα που φαίνεται από την φόρτιση στις ώρες 

πρωινής αιχμής, η οποία είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Αυτό είναι κάτι που εύκολα 

ερμηνεύεται εξετάζοντας την φορά κατεύθυνσης του συγκεκριμένου οδικού άξονα.  

Ο κόμβος Λεωφ. Νίκης – Παύλου Μελά – Εθνικής Αμύνης – Μεγ. Αλεξάνδρου – Ν. 

Γερμανού παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή φόρτιση κατά την μεσημβρινή, απογευματινή 

και βραδινή αιχμή, όντας ο πιο φορτισμένος κόμβος του άξονα. 

Ο κόμβος Γ. Παπανδρέου – Μεγ. Αλεξάνδρου επίσης παρουσιάζει πολύ υψηλή 

φόρτιση, ειδικότερα κατά την μεσημβρινή και την βραδινή αιχμή, γεγονός που 

προφανώς σχετίζεται με την μετακίνηση των κατοίκων της πόλης με σκοπό την 

διασκέδαση. 

 



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Κόμβος: 26ης Οκτωβρίου - Πολυτεχνείου

Ποσοστά Τύπων Κυκλοφορούντων Οχημάτων

Πρωινή Αιχμή Απογευματινή Αιχμή



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Κόμβος: 26ης Οκτωβρίου - Πολυτεχνείου
Προφίλ Ημερήσιας Κυκλοφορίας



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5:Κόμβος: 26ης Οκτωβρίου - Μοναστηρίου - Λαγκαδά - Εγνατία

Ποσοστά Τύπων Κυκλοφορούντων Οχημάτων

Πρωινή Αιχμή Απογευματινή Αιχμή



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Κόμβος: 26ης Οκτωβρίου-Μοναστηρίου-Λαγκαδά-
Εγνατία Προφίλ Ημερήσιας Κυκλοφορίας



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Κόμβος: Λεωφ. Στρατού-Βασ. Γεωργίου- Τσιμισκή -Αγγελάκη

Ποσοστά Τύπων Κυκλοφορούντων Οχημάτων

Πρωινή Αιχμή Απογευματινή Αιχμή



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8:Κόμβος: Λεωφ. Στρατού-Βασ. Γεωργίου Τσιμισκή-
Αγγελάκη Προφίλ Ημερήσιας Κυκλοφορίας



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: Κόμβος: Εγνατία – Εθνικής Αμύνης - Αγγελάκη

Ποσοστά Τύπων Κυκλοφορούντων Οχημάτων

Πρωινή Αιχμή Απογευματινή Αιχμή



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: Κόμβος: Εγνατία – Εθνικής Αμύνης - Αγγελάκη
Προφίλ Ημερήσιας Κυκλοφορίας



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: Κόμβος: Κατσιμίδη – Αγίου Δημητρίου

Ποσοστά Τύπων Κυκλοφορούντων Οχημάτων

Πρωινή Αιχμή Απογευματινή Αιχμή



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: Κόμβος: Κατσιμίδη – Αγίου Δημητρίου
Προφίλ Ημερήσιας Κυκλοφορίας



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: Κόμβος: Νέα Εγνατία – Παπαναστασίου

Ποσοστά Τύπων Κυκλοφορούντων Οχημάτων

Πρωινή Αιχμή Απογευματινή Αιχμή



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14: Κόμβος: Νέα Εγνατία – Παπαναστασίου
Προφίλ Ημερήσιας Κυκλοφορίας



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15: Κόμβος: Αιγαίου – Βασιλίσσης Όλγας

Ποσοστά Τύπων Κυκλοφορούντων Οχημάτων

Πρωινή Αιχμή Απογευματινή Αιχμή



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16: Κόμβος: Αιγαίου – Βασιλίσσης Όλγας
Προφίλ Ημερήσιας Κυκλοφορίας



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17: Κόμβος: Περιφερειακή (Κ13) – Εθνικής Αντιστάσεως

Ποσοστά Τύπων Κυκλοφορούντων Οχημάτων

Πρωινή Αιχμή Απογευματινή Αιχμή



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18: Κόμβος: Περιφερειακή (Κ13) – Εθνικής
Αντιστάσεως Προφίλ Ημερήσιας Κυκλοφορίας



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19: Κόμβος: Αγίου Δημητρίου – Πανεπιστημίου

Ποσοστά Τύπων Κυκλοφορούντων Οχημάτων

Πρωινή Αιχμή Απογευματινή Αιχμή



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20: Κόμβος: Αγίου Δημητρίου – Πανεπιστημίου
Προφίλ Ημερήσιας Κυκλοφορίας



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21: Κόμβος: Λεωφ. Νίκης – Παύλου Μελά – Εθνικής
Αμύνης – Ν. Γερμανού – Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ποσοστά Τύπων Κυκλοφορούντων Οχημάτων

Πρωινή Αιχμή Απογευματινή Αιχμή



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22: Κόμβος: Λεωφ. Νίκης – Παύλου Μελά – Εθνικής
Αμύνης – Ν. Γερμανού – Μεγάλου Αλεξάνδρου

Προφίλ Ημερήσιας Κυκλοφορίας



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23: Σύγκριση Κόμβων κατά τις Ώρες Αιχμής
στον Άξονα Εγνατίας – Νέας Εγνατίας

71
66

65
60
4
53
50
47

6



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24: Σύγκριση Κόμβων κατά τις Ώρες Αιχμής στον
Άξονα Τσιμισκή – Βασ. Όλγας – Εθν. 
Αντιστάσεως

68
61

55

3
43
29
26
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25: Σύγκριση Κόμβων κατά τις Ώρες Αιχμής στον
Άξονα Λεωφ. Νίκης – Μεγ. Αλεχάνδρου -

Ανθέων

63
10

52
30
28



3.7.   Η Κυκλοφορία στην Πόλη και τα Προβλήματα

 

Ο λόγος που την πιο σημαντική κατηγορία μετακινήσεων αποτελούν οι μετακινήσεις 

για εργασία είναι όχι μόνο γιατί αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο 

σύνολο, αλλά και γιατί γίνονται μέσα σε περιορισμένα χρονικά διαστήματα και 

δημιουργούν με τον τρόπο αυτό τις αιχμές της κυκλοφορίας. Έτσι, το δρομολόγιο 

κατοικία – εργασία παρουσιάζει σταθερότερο συντελεστή μετακίνησης μέσα στο 

πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. 

Επιπλέον, η επιβάρυνση των κεντρικών αρτηριών του πρωτεύοντος οδικού δικτύου 

της πόλης οφείλεται στην ανάπτυξη της βιομηχανικής ζώνης στα δυτικά της και στη 

συγκέντρωση εμπορικών και διοικητικών δραστηριοτήτων στο κέντρο της, σε 

αντίθεση με το βασικό οικιστικό όγκο που είναι ανεπτυγμένος στα ανατολικά του 

πολεοδομικού συγκροτήματος. Αυτού του είδος η μετακίνηση, λοιπόν, έχει ως άμεσο 

αποτέλεσμα ότι από την κυκλοφορία της κεντρικής περιοχής της πόλης κατά τις ώρες 

αιχμής, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (σχεδόν το 50%) είναι διαμπερής κυκλοφορία. 

Μία άλλη κατηγορία μετακινήσεων είναι οι μετακινήσεις των κατοίκων για αγορές. 

Αυτό οφείλεται στην μη ύπαρξη οργανωμένων εμπορικών κέντρων, με εξαίρεση την 

ανατολική περιοχή της πόλης, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα.. 

Έτσι λοιπόν, υπάρχει μία ποσοτική διαφοροποίηση στις μετακινήσεις για αγορές των 

δυτικών και των βόρειων περιοχών, οι κάτοικοι των οποίων μετακινούνται 

καθημερινά και με μεγαλύτερη συχνότητα προς το κέντρο, σε σχέση με τις 

ανατολικές περιοχές.  

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των μετακινήσεων, στο οποίο οφείλονται οι πολύ 

υψηλοί κυκλοφοριακοί φόρτοι και η αδυναμία εξυπηρέτησης του υπάρχοντος οδικού 

δικτύου, είναι ότι όλες οι μετακινήσεις (διαμπερείς, από και προς το κέντρο, 

ενδοαστικές) εξυπηρετούνται από τις ίδιες οδικές αρτηρίες του πρωτεύοντος οδικού 

δικτύου. 

Στην τελευταία κατηγορία καθημερινών μετακινήσεων ανήκουν με σκοπό την 

Ψυχαγωγία. Είναι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους από τις προηγούμενες, παρουσιάζουν συνήθως μεγαλύτερο μήκος 

διαδρομής, έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και συντελούν σε μία περισσότερο 

ομοιόμορφη κατανομή της κυκλοφορίας. Επίσης, παρατηρείται εκτεταμένη 

μετακίνηση για διασκέδαση κατά τις βραδινές ώρες με έντονα κυκλοφοριακά 

προβλήματα σε ορισμένες περιοχές (Τσιμισκή και Λεωφ. Νίκης στο κέντρο και κατά 



μήκος των οδών Θεμ. Σοφούλη και Νικολάου Πλαστήρα στην Καλαμαριά), (Χάρτης 

13).  

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1985 στην περιοχή μείζονος 

Θεσσαλονίκης και αφορούσε 500 νοικοκυριά, προκύπτουν αποτελέσματα, για τον 

καταμερισμό των μετακινήσεων ανά μεταφορικό μέσο, τα οποία φαίνονται στον 

Πίνακα 3 (Λαζαρίδης, Βλαχοπούλου, 1985), (Χάρτης 14 & Χάρτης 15).  
 

Σκοπός Μετακίνησης Πεζοί ΙΧ Λεωφορεία 
ΟΑΣΘ Ταξί  Υπεραστικά 

Λεωφορεία Ποδήλατα Μοτοσικλέτες

Εργασία 
(με βάση την κατοικία) 20,74 31,83 36,96 1,64 6,77 0,21 1,83 

Εργασία  
(δευτερευόντως) 17,42 16,34 29,25 36,61 3,01 3,43 1,94 

Ψυχαγωγία 
(με βάση την κατοικία) 8,37 61,43 18,98 10,20 0,20 0 0,82 

Ψυχαγωγία 
(δευτερευόντως) 14,72 14,71 18,98 49,89 0,21 0 1,49 

 

Πίνακας 3: Καταμερισμός Μετακινήσεων κατά Μεταφορικό Μέσο για την Περιοχή            

Μείζονος Θεσσαλονίκης. 

Πηγή: Γ. Λαζαρίδης, Μ. Βλαχοπούλου, “Έρευνα Ερωτηματολογίου 500 

Νοικοκυριών”, ΑΒΣΘ, 1985. 

 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα: 

 Το υψηλότερο ποσοστό μετακίνησης με λεωφορεία αφορά στις μετακινήσεις για 

την εργασία (37%). 

 Για τις μετακινήσεις με σκοπό την διασκέδαση, βασικό μέσο μεταφοράς αποτελεί 

το ΙΧ (61,43%). 

 Το ταξί αποτελεί δευτερεύον μέσο μεταφοράς, καταλαμβάνοντας υψηλά 

ποσοστά για τις μετακινήσεις εργασίας (32%) και διασκέδασης (50%). 

 Οι μετακινήσεις πεζή είναι λίγες και αφορούν 20% για εργασία και περίπου 12% 

για ψυχαγωγία. 

 Η χρήση του ποδηλάτου είναι αμελητέα. 

 
 



ΧΑΡΤΗΣ 13: Δρόμοι με Έντονα Κυκλοφοριακά Προβλήματα
κατά τις Βραδινές Ώρες



ΧΑΡΤΗΣ 14: Καταμερισμός Μετακινήσεων για Εργασία
κατά Μεταφορικό Μέσο



ΧΑΡΤΗΣ 15: Καταμερισμός Μετακινήσεων για Διασκέδαση
κατά Μεταφορικό Μέσο



Μια άλλη βασική παράμετρος του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης αφορά το 

πρόβλημα στάθμευσης σε βαθμό που συχνά να αναφέρεται ως το μείζον πρόβλημα 

που σχετίζεται με το κυκλοφοριακό. Η παράνομη στάθμευση, συχνά σε διπλή και 

τριπλή σειρά, αποτελεί πλέον κανόνα με εξαίρεση τις βασικές οδικές αρτηρίες 

Εγνατία, Τσιμισκή και Λεωφ. Νίκης, για την αστυνόμευση των οποίων οι υπηρεσίες 

της Τροχαίας χρησιμοποιούν σημαντικό τμήμα των δυνάμεών τους. Ενώ οι 

απαιτήσεις ξεπερνούν τις 15.000 θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, 

υπολογίζεται ότι οι υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης δεν ξεπερνούν τις 7.000 και οι 

θέσεις παράνομης στάθμευσης τις 2.500.  

Λαμβάνοντας υπόψη τους υπάρχοντες χώρους της πόλης, το πρόβλημα στάθμευσης 

στο κέντρο της δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη δημιουργία χώρων. Επομένως, 

επιβάλλεται η εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης των πολιτών με ένα 

νέο μέσο μαζικής μεταφοράς των πολιτών, ταχύ και αξιόπιστο. Αξίζει να σημειωθεί, 

ότι το σύστημα λεωφορείων, με όλες τις δυνατές βελτιώσεις που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν σε αυτό, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στην επίλυση του 

προβλήματος αυτού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.   Οι Δημόσιες Συγκοινωνίες της Πόλης 

 



Οι δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης εκτελούνται από τον Οργανισμό 

Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), που αποτελεί νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1957 και αποτελεί ανώνυμη εταιρεία τέως 

λεωφοριούχων στην οποία έχει ανατεθεί η εκμετάλλευση των αστικών συγκοινωνιών 

της Θεσσαλονίκης έναντι ετήσιας αποδόσεως που ορίζεται ως ποσοστό του 

απασχολούμενου κεφαλαίου. Το εισιτήριο επιδοτείται από το κράτος, με αποτέλεσμα 

ο κάθε επιβάτης να πληρώνει ένα ποσό κάτω του πραγματικού κόστους της 

προσφερόμενης υπηρεσίας. Ως αποτέλεσμα της ακολουθούμενης πολιτικής, ο ΟΑΣΘ 

λειτουργεί με έλλειμμα.  

Το σύνολο των λεωφορείων του ΟΑΣΘ είναι 488, από τα οποία τα 315 είναι απλά 

των 100 θέσεων, τα 128 είναι αρθρωτά των 155 θέσεων και τα 45 αρθρωτά των 141 

θέσεων. Από το συνολικό αριθμό λεωφορείων, για λόγους τακτικής συντηρήσεως, 

βλαβών, κλπ, είναι διαθέσιμο το 85% περίπου, που αντιστοιχεί σε 57.000 περίπου 

θέσεις επιβατών. 

Στον Χάρτη 16 παρουσιάζονται τα δρομολόγια όλων των λεωφορειακών γραμμών 

για τις οποίες πληροφορίες σχετικέ με το μήκος, την διάρκεια διαδρομής σε λεπτά, τη 

συχνότητα αιχμής και μέση συχνότητα σε λεπτά των λεωφορείων ανά γραμμή, ο 

αριθμός και η χωρητικότητα των λεωφορείων (όρθιοι, καθήμενοι), και τα εκδοθέντα 

εισιτήρια για μια τυπική εργάσιμη ημέρα, έχουν καταχωρηθεί σε βάση δεδομένων 

(Πίνακας 4). 

Δεδομένου ότι σε πολλά σημεία – τμήματα οδών τα δρομολόγια των λεωφορείων 

διαφορετικών γραμμών τέμνονται ή ταυτίζονται, στη βάση δεδομένων της εφαρμογής 

GIS είναι συσχετισμένες οι οδοί με τα δρομολόγια των λεωφορείων, (Χάρτη 17).   

Επειδή, τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ αποτελούν το μοναδικό οργανωμένο μέσο μαζικής 

μεταφοράς, που φυσικά με την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη λειτουργία του 

Μετρό θα λειτουργεί παράλληλα με αυτό, αξίζει να παρατεθούν κάποια στοιχεία 

σχετικά με τα έσοδα και τις πωλήσεις των εισιτηρίων ανά δρομολόγιο, (Διαγράμματα 

26 & 27, Πηγή: ΟΑΣΘ). 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται η μέση ταχύτητα κίνησης των λεωφορείων στις 

κυριότερες οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό, η μέση 

ταχύτητα κίνησης των λεωφορείων είναι ιδιαίτερα χαμηλή στο κέντρο της πόλης 

(μεταξύ Βαρδαρίου και Συντριβανίου) με αποτέλεσμα ο χρόνος διαδρομής από τις 

συνοικίες στο 



ΧΑΡΤΗΣ 16: Οι Γραμμές Λεωφορείων στην Πόλη της Θεσσαλονίκης



Πίνακας 4: Τα Χαρακτηριστικά των Γραμμών Λεωφορείων



ΧΑΡΤΗΣ 17: Συσχετισμός των Γραμμών Λεωφορείων



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26: 
Έσοδα Γραμμών Λεωφορείων για το Έτος 1987



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27: 
Πωλήσεις Εισιτηρίων των Γραμμών Λεωφορείων για μια Τυπική Ημέρα



κέντρο της πόλης για αποστάσεις 5-8 χιλιόμετρα να κυμαίνεται μεταξύ 30-45 λεπτών, 

(Προμελέτη Ελαφρού Μετρό Θεσσαλονίκης, 1991). 

 

Οδική Αρτηρία Μέση Ταχύτητα 
Τσιμισκή 9,6 

Μητροπόλεως  7,8 
Ανθέων – Αδριανουπόλεως (Γεωργίου - Αλλατίνη) 8,0 
Μοναστηρίου (Ν.Σ. Σταθμός – Πλατεία Βαρδαρίου) 9,2 

Πλ. Δημοκρατίας - Βενιζέλου 7,0 Εγνατία 
Βενιζέλου - Καμάρα 11,3 

Πανεπιστήμιο - Καμάρα 10,2 
Καμάρα - Βενιζέλου 11,9 Εγνατία 

Βενιζέλου – Πλ. Δημοκρατίας 6,6 
Κασσάνδρου 12,0 

Παπάφη (Κλεάνθους – Οσία Ξένη) 9,0 
Λαγκαδά (Πλ. Δημοκρατίας - Γέφυρα) 12,6 
Λαγκαδά (Γέφυρα - Πλ. Δημοκρατίας) 6,8 

Αγ. Δημητρίου (Διοικητήριο - Ευαγγελίστρια) 8,9 
Αλ. Σβώλου - Ερμού 10,3 

 

Πίνακας 5: Η μέση ταχύτητα κίνησης λεωφορείων στις κυριότερες οδικές αρτηρίες. 

Πηγή: (Προμελέτη Ελαφρού Μετρό Θεσσαλονίκης, 1991). 

 

Όπως είναι φυσικό, οι γραμμές των λεωφορείων δεν εξυπηρετούν τις ίδιες περιοχές 

και δεν ανταποκρίνονται στις ίδιες απαιτήσεις εξυπηρετούμενου κοινού. Αυτά 

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την συχνότητα των διερχόμενων λεωφορείων 

ανά γραμμή, η οποία, εύλογα δεν είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, 

αλλά παρουσιάζει μέγιστα και ελάχιστα ανάλογα με τις απαιτήσεις. Ακολουθώντας 

τα αντίστοιχα μέγιστα και ελάχιστα της κυκλοφοριακής αιχμής. Στους Χάρτες 18 & 

19 παρουσιάζονται αντίστοιχα οι γραμμές των λεωφορείων με συχνότητα αιχμής 

μεγαλύτερη του ενός λεωφορείου ανά 5 λεπτά και οι “προβληματικές”, για την 

εξυπηρέτηση του κοινού, με μέση συχνότητα μικρότερη του ενός λεωφορείου ανά 

δέκα λεπτά. 

Από τα δεδομένα του ΟΑΣΘ προκύπτει ότι οι γραμμές 10 (Χαριλάου – Ν.Σ. 

Σταθμός) και 31 (Βούλγαρη - Σφαγεία), που απεικονίζονται με κίτρινο χρώμα στο 

Χάρτη 20, είναι οι γραμμές που έχουν τους μεγαλύτερους αριθμούς εκδοθέντων 



εισιτηρίων και παρουσίασαν κατά το έτος 1987 το μεγαλύτερο εισόδημα (πράγμα που 

σημαίνει ότι έχουν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση) και επιπλέον έχουν μεγάλη 

μέση συχνότητα και συχνότητα αιχμής.  

 

 

 

 
 



ΧΑΡΤΗΣ 18: Γραμμές Λεωφορείων με Συχνότητα Αιχμής > 1 Λεωφορείο / 5 min



ΧΑΡΤΗΣ 19: Γραμμές Λεωφορείων με Μέση Συχνότητα < 1 Λεωφορείο / 10 min



ΧΑΡΤΗΣ 20: Γραμμές Λεωφορείων 10 (Χαριλάου – Ν.Σ. Σταθμός) & 31 (Βούλγαρη - Σφαγεία)



3.9.   Η Ανάγκη και η Σκοπιμότητα του Μετρό Θεσσαλονίκης 

 

Για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης, η αναζήτηση της λύσης 

στηρίζεται στην πρόταση δύο διαφορετικών φιλοσοφιών: 

• Η πρώτη αφορά την επιβολή απαγορευτικών διατάξεων, που δεν 

επιτρέπουν στα αυτοκίνητα την είσοδο σε τμήματα της πόλης και 

συνεπώς οδηγούν στην αναγκαστική χρήση του συστήματος 

αστικών συγκοινωνιών. 

• Η δεύτερη αφορά την  λειτουργία ενός μέσου μαζικής μεταφοράς 

ταχύτερου και πιο αξιόπιστου και συνεπώς ελκυστικότερου σε 

σχέση με την χρήση αυτοκινήτων. 

 

Για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Θεσσαλονίκης 

αποφασίστηκε από την πολιτεία η υιοθέτηση της δεύτερης φιλοσοφίας, με 

αποτέλεσμα την πρόταση για δημιουργία συστήματος Μετρό ελαφρού τύπου. Το 

αρχικό στάδιο της ανάπτυξης συστήματος Μετρό αφορά την κατασκευή μίας 

γραμμής συνολικού μήκους 9,33 χιλιομέτρων, η οποία θα διατρέχει τα πλέον 

συμφορημένα τμήματα της πόλης. Σε μεταγενέστερα στάδια θα ακολουθήσουν 

επεκτάσεις του Μετρό προς την βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης και την 

Καλαμαριά. 

Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, το Μετρό Θεσσαλονίκης με την ολοκλήρωση της 

πρώτης φάσης θα καλύπτει την διαδρομή Σιδηροδρομικός Σταθμός – Μοναστηρίου – 

Εγνατία – Νέα Εγνατία – Κατσιμίδη – Δελφών – Σόλωνος – Παπαδάκη – 

Παπαναστασίου – Αμαξοστάσιο, (Χάρτης 21). 

Το Μετρό αναμένεται ότι θα μειώσει τους χρόνους διαδρομής, μειώνοντας έμμεσα 

την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης, λόγω της προτίμησης που θα δείχνουν σε 

αυτό πολλοί από τους σημερινούς επιβάτες αυτοκινήτων. Ως επιπλέον έμμεση 

συνέπεια της λειτουργίας του θα είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των 

εκπεμπόμενων ρύπων και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

Πολύ συνοπτικά τα άμεσα κυκλοφοριακά οφέλη από την λειτουργία του Μετρό, 

σχετίζονται με: 

 



ΧΑΡΤΗΣ 21: Η γραμμή Μετρό Θεσσαλονίκης και οι Στάσεις της



• Την εξοικονόμηση του χρόνου των επιβατών του Μετρό. 

• Μείωση της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες της πόλης 

και συνεπώς εξοικονόμηση χρόνου μετακινήσεως των 

αυτοκινήτων, και εξοικονόμηση χρόνου μεταφοράς 

εμπορευμάτων που γίνεται κυρίως με φορτηγά στους 

δρόμους της πόλης. 

• Εξοικονόμηση του χρόνου μετακίνησης πάσης φύσεως 

αμειβόμενου προσωπικού, του οποίου η εργασία εξαρτάται 

από την μετακίνησή του.  

 

 

3.9.1.   Σταθμοί Μετρό Θεσσαλονίκης 

 

Οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης ανήκουν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες 

στους Κεντρικούς Σταθμούς που χαρακτηρίζονται από μεγάλη κίνηση και 

εξυπηρετούν το κοινό στο κέντρο της πόλης και τους Περιφερειακούς Σταθμούς 

τοπικής σημασίας για τις περιφερειακές συνοικίες. 

Ορισμένοι σταθμοί, Κεντρικοί ή Περιφερειακοί, θα λειτουργούν ως σταθμοί 

μετεπιβίβασης στο σχεδιασμό των οποίων βασική προϋπόθεση είναι η επέκταση, 

αναδιάρθρωση και βελτίωση των λεωφορειακών γραμμών και η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, (Τεχνική 

Περιγραφή, 1999; Προμελέτη Ελαφρού Μετρό Θεσσαλονίκης, 1991). 

 

 Κεντρικοί σταθμοί: 

 

• Τερματικός Σταθμός Μετρό Σιδηροδρομικού Σταθμού. 

Η θέση του σταθμού είναι στην οδό Μοναστηρίου και θα 

γίνεται μετεπιβίβαση κοινού από τα τρένα του ΟΣΕ και από 

τις λεωφορειακές γραμμές 25, 27, 29, 35, 38, 40, 52, 56, 62 

και 64. Ο αριθμός των επιβατών αναμένεται να ξεπερνά 

κατά τις ώρες αιχμής 12.300 επιβάτες ανά ώρα.  

• Σταθμός Πλατείας Δημοκρατίας. Η θέση του σταθμού 

αυτού θα είναι κάτω από την πλατεία Δημοκρατίας 

(Βαρδαρίου), εξυπηρετώντας το κοινό των λεωφορειακών 



γραμμών 9,19,20, 21, 32, 34, 51 και 54. Ο αριθμός των 

επιβατών αναμένεται να ξεπερνά κατά τις ώρες αιχμής 

19.000 επιβάτες ανά ώρα. 

Σταθμός Βενιζέλου. Στη • συμβολή των οδών Εγνατία και 

• ν Εγνατία, 

• ανίου. Ο σταθμός αυτός θα βρίσκεται 

• υ. Η θέση του θα είναι στη 

τ υ  

 

 Περιφερειακοί Σταθμοί:

Βενιζέλου. Ο αριθμός των επιβατών αναμένεται να ξεπερνά 

κατά τις ώρες αιχμής 14.900 επιβάτες ανά ώρα. 

 Σταθμός Αγίας Σοφίας. Στη συμβολή των οδώ

Αγίας Σοφίας και Πλάτωνος. Ο αριθμός των επιβατών 

αναμένεται να ξεπερνά κατά τις ώρες αιχμής 10.500 

επιβάτες ανά ώρα. 

 Σταθμός Συντριβ

στην πλατεία Συντριβανίου και θα παρέχει ανταπόκριση 

στο κοινό της λεωφορειακής γραμμής 24. Ο αριθμός των 

επιβατών αναμένεται να ξεπερνά κατά τις ώρες αιχμής 

8.000 επιβάτες ανά ώρα. 

Σταθμός Πανεπιστημίο

συμβολή των οδών Νέα Εγνατία και 3ης Σεπτεμβρίου 

μεταξύ της φοιτητικής λέσχης του ΑΠΘ και του 

Πανεπισ ημίο  Μακεδονία και θα παρέχει εξυπηρέτηση 

στο κοινό των λεωφορειακών γραμμών 17 και 37. Ο 

αριθμός των επιβατών αναμένεται να ξεπερνά κατά τις 

ώρες αιχμής 8.100 επιβάτες ανά ώρα. 

 

• Σταθμός Παπάφη. Θα κατασκευαστεί στη διασταύρωση 

• δών 

αριθμός

 

1.500 επιβάτες ανά ώρα. 

 

των οδών Νέα Εγνατία και Παπάφη, όπου θα γίνεται 

μετεπιβίβαση του κοινού από τις λεωφορειακές γραμμές 

10, 12 και 14. Ο αριθμός των επιβατών αναμένεται να 

ξεπερνά κατά τις ώρες αιχμής 4.700 επιβάτες ανά ώρα. 

Σταθμός Ευκλείδη. Στη συμβολή των ο

Κωνσταντινουπόλεως και Κατσιμίδη. Ο  των 

επιβατών αναμένεται να ξεπερνά κατά τις ώρες αιχμής 



• 

νίας και Δελφών. Ο αριθμός των 

αν  ς α

• 

 των επιβατών αναμένεται να 

• 

έχει 

τ κ

• 

πιβίβαση του κοινού 

• 

ν ανισόπεδη διασταύρωσή της με τη 

• 

ιακή τάφρο. Θα είναι 

 

 

 

 

Σταθμός Φλέμινγκ. Στη συμβολή των οδών 

Καλλιδοπούλου, Μακεδο

επιβατών αμένεται να ξεπερνά κατά τι ώρες ιχμής 

1.500 επιβάτες ανά ώρα. 

Σταθμός Αναλήψεως. Στη συμβολή των οδών Δελφών και 

Αναλήψεως. Ο αριθμός

ξεπερνά κατά τις ώρες αιχμής 1.850 επιβάτες ανά ώρα. 

Σταθμός Μακεδονίας. Στην οδό Σόλωνος, κοντά στην 

πλατεία Μακεδονίας (Μ. Πατρικίου). Θα παρ

ανταπόκριση στις λεωφορειακές γραμμές 7 και 33. Ο 

αριθμός ων επιβατών αναμένεται να ξεπερνά ατά τις 

ώρες αιχμής 3.200 επιβάτες ανά ώρα. 

Σταθμός Βούλγαρη. Στη συμβολή των οδών Παπαδάκη 

και Βούλγαρη, όπου θα γίνεται μετε

από τις λεωφορειακές γραμμές 7 και 33. Ο αριθμός των 

επιβατών αναμένεται να ξεπερνά κατά τις ώρες αιχμής 800 

επιβάτες ανά ώρα. 

Σταθμός Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην  οδό Μιχαήλ 

Ψευδού, κοντά στη

Νέα Εγνατία, όπου θα γίνεται μετεπιβίβαση του κοινού από 

τις λεωφορειακές γραμμές 3, 39, 58, 66, 67, 69, 72 και 76. 

Ο αριθμός των επιβατών αναμένεται να ξεπερνά κατά τις 

ώρες αιχμής 2.000 επιβάτες ανά ώρα. 

Σταθμός Παπαναστασίου. Στην προέκταση της οδού 

Παπαναστασίου, κοντά στην περιφερε

ο τελευταίος σταθμός της διαδρομής και στη συνέχεια οι 

συρμοί θα κατευθύνονται στο Αμαξοστάσιο. Ο αριθμός 

των επιβατών αναμένεται να ξεπερνά κατά τις ώρες αιχμής 

1.000 επιβάτες ανά ώρα. 

 



Το Μετρό θα διατρέχει τη Θεσσαλονίκη κατά μήκος από το ανατολικό στο δυτικό 

κρο, αυτό συνεπώς που έχει σημασία είναι η δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού 

πό τα ανατολικά στα δυτικά και αντίστροφα. Στα Διαγράμματα 28 & 29 

έψεις των ειδικών, ότι οι πιο πολυσύχναστοι 

ε

ώρες αιχμής και κατεύθυνση προς το κέντρο. 

ά

α

παρουσιάζεται η προβλεπόμενη μέση καθημερινή ζήτηση για τις ώρες αιχμής 7:30 – 

8:30, 10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 ανά στάση και 

κατεύθυνση από δύση προς ανατολή και ανατολή προς δύση αντίστοιχα, (Προμελέτη 

Ελαφρού Μετρό Θεσσαλονίκης, 1991). 

Στα Διαγράμματα 30 έως 42 φαίνεται η ζήτηση με κατεύθυνση ανατολή προς δύση 

και δύση προς ανατολή στις ίδιες ώρες για τον κάθε σταθμό Μετρό ξεχωριστά. Από 

αυτά φαίνεται ότι σύμφωνα με τις προβλ

σταθμοί αναμένεται να είναι ο σταθμός πλατείας Δημοκρατίας, Βενιζέλου και Αγίας 

Σοφίας, ο τελευταίος ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, 

εξυπηρετώντας το κοινό με κατεύθυνση από το ανατολικό άκρο της πόλης προς το 

κέντρο.  

Ο σταθμός Βενιζέλου αναμένεται να έχει κίνηση προς όλες τις κατευθύνσ ις με 

ελάχιστη κίνηση κατά τις πρωινές ώρες αιχμής 7:30 – 8:30 με κατεύθυνση προς τα 

δυτικά. 

Οι περιφερειακοί σταθμοί, όπως Αναλήψεως, Πατρικίου, Βούλγαρη αναμένεται να 

έχουν χαμηλή κίνηση σε σχέση με τους σταθμούς του κέντρου, με εξαίρεση τις 

πρωινές 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο σταθμός με τη χαμηλότερη κίνηση αναμένεται να είναι 

ο σταθμός του Ευκλείδη, (Προμελέτη Ελαφρού Μετρό Θεσσαλονίκης, 1991). 

 



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28: Προβλεπόμενη Μέση Καθημερινή Ζήτηση για τις Ώρες Αιχμής 7:30 – 8:30, 
10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 ανά Στάση & Κατεύθυνση από Δύση προς

Ανατολή



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29: Προβλεπόμενη Μέση Καθημερινή Ζήτηση για τις Ώρες Αιχμής 7:30 – 8:30, 
10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 ανά Στάση & Κατεύθυνση από Ανατολή

προς Δύση



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30: Προβλεπόμενη Μέση Καθημερινή Ζήτηση για τις Ώρες Αιχμής 7:30 – 8:30, 
10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 στο Σταθμό του Ν.Σ.Σταθμού



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31: Προβλεπόμενη Μέση Καθημερινή Ζήτηση για τις Ώρες Αιχμής 7:30 – 8:30, 
10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 στο Σταθμό Πλατείας Δημοκρατίας



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 32: Προβλεπόμενη Μέση Καθημερινή Ζήτηση για τις Ώρες Αιχμής 7:30 – 8:30, 
10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 στο Σταθμό Βενιζέλου



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 33: Προβλεπόμενη Μέση Καθημερινή Ζήτηση για τις Ώρες Αιχμής 7:30 – 8:30, 
10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 στο Σταθμό Αγίας Σοφίας



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 34: Προβλεπόμενη Μέση Καθημερινή Ζήτηση για τις Ώρες Αιχμής 7:30 – 8:30, 
10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 στο Σταθμό Σιντριβανίου



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 35: Προβλεπόμενη Μέση Καθημερινή Ζήτηση για τις Ώρες Αιχμής 7:30 – 8:30, 
10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 στο Σταθμό Πανεπιστημίου



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 36: Προβλεπόμενη Μέση Καθημερινή Ζήτηση για τις Ώρες Αιχμής 7:30 – 8:30, 
10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 στο Σταθμό Παπάφη



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 37: Προβλεπόμενη Μέση Καθημερινή Ζήτηση για τις Ώρες Αιχμής 7:30 – 8:30, 
10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 στο Σταθμό Ευκλείδη



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38: Προβλεπόμενη Μέση Καθημερινή Ζήτηση για τις Ώρες Αιχμής 7:30 – 8:30, 
10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 στο Σταθμό Φλέμινγκ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39: Προβλεπόμενη Μέση Καθημερινή Ζήτηση για τις Ώρες Αιχμής 7:30 – 8:30, 
10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 στο Σταθμό Ανάληψης



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 40: Προβλεπόμενη Μέση Καθημερινή Ζήτηση για τις Ώρες Αιχμής 7:30 – 8:30, 
10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 στο Σταθμό Πατρικίου



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41: Προβλεπόμενη Μέση Καθημερινή Ζήτηση για τις Ώρες Αιχμής 7:30 – 8:30, 
10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 στο Σταθμό Βούλγαρη



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 42: Προβλεπόμενη Μέση Καθημερινή Ζήτηση για τις Ώρες Αιχμής 7:30 – 8:30, 
10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 18:15 – 19:15, 20:30 – 21:30 στο Σταθμό Μ. Αλεξάνδρου



3.9.2.   Σύγκριση  Μετρό και Λεωφορείου 

 

Εξετάζοντας την προτεινόμενη γραμμή του Μετρό, σε σχέση με τις γραμμές 

λεωφορείων, διαπιστώνεται μια σχετική ομοιότητα με την γραμμή λεωφορείου Νο 10 

(Χαριλάου – Ν.Σ. Σταθμός), (Χάρτης 22). Η συγκεκριμένη γραμμή λεωφορείου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση με το Μετρό και για τον επιπλέον λόγο, ότι 

παρουσιάζει την υψηλότερη συχνότητα διέλευσης λεωφορείων. Επιπρόσθετα, η εν 

λόγο λεωφορειακή γραμμή είναι  η δεύτερη πιο σημαντική από πλευράς πωλήσεων 

εισιτηρίων. 

Η  γραμμή αυτή περιλαμβάνει 21 στάσεις, οι οποίες σε σχέση με τις αντίστοιχες 

στάσεις του Μετρό παρουσιάζονται στο Χάρτη 23. Από τα στοιχεία του ΟΑΣΘ και 

τα αντίστοιχα στοιχεία της Προμελέτης Ελαφρού Μετρό Θεσσαλονίκης, προκύπτει 

ότι η μέση ταχύτητα του λεωφορείου είναι περίπου 10 χιλιόμετρα ανά ώρα και η 

μέση απόσταση των στάσεων περίπου 380 μέτρα, με συνολικό μήκος διαδρομής 

7.100 μέτρα. Για το Μετρό η μέση ταχύτητα αναμένεται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές 30 χιλιόμετρα ανά ώρα , η μεταξύ δύο διαδοχικών σταθμών μέση 

απόσταση 660 μέτρα και το συνολικό μήκος διαδρομής 9,33 χιλιόμετρα.  

Ο μέσος συνολικός χρόνος εκτέλεσης δρομολογίου από το λεωφορείο είναι περίπου 

46 λεπτά, ενώ από στάση σε στάση 2,3 λεπτά. Το Μετρό είναι σαφώς ταχύτερο μέσο 

με συνολικό μέσο χρόνο διαδρομής από τον ένα τερματικό σταθμό στον άλλο 

περίπου 20 λεπτά και μέσο χρόνο διαδρομής μεταξύ δύο διαδοχικών στάσεων 1,5 

λεπτό. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί το γεγονός, ότι η παραπάνω σύγκριση αφορά 

μέσες τιμές. Αν ληφθεί υπόψη η χαμηλή μέση ταχύτητα κίνησης λεωφορείων κυρίων 

στο κέντρο της πόλης και σε ώρες αιχμής, που είναι περίπου 8 χιλιόμετρα την ώρα, η 

υπεροχή του Μετρό ως μέσο μετακίνησης ως προς το χρόνο εξυπηρέτησης του 

επιβατικού κοινού είναι εμφανέστερη. Σε προηγούμενη παράγραφο έγινε αναφορά 

στους πόλους έλξης της πόλης. Στον Χάρτη 24 απεικονίζονται αυτοί που βρίσκονται 

σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από κάποια γραμμή λεωφορείου. Η επιλογή 

των 200 μέτρων έγινε έχοντας σαν κριτήριο την μέση απόσταση μεταξύ δύο 

διαδοχικών στάσεων στις γραμμές λεωφορείων, η οποία για όλες είναι περίπου 400 

μέτρα. Έτσι, γίνεται η παραδοχή ότι η περιοχή εξυπηρέτησης κοινού από μία στάση 

λεωφορείου είναι ένας κύκλος με κέντρο αυτή και ακτίνα το μισό περίπου της μέσης 

απόστασης από μία γειτονική στάση. Φυσικά, αυτό δεν αποτελεί ένα 

 



ΧΑΡΤΗΣ 22: Η Γραμμή Μετρό Θεσσαλονίκης σε σχέση με τις Γραμμές
Λεωφορείων



ΧΑΡΤΗΣ 23: Οι Στάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης σε σχέση
με τις Στάσεις της Γραμμής Λεωφορείου Νο 10



ΧΑΡΤΗΣ 24: Πόλοι Έλξης της Πόλης που Βρίσκονται σε Απόσταση
Μικρότερη των 200 Μέτρων από κάποια Γραμμή Λεωφορείου



απόλυτα αντικειμενικό κριτήριο, αφού  και αποστάσεις μεγαλύτερες της παραπάνω 

ακτίνας μπορεί να θεωρηθούν μικρές σε περιπτώσεις που ο προορισμός του 

μεταφερόμενου κοινού είναι πολύ μακριά. Έχοντας ως δεδομένη την μέση απόσταση 

των σταθμών Μετρό (660 μέτρα) ακολουθώντας παρόμοιο τρόπο σκέψης, μπορούμε 

να πούμε ότι η περιοχή εξυπηρέτησης κοινού από τον κάθε σταθμό είναι ένας κύκλος 

ακτίνας περίπου 350 μέτρων. Είναι λογικό, η ακτίνα εξυπηρέτησης κοινού του Μετρό 

να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των λεωφορείων, δεδομένου ότι το Μετρό 

είναι σαφώς ταχύτερο από το λεωφορείο και δεν επηρεάζεται από τις κυκλοφοριακές 

συνθήκες του οδικού δικτύου. Έτσι, στον Χάρτη 25 παρουσιάζονται οι πόλοι έλξης 

του Δήμου Θεσσαλονίκης που βρίσκονται εντός της ζώνης εξυπηρέτησης κοινού του 

Μετρό.  

Είναι γεγονός, ότι γενικά κατά την σχεδίαση γραμμών Μετρό, οι θέσεις των σταθμών 

επιλέγονται έχοντας ως κριτήριο το μήκος της ακτίνας εξυπηρέτησης κοινού των 350 

μέτρων για σταθμούς εντός πόλεως, (Προμελέτη Ελαφρού Μετρό Θεσσαλονίκης, 

1991). 

 

 

3.9.3.   Ζώνη Εξυπηρέτησης κοινού με το Μετρό 

 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, η ζώνη εξυπηρέτησης κοινού του 

Μετρό ορίζεται από μια σειρά διαδοχικών κύκλων με κέντρα τους σταθμούς του 

Μετρό και ακτίνα τα 350 μέτρα (Χάρτης 26). Εξετάζοντας τον πληθυσμό που 

κατοικεί εντός αυτής της ζώνης, όπως φαίνεται στον Χάρτη 27, προκύπτει ότι ο εντός 

της ζώνης εξυπηρέτησης Μετρό πληθυσμός είναι περίπου 200.000 κάτοικοι, που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 31% περίπου του πληθυσμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Εκτελώντας την ίδια διαδικασία, και κάνοντας την αυθαίρετη παραδοχή των 500 

μέτρων ως ακτίνα εξυπηρέτησης κοινού από τον κάθε σταθμό, προκύπτει η ζώνη 

εξυπηρέτησης κοινού που φαίνεται στο Χάρτη 28, ενώ ο εξυπηρετούμενος 

πληθυσμός που φαίνεται στον Χάρτη 29 ανέρχεται στις 300.000 κατοίκους που 

αντιστοιχεί στο 45% περίπου του πληθυσμού του Δήμου. 

Σαφώς πιο ρεαλιστική είναι η θεώρηση των 350 μέτρων, ως ακτίνας εξυπηρέτησης 

κοινού. Ωστόσο, λόγο του γεγονότος ότι στο αρχικό στάδιο το Μετρό Θεσσαλονίκης 

θα διαθέτει μόνο μία γραμμή, είναι φυσικό επακόλουθο να χρησιμοποιείται και από 

κοινό 



ΧΑΡΤΗΣ 25: Πόλοι Έλξης της Πόλης που Βρίσκονται σε Απόσταση
Μικρότερη των 350 Μέτρων από κάποια Στάση της Γραμμής του Μετρό



ΧΑΡΤΗΣ 26: Η Ζώνη Εξυπηρέτησης Κοινού του Μετρό (R = 350m)



ΧΑΡΤΗΣ 27: Ο πληθυσμός εντός της Ζώνης Εξυπηρέτησης Κοινού του Μετρό (R = 350m)



ΧΑΡΤΗΣ 28: Η Ζώνη Εξυπηρέτησης Κοινού του Μετρό (R = 500m)



ΧΑΡΤΗΣ 29: Ο πληθυσμός εντός της Ζώνης Εξυπηρέτησης Κοινού του Μετρό (R = 
500m)



εκτός της με αυτόν τον τρόπο οριζόμενης ζώνης εξυπηρέτησης. Είναι πιθανή, και 

μάλλον επιβεβλημένη, η επέκταση του Μετρό μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της 

προτεινόμενης γραμμής, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να εξυπηρετηθεί μεγαλύτερο 

ποσοστό του πληθυσμού του δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και των δήμων του 

ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης, όπου βέβαια αυτό είναι τεχνικά 

δυνατό.  

Στους παρακάτω χάρτες εξετάζονται οι φορτισμένοι οδικοί κόμβοι κατά τις ώρες 

αιχμής σε σχέση με τον άξονα του Μετρό. Η παραδοχή, βάση της οποίας εξετάζονται 

οι κόμβοι αυτοί, είναι τα 4.000 οχήματα ανά κόμβο, ως κατώτερο κριτήριο υψηλής 

φόρτισης. 

Στον Χάρτη 30 παρουσιάζονται με κίτρινο χρώμα οι κόμβοι που είναι ιδιαίτερα 

φορτισμένοι κατά το διάστημα 07:00 – 08:00 το πρωί σε σχέση με τη ζώνη 

εξυπηρέτησης του Μετρό. Εύκολα διαπιστώνεται ότι από τους 16 φορτισμένους 

κόμβους, όλοι είναι είτε μέσα στη ζώνη εξυπηρέτησης του Μετρό ή πολύ κοντά σε 

αυτήν. Ωστόσο, οι κόμβοι Αγίων πάντων – Μοναστηρίου, Αγίου Δημητρίου – 

Πανεπιστημίου, Αγίου Δημητρίου – Κατσιμίδη, μάλλον δεν θα επηρεάζονται από τη 

λειτουργία της γραμμής Μετρό, λόγω του ότι ο κύριος άξονας κυκλοφορίας 

οχημάτων σε αυτούς είναι σε τελείως διαφορετική διεύθυνση σε σχέση με αυτήν του 

άξονα κίνησης του Μετρό. 

Στους Χάρτες 31, 32 & 33 παρουσιάζονται με κίτρινο χρώμα οι κόμβοι που είναι 

ιδιαίτερα φορτισμένοι κατά το διαστήματα 08:00 – 09:00, 13:00 – 14:00, 20:00 – 

21:00 αντίστοιχα. Στα διαστήματα αυτά, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των 

φορτισμένων κόμβων είναι κοντά ή μέσα στη ζώνη εξυπηρέτησης Μετρό. Ωστόσο, 

από αυτούς τους κόμβους εξαιρούνται οι κόμβοι Αγίων Πάντων – Μοναστηρίου, 

Λαγκαδά – Αγίου Δημητρίου, Πανεπιστημίου – Αγίου Δημητρίου και Αγίου 

Δημητρίου – Κατσιμίδη, από τους οποίους η κίνηση διοχετεύεται προς κατευθύνσεις 

εκτός του άξονα κίνησης Μετρό, όπως Άνω πόλη, Περιφερειακή οδός, περιοχές εκτός 

πόλης. Οι συγκεκριμένοι κόμβοι αναμένεται να επηρεαστούν θετικά πολύ λίγο από τη 

λειτουργία του Μετρό. Αποσυμφόρηση των κόμβων αυτών θα συμβεί στην 

περίπτωση που λάβει χώρα επέκταση του Μετρό προς νέες κατευθύνσεις καθώς και 

επέκταση της ίδιας γραμμής.  

 Στον Χάρτη 34 παρουσιάζονται με κίτρινο χρώμα οι κόμβοι που είναι ιδιαίτερα 

φορτισμένοι κατά το διάστημα 21:00 – 22:00 το βράδυ. Με εξαίρεση τους δύο 

φορτισμένους κόμβους επί της παραλιακής οδού, οι υπόλοιποι 7 κόμβοι βρίσκονται 



ΧΑΡΤΗΣ 30: Ζώνη Εξυπηρέτησης Μετρό & Κόμβοι Υψηλής
Κυκλοφορίας κατά την Ώρα 07:00 – 08:00



ΧΑΡΤΗΣ 31: Ζώνη Εξυπηρέτησης Μετρό & Κόμβοι Υψηλής
Κυκλοφορίας κατά την Ώρα 08:00 – 09:00



ΧΑΡΤΗΣ 32: Ζώνη Εξυπηρέτησης Μετρό & Κόμβοι Υψηλής
Κυκλοφορίας κατά την Ώρα 13:00 – 14:00



ΧΑΡΤΗΣ 33: Ζώνη Εξυπηρέτησης Μετρό & Κόμβοι Υψηλής
Κυκλοφορίας κατά την Ώρα 20:00 – 21:00



ΧΑΡΤΗΣ 34: Ζώνη Εξυπηρέτησης Μετρό & Κόμβοι Υψηλής
Κυκλοφορίας κατά την Ώρα 21:00 – 22:00



εντός της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό ή κοντά σε αυτήν και η λειτουργία του Μετρό 

αναμένεται να τους αποσυμφορήσει. Από αυτούς τους κόμβους εξαιρείται ο κόμβος 

Πανεπιστημίου – Αγίου Δημητρίου, από τον οποίο η κίνηση των κυκλοφορούντων 

οχημάτων από και προς την άνω πόλη, δυτικές περιοχές, Σαράντα Εκκλησιές, Τριανδρία 

και γενικά περιοχές εκτός του άξονα Μετρό. 

Από την εξέταση των φορτισμένων κόμβων σε σχέση με το Μετρό, όπως διαπιστώνεται 

απουσιάζουν οι χάρτες με τις απογευματινές ώρες αιχμής 16:00 – 18:00, αφενός γιατί οι 

κόμβοι του κέντρου είναι ευνόητο θα επωφεληθούν από την λειτουργία του Μετρό για τη 

μετακίνησή του κοινού από και προς το εμπορικό κέντρο της πόλης, αφετέρου δε οδικοί 

κόμβοι στους οποίους κινούνται οχήματα του εργαζόμενου κοινού κατά την επιστροφή 

του από την εργασία είτε είναι εκτός , είτε είναι εντός της ζώνης εξυπηρέτησης Μετρό, 

θα επηρεαστούν θετικά από τη λειτουργία του, ανάλογα προς τους κόμβους που 

εξετάστηκαν στους Χάρτες 30 & 31 της πρωινής αιχμής. Ο λόγος για αυτό είναι η φορά 

κατεύθυνσης επί των κύριων οδικών αξόνων της πόλης, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους 

είναι μονόδρομοι. Έτσι, ναι μεν η παραλιακή λεωφόρος της πόλης είναι εκτός της ζώνης 

εξυπηρέτησης του Μετρό, αλλά αποτελεί το δρόμο επιστροφής προς την ανατολική 

Θεσσαλονίκη, εκείνων που μετακινούνται προς το κέντρο ή το δυτικό άκρο της πόλης, 

επί των οδικών αξόνων Εγνατίας – Νέας Εγνατίας και Τσιμισκή που είναι εντός της 

ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Εύλογα λοιπόν, εκείνοι που σήμερα κινούνται πάνω σε 

αυτούς τους οδικούς άξονες και κατά την επιστροφή τους στην παραλιακή οδό με τη 

λειτουργία του Μετρό, θα μπορούν να εξυπηρετούνται από αυτό με αποτέλεσμα τη 

μείωση της κίνησης και στους τρεις παραπάνω οδικούς άξονες του κέντρου της πόλης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.10.   Συμπεράσματα για τη Λειτουργία Μετρό 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, η πόλη 

της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία συνοψίζονται 

παρακάτω: 

• Οι κύριες οδικές αρτηρίες της πόλης δέχονται κυκλοφοριακούς 

φόρτους, που κατά τις ώρες αιχμής ξεπερνούν τις δυνατότητές 

τους. Το υπάρχον οδικό δίκτυο είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό 

του ολοκληρωμένο, με ελάχιστη δυνατότητα διαπλάτυνσης 

τμημάτων τους. Το πρόβλημα αυτό γίνεται όλο και πιο έντονο 

με τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό κυκλοφορούντων 

οχημάτων της πόλης. 

• Το σύστημα των λεωφορείων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη 

σημερινή, και φυσικά στη μελλοντική, ζήτηση για μαζικές 

μεταφορές, παρά τις όποιες βελτιώσεις γίνουν. 

• Η έλλειψη χώρων στάθμευσης είναι πολύ έντονη, με 

αποτέλεσμα η παράνομη στάθμευση των οχημάτων σε διπλή ή 

και πολλές φορές τριπλή σειρά να δυσχεραίνει τη ροή της 

πληροφορίας εντείνοντας το κυκλοφοριακό πρόβλημα της 

πόλης. 

• Το κέντρο της πόλης είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο με πληθυσμό 

και εμπορική και διοικητική δραστηριότητα.  

Λύση στο παραπάνω πρόβλημα αναμένεται να φέρει η λειτουργία Μετρό, το οποίο κατά 

το πρώτο στάδιο θα αναπτυχθεί σε μία γραμμή, της οποία το ένα άκρο θα είναι ο 

τερματικός σταθμός Παπαναστασίου και ο άλλος ο τερματικός σταθμός Ν.Σ. Σταθμού. Η 

προτεινόμενη γραμμή Μετρό, που εξετάστηκε στην ενότητα αυτή, αναμένεται να 

εξυπηρετεί περισσότερα από 16.000 άτομα ανά κατεύθυνση και ώρα αιχμής μόνο για το 

τμήμα της Εγνατίας μεταξύ Αριστοτέλους και Αγίας Σοφίας. Το σύστημα λεωφορείων 

για το ίδιο τμήμα μπορεί να ανταποκριθεί σε φόρτιση έως 4.000 άτομα ανά κατεύθυνση 

και ώρα αιχμής ή το πολύ 6.000 άτομα ανά κατεύθυνση και ώρα αιχμής με την 

καθιέρωση αποκλειστικών λωρίδων κυκλοφορίας λεωφορείων. Υιοθέτηση προτάσεων 



όπως Τραμ ή Τρόλεϋ αποφορτίζει σε κάποιο βαθμό το σύστημα λεωφορείων, αλλά δεν 

λύνουν ριζικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, αφού η κίνησή τους γίνεται επί 

των ήδη βεβαρημένων οδικών αξόνων και η ταχύτητά τους επηρεάζεται από την 

κυκλοφορία σε αυτούς. 

Το Μετρό ως μέσο μαζικής μεταφοράς χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και αξιοπιστία και 

λόγω τεχνικών δυνατοτήτων, αλλά και λόγο της ανεξαρτησίας του από το οδικό δίκτυο 

της πόλης. Η προτεινόμενη γραμμή Μετρό, όπως έχει δειχθεί στις προηγούμενες 

παραγράφους, θα αποσυμφορήσει τους οδικούς κόμβους του δήμου Θεσσαλονίκης, που 

σήμερα παρουσιάζουνε μεγάλα προβλήματα. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν θα λυθεί σε όλη 

την έκταση του δικτύου της πόλης, παρά μόνο εάν γίνει, μετά την κατασκευής της 

επέκταση της παραπάνω γραμμής και κατασκευαστούν νέες γραμμές, που θα 

εξυπηρετούν περιοχές της πόλης και του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος εκτός 

του άξονα εξυπηρέτησης που μελετήθηκε στην ενότητα αυτή. Έτσι, θα πρέπει να 

εξεταστεί η σκοπιμότητα κατασκευής γραμμών Μετρό, που θα εξυπηρετούν τον δήμο 

Καλαμαριάς, την Τούμπα και τους δήμους και περιοχές του δυτικού πολεοδομικού 

συγκροτήματος. Κατασκευή και λειτουργία τέτοιων γραμμών δεν θα αποσυμφορήσει 

μόνο κύριους οδικούς άξονες εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος, αλλά και την 

Περιφερειακή οδό, η οποία κατά τις ώρες αιχμής παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή φόρτιση, 

η οποία σε συνδυασμό με την υψηλή ταχύτητα των οχημάτων, αποτελεί αιτία 

ατυχημάτων. Περαιτέρω επέκταση του συστήματος Μετρό για την εξυπηρέτηση του 

κοινού από και προς το αεροδρόμιο, κατά τα πρότυπα συστημάτων Μετρό μεγάλων 

πόλεων του εξωτερικού, θα δημιουργήσει παραδειγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητα 4η 
 

 Επίλογος  
 

 



Αντικείμενο της εργασίας αυτής ήταν η επίδειξη των δυνατοτήτων Γεωγραφικών 

Πληροφοριακών Συστημάτων για τη στήριξη αποφάσεων Marketing. Έτσι, αφού έλαβε 

χώρα ένας απολογισμός ιστορικών δεδομένων και θεμάτων λειτουργίας και χρήσης των 

συστημάτων GIS, παρουσιάστηκε και η σχέση τους με το Marketing και πιο 

συγκεκριμένα με την στήριξη αποφάσεων Marketing. Στο Case Study της δεύτερης 

ενότητας παρουσιάστηκε και απεικονίστηκε με τη χρήση της τεχνολογίας GIS, μια σειρά 

ερωτημάτων του κλάδου Marketing που απασχολούν τον τομέα των πωλήσεων και της 

διακίνησης προϊόντων, βοηθώντας στην κατανόηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας 

αυτής, τόσο στην επεξεργασία σύνθετων πληροφοριών, όσο και στην παρουσίαση και 

παράλληλη προβολή τους με πίνακες, διαγράμματα και χάρτες που σχετίζονται άμεσα με 

το χωρικό πεδίο δράσης. Κατά αυτόν τον τρόπο παρουσιάστηκε συνοπτικά και με τη 

μορφή παραδείγματος η χρησιμότητα της νέας τεχνολογίας στη βελτίωση της ποιότητας 

των αποφάσεων και κατά συνέπεια στο αποτέλεσμα αυτών και τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

Στα πλαίσια της σχέσης Marketing και τεχνολογίας GIS, η προσπάθεια επικεντρώθηκε 

στην ανάλυση των προβλημάτων και των προβλέψεων και εκτιμήσεων για τις συνέπειες 

από την λειτουργία Μετρό στο δήμο Θεσσαλονίκης.  

Όπως εξηγήθηκε και στην εισαγωγή, η επιλογή του αντικειμένου αυτού  έγινε με στόχο 

να καταδειχθούν οι δυνατότητες των συστημάτων GIS για την επίλυση σύνθετων 

προβλημάτων. Υιοθετώντας τις αρχές Marketing για τη λήψη αποφάσεων, τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει κανείς δεν είναι μόνο παρόμοια με το περιεχόμενο της 

δεύτερης ενότητας, αλλά μπορεί να αφορούν περισσότερο πολύπλοκα θέματα, όπως το 

συγκοινωνιακό δίκτυο μιας πόλης και η ανάλυση θεμάτων μαζικής μεταφοράς και η 

αναζήτηση λύσεων σε αυτά. 

Είναι ευνόητο, ότι κάτι τέτοιο απαιτεί πλήθος δεδομένων η αναζήτηση των οποίων 

απαιτεί χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό. Αν και το συγκεκριμένο στάδιο, όπως και τα 

υπόλοιπα που έχουν σχέση με την ανάλυση, για το συγκεκριμένο αντικείμενο άπτονται 

θεμάτων συγκοινωνιολογίας, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι οι αρχές έρευνας αγοράς και 

Marketing βρίσκουν εφαρμογή. 

Η απόφαση των θέσεων και των μεταξύ των αποστάσεων σταθμών ενός συστήματος 

Μετρό, είναι αποτέλεσμα αποφάσεων που στηρίζονται σε κριτήρια και σενάρια, στα 



οποία πολύ άνετα μπορούν να εφαρμοστούν αρχές Marketing και Γεωγραφικά 

Συστήματα Πληροφοριών. Τα όσα έχουν παρουσιαστεί στην εργασία αυτή, είναι ένα 

μικρό μέρος της ανάλυσης και παρουσίασης του θέματος που σχετίζεται με τις 

αποφάσεις κατασκευής και λειτουργίας Μετρό σε μία πόλη. Η σε βάθος ανάλυση των 

παραπάνω απαιτεί οργανωμένη ομάδα ειδικών και εξοπλισμό αρκετά ακριβό. 

Έτσι, και σαν αποτέλεσμα περιορισμών χρόνου και πόρων στα πλαίσια της εργασίας 

αυτής, επιχειρήθηκε ανάλυση των απαιτήσεων, που εν προκειμένω η κύρια απαίτηση 

ήταν η αποσυμφόρηση των κυκλοφοριακών κόμβων και των οδικών αξόνων της πόλης, 

η σύγκριση του προτεινόμενου συστήματος Μετρό σε σχέση με το σύστημα 

λεωφορείων, ενώ προηγουμένως παρουσιάστηκε η υπάρχουσα κατάσταση κυκλοφορίας 

οχημάτων πάσης φύσεως και λεωφορείων, και γεωγραφικά δεδομένα της πόλης, τα οποία 

γεωκωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν για την πληρέστερη παρουσίαση του 

προβλήματος.  

Πρέπει να τονιστεί ότι ο χάρτης της Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε με τη χρήση του 

προγράμματος ΑutoCAD, ενώ η τοπολογία του δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του 

προγράμματος ΑutoCAD ΜΑP, και στη συνέχεια εισήχθη στο πρόγραμμα ΑrcView της 

ESRI. Η εφαρμογή που κατασκευάστηκε περιλαμβάνει όλο το βασικό οδικό δίκτυο της 

πόλης με τις διευθύνσεις των οδών, τους βασικότερους οδικούς κόμβους του δήμου 

Θεσσαλονίκης με δεδομένα, που αφορούν την κυκλοφορία των διερχομένων από αυτούς 

οχημάτων ανά ώρα ενός τυπικού καθημερινού 24ωρου, τις λεωφορειακές γραμμές με 

πληροφορίες για τα λεωφορεία που κινούνται σε αυτές, καθώς και την προτεινόμενη για 

κατασκευή γραμμή Μετρό με τους αντίστοιχους σταθμούς και τις σχετικές για αυτούς 

πληροφορίες. 

Συμπερασματικά, είναι άξιο λόγου να τονιστεί η χρησιμότητα εφαρμογών GIS στην 

παρουσίαση παρόμοιων θεμάτων και στην παρακολούθηση λειτουργίας συγκοινωνιακών 

συστημάτων για την αξιολόγηση της απόδοσής τους και την λήψη αποφάσεων σχετικών 

με αλλαγές σε δρομολόγια ή σε κατασκευή και επέκταση νέων γραμμών. Όπως φάνηκε, 

η υποστήριξη ενός Γ.Π.Σ. από μία ισχυρή βάση δεδομένων, στην οποία είναι 

καταχωρημένα στοιχεία που αφορούν την πόλη και τις απαιτήσεις του μεταφερόμενου 

κοινού είναι αναγκαία για την ανάπτυξη σεναρίων και προτάσεων.  
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	Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα αποτελούν μία ειδική κατηγορία πληροφοριακών συστημάτων, που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και επεξεργασία χωρικών, χρονικών και λοιπών δεδομένων Marketing, καθώς και την παρουσίασή τους με διάφορες μορφές. Η τεχνολογία των συστημάτων αυτών υφίσταται από την δεκαετία του ’60, αλλά ως αποτέλεσμα της αλματώδους ανάπτυξης των τεχνολογιών Hardware και Software έχει εξελιχθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Τομείς όπως οι μεταφορές, η διαχείριση γης, ο δημόσιος τομέας, ο στρατός, κλπ χρησιμοποιούν σε πολλές δραστηριότητές τους τέτοιου είδους πληροφοριακά συστήματα, ενώ πολλές επιχειρήσεις στηρίζουν σε αυτά θέματα που σχετίζονται με διαχείριση παραγγελιών, πωλήσεων, αποθηκών, διανομής, κλπ. 
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