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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο εκπονήθηκε στα πλαίσια απόκτησης του 

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση των επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω της χαρτογράφησης αυτών. 

  

Το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί την βιβλιογραφική ανασκόπηση όπου 

δίνονται οι βασικοί ορισμοί των λέξεων-κλειδιών που συναντάμε στην διπλωματική εργασία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα Quantum GIS το οποίο 

θα χρησιμοποιηθεί στη χαρτογράφηση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στο 

επόμενο κεφάλαιο τονίζονται τα οφέλη που προσφέρει η χαρτογράφηση των επιχειρήσεων σε 

επιχειρηματικό επίπεδο. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χαρτογράφηση των εξήντα 

οκτώ (68) πιο γνωστών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων και στις τέσσερις Περιφερειακές 

Ενότητες της Θεσσαλίας. 

  

Η εργασία καταλήγει στα συμπεράσματα της συνολικής εργασίας και στη μελλοντική 

διερεύνηση του θέματος 

  

ABSTRACT 
 

The present thesis was worked out in terms of the Interdepartmental Program of Post 

Graduate Studies in Management Information Systems (MIS)-University of Macedonia 

Thessaloniki.  This thesis’ aim is the presentation of Thessaly Region businesses through 

mapping. 

The first and the second chapters consist the literature review where all the basic key-

word definitions are given. In the third chapter Geographical Information System Quantum GIS 

is explained that will be used in Thessaly Region’s businesses mapping. In the next last unit all 

the benefits offered by the companies mapping in finance are referred. 

In the last unit the mapping of sixty eight (68) greatest and most famous companies is 

presented of the four Prefecture Regions of Thessaly. 

This thesis ends to conclusions of the total tasks and the future research of the relative 

subject, which will be able to offer a necessary tool useful for their financial survival. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία και η πληροφορική, είναι δύο έννοιες, οι οποίες 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ζωή μας. Η ζωή μας είναι ταυτισμένη σε με αυτές τις δύο 

έννοιες και οι εφαρμογές τους επηρεάζουν την καθημερινότητα μας. Επίσης, η σωστή 

αξιοποίηση της τεχνολογίας και της πληροφορικής είναι βασικός τρόπος για την αντιμετώπιση 

της οικονομικής κρίσης. 

Σύμφωνα με την επιστήμη της Διοίκησης οι συντελεστές παραγωγής είναι τρεις 

(Κεφάλαιο, άνθρωποι και γη). Σήμερα έρχεται να προστεθεί και ένας τέταρτος συντελεστής , η 

πληροφορία. Οι πληροφορίες βοηθούν τους ανθρώπους τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο επιχειρήσεων να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να είναι βιώσιμοι.  Για το 

λόγο αυτό έχουμε την γέννηση των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Μια υποκατηγορία των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι τα Γεωγραφικά 

Πληροφοριακά Συστήματα, τα οποία όπως μαρτυρεί και το όνομα τους δίνουν γεωγραφικές 

πληροφορίες. Η χαρτογράφηση των επιχειρήσεων στην  διπλωματική εργασία έγινε με την 

χρήση του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος ανοιχτού λογισμικού Quantum GIS το 

οποίο μας έδωσε μια πληθώρα πληροφοριών/απαντήσεων για τα ερευνητικά ερωτήματα που 

θέσαμε και τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω: 

Κριτήριο Επεξήγηση Κριτηρίου Ενδεικτικές ερωτήσεις που μπορούν να 

απαντηθούν 

Τόπος 
Γεωγραφική απεικόνιση των 

επιχειρήσεων 

 Που βρίσκονται στον χάρτη οι 

επιχειρήσεις   

 Που εκτείνονται οι βιομηχανικές 

ζώνες ανά Περιφερειακή Ενότητα 

 Πόσες και ποιες επιχειρήσεις 

βρίσκονται εντός και εκτός 

βιομηχανικών ζωνών 

 Που μπορεί να ιδρύσει κάποιος μια 

εταιρεία 

Κλάδος 

Εύρεση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων που 

ασκούνται στην Θεσσαλία 

 Εύρεση των επιχειρηματικών κλάδων 

που υπάρχουν ανά Περιφερειακή 

Ενότητα και στο σύνολο της 

Θεσσαλίας 

 Εύρεση επιχειρηματικού κενού και 

ίδρυση ανάλογης εταιρείας   

Ανταγωνιστές 

Εύρεση των επιχειρήσεων που 

ασκούν την ίδια 

επιχειρηματική δραστηριότητα 

 Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μας; 

 Εύρεση απόστασης και χρόνου από 

τις εταιρείας ίδιου κλάδου 

 Μελέτη ανταγωνιστών για την εύρεση 

του συγκριτικού πλεονεκτήματος 

(κοντά σε οδικό δίκτυο, απόσταση 
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από την αγορά-στόχο) 

 Με ποιον ανταγωνιστή μπορούμε 

να  συνεργαστούμε 

Προμηθευτές Εύρεση των προμηθευτών 

 Ποιοι είναι οι προμηθευτές μας; 

 Απόσταση από προμηθευτές 

 Υπολογισμός κόστους μεταφορικών 

Δίκτυο 
Κανάλια διανομής προϊόντων 

και υπηρεσιών 

 Εύρεση απόστασης από το οδικό 

δίκτυο 

 Εύρεση εναλλακτικών διαδρομών 

 Εύρεση απόστασης από της εταιρείες 

logistics 

Πελάτες Αγορά-στόχος 
 Ποιοι είναι οι  πελάτες μας; 

 Απόσταση από πελάτες 

 

ΜΕΘΕΔΟΛΟΓΙΑ 

  

Για την παρουσίαση της χαρτογράφησης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

αρχικά αναζητήθηκαν σχετικές έρευνες με το θέμα χωρίς ωστόσο να βρεθεί κάτι. Για το λόγο 

αυτό έγινε βιβλιογραφική αναφορά για τις βασικές έννοιες-κλειδιά και των οφελιών που 

σχετίζονται με την χαρτογράφηση ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί με το θέμα. 

  

Για την πρακτική εφαρμογή της χαρτογράφησης χρησιμοποιήθηκε το γεωγραφικό 

πληροφοριακό σύστημα QuantumGIS σε μορφή ανοιχτού λογισμικού. Παρουσιάστηκαν 

αναλυτικά τα βήματα που ακολουθηθήκαν και παρουσιάστηκαν οι απαντήσεις των 

επιστημονικών ερωτημάτων που τέθηκαν στο πρακτικό κομμάτι της παρούσας διπλωματικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

Σκοπός Κεφαλαίου:  

Ο σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες των λέξεων-

κλειδιών (επιχειρηματικότητα, επιχείρηση, χαρτογράφηση, δίκτυα διανομής, γεωγραφικά 

πληροφοριακά συστήματα) που θα συναντήσει ο αναγνώστης στα επόμενα κεφάλαια της 

παρούσας διπλωματικής. 

 

Επιχειρηματικότητα: 

Η επιχειρηματικότητα είναι μια έννοια η οποία χρησιμοποιείται τόσο στην καθημερινή 

γλώσσα όσο και στις δηλώσεις πολιτικών προσώπων και φυσικά στον  ακαδημαϊκό λόγο.  Η 

αιτία για την ευρύτερη χρήση της έννοιας αυτής είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται και 

επηρεάζεται και από την επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, οι οποίες δε θα 

περιορίζονται μόνο στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων αλλά και στον εκσυγχρονισμό τους,  

έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του εθνικού πλούτου, της καινοτομίας, την δημιουργία νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.  Και ενώ η λέξη 

επιχειρηματικότητα, όπως διατυπώθηκε νωρίτερα, χρησιμοποιείται κατά κόρον, ο όρος 

«επιχειρηματικότητα» δεν έχει λάβει ένα ακριβές ορισμό κοινά αποδεκτό. Αυτό επηρεάζεται 

από το γεγονός ότι ο επιχειρηματίας, ο άνθρωπος ο οποίος την ασκεί, ανάλογα με τον τρόπο που 

δρα, το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης του και τα μέσα που διαθέτει ενσωματώνει πολλές 

και διαφορετικές δραστηριότητες έτσι ώστε να είναι δύσκολο να δοθεί το πλήρες περιεχόμενο 

του ρόλου του. 

(Χυτήρης, 2001) 

Η επιχειρηματικότητα έχει πολλές διαστάσεις, για παράδειγμα, η εύρεση και 

εκμετάλλευση των ευκαιριών σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας δρα διαφορετικά από τους άλλους. 

Με την επιχειρηματικότητα ο άνθρωπος επιχειρεί, δηλαδή, προσπαθεί να κάνει κάτι καινούργιο, 

χωρίς να γνωρίζει για το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής. Σε αυτή τη διαδικασία ο 

επιχειρηματίας εκτελεί αναγκαίες και αναντικατάστατες λειτουργίες τόσο για τον εαυτό του όσο 

και για την επιχείρηση. Βάσει των δραστηριοτήτων που υλοποιεί ο επιχειρηματίας θα λέγαμε ότι 

επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει: 

 Τον άριστο τρόπο οργάνωσης και συνδυασμού των συντελεστών της παραγωγής για 

τη δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών. 

 Την εφαρμογή καινοτομίας 

 Το στοιχείο του κινδύνου 
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 Την ικανότητα κάποιου να ξεχωρίζει και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες κέρδους 

 Η επιχειρηματικότητα μπορεί να ασκηθεί συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω 

(Naylor, 2004) 

Η ελληνική επιχειρηματικότητα τα τελευταία επικεντρώνεται στην υποστήριξης νέων 

επιχειρηματιών και επαγγελματιών πιο συγκεκριμένα στη δημιουργία και στην ενίσχυση των 

Startup επιχειρήσεων στην Ελλάδα παρέχοντας σε αυτές πρόσβαση σε κεφάλαια, τεχνολογία, 

συμβουλευτική υποστήριξη, χώρους εγκατάστασης κ.α. Οι startups είναι µια ειδική κατηγορία 

επιχειρηματικότητας η οποία χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα και καινοτομία.  Οι Startup 

επιχειρήσεις κατάφεραν να δώσουν σε  µια νέα γενιά που βρισκόταν σε αδιέξοδο ελπίδα και 

όνειρα, συνεισφέροντας παράλληλα στην ανάταξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομάς. 

Συνοψίζοντας, η επιχειρηματικότητα στηρίζεται σε δύο κύριους πυλώνες: στο όραµα και 

στη δηµιουργία µιας νέας στρατηγικής αρχιτεκτονικής, όπου η δημιουργικότητα (creativity) και 

η καινοτομία (innovation) έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.  (Βελένη, 2004) (Γεωργαντά, 2003) 

 

Επιχείρηση 

Με τον όρο «επιχείρηση» νοείται  ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το όποιο είναι εξίσου 

σημαντικό με την οικογένεια. Οι άνθρωποι διαθέτουν περίπου το ένα τρίτο του χρόνο τους στις 

επιχειρήσεις. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που καταναλώνονται  είναι αποτελέσματα των 

επιχειρήσεων. Ακόμη, η απασχόληση και το εισόδημα των περισσότερων ανθρώπων καθώς και 

η εξέλιξη της οικονομίας κάθε χώρας προέρχονται και επηρεάζονται από τις επιχειρήσεις και 

από την πορεία αυτών. 

Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική οργάνωση και συνδέεται με την έννοια του 

"επιχειρείν" ή της επιχειρηματικότητας. Ουσιαστικά, η έννοια αυτή εμπεριέχει τα εξής: 

 Τον συστηματικό συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής με στόχο τη δημιουργία 

υλικών αγαθών ή υπηρεσιών. 

 Την εφαρμογή καινοτομιών. 

 Το στοιχείο του κινδύνου σύμφωνα με το οποίο κάθε επιχειρηματική προσπάθεια 

ενδέχεται  να αποτύχει στο σκοπό της. 

 

(Μπουραντάς, 2002) (Πατρινός, et., 2006) 

Η επιχείρηση είναι μια οργανωμένη ανθρώπινη προσπάθεια που έχει ως σκοπό να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της και να αυξήσει τα κέρδη της. Τα στοιχεία αυτά 

χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ως οικονομικό οργανισμό. 

Οι παραπάνω ορισμοί θεωρούνται περιοριστικοί σύμφωνα με τον Δρ.Γ. Μάντζαρη. 

Σύμφωνα με τον οποίο, επιχείρηση είναι «Η επιχείρηση είναι ένας οργανισμός και μια 
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οντότητα, που έχει αυστηρά καθορισμένη θέση μέσα στην κοινωνία και προστατεύεται από 

την νομοθεσία και προφυλάσσεται από κάθε άλλη εξωτερική επίδραση». Σύμφωνα με τις 

νεότερες οικονομικές αντιλήψεις η επιχείρηση δεν θεωρείται μόνο ως μέσο παραγωγής κέρδους 

αλλά έχουν περισσότερους στόχους όπως η αποδοχή από το κοινωνικό και το ευρύτερο 

οικονομικό περιβάλλον, η υπεροχή της έναντι των ανταγωνιστών της, η ικανοποίηση των 

συνεργατών και εργαζομένων της,  η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Έτσι η 

επιχείρηση θεωρείται κύτταρο της κοινωνίας 

(Τζωρτζάκης et. 1999) (Σοκοδήμος, 2001) 

 

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα: 

Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)  γνωστό ως G.I.S. (Geographic 

Information Systems), αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων (spatial data) και 

συσχετισμένων ιδιοτήτων. Για την καλύτερη προσέγγιση,  θα λέγαμε ότι είναι ένα «Σύστημα 

Ανάλυσης Γεωγραφικών Πληροφοριών». Ο όρος Geographic Information Systems (G.I.S.) 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του '60 από τον Roger Tomlinson, με σκοπό να 

αναλυθούν οι χάρτες του Καναδά και να χρησιμοποιηθούν από την  καναδική κυβέρνηση, και 

από τον Duane Marble προκειμένου να περιγραφεί ένα Σύστημα Μελέτης Αστικών 

Κυκλοφοριακών Προβλημάτων. Στην ουσία, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών 

αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων, μέσω της δημιουργίας 

χαρτών και της συλλογής γεωγραφικών πληροφοριών. (Κάβουρας 1998) 

Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό,  ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών είναι ένα 

ειδικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αποτελείται από χωρικά δεδομένα και στοιχεία. Το 

γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία δημιουργώντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες. 

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών έχουν σαν κυρίαρχο στόχο τον χωρικό 

σχεδιασμό, χρησιμοποιούνται δηλαδή μέσα από πολλές προσεγγίσεις στη διατύπωση και 

αξιολόγηση πολιτικών και προγραμμάτων που αναφέρονται στο φυσικό ή περιβαλλοντικό 

σχεδιασμό, από τοπικό μέχρι και εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Burrough τα Γεωγραφικά 

Συστήματα Πληροφοριών αντιπροσωπεύουν «ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για τη συλλογή, 

αποθήκευση, ανάληψη και ανά πάσα στιγμή μετασχηματισμό και απεικόνιση χωρικών 

στοιχείων του πραγματικού κόσμου». Ένα Γ.Σ.Π. έχει τη δυνατότητα να φέρει σε πέρας τις εξής 

δραστηριότητες: 

 μπορεί να αποθηκεύσει, να διαχειριστεί και να ενσωματώσει ένα μεγάλο όγκο χωρικών 

στοιχείων. 

http://www.biblionet.gr/author/549/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
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 αποτελεί το πιο κατάλληλο εργαλείο χωρικής ανάλυσης, εστιαζόμενο ειδικά στη χωρική 

επεξεργασία των στοιχείων 

 αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό μηχανισμό για την επίλυση χωρικών προβλημάτων 

μέσα από την οργάνωση, διαχείριση και μετασχηματισμό μεγάλου όγκου στοιχείων με 

τέτοιο τρόπο που η πληροφορία να είναι προσιτή σε όλους τους χρήστες. 

 

Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό, το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών είναι ένα 

ψηφιακό σύστημα, με σκοπό να αποθηκεύσει, να επεξεργαστεί, να αναλύσει και να παρουσιάσει 

γεωγραφικά συσχετισμένες (geographically-referenced) πληροφορίες. Γενικά, ένα G.I.S. 

αποτελεί ένα εργαλείο «έξυπνου χάρτη», μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να αποτυπώσουν 

μια «εικόνα» του πραγματικού κόσμου, να δημιουργήσουν διαδραστικά ερωτήσεις χωρικού ή 

περιγραφικού χαρακτήρα, να αναλύσουν τα χωρικά δεδομένα (spatial data), να τα 

προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν σε αναλογικά μέσα (εκτυπώσεις χαρτών και 

διαγραμμάτων) ή σε ψηφιακά μέσα (αρχεία χωρικών δεδομένων, διαδραστικοί χάρτες στο 

Διαδίκτυο). 

Οπότε, ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, θα μπορούσε να περιγραφεί και 

εκφραστεί με την βοήθεια των παρακάτω ορισμών : 

1. Ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα χρησιμεύει για την καταγραφή, την 

αποθήκευση, την ανάλυση, και οπτικοποίηση των δεδομένων που περιγράφουν ένα 

μέρος της επιφάνειας της Γης, τις τεχνικές και διαχειριστικές οντότητες, όπως καθώς και 

τα πορίσματα που προκύπτουν από επιστήμη των Γ.Π.Σ. 

2. Με τον όρο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα αναφερόμαστε σε ένα σύστημα 

υποστήριξης αποφάσεων που ενσωματώνει χωρικά δεδομένα σε ένα περιβάλλον 

επίλυσης προβλημάτων. 

3. Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ) είναι συστήματα υποστήριξης 

αποφάσεων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση των χωρικών πόρων. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις οδηγούν κάθε σύστημα να εμπλουτίζεται συνέχεια με τις 

δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των άλλων συστημάτων, με αποτέλεσμα να 

παρατηρείται μια ομογενοποίηση και μια σύγκλιση όλων των συστημάτων προς μια 

μορφή όπου η διαχείριση, η ανάλυση και ο σχεδιασμός αποτελούν αναπόσπαστα 

τμήματά τους, διαφοροποιούμενα μόνο στην έμφαση που δίνει κάθε σύστημα. 

(Κουτσόπουλος, 2002) (Burrough et, 1998) 

 

Χαρτογράφηση Περιοχών και Επιχειρήσεων: 

Η απεικόνιση περιοχών ή επιχειρήσεων βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. 
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Τα βασικά κριτήρια που πρέπει να πληρεί ένα εδαφολογικός χάρτης είναι: 

 Ο εδαφολογικός χάρτης πρέπει να είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από όσο το δυνατό 

περισσότερους χρήστες. 

 Η μονάδα ταξινόμησης που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι κατάλληλη για το σκοπό 

της χαρτογράφησης. 

 Για την ερμηνεία του δεν θα πρέπει να απαιτείται ειδικότητα εδαφολόγου 

 Το υπόμνημα πρέπει να είναι σαφές και κυρίως αναγνώσιμο 

 Τέλος ο εδαφολογικός χάρτης θα πρέπει να είναι η βάση κατασκευής άλλων θεματικών 

χαρτών, όπως χρήσης γης, καταλληλότητας εδαφών, αρδευσιμότητας, γονιμότητας, 

συγκεκριμένου κλάδου επιχειρήσεων, μέγεθος επιχειρήσεων κ.λπ. 

(Τσούλος, 2004) (Kraak et, 2003) 

 

Δίκτυα Διανομής-Εφοδιαστική Αλυσίδα: 

Ο Rosenbloom (1987) ορίζει ως δίκτυα διανομής την εξωτερική οργάνωση επαφής της 

οποίας οι δραστηριότητες και οι αποφάσεις της διοίκησης της αποβλέπουν στην επίτευξη των 

στόχων της διανομής. Υπάρχουν δύο τύποι δικτύων διανομής, η άμεση και η έμμεση. Άμεση 

διανομή λέγεται όταν δεν υπάρχουν δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι και η επιχείρηση διαθέτει τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες της κατευθείαν στον τελικό αγοραστή ενώ έμμεση όταν υπάρχουν ένας 

ή περισσότεροι ενδιάμεσοι. 

(Rosenbloom, 1987), (Ballou, 1992), (Martin 2007) 

H εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που 

σχετίζονται με το σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών , τη διανομή και την 

εξυπηρέτηση πελατών που εκτελούνται από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις με σκοπό τη 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Ουσιαστικά οι εφοδιαστικές αλυσίδες είναι στην 

πραγματικότητα δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από συνδεδεμένες και 

αλληλοεξαρτούμενες οργανώσεις που λειτουργούν από κοινού σε ένα κλίμα συνεργασίας, για 

να ελέγξουν, να διευθύνουν και να βελτιώσουν την ροή των υλικών και των πληροφοριών από 

τους προμηθευτές στους τελικούς χρήστες . Τα δίκτυα αυτά έχουν συνήθως έναν αυθαίρετο 

αριθμό επίπεδων και συμμετέχουν σε αυτά μία ή περισσότερες επιχειρήσεις- κόμβοι. Ένα 

δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει προμηθευτές, μεσάζοντες αποθήκες, εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL), κέντρα διανομής και πελάτες. 

(Christofer, 2007), (Johnson, 1996), (Μπινιώρης, 2004) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Σκοπός Κεφαλαίου 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα. Ένα 

από τα οποία, το QGIS ( αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο) ,θα χρησιμοποιηθεί στο πρακτικό 

κομμάτι της διπλωματικής εργασίας. 

2.1 Η έννοια του Συστήματος και του Πληροφοριακού Συστήματος 

Με τον όρο σύστημα εννοούμε ένα σύνολο στοιχείων, με μια συγκεκριμένη οργανωτική 

δομή , που επιδιώκει την επίτευξη ενός προκαθορισμένου στόχου. Η επικοινωνία με το 

περιβάλλον του γίνεται μέσω εισροών που προέρχονται από αυτό, στη συνέχεια τις 

επεξεργάζεται στο εσωτερικό του και δίνει με τη σειρά του τα αποτελέσματα, στο περιβάλλον. 

Το σύνολο των εισροών στο σύστημα, αναφέρεται με τον όρο είσοδος – input και το σύνολο 

των εκροών από το σύστημα ονομάζεται  έξοδος – output (wikipedia). Η διαδικασία του 

μετασχηματισμού των εισροών στο εσωτερικό του συστήματος λέγεται επεξεργασία - process. 

Ένα Πληροφοριακό Σύστημα, αποτελεί υποσύστημα ενός ευρύτερου συστήματος, και έχει σαν 

στόχο να παρέχει πληροφορίες για την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. 

Οι εισροές ενός Π.Σ. είναι τα δεδομένα – data, και οι εκροές είναι οι πληροφορίες - 

information. Ένα Πληροφοριακό Σύστημα αποτελείται μεταξύ των άλλων από τα ακόλουθα 

τέσσερα στοιχεία: 

 Συλλογή δεδομένων: Τα δεδομένα μπορεί να είναι αριθμοί, πληροφορίες, κ.α. 

 Αποθήκευση δεδομένων: Τα δεδομένα είναι δυνατό να αποθηκεύονται σε, σε αρχείο, ή 

σε βάση δεδομένων Η/Υ. 

 Επεξεργασία δεδομένων: Ανάλυση, κωδικοποίηση, ταξινόμηση και σύνθεσή των 

δεδομένων 

 Παρουσίαση της πληροφορίας: Η παρουσίαση της πληροφορίας στο χρήστη γίνεται 

στη μορφή που αυτός τη χρειάζεται, και έχει καθοριστεί. 

Ο πιο αποδεκτός επιστημονικός ορισμός του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ) είναι ο 

παρακάτω: ένα Π.Σ. είναι μία ειδική κατηγορία συστήματος, του οποίου τα στοιχεία είναι 

άνθρωποι, διαδικασίες, δεδομένα, λογισμικό και υλικός εξοπλισμός τα οποία αλληλεπιδρούν και 

συνεργάζονται για να επεξεργασθούν δεδομένα και να παρέχουν πληροφορία στο χρήστη. Το 

σύστημα αποτελεί συνάθροιση/συλλογή οντοτήτων/αντικειμένων, υλικών ή αφηρημένων, τα 

οποία αποτελούν σύνολο και το κάθε στοιχείο αλληλεπιδρά ή συσχετίζεται με τουλάχιστον ένα 
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ακόμη στοιχείο του συνόλου. Κάθε αντικείμενο που δε συσχετίζεται / αλληλεπιδρά με κανένα 

στοιχείο του συστήματος δεν αποτελεί μέρος του συστήματος. 

Το Π.Σ. είναι επομένως ένα σύστημα, το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα από το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και παρέχει πληροφορίες, έτσι ώστε να ληφθούν γρήγορα 

σωστές αποφάσεις.( Clarke, 2010) (Bartelme, 2005) (Κουτσόπουλος, 2005) 

 

2.2 Συνιστώσες Πληροφοριακών Συστημάτων  

Για την πληρέστερη κατανόηση της έννοιας του Π.Σ. θα αναλύσουμε τις συνιστώσες του: 

 

A. Συνιστώσα: Άνθρωποι  

Οι άνθρωποι αποτελούν στοιχεία ενός Π.Σ. και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

 στους χρήστες (users), οι οποίοι χωρίζονται σε κυρίως χρήστες (τελικοί χρήστες – end 

users) και στους  προϊστάμενους τους (user manager) 

 στους χειριστές (operators) του συστήματος δηλαδή τους χειριστές Η/Υ ή αυτούς που 

συντηρούν το λογισμικό και γενικότερα το υλικό 

 στους δημιουργούς (developers), που έχουν την ευθύνη της δημιουργίας, συντήρησης 

και ανάπτυξης του συστήματος και περιλαμβάνει τον εκπαιδευτή, τον προγραμματιστή, 

τον αναλυτή, τον σχεδιαστή, Τον ειδικό επί των δικτύων,τον υπεύθυνο της όλης 

διαχείρισης του έργου (project manager, τον σχεδιαστή του υλικού ή του λογισμικού και 

τον υπεύθυνο ασφαλείας. 

Επειδή οι κατηγορίες αυτές παριστάνουν ρόλους και όχι μεμονομένα άτομα, ένα άτομο μπορεί 

να ανήκει σε περισσότερες από μια κατηγορίες 

 

Β. Συνιστώσα: Διαδικασίες 

Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες  για τα άτομα που ανήκουν στο 

σύστημα. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν διαδικασίες που αφορούν τους  χρήστες και διαδικασίες 

για τους χειριστές.  Οι χρήστες έχουν στη διάθεση τους πληροφορίες για το πώς θα αξιοποιηθεί 

το υλικό, το λογισμικό και τα δεδομένα για την επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματος. 

Ενώ οι διαδικασίες για τους χειριστές περιλαμβάνουν  οδηγίες για το πώς ξεκινάει ή κλείνει το 

σύστημα, πώς εξασφαλίζονται αντίγραφα ασφαλείας (back up), πώς ανακτάται το σύστημα 

χωρίς συνέπειες κ.λπ. 
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Γ. Συνιστώσα: Δεδομένα 

Με τον όρο δεδομένα (data) αναφέρουμε  μια παράσταση γεγονότων, εννοιών ή εντολών 

σε καθορισμένη μορφή που είναι κατάλληλη για επικοινωνία, ερμηνεία ή επεξεργασία από τον 

άνθρωπο ή από αυτόματα μέσα. Σύμφωνα με το λεξικό Webster  τα δεδομένα  είναι  ένα σύνολο 

συμβόλων που χρησιμοποιούνται για να παριστάνουν αντικείμενα, γεγονότα ή δραστηριότητες 

μέσα στον πραγματικό κόσμο. Αναλύοντας τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεση μας παίρνουμε 

την πληροφορία που χρειαζόμαστε. Ουσιαστικά  μπορούμε να πούμε ότι το Π.Σ. εισάγει και 

παράγει δεδομένα ενώ ο άνθρωπος ερμηνεύει. Αναλόγως των απαιτήσεων των χρηστών καθώς 

και της διαθέσιμης τεχνολογίας μέσα στον χρόνο το Π.Σ. μεταδίδει, αποθηκεύει, παράγει 

διαφορετικού επιπέδου δεδομένα 

 

Δ. Συνιστώσα: Λογισμικό 

Το λογισμικό ενός Π.Σ. χωρίζεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

1. Στο λογισμικό του συστήματος (system software) που περιλαμβάνει τα προγράμματα 

που φτιάχνονται από τον κατασκευαστή του υλικού (ή από συνεργάτες του) και 

αγοράζονται μαζί με αυτό είτε χωριστά. 

2. Στο λογισμικό των εφαρμογών (application software) που περιλαμβάνει τα προγράμματα 

που γράφονται για να υποστηρίξουν γενικές ή συγκεκριμένες εφαρμογές και αναγκαιεί 

το λογισμικό του συστήματος για την εκτέλεσή τους, όπως η μισθοδοσία, η 

κοστολόγηση, κ.α. 

3. Στο λογισμικό που αυξάνει την παραγωγικότητα (productivity software) και 

περιλαμβάνει όλο το λογισμικό που χρειάζεται ένας χρήστης να δημιουργήσει μόνος του 

νέες εφαρμογές, π.χ. πρόγραμμα κειμένου, εργαλεία διαχείρισης βάσης δεδομένων, κ.λπ. 

 

Ε. Συνιστώσα: Υλικός εξοπλισμός 

Η δημιουργία ενός Π.Σ. δεν απαιτεί την κατασκευή του λογισμικού (hardware)  από την 

αρχή εκτός εάν απευθύνεται σε συστήματα που απαιτούν μεγάλο βαθμό ασφαλείας δηλαδή αυτά 

που αφορούν  Στρατιωτικές. Αυτό που απαιτείται είναι η δημιουργία των προδιαγραφών υλικού 

(hardware specification). Ένας καλός αναλυτής θα πρέπει όχι μόνο να συντάσσει σωστές 

προδιαγραφές υλικού και λογισμικού πάσης φύσεως αλλά να γνωρίζει τις δυνατότητες της 

αγοράς, να διαπραγματεύεται την προμήθεια, να φτιάχνει τους όρους των συμβολαίων αγοράς 

κ.λπ. Ο υλικός εξοπλισμός του συστήματος έχει στενή σχέση τόσο με την επεξεργασία όσο και 

με το είδος των δεδομένων που εισάγονται-εξάγονται. (Sullivan et., 2003) (Burrough et.,  1998) 

(Maguire et., 2001)  
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2.3 Η ιστορία των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων  

Η «γέννηση» των Γ.Π.Σ. χρονολογείται τη δεκαετία του 1960, τότε που 

πραγματοποιήθηκαν αρκετές προσπάθειες ένταξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην χρήση 

και αξιοποίηση των γεωγραφικών δεδομένων. 

 

Το 1970, εμφανίστηκαν ως εμπορικό λογισμικό και σήμερα η χρήση τους είναι 

διαδεδομένη  σε όλους του τομείς, όπως οικολογία, αρχαιολογία, αλλά κυρίως στον τομέα της 

γεωγραφίας. Ομοίως με πολλές άλλες εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα Γ.Π.Σ. 

κατόρθωσαν να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες που ο άνθρωπος έκανε έως τότε χειροκίνητα. 

Πληροφορίες που έχουμε σήμερα προδίδουν ότι η εφαρμογή βασικών αρχών των Γ.Π.Σ. υπήρχε 

πριν καν εφευρεθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές . 

 

Πριν την  χρήση των Γ.Π.Σ. η επεξεργασία και η ανάλυση των χαρτών γινόταν 

ιδιοχείρως, με αποτέλεσμα να είναι χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία.  Με τη χρήση των  

Γ.Π.Σ οι γεωγράφοι κάνουν την ίδια εργασία εύκολα  και γρήγορα. Παραδείγματος χάριν  μέσα 

σε κλάσματα δευτερολέπτων μπορεί να γίνει ο υπολογισμός αποστάσεων, απλά με την εισαγωγή 

των κατάλληλων δεδομένων στην εφαρμογή των Γ.Π.Σ. 

( Coppock et, 1991) (Οικονόμου et, 2004) 

 

2.4 Εισαγωγή στα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα  

Αδιαμφισβήτητα ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Καθημερινά είμαστε αποδέκτες 

μιας πληθώρας δεδομένων τα περισσότερα από τα οποία συσχετίζονται άμεσα με το γεωγραφικό 

χώρο με αποτέλεσμα να ζούμε σε μία κοινωνία γεωπληροφοριών. 

Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά αυτές τις πληροφορίες  

δημιουργούμε μεγάλες ψηφιακές βάσεις δεδομένων τις οποίες συσχετίζουμε με βάση τη 

γεωγραφική τους θέση. Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π), γνωστά ως GIS 

(Geographic Information Systems), έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση μεγάλων βάσεων 

δεδομένων και τη συσχέτιση τους βάσει γεωμετρικής και θεματικής πληροφορίας. Η βασική 

διαφορά ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με ένα κλασικό σύστημα πληροφοριών, 

είναι ότι στο μεν πρώτο μπορούμε να διαχειριστούμε σύνθετες πληροφορίες και σχέσεις αυτών 

με τον γεωγραφικό χώρο (προσιτότητα, γειτνίαση, διασύνδεση, διεύθυνση, προσανατολισμό, 

κλίση, ορατότητα, κλπ.) ενώ με ένα απλό σύστημα πληροφοριών δεν μπορούμε. Επιπλέον η 

βάση δεδομένων ενός Γ.Σ.Π περιλαμβάνει γεωμετρικά και θεματικά επίπεδα πληροφοριών 
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(χωρικά δεδομένα) καθώς επίσης υποστηρίζει σύνθετες διαδικασίες διαχείρισης αυτής για την 

διεξαγωγή ερωτημάτων και την άμεση απάντηση τους. Όσο για τις πληροφορίες που δεν 

θεωρούνται «χωρικές», αυτές που δεν αναφέρονται άμεσα σε γεγονότα που υποδηλώνουν χώρο, 

θα πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή μνεία. Ουσιαστικά δεν υπάρχει πληροφορία που να μην 

σχετίζεται έστω και σε κάποιο βαθμό με τον «χώρο». Οι καθημερινές δραστηριότητες του 

ανθρώπου, είναι τις περισσότερες φορές συνδεδεμένες με την έννοια του χώρου. Σχεδόν όλες οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε επίπεδο επηρεάζονται και συνδέονται με κάποιο 

γεωγραφικό χαρακτηριστικό μετά από επεξεργασία των κατάλληλων δεδομένων και 

πληροφοριών που είναι συνδεδεμένες με το χώρο. Η αντιστοίχηση του χώρου και των στοιχείων 

που αποτελούνται οι πληροφορίες οδηγεί στην έννοια της γεωγραφικής πληροφορίας. 

Τρεις είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τις πληροφορίες: 

 Η ακρίβεια των πληροφοριών η οποία συνδέεται με τη χρονική στιγμή ή περίοδο κατά 

την οποία αυτές περιγράφηκαν. 

 Οι ίδιες πληροφορίες συνήθως δεν εξυπηρετούν περισσότερους από έναν σκοπούς με 

την ίδια αποτελεσματικότητα. 

 Οι πληροφορίες με μεγάλη ανάλυση συχνά δεν είναι εύκολα κατανοητές. Οι 

γεωγραφικές πληροφορίες για να βοηθήσουν στην ανάλυση χωρικών φαινομένων θα 

πρέπει να είναι ακριβείς, συγκεκριμένες, κατανοητές, αντικειμενικές. 

Το Σύστημα πληροφοριών  διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την αποδοτική συλλογή, 

επεξεργασία και διαχείριση των πληροφοριών. Ένα σύστημα πληροφοριών δίνει τη δυνατότητα 

αποθήκευσης μεγάλου όγκου πληροφοριών και πολύ μεγάλη ταχύτητα επεξεργασίας, κάνει 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών με τις περιφερειακές τους μονάδες και ειδικών 

προγραμμάτων, και αποτελείται από τη βάση πληροφοριών, τους μηχανισμούς εισαγωγής και 

εξόδου δεδομένων και τις διαδικασίες ταξινόμησης, επεξεργασίας και ανάλυσης των 

πληροφοριών 

Ένα Σύστημα Πληροφοριών που βασίζεται στη διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών 

(χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να περιέχει και μη χωρικές - περιγραφικές πληροφορίες) 

ονομάζεται Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π., Geographical Information System, 

GIS). 

 Γεωγραφικό (Geographic): Η γεωγραφία του πραγματικού κόσμου, η χωρική 

κατανομή των πραγμάτων. 

 Σύστημα (System): Η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των σχετικών 

περιφερειακών μονάδων. Η υποστήριξή, λειτουργία και αναβάθμισή τους. 

 Πληροφοριών (Information): Δεδομένα και πληροφορίες, η σημασία - αξία και η 

χρήση τους. 
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Τα Γ.Σ.Π. συνδυάζουν δεδομένα και συνεργάζονται με έναν μεγάλο αριθμό άλλων 

επιστημονικών κατευθύνσεων, όπως τη χαρτογραφία, τη φωτογραμμετρία, την τηλεπισκόπηση, 

τη γεωδαισία, την τοπογραφία, κ.λπ . Σκοπός των Γ.Σ.Π. είναι να δώσουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τα βοηθήσουν στη λήψη μιας απόφασης. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται 

τόσο για να αναγνωρίσουν την ύπαρξη ενός προβλήματος, όσο για να βρούν και να αναλύσουν 

τις εναλλακτικές λύσεις ή και για να βοηθήσουν στην υλοποίηση μιας απόφασης. 

(Jankowski, et., 2001) (Γιαννόπουλος et, 1996) 

2.5 Ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση  

Είναι φανερό ότι για το χωρικό σχεδιασμό δεν είναι απόλυτα αναγκαία η εφαρμογή μιας 

χωρικής ανάλυσης όπως επίσης και για την ανάλυση χώρου δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός 

εργαλείου διαχείρισης, μολοταύτα υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τις δύο αυτές 

διαδικασίες οι οποίες μπορούν να χαρακτηρισθούν συμβιωτικές. Με άλλα λόγια, η ανάλυση 

χώρου αποτελεί την ικανή αλλά όχι και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη του χωρικού 

σχεδιασμού, ενώ για την ίδια η ικανή συνθήκη είναι η αποδοτική διαχείριση. Οι γεωγράφοι εδώ 

και χρόνια έχουν αναγνωρίσει την ύπαρξη ορισμένων κανόνων που συνδέονται με το χώρο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παραδοχή  ότι ίδιες χωρικές διαδικασίες μπορούν να 

δημιουργούν διαφορετικά χωρικά πρότυπα, ενώ διαφορετικές διαδικασίες μπορούν να έχουν 

σαν αποτέλεσμα τα ίδια πρότυπα. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι τα χωρικά πρότυπα 

από μόνα τους δεν αποτελούν και τον ασφαλέστερο τρόπο για την αντιμετώπιση των χωρικών 

διαδικασιών 

Έχοντας ως δεδομένο ότι μέσα από την απλή χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών το μέγιστο που μπορούμε να επιτύχουμε είναι η περιγραφή των χωρικών 

πρότυπων είναι φανερή η ανάγκη για ανάλυση χώρου που να συμπληρώνει και να διασυνδέεται 

με τα Γ.Σ.Π. αλλά ταυτόχρονα να δίνει έμφαση  στο χωρικό σχεδιασμό για την επίτευξη του 

οποίου η ύπαρξη των Γ.Σ.Π είναι καθοριστικής σημασίας. Επομένως κρίνεται αναγκαία η 

Ανάλυση Χώρου να εξεταστεί σαν τμήμα ενός συστήματος με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά τη 

διαχείριση των στοιχείων και το σχεδιασμό στα οποία η ύπαρξη των Γ.Σ.Π. είναι επιτακτική και 

τα οποία συνδέovται μεταξύ τους με σχέσεις ανάδρασης. Πιο συγκεκριμένα, στην 

oλoκληρωμένη αυτή χωρική προσέγγιση κάθε σχεδιαστική επέμβαση απαιτεί μια χωρική 

ανάλυση για το συγκεκριμένο πρόβλημα που ο σχεδιασμός έχει σαν στόχο. Κάθε τέτοια 

επέμβαση επιφέρει τη δημιουργία νέων ή την αλλαγή των προηγούμενων χωρικών προτύπων 

και στοιχείων που η ανάλυση τους βοηθά σε νέες σχεδιαστικές προσπάθειες. Πιο συγκεκριμένα, 

στην ολοκληρωμένη αυτή χωρική προσέγγιση κάθε σχεδιαστική επέμβαση απαιτεί μια χωρική 

ανάλυση για το συγκεκριμένο πρόβλημα που ο σχεδιασμός είναι ο στόχος. Γενικά, η χωρική 
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ανάλυση συνδέεται τόσο με τη διαχείριση των χωρικών στοιχείων που την καθορίζουν, όσο και 

με το χωρικό σχεδιασμό που τα αποτελέσματά της τον διαμορφώνουν. Επίσης είναι φανερές οι 

σχέσεις ανάδρασης που διέπουν όχι μόνο τις διαδικασίες μέσα στην Ολοκληρωμένη Χωρική 

Προσέγγιση (Ο.Χ.Π.) αλλά και τη σχέση της ίδιας με το χώρο. Δηλαδή, κάθε επέμβαση στο 

χώρο απαιτεί μία Ο.Χ.Π. για το συγκεκριμένο χωρικό πρόβλημα, που η επέμβαση έχει σαν 

στόχο να επιλύσει. Κάθε τέτοια επέμβαση, όμως έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ή την 

αλλαγή των προηγούμενων χωρικών πρότυπων και διαδικασιών που μπορεί με τη σειρά τους να 

δημιουργούν νέα προβλήματα και έτσι η Ο.Χ.Π. να οδηγεί σε παραπέρα επεμβάσεις στο χώρο 

και την έναρξη  μιας άλλης ανάδρασης. Η φύση μιας τέτοιας φύσης Ο.Χ.Π. παρουσιάζει 

σημαντικά πλεονεκτήματα όπως: 

 Η υπολογιστική δύναμη των σύγχρονων Γ.Σ.Π. που δίνει τη δυνατότητα στους αναλυτές 

να επεξεργάζονται τα στοιχεία με νέους τρόπους μπορούν να φανούν χρήσιμοι 

ξεκλειδώνοντας νέες πληροφορίες σχετικές με τα χωρικά πρότυπα και τις υπάρχουσες 

σχέσεις των δυο πλευρών δίνοντας νέες ευκαιρίες χρησιμοποίησης των νέων δεδομένων  

 Με την ανάπτυξη των Γ.Σ.Π. η Ανάλυση Χώρου, θα είναι στη διάθεση ενός 

μεγαλύτερου κύκλου χρηστών έξω από τον σχετικά μικρό αριθμό όσων σχετίζονται με 

τις επιστήμες του χώρου. 

 Οι δυνατότητες παρουσίασης των Γ.Σ.Π. επιτρέπουν στους χρήστες μια άμεση 

αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών και ιδιαιτεροτήτων τόσο κατά τη διάρκεια των 

αναζητήσεων, όσο και της επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού. 

 Τέλος, μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης χωρικών στοιχείων της Ανάλυσης 

Χώρου και του σχεδιασμού θα εστιάσει στο βασικό πρόβλημα της ανάγκης χρήσης των 

Γ.Σ.Π. 

(Goodchild, 1988 ) (Kraak et, 2003) 

2.6 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των γεωγραφικών πληροφοριακών 

συστημάτων  

Τα πλεονεκτήματα που έχουμε από τη χρήση των Γ.Σ.Π είναι: 

 Πρόκειται για ψηφιακά δεδομένα τα οποία διακρίνονται για το μικρό τους μέγεθος και 

την ευχρηστία τους. Τα ψηφιακά δεδομένα διακρίνονται σε Διανυσματικά και 

Πλεγματικά 

 Οι γεωγραφικές βάσεις δεδομένων είναι ποιοτικές με αποτέλεσμα τα δεδομένα να 

αποθηκεύονται σε οποιαδήποτε μορφή/γεωγραφική μονάδα 

 Οι γεωγραφικές βάσεις δεδομένων υφίστανται επεξεργασία μεγάλης ποικιλίας, 

ταυτόχρονα ή σε συσχέτιση με άλλα δεδομένα 
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 Γίνεται γρήγορος έλεγχος δεδομένων 

 Γρήγορη παραγωγή αποτελεσμάτων 

 Ενημέρωση της βάσης δεδομένων γρήγορα και αποτελεσματικά 

 Αποτελεσματικός εντοπισμός και δημιουργία αλλαγών 

 Φθηνή και ακριβής ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών  η οποία πριν τα ΓΠΣ ήταν 

αδύνατη με το χέρι 

 

Από την άλλη πλευρά η χρήση των ΓΠΣ επιφέρει τα εξής μειονεκτήματα: 

 Η αγορά και η εγκατάσταση του ΓΠΣ είναι υψηλή 

 Εκπαίδευση για τη χρήση των ΓΠΣ 

 Δεν υπάρχει συμβατότητα για την αποθήκευση και χρήση παλαιότερων δεδομένων 

(Longley et, 2005) (Laudon et,2006) 

  

 

  



21 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: 

QUANTUM GIS (QGIS) 

 

Σκοπός Κεφαλαίου 

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στο πληροφοριακό σύστημα QGIS το οπ το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί για την πρακτική εφαρμογή της χαρτογράφησης επιχειρήσεων στην 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας. 

 

QUANTUM GIS (QGIS) 

Το Quantum GIS είναι μια δωρεάν εφαρμογή του λογισμικού GIS η οποία παρέχει 

δυνατότητες απεικόνισης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων. Χρησιμοποιεί την C++ 

γλώσσα προγραμματισμού και το GUI(Graphical User Interface) χρησιμοποιεί την Qt 

βιβλιοθήκη. Είναι cross-platfrom εφαρμογή, δηλαδή μπορεί να τρέξει σε διάφορα λειτουργικά 

συστήματα (Windows, Linux, Unix, Android κα ) και να υποστηρίξει μια μεγάλη ποικιλία 

format και λειτουργιών για την επεξεργασία, ενημέρωση, ανάλυση, αποθήκευση και προβολή 

χωρικών δεδομένων. 

3.1 Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) 

Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), γνωστό ευρέως και ως G.I.S. 

(Geographic Information System), είναι σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων (spatial data) 

και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Στην πιο αυστηρή μορφή του είναι ένα ψηφιακό σύστημα, ικανό 

να ενσωματώσει, αποθηκεύσει, προσαρμόσει, αναλύσει και παρουσιάσει γεωγραφικά 

συσχετισμένες (geographically-referenced) πληροφορίες. Σε πιο γενική μορφή, ένα ΣΓΠ είναι 

ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη", το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αποτυπώσουν μια 

περίληψη του πραγματικού κόσμου, να δημιουργήσουν διαδραστικά ερωτήσεις χωρικού ή 

περιγραφικού χαρακτήρα (αναζητήσεις δημιουργούμενες από τον χρήστη), να αναλύσουν τα 

χωρικά δεδομένα (spatial data), να τα προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν σε αναλογικά μέσα 

(εκτυπώσεις χαρτών και διαγραμμάτων) ή σε ψηφιακά μέσα (αρχεία χωρικών δεδομένων, 

διαδραστικοί χάρτες στο Διαδίκτυο). 
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3.2 Ελεύθερο Λογισμικό Qgis 

Το Ελεύθερο Λογισμικό, όπως ορίζεται στον Ορισμό του Ελεύθερου Λογισμικού από 

το Ίδρυμα Ελευθέρου Λογισμικού (Free Software Foundation), είναι λογισμικό που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, μελετηθεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμό. 

Το QGIS είναι ένα φιλικό ανοιχτού κώδικα (open source) Σύστημα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών (GIS) αναπτυγμένο κάτω από την άδεια GNU General Public License (GPL). Η 

συγκεκριμένη άδεια παρέχει τη δυνατότητα επιθεώρησης και τροποποίησης του πηγαίου 

κώδικα, δίνοντας την εγγύηση στον χρήστη πως θα έχει πάντα πρόσβαση σε ένα δωρεάν 

λογισμικό GIS, που μπορεί να τροποποιήσει ελεύθερα. 

3.3 Βασικές έννοιες 

Για την καλύτερη κατανόηση του προγράμματος θα χρειαστεί να εξηγήσουμε κάποιες βασικές 

έννοιες. 

 Layer. Τα Layers αναπαριστούν λογικές συλλογές γεωγραφικών δεδομένων. Τα Layers, 

που ονομάζονται επίσης layers δικτύου, έχουν να κάνουν με το πώς είναι οργανωμένα 

και πως συνδυάζονται τα γεωγραφικά δεδομένα για να δημιουργήσουν χάρτες. Είναι 

επίσης η βάση για τη γεωγραφική ανάλυση. 

 Feature class. Τα feature classes (θεματικά επίπεδα) είναι ομοιογενείς συλογές 

στοιχείων που έχουν την ίδια χωρική αναπαράσταση (στοιχεία ίδιας γεωμετρίας) όπως 

σημειακά, γραμμικά ή πολυγωνικά και ένα κοινό σύνολο χαρακτηριστικών πεδίων 

(attributes). Για παράδειγμα, για την χαρτογράφηση του οδικού δικτύου θα 

δημιουργήσουμε ένα γραμμικό feature class. 

 Shapefile. Ένα shapefile είναι μια μορφή φορέα αποθήκευσης δεδομένων όπως η θέση, 

το σχήμα και τις τιμές των γεωγραφικών στοιχείων. Αποθηκεύεται ως ένα σύνολο 

σχετικών αρχείων και περιέχει ένα feature class. Τα shapefiles συχνα περιέχουν πολλές 

εγγραφές με πολλά συσχετισμένα δεδομένα. 

 Spatial Analysis. Η χωρική ανάλυση ή στατιστική χώρου περιλαμβάνει οποιαδήποτε 

από τις τυπικές τεχνικές που μελετούν οντότητες χρησιμοποιώντας τις τοπογραφικές, 

γεωμετρικές ή τις γεωγραφικές τους ιδιότητες. 

 Spatial Query. Το χωρικό ερώτημα είναι ένας ειδικός τύπος ερωτήματος βάσης 

δεδομένων που υποστηρίζεται από γεωβάσεις ή χωρικές βάσεις δεδομένων. Τα χωρικά 

ερωτήματα επιτρέπουν τη χρήση της γεωμετρίας τύπων δεδομένων όπως σημεία, 

γραμμές και πολύγωνα και εξετάζουν την χωρική σχέση μεταξύ αυτών των γεωμετριών. 
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Για παράδειγμα μπορούμε να αναζητήσουμε σημεία που περιέχονται σε πολύγωνα, 

γραμμές που τέμνουν πολύγωνα, περιοχές υπερκάλυψης πολυγώνων κ.α. 

3.4 Ξεκινώντας στο Qgis 

Ξεκινώντας ένα νέο project στο Qgis βλέπουμε την  “Εικόνα1”, στην οποία υπάρχουν τα 

κάτωθι: 

1. Μπάρα κεντρικού μενού 

2. Μπάρα εργαλείων 

3. Μπάρα εργαλείων 

4. Παράθυρο περιήγησης δεδομένων (Layer Panel) 

5. Παράθυρο υπολογισμού συντομότερης διαδρομής μεταξύ δυο σημείων 

6. Παράθυρο παρουσίασης γεωγραφικών δεδομένων (Map View) 

7. Μπάρα κατάστασης 

 

Εικόνα 1- Διεπαφή QGIS 
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Εισαγωγή υποβάθρου OpenStreetMap. (Εικόνα 2 & Εικόνα 3) 

 

Εικόνα 2 - Εισαγωγή υποβάθρου OpenStreetMap 

 

Εικόνα 3 - Εισαγωγή υποβάθρου OpenStreetMap 

Δημιουργία νέου shapefile. (Εικόνα 4) 
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Εικόνα 4 - Δημιουργία νέου shapefile 

Ορισμός feature class και των χαρακτηριστικών πεδίων του shapefile. (Εικόνα 5) 

 Type: Ορισμός της γεωμετρίας του shapefile (σημειακό, γραμμικό, πολυγωνικό). 

 New attribute: Ορισμός των χαρακτηριστικών του κάθε attribute (όνομα πεδίου, τύπος 

– κείμενο/ ακέραιος αριθμός/ δεκαδικός αριθμός/ ημερομηνία, πλήθος χαρακτήρων 

πεδίου). 

 Attribute list: Λίστα των πεδίων που έχουμε καταχωρήσει στο shapefile. 

 

Εικόνα 5 - Ορισμός feature class και των χαρακτηριστικών πεδίων του shapefile. 
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Αποθήκευση του νέου γραμμικού Shapefile (ROADS.shp). (εικόνα 6) 

 

Εικόνα 6 - Αποθήκευση του νέου γραμμικού Shapefile (ROADS.shp). 

Μορφοποίηση του νέου shapefile. (εικόνα 7) 

 

Εικόνα 7 - Μορφοποίηση του νέου shapefile. 

 

Ψηφιοποίηση στο Qgis. (εικόνα 8 & εικόνα 9) 

1. Εκκίνηση επεξεργασίας shapefile (Editing Mode). 

2. Εκκίνηση εισαγωγής σημείων για την δημιουργία του γραμμικού στοιχείου (Add 

Features). 

3. Επιλογή σημείων στον χάρτη. 
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4. Παράθυρο εισαγωγής δεδομένων του κάθε feature. 

 

Εικόνα 8 - Ψηφιοποίηση στο Qgis 

5. Ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση οδού. (εικόνα 9) 

6. Αποθήκευση στοιχείου. 

7. Λήξη επεξεργασίας shapefile (Toggle editing). 

 

Εικόνα 9 - Ψηφιοποίηση στο Qgis 

 



28 
 

Βλέπουμε και τροποποιούμε τα δεδομένα που έχουμε καταχωρήσει στον Attribute table του 

κάθε layer. (εικόνα 10) 

 

Εικόνα 10 - Attribute table 

Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε και για σημειακά ή πολυγωνικά feature classes, αναφορικά με τη 

δημιουργία τους και την ψηφιοποίηση. 

 

Δημιουργία χωρικού ερωτήματος (Spatial query). 

Τα χωρικά ερωτήματα βρίσκονται στο μενού Vector. (εικόνα 11) 

 

Εικόνα 11 - Δημιουργία χωρικού ερωτήματος (Spatial query). 
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Ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου (εικόνα 12) στο οποίο επιλέγουμε: 

 Select source features from:  

Επιλέγουμε το layer στο οποίο θέλουμε να αναζητήσουμε δεδομένα. 

 Where the feature: 

Οι επιλογές που έχουμε είναι ανάλογες με την γεωμετρία του source layer. 

 Reference features of: 

Δίνουμε το layer αναφοράς μας, δηλαδή το layer με το οποίο θα συσχετίσουμε το source 

layer. 

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να βρούμε τους δρόμους (γραμμικό feature class) που βρίσκονται 

μέσα σε κάποια περιοχή (πολυγωνικο feature class), οι δρόμοι είναι το source layer, η περιοχή 

το reference layer και στο “Where” θα επιλέξουμε “Within”. 

 

Εικόνα 12 - Δημιουργία χωρικού ερωτήματος (Spatial query). 
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Εκτύπωση χάρτη (Print Composer). (εικόνα 13) 

 

Εικόνα 13 - Print Composer 

 

Με αυτή την επιλογή μπορούμε να μορφοποιήσουμε το layout του τελικού χάρτη μας που θα 

εκτυπωθεί, ορίζοντας το μέγεθός του και εμπλουτίζοντάς τον με τους απαραίτητους πίνακες, 

υπομνήματα, κείμενα και εικόνες. (εικόνα 14) 

 

Εικόνα 14 - Μορφοποίηση τελικού χάρτη 
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3.5 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα χρήσης του QGIS 

Πλεονεκτήματα χρήσης του QGIS 

 Μεγάλη ποικιλία μεθόδων ανάλυσης. Συσχετίσεις χωρικής πληροφορίας. Ο συνδυασμός 

δεδομένων – χωρικής πληροφορίας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες στην ανάλυση 

δεδομένων. 

 Εστίαση στην πληροφορία. Τα γεωμετρικά στοιχεία του χάρτη αναπαριστούν/ 

“εκπροσωπούν” τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί. 

 

Μειονεκτήματα χρήσης του QGIS 

 Έλλειψη δεδομένων σε άμεσα χρησιμοποιήσιμες μορφές. 

 Έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών. 

 

(wikipedia.org) , (qgistutorials.com) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 

Σκοπός Κεφαλαίου 

Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται τα οφέλη-πλεονεκτήματα της χαρτογράφησης των 

επιχειρήσεων. 

 

Η χαρτογράφηση των επιχειρήσεων θα επιφέρει ένα σύνολο πλεονεκτημάτων για την 

επιχείρηση τα οποία αναλύονται παρακάτω: 

4.1 Στην επιλογή του κατάλληλου τόπου εγκατάστασης 

Ο τελικός χώρος που θα επιλεγεί για την ίδρυση μιας επιχείρησης ο επιχειρηματίας 

πρέπει να λάβει υπόψη τα παρακάτω στοιχεία ώστε να δημιουργήσει την βάσει μιας υγιούς 

επιχείρησης: 

 Εύκολη πρόσβαση από τους καταναλωτές:  

Με την βοήθεια της χαρτογράφησης υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί ο κατάλληλος τόπος 

εγκατάστασης της επιχείρησης κοντά στην αγορά- στόχο της. 

 Να υπάρχει σύνδεση με οδικό δίκτυο: 

Μια ακόμη συνιστώσα επιλογής είναι ο τόπος εγκατάστασης να είναι κοντά σε οδικό 

δίκτυο ώστε να υπάρχει άμεση διανομή των προϊόντων και τω ν υπηρεσιών της 

επιχείρησης. 

 Να υπάρχει διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού:  

Μια επιχείρηση χρειάζεται εργατικό δυναμικό για να λειτουργήσει. Επομένως, πρέπει να 

ιδρυθεί σε ένα τόπο στο οποίο το εργατικό δυναμικό θα έχει πρόσβαση. 

 Να μην υπάρχουν πολλοί άλλοι ανταγωνιστές σε κοντινή απόσταση:  

Η καλύτερη επιλογή για μια επιχείρηση ,κυρίως του λιανικού εμπορίου, είναι να 

βρίσκεται μακριά από ανταγωνιστές και να κυριαρχεί σε μια περιοχή. 

 Να υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις κοντά: 

Μια επιχείρηση πρέπει να βρίσκεται κοντά σε άλλες επιχειρήσεις,  αφενός αυξάνεται η 

επισκεψιμότητα σε εκείνη την περιοχή και αφετέρου στην περίπτωση των μεγάλων 

επιχειρήσεων μπορούν να δημιουργήσουν ένα βιομηχανικό πάρκο και να απολαμβάνουν 

όλα τα πλεονεκτήματα που προέρχονται από αυτό. 
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 Εύκολη πρόσβαση σε προμηθευτές:  

Απαραίτητο για επιχείρηση κρίνεται η εύκολη πρόσβαση στους προμηθευτές τους. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και την μείωση του 

αποθέματος των πρώτων υλών. 

4.2 Είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Με την βοήθεια της χαρτογράφησης των επιχειρήσεων μιας περιοχής o δυνητικός 

επιχειρηματίας θα μπορέσει να αποφασίσει για το είδος της επιχειρηματικής του 

δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, μπορεί να ελέγξει την περιοχή, βρίσκοντας τα πλεονεκτήματα 

της καθώς επίσης και να δει τα είδη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκεί. Επομένως, 

θα μπορέσει είτε να ιδρύσει μια επιχείρηση η οποία θα εκμεταλλευτεί τα οφέλη του 

περιβάλλοντος , είτε θα αποτελεί το μονοπώλιο της περιοχής αφού οι ανταγωνιστές θα 

βρίσκονται άλλη περιοχή κ.α.  Επίσης, θα είναι δυνατό να  γίνει χρήση των εγκαταλειμμένων ή 

κενών ακινήτων τα οποία αποτελούν  δημόσια ιδιοκτησία και παραμένουν αναξιοποίητα ενώ 

παράλληλα αποτελούν εστίες παραβατικότητας και μόλυνσης. Συμπερασματικά, η 

χαρτογράφηση των επιχειρήσεων μιας περιοχής, θα προβάλλει την συνολική εικόνα του 

χωροταξικού κορεσμού ή του ελλείμματος των επιχειρηματικών και κλαδικών δραστηριοτήτων. 

4.3 Εύρεση βέλτιστης – συντομότερης διαδρομής 

Για τις επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες βασική μέριμνα είναι να 

φτάσουν τα προϊόντα στον πελάτη χωρίς καθυστέρηση και κόστος. Για το λόγο αυτό, -όπως 

προαναφέρθηκε πιο πάνω- η εγκατάσταση μιας επιχείρησης κοντά σε οδικό δίκτυο έχει ζωτική 

σημασία για την επιχείρηση. Επομένως, γνωρίζοντας την αγοράς στόχο και μέσω της 

χαρτογράφησης των επιχειρήσεων μπορεί να βρεθεί η βέλτιστη (συντομότερη με το χαμηλότερο 

κόστος) διαδρομή. 

Μέθοδος εντοπισµού συντοµότερης διαδροµής: 

 Ξεκινάµε από την αφετηρία (κόμβος 0). Αφού δεν υπάρχει συντοµότερη διαδροµή από 

την αφετηρία προς τον εαυτό της, ο πρώτος κόµβος γίνεται µόνιµος. 

 Βρίσκουμε όλους τους κόµβους που συνδέονται άµεσα µε την αφετηρία (δηλαδή µέσω 

µίας ακµής). Το µήκος τους από την αφετηρία προς τους κόµβους αυτούς σημειωνεται 

και επειτα επιλέγουµε έναν άµεσα συνδεδεµένο κόµβο ο οποιος είναι ο πλησιέστερος 

στην αφετηρία. Ο κόµβος αυτός ονοµάζεται µόνιµος. 
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 Βρίσκουμε όλους τους κόµβους που συνδέονται άµεσα µε τουλάχιστον ένα από τους 

κόµβους του συνόλου των µόνιµων κόµβων. Σηµειώνουµε το µήκος των διαδροµών από 

την αφετηρία προς τους κόµβους αυτούς. 

 Από τους παραπάνω κόµβους επιλέγεται αυτός µε τη συντοµότερη διαδροµή και 

εισέρχεται στο σύνολο των µόνιµων κόµβων. Η διαδροµή από την αφετηρία προς αυτόν 

δεν επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση. Αν υπάρχει περιπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ενας 

(αυθαίρετα). 

 Γίνεται επανάληψη των βημάτων 3 και 4 µέχρι να γίνει ο προορισμος µόνιµος κόμβος ο 

ή µέχρι να γίνουν όλοι οι κόµβοι µόνιµοι. 

(Γεωργίου et, 2005)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Σκοπός Κεφαλαίου 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η χαρτογράφηση των επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι επιχειρήσεις επιλέχθηκαν με βάση την φήμη τους και το μέγεθος 

τους. Πιο συγκεκριμένα, οι χαρτογραφημένες επιχειρήσεις είναι οι πιο γνωστές και μεγάλες καις 

στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες. 

5.1 Χαρτογράφηση επιχειρήσεων 

Πρωτού ξεκινήσει η χαρτογράφηση των επιχειρήσεων, έπρεπε να φορτωθούν στο QGIS 

κάποια δεδομένα όπως χάρτες, οδικό δίκτυο, τα όρια των νομών και τα όρια των 

Καλλικρατικών δήμων. 

Αρχικά έγινε  λήψη των χαρτών και του οδικού δικτύου από το openstreet και έπειτα τα 

όρια των Καλλικρατικών δήμων και νομών από το geodata.gov.gr 

Έπειτα δημιουργούμε ένα νέο shapefile (σημειακού). Στο σημείο αυτό θα ξεκινήσει η 

δημιουργία μιας βάσης δεδομένων στις οποίες θα εισαχθούν οι επιχειρήσεις. 

 

Εικόνα 15 - Δημιουργία νέου shapefile 
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Έπειτα θα γίνει ορισμός γεωμετρίας του shapefile και των πεδίων του (attributes), πιο αναλυτικά 

(εικόνα 16): 

 Θα οριστεί αν το shapefile που θα δημιουργηθεί θα είναι σημείο γραμμή ή πολύγωνο.  

 Θα οριστούν τα πεδία, οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του κάθε πεδίου για την βάση 

δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα θα υπάρχουν τα εξής πεδία με τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά:  

 Ονομασία της επιχείρησης – κείμενο – 200 χαρακτήρες 

 Επιχειρηματική δραστηριότητα – κείμενο – 1000 χαρακτήρες  

 Δήμος – κείμενο – 100 χαρακτήρες 

 Πόλη – κείμενο – 60 χαρακτήρες  

 Διεύθυνση – κείμενο – 1000 χαρακτήρες 

 Τηλέφωνο – αριθμός – 10 χαρακτήρες  

 Φαξ – αριθμός – 10 χαρακτήρες  

 Ιστοσελίδα – κείμενο – 500 χαρακτήρες 

 Τέλος απεικονίζονται όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν οριστεί στη βάση δεδομένων. 

 

Εικόνα 16 - Ορισμός γεωμετρίας του shapefile και των πεδίων του (attributes) 

Στη συνέχεια θα γίνει εισαγωγή των επιχειρήσεων ως σημεία, καθώς επίσης και των 

χαρακτηριστικών κάθε σημείου. Για την επίτευξη αυτού θα πρέπει να ακολουθηθούν τα 

παρακάτω εξής βήματα (εικόνα 16): 

 Αρχικά γίνεται εκκίνηση της επεξεργασίας του shapefile (Editing Mode) που έχουμε 

δημιουργήσει σε προηγούμενο βήμα 

 Στην συνέχεια γίνεται εκκίνηση της  εισαγωγής σημείων (Add Features). 

 Έπειτα γίνεται επιλογή των επιχειρήσεων στο χάρτη ως σημεία και 

 Τέλος γίνεται εισαγωγή δεδομένων για κάθε επιχείρηση – σημείο – feature στο χάρτη. 
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Εικόνα 17 - Χαρτογράφηση των επιχειρήσεων 

Τα σημεία που απεικονίζονται στον χάρτη ως ένα κόκκινο αστέρι με κίτρινο κύκλο στο 

εσωτερικό αποτελούν τις επιχειρήσεις που έχουμε εισάγει. Κάνοντας μια μείωση του ζουμ στο 

χάρτη μπορούμε να δούμε το σύνολο των επιχειρήσεων για όλη την περιφερειακή ενότητα της 

Θεσσαλίας. 

Ακόμη μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε τον πίνακα (attribute table) με το σύνολο των 

επιχειρήσεων που έχουμε χαρτογραφήσει όπως επίσης και τα στοιχεία της κάθε μιας, κάνοντας  

δεξί κλικ στο shapefile (Βήμα 1) και επιλέγοντας Open Attribute Table (Βήμα 2). 
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Εικόνα 18a - Σύνολο επιχειρήσεων σε μορφή πίνακα (Attribute table) 

Σαν αποτέλεσμα, δίνεται ο ακόλουθος πίνακας, στον οποίο μπορούμε να 

επεξεργαστούμε όποια εγγραφή θέλουμε, επιλέγοντας φίλτρα, κάνοντας ταξινόμηση τους κλπ. 

 

Εικόνα 19b  - Σύνολο επιχειρήσεων σε μορφή πίνακα (Attribute table) 
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5.2 Οριοθέτηση Βιομηχανικών Περιοχών 

Για να οριοθετηθούν  βιομηχανικές περιοχές της κάθε περιφερειακής ενότητας 

Θεσσαλίας θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο shapefile (πολυγωνικό αυτή τη φορά, καθώς 

ενδιαφερόμαστε για έκταση) 

 

Εικόνα 20 - Δημιουργία πολυγώνου 

Στη συνέχεια θα γίνει εισαγωγή των πολυγώνων και των δεδομένων κάθε περιοχής. Για 

την επίτευξη αυτού θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω εξής βήματα: 

 Αρχικά γίνεται εκκίνηση της επεξεργασίας του shapefile (Editing Mode) που έχουμε 

δημιουργήσει σε προηγούμενο βήμα 

 Στην συνέχεια γίνεται εκκίνηση του σχεδιασμού πολυγώνων (Add Features) και 

 Τέλος γίνεται η επιλογή σημείων για τον ορισμό του πολυγώνου στο χάρτη. 
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Εικόνα 21 - Χαρτογράφηση της Βιομηχανικής Περιοχής της Λάρισας 

Εισάγοντας και το τελευταίο σημείο, για τον ορισμό του πολυγώνου ανοίγει το 

παράθυρο εισαγωγής δεδομένων του συγκεκριμένου πολυγώνου, στο οποίο μπορούμε να 

εισάγουμε όποια πληροφορία θεωρούμε απαραίτητη ή σχετική. 

 

Εικόνα 22 - Εισαγωγή στοιχείων πολυγώνου – Ονομασία τη περιοχής 
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Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι η απεικόνιση της περιοχής που έχουμε 

ορίσει, η οποία είναι η Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας και φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

 

Εικόνα 23 - Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας 

 

Ομοίως έγινε η οριοθέτηση της Βιομηχανικής Περιοχής του Βόλου, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Εικόνα 24 - Βιομηχανική Περιοχή Βόλου (Α' & Β') 
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Για τις υπόλοιπες Περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας δεν έγινε χαρτογράφηση των 

Βιομηχανικών Περιοχών καθώς δεν υπάρχουν. 

5.3 Πλήθος επιχειρήσεων στις Βιομηχανικές Περιοχές Λάρισας & Βόλου 

Σημαντικό στατιστικό στοιχείο που μπορούμε να αποκομίσουμε από την συγκεκριμένη 

χαρτογράφηση, είναι η εύρεση του πλήθους των επιχειρήσεων καθώς και των χαρακτηριστικών 

τους, που βρίσκονται στις ΒΙ.ΠΕ του νομού Λάρισας & Βόλου.  

Για την ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας ακολουθείται η εξής διαδικασία:  

1. Γίνεται επιλογή της περιοχής που μας ενδιαφέρει, συγκεκριμένα η ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και 

γίνονται τα εξής βήματα. 

 Στο Layer Panel επιλέγεται το layer που περιέχει τις Βιομηχανικές Περιοχές που 

έχουμε σχεδιάσει και το έχουμε ονομάσει IndAreas – όπως φαίνεται στο βήμα 1. 

 Πατάμε το βελάκι του Select Features – βήμα 2 

 Επιλέγουμε Select Feature(s) – βήμα 3 

 

Εικόνα 25 - Πλήθος επιχειρήσεων εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας (Βήμα 1) 
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2. Κλικάρουμε την περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και την μαρκάρουμε. 

 

Εικόνα 26 - Πλήθος επιχειρήσεων εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας (Βήμα 2) 

3. Δημιουργούμε ένα χωρικό ερώτημα, για το οποίο χρησιμοποιούμε την λειτουργία Spatial 

Query (Vector  Spatial Query  Spatial Query).  

 

Εικόνα 27 - Πλήθος επιχειρήσεων εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας (Βήμα 3) 

4. Επιλέγοντας το Spatial Query ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου, στο οποίο 

επιλέγουμε:  

 Select source features from.  
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Επιλέγουμε το layer στο οποίο θέλουμε να αναζητήσουμε δεδομένα. Στην 

προκειμένη, είναι το CompaniesThessalia.  

 Where the feature. 

Επιλέγουμε το Whithin αφού αναζητούμε τις επιχειρήσεις που περιέχονται στην 

ΒΙ.ΠΕ. 

 Reference features of. 

Δίνουμε το layer αναφοράς μας, δηλαδή το επιλεγμένο IndAreas. Παρατηρούμε πως 

είναι τσεκαρισμένη το “1 selected geometry” αφού έχουμε μια περιοχή επιλεγμένη. 

Εάν το αποεπιλέξουμε, το ερώτημα θα διευρυνθεί σε όλο το layer και σαν 

αποτέλεσμα θα πάρουμε το πλήθος των επιχειρήσεων που βρίσκονται εντός των 

ορίων όλων των ΒΙ.ΠΕ. που έχουμε ορίσει.  

 

 

Εικόνα 28 - Πλήθος επιχειρήσεων εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας (Βήμα 4) 

 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, δείχνοντας μας ότι ο αριθμός 

των επιχειρήσεων που βρίσκονται εντός της ΒΙ.ΠΕ Λάρισας πως από τις καταχωρημένες 

επιχειρήσεις υπάρχουν 4 που βρίσκονται εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.   
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Εικόνα 29 - Πλήθος επιχειρήσεων εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας (Βήμα 5) 

Επιλέγοντας το “Zoom to item” και έναν από τους αριθμούς από το αποτέλεσμα της παραπάνω 

διαδικασίας, μπορούμε να εστιάσουμε σε κάθε μια από αυτές, όπως φαίνονται στο χάρτη. 

 

Εικόνα 30 - Πλήθος επιχειρήσεων εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας (Βήμα 6) 
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Εικόνα 31 - Πλήθος επιχειρήσεων εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας (Βήμα 7) 

Για να δούμε ποιές είναι αυτές καθώς επίσης και όλα τους τα χαρακτηριστικά, αρκεί μόνο, να 

κάνουμε δεξί κλικ στο layer των επιχειρήσεων που βρίσκονται εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας 

(Companies-Thessalia < Εντός > IndAreas) και επιλέγουμε τον Attribute Table και μπορούμε 

να δούμε τις επιχειρήσεις με τα στοιχεία της κάθε μιας.  

 

Εικόνα 32 - Στοιχεία επιχειρήσεων που βρίσκονται εντός της ΒΙ.ΠΕ Λάρισας (βήμα 1) 
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Εικόνα 33 - Πλήθος επιχειρήσεων εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας (Βήμα 2) 

Επίσης, οι επιχειρήσεις μαρκάρονται και στον χάρτη:  

 

Εικόνα 34 - Πλήθος επιχειρήσεων εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας (Βήμα 3) 
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Ενεργώντας ομοίως για τις ΒΙ.ΠΕ. του Βόλου, έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Α’ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ 

 

Εικόνα 35 - Πλήθος επιχειρήσεων εντός της Α΄ΒΙ.ΠΕ. Βόλου (Βήμα 1) 

 

Και στον Attribute Table φαίνονται τα εξής:  

 

Εικόνα 36 - Πλήθος επιχειρήσεων εντός της ΒΙ.ΠΕ. Βόλου  (Βήμα 2) 
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Β’ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ 

 

  Εικόνα 37 - Πλήθος επιχειρήσεων εντός της Β΄ΒΙ.ΠΕ. Βόλου (Βήμα 1) 

Και στον Attribute Table φαίνονται τα εξής:  

 

Εικόνα 38 - Πλήθος επιχειρήσεων εντός της Β΄ΒΙ.ΠΕ. Βόλου (Βήμα 2) 
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5.4 Πλήθος επιχειρήσεων ανά νομό, εκτός Βιομηχανικών Περιοχών 

Ενεργούμε όπως παραπάνω για να βρούμε, αρχικά, τις επιχειρήσεις του κάθε νομού.  

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

‘Έχουμε 27 επιχειρήσεις. 

 

Εικόνα 39 - Σύνολο επιχειρήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 

Συνεχίζουμε με ένα δεύτερο Spatial Query. Κρατώντας επιλεγμένες τις 27 επιχειρήσεις 

τις Λάρισας, αποεπιλέγουμε τον νομό Λάρισας και επιλέγουμε την βιομηχανική περιοχή. 

Προχωράμε όπως φαίνεται παρακάτω με source layer το CompaniesThessalia και reference 

layer το IndAreas. Για την σχέση μεταξύ των layers (Where the feature) επιλέγουμε το Is 

disjoint για να αποεπιλεγούν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην επιλεγμένη βιομηχανική 

περιοχή. Το αποτέλεσμα του ερωτήματος είναι πως οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στον νομό 

Λάρισας και εκτός της βιομηχανικής περιοχής είναι 23 από τις 68 που έχουν καταχωρηθεί σε 

όλη τη Θεσσαλία.  
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Εικόνα 40 - Σύνολο επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας (βήμα 1) 

Τα αποτελέσματα στον χάρτη: 

 

Εικόνα 41 - Σύνολο επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας (βήμα 2) 

 

και στον Attribute Table του layer Companies-Thessalia < Is disjoint > 

IndAreasCompaniesThessalia: 
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Εικόνα 42 - Στοιχεία συνόλου επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας 

Ενεργώντας ομοίως για τους νομούς Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, έχουμε τα 

ακόλουθα αποτελέσματα: 

 

 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στον νομό Μαγνησίας είναι 19. 

 

Εικόνα 43 - Σύνολο επιχειρήσεων στην Περιφερειακή Μαγνησίας 
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Μετά το 2
ο 

Spatial Query, βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στον Μαγνησίας και 

εκτός της βιομηχανικής περιοχής είναι 3 από τις 68 και στην εικόνα φαίνονται αναλυτικά.  

 

 

Εικόνα 44 - Πλήθος επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός των Α΄& Β΄ΒΙ.ΠΕ. Βόλου (βήμα 1) 

 

Εικόνα 45 - Πλήθος επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός των Α΄& Β΄ΒΙ.ΠΕ. Βόλου (βήμα 2) 
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 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στον νομό Τρικάλων είναι 17. 

 

Εικόνα 46 - Σύνολο επιχειρήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 

Αναλυτικά οι επιχειρήσεις  

 

Εικόνα 47 - Στοιχεία συνόλου επιχειρήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 
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 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στον νομό Καρδίτσας είναι 4. 

 

Εικόνα 48 - Σύνολο επιχειρήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 

 

Εικόνα 49 - Στοιχεία συνόλου επιχειρήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 
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5.5 Χάραξη και υπολογισμός διαδρομής μεταξύ Επιχειρήσεων με ίδια 

Επιχειρηματική Δραστηριότητα 

Για την χάραξη και τον υπολογισμό της συντομότερης διαδρομής μεταξύ δύο σημείων 

χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Shortest Path που παρέχεται από το πρόγραμμα.  Για να 

λειτουργήσει η εφαρμογή απαιτείται η εισαγωγή ενός γραμμικού layer το οποίο θα απεικονίζει 

το οδικό δίκτυο. Στο συγκεκριμένο project χρησιμοποιούμε το οδικό δίκτυο του OpenStreet, και 

έχουμε κάνει την παραδοχή ότι η ταχύτητα κίνησης είναι 60km/h. Η εφαρμογή λειτουργεί απλά, 

επιλέγοντας το σημείο αρχής της διαδρομής και το σημείο τέλους.  

Παραδείγματα 

Διαδρομή μεταξύ των εταιριών Αφοί Αντωνόπουλοι (Logistics) και Καραγιάννης ΑΕΒΕ 

(Logistics) στην Λάρισα (Μεταξύ ανταγωνιστών) 

 

Εικόνα 50 - Απόσταση μεταξύ των εταιριών Αφοί Ντελόπουλοι (Logistics) και Καραγιάννης ΑΕΒΕ (Logistics) 
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Εικόνα 51 - Υπολογισμός χρόνου και απόστασης  μεταξύ των εταιριών Αφοί Ντελόπουλοι (Logistics) και 

Καραγιάννης ΑΕΒΕ (Logistics) 

 

Διαδρομή μεταξύ των εταιριών Μύλοι Γεωργανάδων (Τρόφιμα) και Μύλοι Τρικάλων 

(Τρόφιμα) στα Τρίκαλα. 

 

Εικόνα 52 - Υπολογισμός χρόνου και απόστασης  μεταξύ των εταιριών Μύλοι Γεωργανάδων (Τρόφιμα) και 

Μύλοι Τρικάλων (Τρόφιμα) στα Τρίκαλα 
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Εικόνα 53 - Υπολογισμός χρόνου και απόστασης  μεταξύ των εταιριών Μύλοι Γεωργανάδων (Τρόφιμα) και 

Μύλοι Τρικάλων (Τρόφιμα) στα Τρίκαλα 

 

Διαδρομή μεταξύ των εταιριών ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ- Τρίκαλα (Ποτά) και AHB GROUP 

- Καρδίτσα (Ποτά). 

 

Εικόνα 54 - Υπολογισμός χρόνου και απόστασης μεταξύ των εταιριών ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ- Τρίκαλα (Ποτά) και AHB 

GROUP Καρδίτσα (Ποτά) 
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Εικόνα 55 - Υπολογισμός χρόνου και απόστασης μεταξύ των εταιριών ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ- Τρίκαλα (Ποτά) και AHB 

GROUP Καρδίτσα (Ποτά) 

Η χρησιμότητα της συγκεκριμένης λειτουργίας του λογισμικού είναι να μπορέσει κάθε 

επιχείρηση να μελετήσει τους ανταγωνιστές της, τους προμηθευτές της και να αξιολογήσει 

πιθανές συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα: 

 Μελέτη ανταγωνιστών  

Κάθε επιχείρηση μπορεί να μελετήσει την θέση του ανταγωνιστή της, παρατηρώντας την 

μεταξύ τους απόσταση και μελετώντας τη θέση του ανταγωνιστή ως προς το οδικό δίκτυο, τους 

προμηθευτές και τους πελάτες του. Στόχος είναι η εύρεση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

του ανταγωνιστή. 

 Μελέτη προμηθευτών  

Όσον αφορά τους προμηθευτές μπορούμε να αξιολογήσουμε την απόσταση από κάθε 

επιχείρηση, το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων καθώς επίσης και να προσδιορίσουμε ένα 

εναλλακτικό δίκτυο σε περιπτώσεις αποκλεισμού του οδικού δικτύου (παράδειγμα αποτελεί το 

κλείσιμο των δρόμων από τους αγρότες) 

 Μελέτη πιθανών συνεργασιών  

Κάθε επιχείρηση μπορεί να βρει υποψήφιους συνεργάτες μελετώντας τη θέση τους ως 

προς αυτήν. Είναι σημαντικό για τις επιχείρησες οι οποίες θέλουν να συνεργαστούν με εταιρίες 

Logistics. 

5.6 Επιχειρηματική δραστηριότητα ανά Περιφερειακή Ενότητα 

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του QGIS είναι η  δυνατότητα δημιουργίας 

διαγραμμάτων είτε με μορφή πίτας είτε με μορφή ράβδων. Σε αυτή την ενότητα θα 

δημιουργήσουμε ένα shapefile και θα χρησιμοποιήσουμε το πλήθος των εταιρειών, ανά 

επιχειρηματική δραστηριότητα και ανά νομό, για να εξάγουμε τα αντίστοιχα διαγράμματα.  
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Η διαδικασία ορίζεται στα παρακάτω 5 βήματα: 

1. Δημιουργούμε το νέο shapefile (σημειακό) έχοντας ως attributes τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες των εταιρειών, εισάγουμε τα σημεία στον χάρτη και συμπληρώνουμε  τα 

δεδομένα ανά νομό. 

 
Εικόνα 56 - Εισαγωγή στοιχείων των επιχειρήσεων 

2. Καταλήγουμε με το παρακάτω πίνακα. 

 
Εικόνα 57 - Πλήθος επιχείρησεων ανά επιχειρηματική δραστηριότητα και ανά νομό 
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3. Για την δημιουργία των διαγραμμάτων κάνουμε δεξί κλικ στο shapefile, επιλέγουμε 

Properties (Ιδιότητες) και στη συνέχεια ανοίγουμε την καρτέλα Diagrams (Διαγράμματα). 

Επιλέγουμε τα attributes που θέλουμε να φαίνονται στο διάγραμμά μας από την αριστερή 

στήλη και με το «+» τα προσθέτουμε στην δεξιά στήλη. Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα 

του κάθε attribute κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε αυτό.   

 
Εικόνα 58- Σχεδιασμός διαγράμματος 

 

4. Άλλες ιδιότητες των διαγραμμάτων που μπορούμε να επεξεργαστούμε είναι η εμφάνιση 

(διαφάνεια, χρώμα και πάχος γραμμών), το μέγεθος (κατά πόσο θα είναι standard ή θα 

αλλάζει σύμφωνα με την κλίμακα του χάρτη) και η θέση του σε σχέση με το σημείο που 

ορίσαμε. 

 
  Εικόνα 59 - Σχεδιασμός διαγράμματος 

5. Μετά από όλα αυτά το τελικό αποτέλεσμά μας, είναι το εξής: 
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Εικόνα 60 - Διαγράμματα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανά περιφερειακή ενότητα 
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Τα παραπάνω διαγράμματα μας δίνουν την εικόνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητας Θεσσαλίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Τρικάλων υπερτερεί ο κλάδος των τροφίμων, στην Περιφερειακή Ενότητα 

Μαγνησίας ο κλάδος της ενέργειας και στην Καρδίτσα σχεδόν ισοβαθμούν οι κλάδοι των κατασκευών, των ποτών, των τροφίμων και της 

ενέργειας.  Αυτή η λειτουργία βοηθά έναν δυνητικό επιχειρηματία να επιλέξει το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα ασκήσει.  

 

Εικόνα 61 - Κατανομή επιχειρηματικών κλάδων στη Θεσσαλία 

Όσον  αφορά το σύνολο της Περιφέρειας Θεσσαλίας  είναι ξεκάθαρο ότι ο κλάδος των τροφίμων υπερτερεί των άλλων κλάδων. Επομένως, θα ήταν 

λογικό και σωστή επιχειρηματική απόφαση να μην ανοίξει κάποιος μια εταιρεία τροφίμων στην Περιφέρεια αφού ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.           
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5.7 Εύρεση σημείου ή περιοχής που να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια 

Η λειτουργία αυτή βοηθά στην εύρεση ενός τόπου μιας επιχείρησης που θα πληροί 

συγκεκριμένα κριτήρια (πχ απόσταση από το κέντρο της πόλης, απόσταση από 

συγκεκριμένο ανταγωνιστή κλπ). Αυτό γίνεται μέσω της λειτουργίας buffer η οποία 

δημιουργεί πολύγωνα περιμετρικά ενός στοιχείου σύμφωνα με την απόσταση που έχουμε 

ορίσει και αυτά τα πολύγωνα μπορούν να εξαχθούν σε νέο shapefile.  

Το αποτέλεσμα του buffer σε σημείο, είναι ένας κύκλος με ακτίνα την απόσταση που 

έχουμε ορίσει και σε γραμμή, είναι ένα πολύγωνο που έχει αναπτυχθεί εκατέρωθεν της 

γραμμής (σύμφωνα με την απόσταση που έχουμε ορίσει) και την ακολουθεί σε όλο της το 

μήκος.  

Παράδειγμα: Θέλουμε να βρούμε τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησής μας ή της 

επιχειρήσεις που βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ 2χλμ έως 5χλμ από το κέντρο της πόλης. 

Σημείωση: Στην δική μας περίπτωση θα εφαρμόσουμε το buffer σε σημεία. Εξ αιτίας 

του συστήματος συντεταγμένων που χρησιμοποιούμε (WGS84/Pseudo-Mercator) το οπτικό 

αποτέλεσμα του buffer θα είναι ελλειπτικό.  

1. Δημιουργούμε νέο σημειακό shapefile (CityBuffer) με πεδία: ΠΟΛΗ, BufDist2 

(ορίζουμε την απόσταση των 2χλμ σε κάθε εγγραφή) και BufDist5 (ορίζουμε την 

απόσταση των 5χλμ σε κάθε εγγραφή). Ορίζουμε τα σημεία στον χάρτη.  

2. Πάμε να δημιουργήσουμε το 1
ο
 buffer των 2χλμ: 

Vector  Geoprocessing Tools  Buffer(s) 

 

Εικόνα 62 - Εύρεση περιοχής που να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια (βήμα 1) 
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3. Ανοίγει το παρακάτω παράθυρο όπου ορίζουμε: 

Input vector layer: το layer που δημιουργήσαμε (CityBuffer). 

Buffer distance field: επιλέγουμε το πεδίο του layer BufDist2.  

Output shape file: ορίζουμε την διαδρομή αποθήκευσης και το όνομα του νέου 

shapefile που θα δημιουργηθεί (CityBuffer2km.shp).  

 

Εικόνα 63 - Εύρεση περιοχής που να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια (βήμα 2) 

4. Βλέπουμε το shapefile του buffer στον χάρτη μας.  

 

  Εικόνα 64 - Εύρεση σημείου που να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια (βήμα 3) 
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5. Ενεργούμε ομοίως για να εξάγουμε και το buffer των 5χλμ, και βλέπουμε στον χάρτη 

μας το αποτέλεσμα. 

 

Εικόνα 65 - Εύρεση σημείου που να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια σε κάθε περιφερειακή ενότητα 

6. Μας ενδιαφέρει η περιοχή των 2-5χλμ, οπότε πρέπει να εξαλείψουμε την περιοχή 

επικάλυψης των δύο ελλείψεων για να προχωρήσουμε με το ερώτημά μας. Αυτό θα 

γίνει με την εντολή Difference (Vector  Geoprocessing Tools  Difference). 

 

Εικόνα 66 – Εξάλειψη περιοχής επικάλυψης ελλείψεων 
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7. Ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο όπου εισάγουμε: 

Input vector layer: Το layer από το οποίο θέλουμε αφαιρέσουμε κάποιο άλλο (στην 

δική μας περίπτωση το CityBuffer5km). 

Difference layer: Το layer που θέλουμε να αφαιρεθεί από το πρώτο 

(CityBuffer2km). 

Output shapefile: ορίζουμε την διαδρομή αποθήκευσης και το όνομα του νέου 

shapefile που θα δημιουργηθεί (Difference2-5km.shp). 

 

Εικόνα 67 - Εξάλειψη περιοχής επικάλυψης ελλείψεων (βήμα 2) 

8. Βλέπουμε το αποτέλεσμα στον χάρτη. 

 

Εικόνα 68 - Εύρεση περιοχής σε απόσταση μεταξύ 2-5 χλμ από το κέντρο της πόλης 



68 
 

 

9. Τώρα μπορούμε με Spatial Query να βρούμε τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός 

των ζωνών αυτών για κάθε πόλη.  

9a. ΛΑΡΙΣΑ  3 επιχειρήσεις 

 

Εικόνα 69 - Εύρεση αριθμού και στοιχείων των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ 2-5 χλμ 

στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας 
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9b. ΒΟΛΟΣ  Καμία επιχείρηση 

 

Εικόνα 70 - Εύρεση αριθμού και στοιχείων των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ 2-5 χλμ 

στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας 
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9c. ΤΡΙΚΑΛΑ  5 επιχειρήσεις 

 

Εικόνα 71 - Εύρεση αριθμού και στοιχείων των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ 2-5 χλμ 

στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων 

9d. ΚΑΡΔΙΤΣΑ  1 Επιχείρηση 

 

Εικόνα 72 - Εύρεση αριθμού και στοιχείων των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ 2-5 χλμ 

στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετήθηκε η δραστηριότητα των 

μεγαλύτερων Θεσσαλικών επιχειρήσεων μέσω της χρήσης του γεωγραφικού πληροφοριακού 

συστήματος Quantum GIS.  Στόχος ήτανε να δείξουμε ποιες  γνώσεις και πληροφορίες μας 

προσφέρει  το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα  οι οποίες βοηθάνε στη λήψη 

αποφάσεων. 

Η επιχειρηματικότητα είναι μια έννοια η οποία χρησιμοποιείται καθημερινά τόσο σε 

επιστημονικό όσο και σε καθημερινό επίπεδο. Τα Πληροφοριακά συστήματα σχεδιάστηκαν  

για να βοηθούν στην σωστή λήψη αποφάσεων και τα γεωγραφικά πληροφοριακά 

συστήματα, όπως το φανερώνει και το όνομα τους, στη λήψη αποφάσεων για ένα 

γεωγραφικό θέμα.  

Η χαρτογράφηση των επιχειρήσεων προσφέρει τρία βασικά οφέλη για τις 

επιχειρήσεις. Πρώτον, βοηθά στην επιλογή του κατάλληλου τόπου για την εγκατάσταση 

μιας επιχείρησης, δεύτερον είναι ένα εργαλείο για την επιλογή της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας που θα ασκήσει κάποιος και τρίτον μπορούν να βρεθούν εναλλακτικές 

διαδρομές και η βέλτιστη/άριστη διαδρομή για την διανομή των προϊόντων και των 

υπηρεσιών της επιχείρησης ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και κόστη. 

Το Quantum GIS που χρησιμοποιήθηκε για την χαρτογράφηση των επιχειρήσεων 

προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μέσω της χρήσης  του. Είναι ένα 

παρόμοιο εργαλείο με το γνωστό και ευρέως διαδεδομένο ARCGIS και προσφέρεται σε 

μορφή ανοιχτού λογισμικού. 

Ακόμη, εκτός από τα παραπάνω βασικά οφέλη,  από την χαρτογράφηση των μεγαλύτερων 

Θεσσαλικών επιχειρήσεων καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα/οφέλη: 

 Ο κλάδος των τροφίμων υπερτερεί έναντι των άλλων κλάδων 

 Ο κλάδος της βιομηχανίας ειδών θέρμανσης βρίσκεται σε έλλειψη στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας. Επομένως είναι ένα επιχειρηματικό κενό. 

 Η επιχειρηματική χαρτογράφηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την απόκτηση και 

διατήρηση της βιωσιμότητας των εταιρειών και στην απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος   

 Η επιχειρηματίας μπορεί να μελετήσει τις τρείς βασικές δυνάμεις του. Πιο 

συγκεκριμένα, τους ανταγωνιστές, τους προμηθευτές και τους πελάτες του. 

 Δημιουργία των κατάλληλων δικτύων διανομής 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής τα 

προβλήματα που εντοπίστηκαν είναι η αδυναμία εύρεσης παρόμοιας έρευνας για το 

συγκεκριμένο θέμα στην Ελλάδα ή/και στο Εξωτερικό και η έλλειψη ανοιχτού 

χαρτογραφημένου οδικού δικτύου. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 

Μέσα από την ενασχόληση με την παρούσα διπλωματική εργασία καταλήγουμε στις εξής 

προτάσεις για μελλοντική βελτίωση και διερεύνηση του θέματος: 

 

 Στην ιστοσελίδα geodata.gov.gr υπάρχει χαρτογράφηση της Ελλάδας η οποία 

περιορίζεται μόνο στον δημόσιο τομέα. Επομένως, θα ήταν καλό και ωφέλιμο να 

υπάρχει διερεύνηση της με πληροφορίες για τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις). 

 

 Η Περιφέρεια Αττικής έκανε την πρώτη προσπάθεια για χαρτογράφηση των 

επιχειρήσεων το 2015 (http://www.socialattica.gr/gmap-epix-2)  «ώστε να 

αποτελέσει βασικό βοήθημα στους νέους επιχειρηματίες και σε όσους αναζητούν 

δεύτερες ευκαιρίες για την επιλογή του χώρου και του είδους της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας που μπορούν να αναπτύξουν με βάση τα χωροταξικά δεδομένα» 

(newsbeast.gr). Σειρά τώρα έχουν οι υπόλοιπες Περιφέρειες της Ελλάδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialattica.gr/gmap-epix-2
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