1. ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

1.1 Πξνζσπηθά ζηνηρεία
Ολνκαηεπψλπκν: ΥΑΣΕΖΥΡΖΣΟ Ν. ΘΧΜΑ
Γηεχζπλζε: Ζιείαο 38, Γιπθάδα 16675
Email: thomashatzi@gmail.com

1.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε ζηαδηνδξνκίαο
ν

Απνθνίηεζε απφ ην 1 Λχθεην Λάξηζαο, ην 1985. Δηζαγσγή ηελ ίδηα ρξνληά, ζηε ρνιή
Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ (ΑΣΜ) ηνπ ΔΜΠ. Απνθνίηεζε απφ ηε ΑΣΜ, ην
1990. Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο, κε ππνηξνθία ηνπ ΗΚΤ, ζηε ΑΣΜ ηνπ ΔΜΠ, ην 1991.
Οινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο ην 1998. Λέθηνξαο (Π.Γ 407/80), ζην Σκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ, γηα δχν αθαδεκαηθά έηε, απφ ην επηέκβξην ηνπ 1998 έσο ην
επηέκβξην ηνπ 2000. Πξφζιεςε ζην ΔΜΠ, σο Δηδηθφ Δξεπλεηηθφ θαη Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ
(ΔΔΓΗΠ) ην επηέκβξην ηνπ 2000. Πην αλαιπηηθά:
Γηδαζθαιία: Οζνλ αθνξά ζηελ αθαδεκαηθή δηδαζθαιία, σο ΔΓΗΠ ζην ΔΜΠ, δηδαζθαιία ζε 2
κεηαπηπρηαθά θαη 4 πξνπηπρηαθά καζήκαηα, αλα αθαδεκαηθφ έηνο. Χο ιέθηνξαο (ΠΓ 407/80),
ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο, ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Αηγαίνπ, δηδαζθαιία 4 καζεκάησλ, αλά
αθαδεκαηθφ έηνο, γηα 2 αθαδεκαηθά έηε (1998-2000). Δπίζεο σο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο,
ζπκκεηνρή ζηηο αζθήζεηο, ζε 2 καζήκαηα αλά αθαδεκαηθφ έηνο, γηα 8 έηε (1990-1998).
Παξαθνινχζεζε 150 πεξίπνπ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ. Οζνλ αθνξά ζηελ κε αθαδεκαηθή
δηδαζθαιία, ζπκκεηνρή σο εθπαηδεπηήο ή σο ζπληνληζηήο ζε 30 ζεκηλάξηα, κε πάλσ απφ
1500 ψξεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο δηδάζθσλ ζε 2 καζήκαηα ζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο, γηα 4 έηε.
Δξεπλεηηθή εκπεηξία: πκκεηνρή, ζε 19 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ζε αξθεηά απν ηα νπνία
σο θχξηνο εξεπλεηήο, κε αλαδφρνπο, ηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο θαη ην Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ ηνπ
ΔΜΠ, ην Σκήκα Υεκηθψλ θαη ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην Σκήκα
Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ, ην Σκήκα Υσξνηαμίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαιίαο φπσο επίζεο ην Σκήκα Δπξσπατθνχ Πνιηηηζκνχ, Σνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ
Παλεπηζηεκίνπ.
Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία: Οζνλ αθνξά, ζηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία, χκβνπινο κε
αληηθείκελν ηα Γεσπιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Γ) σο εξγαιεία αλάιπζεο, ζε ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο θαη Γεκφζηνπο Φνξείο. Οη αληηπξνζσπεπηηθέο κειέηεο είλαη πεξηζζφηεξεο απν
60, κε ζπλνιηθφ πξνππνινγηζκφ πεξίπνπ 50 εθ. επξψ.
Γεκνζηεύζεηο: Αλαθνξηθά κε ηηο δεκνζηεχζεηο, 7 εθπαηδεπηηθέο ζεκεηψζεηο, βηβιία θαη
εθζέζεηο,13 δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη βηβιία κε θξηηέο, 30 πεξίπνπ ζε
ζπλέδξηα κε θξηηέο, αξθεηεο παξνπζηάζεηο ζε ζπλεδξηα θαη εκεξίδεο ρσξηο θξηηέο θαη 10 άξζξα
ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο. Κξηηήο ζε πεξηνδηθά, ζπλέδξηα θαη
δηαγσληζκνχο.
Μέινο επηηξνπώλ: Μέινο ηεο Δπξσπαηθήο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ (expert group) γηα
ηελ ζχληαμε ηεο νδεγίαο European Δnvironmental Spatial Data Infrastructure (INSPIRE), απφ
ηελ έλαξμε ηεο ην επηέκβξην ηνπ 2001 κέρξη θαη ηελ ςήθηζε ηεο, ην 2008 . Μέινο ηεο
Δπηηξνπήο European Network for Foresight Methodologies (COSTa22), απν ην 2003 κέρξη ην
2010. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηεο Διιεληθήο εηαηξείαο Γεσπιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ (Hellasgi) απφ ην 2007, Πξφεδξνο γηα ηα έηε 2013, 14 θαη 2017, 18. Δπηκειεηήο
ηεο 15κεινχο Δηδηθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γ, ηνπ ΣΔΔ, ζε φιε ηεο ηε δηάξθεηα,
απφ ην 2005 κέρξη ην 2010. Μέινο ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηεο εηδηθφηηεηαο ησλ Σνπνγξάθσλ Μερ. απφ ην 2005.
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2. ΠΟΤΔΕ
2.1 Δθπαίδεπζε
Μάξηηνο 1999 Γηδάθηνξαο ζηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο θαη Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ, ηεο
ρνιήο Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ κε Θέκα “Πξνζδηνξηζκφο
Οηθνπεξηθεξεηψλ κε ηε ρξήζε Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ)
θαη Τπνινγηζηηθήο Ννεκνζχλεο”.
Ηνχληνο 1990 Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ, βαζκφο Πηπρίνπ 7.26
Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο «Αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Θξηάζηνπ
Πεδίνπ θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο»
Ηνχληνο 1985 Απφθνηηνο 1νπ Λπθείνπ Λάξηζαο, βαζκφο απνιπηεξίνπ 18.0

2.2 Καηάξηηζε
9-14/5/2003
15-17/6/2001
15/4/1997
16/4/1997
20-23/11/92
22/9/92
1/10-20/12/1991

Geographic Information for Health, Spa, Belgium
GIS and socioeconomic applications, Granada, Spain
Spatial Interaction Modeling, S. Openshaw, Vienna, Austria
Standardizing Geographical Information, A. Nuora, Vienna, Austria
ρεδηαζκφο Γεσγξαθηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ, ESRI, Αζήλα.
ρεδηαζκφο Γεσγξαθηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ, M. Egenhofer, Pisa Italy
Ζ Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Αλάπηπμεο,
Tνκέαο Γεσγξαθίαο, ΔΜΠ

2.3 Τπνηξνθίεο
Τπνηξνθία γηα ζπκκεηνρή κε παξνπζίαζε ζην εξεπλεηηθφ ζπλέδξην «Health and
GIS ”, European Science Foundation
6/2001
Τπνηξνθία γηα ζπκκεηνρή κε παξνπζίαζε ζην εξεπλεηηθφ ζπλέδξην «GIS and
Socio-economic applications”, European Science Foundation
1994-96
Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν
1992-1994 Ηδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ
6/2003

2.4 Ξέλεο γιώζζεο
Αγγιηθή : Πηπρίν Proficiency
Γαιιηθή : Καιή γλψζε
Ηηαιηθή : Λίγεο γλψζεηο

2.5 Υξήζε Ζ/Τ






Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: DOS, UNIX, WINDOWS
Λνγηζκηθά Γ: ESRI, INTERGRAPH, ERDAS
Λνγηζκηθά Βάζεσλ Γεδνκέλσλ: ACCESS, ORACLE
Λνγηζκηθά Υσξηθήο θαη κε Υσξηθήο Αλάιπζεο δεδνκέλσλ: SPLUS, SPSS, MINITAB θ.α.
Λνγηζκηθφ Τπνινγηζηηθήο Ννεκνζχλεο: DATA ENGINE
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3. ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3.1 Αθαδεκαηθή

Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΓΗΠ), ζηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο, ηεο ρνιήο
Σνπνγξάθσλ Μερ. ηνπ ΔΜΠ, απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2000. πκκεηνρή ζηα εμήο καζήκαηα:


«Υσξνηαμηθφο θαη Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο κε ρξήζε ΓΠ», ζην κεηαπηπρηαθφ ηνπ ΔΜΠ
«Γεσπιεξνθνξηθή» (Τπεχζπλνο εσο ην 2011 Κ. Κνπηζφπνπινο, απν ην 2012 Μ.
Κάβνπξαο, απν ην 2014 Γ. Φσηεο)



«Αξρέο Γεσπιεξνθνξηθήο - Δθαξκνγέο ΓΠ», ζην κεηαπηπρηαθφ
«Γεσπιεξνθνξηθή» (Τπεχζπλνο, Κ. Κνπηζφπνπινο, κέρξη ην 2011)



«Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ», ζην κεηαπηπρηαθφ ησλ Σνπνγξάθσλ Μερ. Σνπ
ΔΜΠ «Αλάπηπμε θαη Πεξηβάιινλ» (Τπεχζπλνο, Κ. Κνπηζφπνπινο, κέρξη ην 2012)



«Δθαξκνγέο ΓΠ», θαη‟επηινγή κάζεκα ζην 7 εμάκελν ηεο ΑΣΜ ηνπ ΔΜΠ (Τπεχζπλνο
εσο ην 2011 Κ. Κνπηζφπνπινο, ην 2012 Η. αγηάο, απν ην 2013 Γ. Φψηεο)



«Γεσγξαθία θαη Αλάιπζε ηνπ Υψξνπ», ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ 5νπ εμακήλνπ ηεο ΑΣΜ
ηνπ ΔΜΠ (Τπεχζπλνο εσο ην 2011 Κ. Κνπηζφπνπινο, απν ην 2012 Η. αγηάο, απν ην
2014, Η. αγηάο, Γ. Φψηεο)



«Υσξνηαμία», ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ 8νπ εμακήλνπ ηεο ΑΣΜ ηνπ ΔΜΠ (Τπεχζπλε Α.
ηξαηεγέα, απν ην 2015)

ηνπ

ΔΜΠ

ν

Λέθηνξαο (Π.Γ. 407/80) ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ, γηα ηα
αθαδεκατθά έηε 1998-99 θαη 1999-2000, ζηα καζήκαηα:


Μέζνδνη απφδνζεο θαη απνηχπσζεο ηνπ ρψξνπ



Δηζαγσγή ζηνπο Ζ/Τ



Γεσγξαθηθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ



Δηζαγσγή ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ

πκκεηνρή σο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο, ηεο ΑΣΜ, ζηα εμήο καζήκαηα:


«Γεσγξαθία θαη Αλάιπζε ηνπ Υψξνπ», ζην ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ 5νπ εμακήλνπ, γηα
ηα έηε 1992-1999 (Τπεχζπλνο Κ. Κνπηζφπνπινο)



«Δθαξκνγέο Πνιενδνκηθνχ θαη Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ» ζην κάζεκα επηινγήο ηνπ 9νπ
εμακήλνπ, γηα ηα έηε 1996-1998 (Τπεχζπλνο Κ. Κνπηζφπνπινο)



«Δθαξκνγέο ΓΠ»,
Κνπηζφπνπινο)

κάζεκα θαη‟επηινγή, ζην 7

ν

εμάκελν (1999) (Τπεχζπλνο Κ.
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3.2. Με αθαδεκαηθή
3.2.1 εκηλάξηα
πκκεηνρή σο εθπαηδεπηήο (ζηελ πιεηνλφηεηα θαη ζπληνληζηήο) ζηα εμήο ζεκηλάξηα, κε θπξίσο
αληηθείκελν, ηα αλαιπηηθά εξγαιεία ησλ ΓΠ :
 κε ηίηιν «Υξήζε ΓΠ», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ην ΚΔΚ Γηάζηαζε, ρξεκαηνδφηεζε
απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο πηπρηνχρνπο ζεηηθήο
θαηεχζπλζεο, κε 50 ψξεο ζε ζχλνιν 300 (2009)
 κε ηίηιν «Απνηχπσζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε
απφ ην ΚΔΚ Μέηξνλ, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε
άλεξγνπο πηπρηνχρνπο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 30 ψξεο ζε ζχλνιν 400 (2004)
 κε ηίηιν «Σα ΓΣΠ ζηη διασείπιζη ηος ελαιοκομικού και αμπελοςπγικού μηηπώος»,
νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο ηνπ ΔΜΠ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην
Τπνπξγείν Γεσξγίαο, απεπζπλφκελν ζε ππαιιήινπο ηνπ, κε 18 ψξεο ζε ζχλνιν 60 (2002)
 Γηαθξαηηθφ, κε ηίηιν «Φπήζη ΓΣΠ», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο
ηνπ ΔΜΠ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο
ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 120 ψξεο ζε ζχλνιν 372 (1999)
 Γηαθξαηηθφ, κε ηίηιν «ΓΣΠ ζηο Κηημαηολόγιο», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ην ΣΔΔ,
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ, ΣΔΗ ζεηηθήο
θαηεχζπλζεο, κε 26 ψξεο ζε ζχλνιν 300 (1999)
 κε ηίηιν «Τα ΓΣΠ ζηη Γαζοπονία», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ην ΣΔΗ Καξδίηζαο,
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο Γαζνπφλνπο, κε
25 ψξεο ζε ζχλνιν 200 (1999)
 κε ηίηιν «Τα ΓΣΠ ζηην Γιοίκηζη ηων Δπισειπήζεων», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηα ΣΔΗ
Λάξηζαο, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ,
ΣΔΗ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 25 ψξεο ζε ζχλνιν 200 (1999)
 κε ηίηιν «Τα ΓΣΠ ζηην Γιασείπιζη Γικηύων Κοινήρ Ωθέλειαρ», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε
απφ ηελ 01Πιεξνθνξηθή, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε
άλεξγνπο ΑΔΗ, ΣΔΗ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 30 ψξεο ζε ζχλνιν 200 (1999)
 κε ηίηιν «Μελέηερ Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζεων», θαη ζέκα ηα ΓΠ, νξγάλσζε θαη
πινπνίεζε απφ ηελ ΔΠΔΜ Δθπαηδεπηηθή, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο,
απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ, ΣΔΗ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 12 ψξεο ζε ζχλνιν 200
(1999)
 κε ηίηιν «Φπήζη ΓΣΠ ζηην Γιασείπιζη Γικηύων», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηνλ ΟΣΔ
Σξηθάισλ, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ,
ΣΔΗ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 30 ψξεο ζε ζχλνιν 200 (1998)
 κε ηίηιν «Φπήζη ΓΣΠ ζηην Γιασείπιζη Γικηύων», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηνλ ΟΣΔ
Καξδίηζαο, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ,
ΣΔΗ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 30 ψξεο ζε ζχλνιν 200 (1998)
 κε ηίηιν “Xπήζη ΓΣΠ μέζω ηος λογιζμικού ARC/INFO”, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη δπν θνξέο
ην ρξφλν απν ην Κέληξν πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΔΜΠ, θαη απεπζχλεηαη ζε
απφθνηηνπο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 12 ψξεο ζε ζχλνιν 30, απν ην 1995.
 Με ηίηιν “Xπήζη ΓΣΠ μέζω ηος λογιζμικού GEOMEDIA”, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη δπν θνξέο
ην ρξφλν απν ην Κέληξν πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΔΜΠ, θαη απεπζχλεηαη ζε
απφθνηηνπο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 12 ψξεο ζε ζχλνιν 30, απν ην 1999.
 Γηαθξαηηθφ, κε ηίηιν «ΓΣΠ», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο ηνπ
ΔΜΠ, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ, ΣΔΗ
ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 100 ψξεο ζε ζχλνιν 300 (1998)
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 Γηαθξαηηθφ, κε ηίηιν «ΓΣΠ», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο ηνπ
ΔΜΠ, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ, ΣΔΗ
ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 100 ψξεο ζε ζχλνιν 300 (1996)
 κε ηίηιν «Μέθοδοι σωπικήρ παπεμβολήρ ζηα ΓΣΠ», ζηελ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηνπ
ΤΠΔΥΧΓΔ, 18 ψξεο, 1995
 κε ηίηιν «Φπήζη ΓΣΠ», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηελ ΔΡΑΣΟΘΔΝΖ ΔΠΔ,
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν Δζληθήο Οδνπνηίαο, απεπζπλφκελν ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ,
κε 50 ψξεο ζε ζχλνιν 200 (1995)
 κε ηίηιν «Τα ΓΣΠ ζηην Τοπική Αςηοδιοίκηζη», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηνλ Γήκν
Γιπθάδαο, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ,
ΣΔΗ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 30 ψξεο ζε ζχλνιν 150 (1996)
 Γηαθξαηηθφ, κε ηίηιν «Φπήζη ΓΣΠ», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο
ηνπ ΔΜΠ, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ,
ΣΔΗ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 90 ψξεο ζε ζχλνιν 300 (1995)
 κε ηίηιν «ΓΣΠ και Κηημαηολόγιο», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο
ηνπ ΔΜΠ, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ,
ΣΔΗ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 40 ψξεο ζε ζχλνιν 300 (1995)
 κε ηίηιν «Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηνλ Σνκέα
Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο ηνπ ΔΜΠ, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο,
απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ, ΣΔΗ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 6 ψξεο θαη ζέλα ηα ΓΠ, ζε
ζχλνιν 300 (1994)
 κε ηίηιν «Φπήζη ΓΣΠ», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο ηνπ ΔΜΠ,
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ, ΣΔΗ ζεηηθήο
θαηεχζπλζεο, κε 50 ψξεο ζε ζχλνιν 150 (1994)
 κε ηίηιν «ΓΣΠ και Κηημαηολόγιο», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο
ηνπ ΔΜΠ, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ,
ΣΔΗ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 120 ψξεο ζε ζχλνιν 500 (1993)
 κε ηίηιν «ΓΣΠ ζηοςρ ΟΤΑ», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο ηνπ
ΔΜΠ, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ, ΣΔΗ
ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 120 ψξεο ζε ζχλνιν 500 (1993)
 κε ηίηιν «ΓΣΠ και Πολεοδομία», νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο ηνπ
ΔΜΠ, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ, ΣΔΗ
ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 120 ψξεο ζε ζχλνιν 500 (1993)
 κε ηίηιν «Η διεπιζηημονική πποζέγγιζη ηος πεπιβαλλονηικού Σσεδιαζμού», νξγάλσζε θαη
πινπνίεζε απφ ηνλ Σνκέα Γεσγξαθίαο ηνπ ΔΜΠ, ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν
Δξγαζίαο, απεπζπλφκελν ζε άλεξγνπο ΑΔΗ, ΣΔΗ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κε 40 ψξεο ζε
ζχλνιν 300 (1993)
 “Η σπήζη ηων ΓΣΠ και ηηρ ζηαηιζηικήρ, ζηην δημιοςπγία Γεωγπαθικήρ Βάζηρ Πληποθοπιών
για κοινωνικοοικονομικά δεδομένα”, Δλεκεξσηηθή Γηάιεμε ζε εθπξνζψπνπο δεκφζησλ
θνξέσλ ζηε Ξάλζε, 1992

3.2.2 Ηλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο


Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «ΓΠ» θαη «Αλάιπζε θαη Απφδνζε κε ΓΠ», ζηα ΗΔΚ
Ζιηνχπνιεο, κε 3 θαη 9 ψξεο ηελ εβδνκάδα αληίζηνηρα απφ ην έηνο 1999 εσο ην 2002



Τπεχζπλνο εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο θαη βαζκνινγεηήο ησλ απνθνίησλ ησλ ΗΔΚ ηεο
Αζήλαο γηα ηηο εηδηθφηεηεο «Δηδηθφο Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ», «Δηδηθφο
Σνπνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ», απφ ην έηνο 1999 εσο ην 2002
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4. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Σςμμεηοσή ζηα ακόλοςθα επεςνηηικά ππογπάμμαηα (ζηα πεπιζζόηεπα ωρ κύπιορ
επεςνηηήρ):

4.1 Σσέδιο Δπάζηρ για ηον Μησανιζμό Παπακολούθηζηρ ηων πολιηικών κοινωνικήρ
ένηαξηρ και κοινωνικήρ ζςνοσήρ, πεπιγπαθή αςηού και καθοπιζμόρ
πποδιαγπαθών και μεθοδολογίαρ για ηη δημιοςπγία ηος, 2015
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ εηαλ α) «ν θαζνξηζκφο ηεο
νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ Μεραληζκνχ (πεξηγξαθή ηνπ νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο,
εληνπηζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ζαθήο θαηαλνκή ξφισλ, πξφβιεςε
δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο)», β) «ν θαζνξηζκφο πζηήκαηνο
Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο, γηα ην νπνίν απαηηείηαη ε εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ
θαη ε πεξηγξαθή ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ Πεξηθεξεηαθψλ κε
ζηφρν ηελ εληαία κεζνδνινγία θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ», γ) «ν θαζνξηζκφο
πξνδηαγξαθψλ ηνπ ςεθηαθνχ Ππιψλα ηνπ Μεραληζκνχ Παξαθνινχζεζεο. Δηδηθφηεξα
νη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νινθιεξσκέλνπ γεσπιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο, ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, ηεο
ςεθηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ ππνζηήξημεο ηνπ, θαη ε αμηνπνίεζε θαη δηαζχλδεζε ησλ
πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ θαη κεραληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ», δ) «Πξνδηαγξαθέο
ραξηνγξάθεζεο θνξέσλ πινπνίεζεο θαη σθεινπκέλσλ ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα
ηελ Έληαμε», ε) ε «Καηάζεζε ρεδίνπ Γξάζεο θαη Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο ηνπ
Μεραληζκνχ Παξαθνινχζεζεο».
Αλαζέηνπζα αξρή: Τπ. Δξγαζίαο
Αλάδνρνο: Παλεπηζηήκην Κξήηεο Δπ. Τπεχζπλνο, Καζ. Β. Αξάπνγινπ
Πξνυπνινγηζκφο: 20.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ

4.2 «Ανάπηςξη Σςμμεηοσικήρ Μεθοδολογίαρ και e-Πλαηθόπμαρ για ηη Xάπαξη
Ολοκληπωμένηρ Πολιηιζηικήρ Πολιηικήρ ζε Τοπικό Επίπεδο – Πιλοηική
Εθαπμογή ζηο Δήμο Κοπςδαλλού», 2015
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ Ο ζηφρνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ
έξγνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο
δεκνθξαηίαο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζην Γ. Κνξπδαι-ινχ, κε πεδίν
πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνλ πνιηηηζκφ, σο „ζπλδεηηθφ θξίθν‟ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο Σν έξγν αθνξά θαη‟αξράο φινπο ηνπο πνιίηεο, ελψ δίλεη έκθαζε
ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο-ζηφρνπο (λένπο, ΑκεΑ, Ρνκά, κεηαλάζηεο, ειηθησκέ-λνπο,
ζηειέρε MKO). Πεξηιακβάλεη ηξεηο νκάδεο δξάζεσλ: α) ραξηνγξάθηζε / νπηηθνπνίεζε
ηνκέα πνιηηηζκνχ ζηελ πεξηνρή κειέηεο, β) πινπνίεζε πνιπεπίπεδσλ ζπκκεηνρηθψλ
δξάζεσλ κε ηε βνήζεηα θιαζζηθψλ θαη ζχγρξνλσλ δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ
ζπκκεηνρήο, θαη γ) ζπκκεηνρηθή αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Αμηνπνίεζεο
Πνιηηηζηηθψλ Πφξσλ, σο ππιψλα γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο
Αλαζέηνπζα αξρή: Ηδξπκα Μπνδνζάθε
Αλάδνρνο: ΔΜΠ, Δπ. Τπεχζπλε, Αλ. Καζ. Α. ηξαηεγέα
Πξνυπνινγηζκφο: 20.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ
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4.3 Αλάπηπμε ηνπ Γεσδεκνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο Insider, γηα ην Ννκό Αηηηθήο
2006-2007
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλάπηπμε
ηνπ πξψηνπ νινθιεξσκέλνπ Γεσδεκνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, γηα ην
Ννκφ Αηηηθήο. Ζ ρσξηθή κνλάδα αλαθνξάο, ήηαλ ηα φξηα ησλ ηαρπδξνκηθψλ θσδηθψλ.
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηθεξεηψλ βαζίζηεθε ζε δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, ζε ζηνηρεία
απαζρφιεζεο, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, αιιά θαη ζε ζηνηρεία lifestyle. Σν έξγν
ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Γεληηθή Γξακκαηεία ¨Δξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Τπεχζπλε
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο ήηαλ ε εηαηξεία Geoinformation AE, ελψ γηα ηελ
δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνηφληνο, ππέπζπλεο ήηαλ νη εηαηξίεο
Δξαηνζζέλεο ΑΔ θαη MRB ΑΔ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Geoinformation AE
Πξνυπνινγηζκφο: 100.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Πξνγξάκκαηνο
4.4 Έξεπλα αμηνιόγεζεο ηεο παξνύζαο θαη ηεο αλακελόκελεο θαηάζηαζεο ζηνλ
επξύηεξν ρώξν ηνπ εξγνζηαζίνπ «Αινπκίλην ηεο Διιάδαο», 2007
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν έξγν απνζθνπνχζε ζηελ εθηίκεζε ησλ
επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραλίαο «Αινπκίλην ηεο
Διιάδαο» Ζ κειέηε πεξηειάκβαλε ζπιινγή πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ
πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ, επεμεξγαζία θαη πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο
αέξηαο θφξηηζεο ηεο πεξηνρήο. Ζ ηερλνινγία ησλ Γ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε
ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Αινπκίλην ηεο Διιάδαο
Αλάδνρνο: ΔΜΠ, Σνκέαο Γεσγξαθίαο, Δπ. Τπεχζπλ νο, Καζ. Κ. Κνπηζφπνπινο
Πξνυπνινγηζκφο: 50.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ θαη κεζφδσλ Αλάιπζεο
4.5

Αλάπηπμε Δλαιιαθηηθνύ Γηδαθηηθνύ Τιηθνύ γηα ηα πξνπηπρηαθά
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ «Δπξσπαηθόο Πνιηηηζκόο», 2004

θαη

πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλάπηπμε
ελαιιαθηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Πξνπηπρηαθψλ θαη
Μεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Δπξσπαηθνχ Πνιηηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηεο ζεκαηηθήο
ελφηεηαο «Γεληθή Γεεσγξαθία, Αλζξσπνγεσγξαθία θαη Τιηθφο Πνιηηηζκφο ηεο
Δπξψπεο». Σν πιηθφ αθνξνχζε εθηφο απν ηα βαζηθά δηδαθηηθά θείκελα, φιν ην
απαξαίηεην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ, δηαγξάκκαηα, απεηθνλίζεηο ράξηεο θηι. Ζ ηειηθή κνξθή
ηνπ πιηθνχ ήηαλ ζε κνξθή DVD, ή VIDEO, ή VIRTUAL LABS, ή θαη HYPERTETX.
Αλαζέηνπζα αξρή: Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην
Πξνππνινγηζκφο: 150.000 Δ (χλνιν)
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Μέινο νκάδαο έξγνπ, πγγξαθή θεηκέλσλ,
Υαξηνγξαθηθή ζχλζεζε
4.6 Αζηηθή επέθηαζε: Δπξσπαηθά πξόηππα, Πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη
βηώζηκε αλάπηπμε , 2002-2003
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε εθηίκεζε
ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηελ επέθηαζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ησλ πφιεσλ θαζψο
θαη νη επηπηψζεηο απηήο ηεο επέθηαζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθαλ επηά
επξσπαηθέο πφιεηο, κηα απν ηηο νπνίεο είλαη θαη ε Αζήλα. Οη αηηίεο θαη νη παξάγνληεο
ηεο επέθηαζεο νδήγεζαλ ζηελ θαηαζθεπή ελφο πνηνηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ εθηίκεζε
ηεο κειινληηθήο επέθηαζεο.
Αλαζέηνπζα αξρή: Δπξσπαηθή Δλσζε
Αλάδνρνο: Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην, Δπ. Τπεχζπλνο, Καζ. Λ. Λενληίδνπ
Πξνππνινγηζκφο: 150.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ
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4.7 Αλάπηπμε πζηήκαηνο Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηηκώλ
αθηλήησλ κε ζπλδπαζκέλε ρξήζε Γ θαη ζύγρξνλσλ κεζόδσλ πξόβιεςεο,
2002
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλάπηπμε
πζηήκαηνο ηήξημεο Απνθάζεσλ (Α) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε
επελδχζεσλ ζε αθίλεηα (real estate). Σν ζχζηεκα αθνινπζνχζε ηελ ηππηθή δνκή ησλ
Α θαη απνηεινχληαλ απφ ηελ δεκηνπξγία γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ
αλάπηπμε κνληέισλ εθηίκεζεο αμίαο αθηλήησλ (κέζνδνο αγνξαίαο αμίαο,
πξνζδνθψκελνπ απνηειέζκαηνο θηι), κνληέισλ αμηνιφγεζεο αθηλήησλ θαζψο θαη
αιγφξηζκνπο πξφβιεςεο ηηκψλ αθηλήησλ (νηθνλνκεηξηθά κνληέια, λεπξσληθά δίθηπα
θηι). ην πιαίζην απηφ αλαπηχρζεθε γξαθηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ απνθάζεσλ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο
Αλάδνρνο: ΔΜΠ, Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Πξνβιέςεσλ θαη Πξννπηηθήο, Σκήκα
Ζιεθηξνιφγσλ Μερ., Δπ. Τπεχζπλνο, Καζ. Γ. Αζεκαθφπνπινο
Πξνππνινγηζκφο: 450.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Μέινο νκάδαο έξγνπ
4.8 Δξεπλα θαζνξηζκνύ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη ησλ ηερληθώλ εγθαηάζηαζεο
αζηηθνύ πξαζίλνπ ζηνλ πνιενδνκηθό ηζηό ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Ζ ρσξίο έιεγρν δεκηνπξγία πξαζίλνπ ζε
θνηλφρξεζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο ηεο πφιεο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα νηθνινγηθή
αλαξρία πνπ αηζζεηηθά, ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά επηβαξχλεη ην πνιενδνκηθφ ράνο.
Ο θαζνξηζκφο νηθνινγηθψλ δσλψλ ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ κε ηελ επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ βιαζηεηηθψλ εηδψλ αλα νηθν-δψλε θαη είδνο δξαζηεξηφηεηαο ζα νδεγήζεη
ζηε δεκηνπξγία ελφο πγεηνχο, βηψζηκνπ θαη αηζζεηηθά απνδεθηνχ πξαζίλνπ. χκθσλα
κε ηα πξνεγνχκελα νη ζηφρνη ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ήηαλ: ε δηεξεχλεζε ησλ κηθξννηθνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ, ε θαηαγξαθή ηνπ ππάξρνληνο
αζηηθνχ πξαζίλνπ, ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ βιαζηεηηθψλ εηδψλ αλα νηθν-ελφηεηα
θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηερληθψλ αλάπηπμεο ηνπο. Οη παξαπάλσ ζηφρνη επηηεχρζεθαλ
κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ Γ θαη ηεο Σειεπηζθφπεζεο.
Αλαζέηνπζα αξρή: ΤΠΔΥΧΓΔ
Αλάδνρνο: Σνκέαο Γεσγξαθίαο, ΔΜΠ, Δπ. Τπεχζπλνο, Καζ. Κ. Καζζηφο
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο κεζφδσλ αλάιπζεο ζε πεξηβάιινλ Γ
4.9 Γεσδεκνγξαθηθά ζην Γήκν ηεο Αζήλαο, 1998-1999
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν
πξνζδηνξηζκφο δεκνγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ ζην Γήκν ηεο Αζήλαο. Ζ ρσξηθή κνλάδα
αλαθνξάο, ήηαλ ηα φξηα ησλ ηαρπδξνκηθψλ θσδηθψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ
πεξηθεξεηψλ βαζίζηεθε θπξίσο ζε δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, αιιά θαη ζε ζηνηρεία
απαζρφιεζεο, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, θαηαλάισζεο θ.ά. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν έδηλε
έκθαζε ζηελ κεζνδνινγία θαη ζηηο κεζφδνπο ηαμηλφκεζεο. Γηα απηφλ ην ζθνπφ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθέο κέζνδνη (K-means θ.ά.), θαζψο θαη κέζνδνη
ππνινγηζηηθήο λνεκνζχλεο φπσο ε αζαθήο ηαμηλφκεζε (Fuzzy K-means θ.ά) ηα
λεπξσληθά δίθηπα (Kohonen θ.ά) ή ν ζπλδπαζκφο ηνπο (Fuzzy Kohonen θ.ά.). Ζ
ηερλνινγία ησλ Γ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεζφδνπο ηαμηλφκεζεο, πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.
Αλαζέηνπζα αξρή: ΔΜΠ, Δξγαζηήξην Γεσγξαθίαο, Δζσηεξηθφ πξφγξακκα
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Πξνγξάκκαηνο
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4.10 Μειέηε Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ζην ιηγληησξπρείν Γξάκαο,
1996
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Ζ κειέηε απνζθνπνχζε ζηελ πξφβιεςε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζην ιηγληησξπρείν ηεο Γξάκαο, κεηά ηελ έλαξμε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ. Πεξηειάκβαλε ζπιινγή πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ
πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηνπο, εθηίκεζε επηπηψζεσλ
θαη πξνηάζεηο απνθαηάζηαζεο. Ζ ηερλνινγία ησλ επηηξαπέδησλ Γ ρξεζηκνπνηήζεθε
γηα ηελ εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ αλάιπζε
ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εκπεηξηθέο κέζνδνη.
Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΔΖ, 1996
Αλάδνρνο: ΔΜΠ, Σνκέαο Γεσγξαθίαο, Δπ. Τπεχζπλνο, Καζ. Κ. Καζζηφο
Πξνππνινγηζκφο: 50.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ
4.11 Δζληθό Γίθηπν Πιεξνθνξηθήο Πεξηβάιινληνο, 1996
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ζχληαμε ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ Πιεξνθνξηθήο γηα ην πεξηβάιινλ. Ο
ζηφρνο ηνπ δηθηχνπ ήηαλ ε ππνζηήξημε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ
πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ. Σν δίθηπν αθνξνχζε, ζε πξψηε θάζε, πέληε πεξηθέξεηεο
θαη δέθα Ννκνχο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηνχο θεληξηθνχο θφκβνπο ηεο Γηεχζπλζεο
Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ζε δεχηεξε θάζε, φινπο ηνπο θνξείο πνπ
αζρνινχληαη κε ην πεξηβάιινλ, ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Σν πξφγξακκα πεξηιάκβαλε
αμηνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ, θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη
επέθηαζε ηνπ, κε πιηθφ, ινγηζκηθφ βάζεσλ δεδνκέλσλ, Γ θαη δηθηχσλ, φπσο θαη ηελ
αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηελ εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε, θπξίσο ηελ αλάιπζε θαη ηελ
απεηθφληζε πεξηγξαθηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο πεξηιάκβαλε, ηηο
δηαδηθαζίεο
εηζαγσγήο
πξσηνγελψλ
θαη
δεπηεξνγελψλ
πεξηβαιινληηθψλ
πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζην Γίθηπν, φπσο θαη ηελ ςεθηνπνίεζε γεσγξαθηθψλ
πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ, ηφζν δηαλπζκαηηθψλ φζν θαη δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ. Οη
πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ αλαθεξφηαλ επίζεο ζηηο εθαξκνγέο ησλ Γ θαη ησλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ, πνπ έπξεπε λα αλαπηπρζνχλ ζην Internet.
Αλαζέηνπζα αξρή: ΤΠΔΥΧΓΔ, Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο
Αλάδνρνο: Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Δπ. Τπεχζπλνο, Καζ. Γ.
Φηινθχπξνπ
Πξνππνινγηζκφο: 250.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο ζρεδηαζκνχ Γ
4.12 Μειέηε Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ,
1996
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Ζ κειέηε απνζθνπνχζε ζηελ εθηίκεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ, απφ ηηο βηνκεραληθέο
κνλάδεο. Πεξηειάκβαλε ζπιινγή πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ πεξηβαιινληηθψλ
δεδνκέλσλ, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηνπο, εθηίκεζε επηπηψζεσλ. Ζ ηερλνινγία ησλ
επηηξαπέδησλ Γ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απεηθφληζε
ησλ δεδνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε εκπεηξηθέο κεζφδνπο γηα ηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Λαπξίνπ
Αλάδνρνο: ΔΜΠ, Σνκέαο Γεσγξαθίαο, Δπ. Τπεχζπλνο, Καζ. Κ. Καζζηφο
Πξνυπνινγηζκφο: 50.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ, κέινο νκάδαο αλάιπζεο
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4. 13 Mειέηε Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθήο Φόξηηζεο ζηνπο Γήκνπο ηεο ΝΑ Αηηηθήο,
1996
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Ζ κειέηε απνζθνπνχζε ζηελ εθηίκεζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο θφξηηζεο πνπ δέρεηαη ε πεξηνρή ηεο ΝΑ Αηηηθήο θαη θαη‟ επέθηαζε
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ζ κειέηε
πεξηιάκβαλε ζπιινγή πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ,
επεμεξγαζία θαη πξνζδηνξηζκφ ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη πξνηάζεηο
ρξήζεσλ γεο. Ζ ηερλνινγία ησλ Γ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε
θαη ηελ απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε αιγνξίζκνπο εθηίκεζεο ηεο
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο.
Αλαζέηνπζα αξρή: χλδεζκνο Γήκσλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, 1996
Αλάδνρνο: ΔΜΠ, Σνκέαο Γεσγξαθίαο, Δπ. Τπεχζπλνο, Καζ. Κ. Καζζηφο
Πξνυπνινγηζκφο: 100.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ θαη κέινο νκάδαο αλάιπζεο
4.14 Αλάπηπμε Γηαρεηξηζηηθνύ ζρεδίνπ γηα ηε ιίκλε Μεηξηθνύ, 1993
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε εθπφλεζε
Γηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ γηα ην νηθνζχζηεκα ηεο ιίκλεο Μεηξηθνχ πνπ ζα ρξεζίκεπε γηα
ηελ λνκνζεηηθή θαη νπζηαζηηθή θαηνρχξσζε, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηεο βηνινγηθά
πνιχηηκεο απηήο πεξηνρήο. Σν πξφγξακκα αμηνπνίεζε φια ηα δηαζέζηκα δεπηεξνγελή
αιιά θαη πξσηνγελή δεδνκέλα (κεηξήζεηο θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ γηα ηα λεξά
θαη ηα ηδήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο). Σειηθφ πξντφλ, κεηά ηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ
πνπ νξίδνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή πίεζε ζηελ πεξηνρή, ήηαλ ε πξφηαζε νξηνζέηεζεο
δσλψλ πξνζηαζίαο, κε αληίζηνηρεο ρξήζεηο γεο. Ζ ηερλνινγία ησλ Γ
ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξακέηξσλ, θπζηθνρεκηθψλ θαη
νηθνινγηθψλ παξακέηξσλ ηεο πεξηνρήο, ηε ζχλζεζε ηνπο θαη ηελ απφδνζε ησλ
ηειηθψλ δσλψλ πξνζηαζίαο, φζν θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζχλζεησλ παξακέηξσλ θαη
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο.
Αλαζέηνπζα αξρή: ΤΠΔΥΧΓΔ, Γηεχζπλζε Φχζεο
Αλάδνρνο: Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Υεκηθψλ, Δπ. Τπεχζπλνο, Καζ. Μ.θνχινο,
1993-94
Πξνυπνινγηζκφο: 100.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ θαη κέινο ηεο νκάδαο πξνζδηνξηζκνχ
ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο
4.15 Πεξηβαιινληηθή Μειέηε Απνθαηάζηαζεο ζηα ιηγληησξπρεία Πηνιεκαίδαο,
Μεγαιόπνιεο θαη Αιηβεξίνπ, 1993
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν έξγν απνζθνπνχζε ζηελ εθηίκεζε ησλ
επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ Αηκνειεθηξηθψλ ηαζκψλ
Πηνιεκαίδαο, Μεγαιφπνιεο θαη Αιηβεξίνπ, θαη ηα αληίζηνηρα ιηγληησξπρεία θαζψο θαη
ζε πξνηάζεηο απνθαηάζηαζεο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε κειέηε πεξηειάκβαλε
ζπιινγή πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ, επεμεξγαζία
θαη πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο θφξηηζεο ηεο πεξηνρήο ζε εδάθε, λεξά αέξα
θαζψο θαη ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ. Δμεηάζζεθαλ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο
απνθαηάζηαζεο κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιηγληησξπρείσλ (αλαςπρή,
θαιιηέξγεηεο, αλαδάζσζε θηι), φπσο θαη ηξφπνη βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ηαζκψλ (θίιηξα θηι). Σέινο, κεηά ηελ αλάιπζε θαη ηε ζχλζεζε ηεο θαηάζηαζεο,
παξαδφζεθαλ νη πξνηάζεηο απνθαηάζηαζεο. Ζ ηερλνινγία ησλ Γ ρξεζηκνπνηήζεθε
γηα ηελ εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε
ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.
Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΔΖ
Αλάδνρνο: ΔΜΠ, Σνκέαο Γεσγξαθίαο, Δπ. Τπεχζπλνο, Καζ. Κ. Κνπηζφπνπινο
Πξνυπνινγηζκφο: 150.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ θαη κέινο ακάδαο αλάιπζεο
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4.16 Αηιαο Τπνδνκώλ γηα ηηο Διιεληθέο Πεξηθέξεηεο, 1993
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ απφ ηε κία ε
πινπνίεζε ελφο άηιαληα, ν νπνίνο ζα παξείρε ζαθή εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ
ππνδνκψλ, ζηελ Διιάδα, ζε επίπεδν Ννκνχ, θαη απφ ηελ άιιε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ
αληζνηήησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο πξνηεξαηφηεηαο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ.
Δγηλε πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί φιν ην θάζκα ησλ ππνδνκψλ ελφο θξάηνπο, φπσο
ηνκείο πιηθνί, ζεζκηθνί, νξγαλσηηθνί, νηθνλνκηθνί, θηι θαη φρη κφλν πιηθνί, φπσο είλαη
ην ζχλεζεο. Μεηαμχ ησλ δεθαηξηψλ ζπλνιηθά θαηεγνξηψλ ππνδνκψλ πνπ
εμεηάζζεθαλ ήηαλ: κεηαθνξψλ, επηθνηλσληψλ, ελέξγεηαο, χδξεπζεο, εθπαίδεπζεο,
πγείαο θηι. Γηα θάζε θαηεγνξία επηιέρζεθαλ κεηαβιεηέο πνπ ηηο αληηπξνζψπεπαλ θαη
θαηαζθεπάζζεθαλ ζχλζεηνη δείθηεο. Οη δείθηεο πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηελ θάζε
θαηεγνξία θαλνληθνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηε εχθνιε ζχγθξηζε ηνπο. Ζ πιεξνθνξία
δηαρεηξίζζεθε κέζα απφ ηα Γ, απφ ηα νπνία θαη απεηθνλίζηεθε ζε κηα ζεηξά δεηθηψλ ραξηψλ (200 πεξίπνπ), ε νπνία απνηέιεζε έλα άηιαληα. Σν απνηέιεζκα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ σο εξγαιείνπ ησλ θνξέσλ πνιηηηθήο θαη
απνθάζεσλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ππνδνκψλ ζηελ
Διιάδα.
Αλαζέηνπζα αξρή: ΔΛΚΔΠΑ,
Αλάδνρνο: ΔΜΠ, Σνκέαο Γεσγξαθίαο, Δπ. Τπεχζπλνο, Καζ. Κ. Κνπηζφπνπινο
Πξνυπνινγηζκφο: 150.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ θαη κέινο νκάδαο αλάιπζεο
4.17 ρεδηαζκόο Δζληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ Απαζρόιεζεο, 1993
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: πγγξαθή πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο
ηήξεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλεξγία, ζηελ Διιάδα. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ
παξαηεξεηεξίνπ ζηεξίρζεθε ζηηο αλάγθεο ηεο Διιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο γηα
παξαθνινχζεζε, αλάιπζε θαη έξεπλα. Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηήζεθαλ ηα
παξαηεξεηήξηα ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο, φπσο επίζεο ε
ππάξρνπζα θαηάζηαζε πιεξνθήξεζεο.
Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε
αλαπηχρζεθε ην πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ θαζψο θαη
νη αλάγθεο γηα ζηειέρσζε. Δπίζεο πξνζδηνξίζηεθε ν ραξαθηήξαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο κε εηδηθέο εθαξκνγέο αλάιπζεο κέζα απφ ηα Γ.
Αλαζέηνπζα αξρή: ΟΑΔΓ
Αλάδνρνο: ΔΜΠ, Σνκέαο Γεσγξαθίαο, Δπ. Τπεχζπλνο, Καζ. Κ. Κνπηζφπνπινο
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Μέινο νκάδαο ρεδηαζκνχ Βάζεο Γεδνκέλσλ
4.18 Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθήο Βάζεο γηα θνηλσληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα, 1991
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ ε απνηχπσζε ησλ
θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ηεο παξνρήο αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ κέζα απφ ηελ
νξγάλσζε κηαο βάζεο πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπλέβαιιε ζην ζρεδηαζκφ κηαο
ζχγρξνλεο θνηλσληθήο θαη πξνλνηαθήο πνιηηηθήο, ηφζν απφ ηνλ Δζληθφ νξγαληζκφ
Πξφλνηαο, φζν θαη απφ άιινπο αξκφδηνπο θνξείο. Ζ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ
πεξηιάκβαλε ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία
πξνήιζαλ απφ ζπλεληεχμεηο κε λνηθνθπξηά θαη εθπξνζψπνπο θνξέσλ, αιιά θαη
βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε. Ζ κειέηε επεθηάζεθε ζε φιε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα εθηφο
ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη θάιπςε ην 1% ηνπ πιεζπζκνχ κε δεηγκαηνιεςία. Σα ζηνηρεία
πνπ ζπιιέγεζαλ, επεμεξγάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο
(παιηλδξφκεζε, αλάιπζε ζπζρέηηζεο, crossatabs θ.ά.) ψζηε λα απνηειέζνπλ ηε βάζε
γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξφλνηα, απφ φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο. Ζ κειέηε αμηνπνίεζε ηελ ηερλνινγία ησλ Γ, γηα ηελ εηζαγσγή
ηεο γεσκεηξηθήο θαη πεξηγξαθηθήο πιεξνθνξίαο, ηε δηαρείξηζε ηεο, ηελ αλάιπζε θαη
ηελ απεηθφληζε ηεο κε ράξηεο, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ινγηζκηθφ
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο.
Αλαζέηνπζα αξρή: Δζληθφο Οξγαληζκφο Πξφλνηαο
Αλάδνρνο: ΔΜΠ, Σνκέαο Γεσγξαθίαο, Δπ. Τπεχζπλνο, Καζ. Κ. Κνπηζφπνπινο
Πξνυπνινγηζκφο: 1.000.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Μέινο νκάδαο κειέηεο, ππεχζπλνο Γ
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4.19 Πεξηβαιινληηθή Μειέηε Απνθαηάζηαζεο ζην Θξηάζην Πεδίν, 1990
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Ζ κειέηε απνζθνπνχζε ζηελ θαηαγξαθή ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπ Θξηάζηνπ πεδίνπ θαη ζηελ ππφδεημε ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπο.
Γηα απηφ ην ζθνπφ ζπιιέρζεθαλ πξσηνγελή δεδνκέλα γηα ηε ξχπαλζε ησλ πδάησλ
ηεο πεξηνρήο, ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο ηνπ θφιπνπ ηεο Διεπζίλαο θαζψο θαη
εδαθνινγηθά ζηνηρεία. Δπίζεο έγηλε θαηαγξαθή ησλ ρσξνηαμηθψλ παξακέηξσλ ηνπ
πξνβιήκαηνο, φπσο πιεζπζκηαθά δεδνκέλα, ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο, ρψξνη
απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θ.ά. Μεηά ηε ζχλζεζε ησλ παξαγφλησλ ηνπ ζπζηήκαηνο
θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ξχπαλζεο έγηλαλ πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ
ζπλζεθψλ θαη ησλ επηβαξπληηθψλ παξακέηξσλ.
Αλαζέηνπζα αξρή: χλδεζκνο Γήκσλ Θξηαζίνπ, 1990
Αλάδνρνο: ΔΜΠ, Σνκέαο Γεσινγηθψλ Δπηζηεκψλ, Δπ. Τπεχζπλνο, Καζ. Κ.
Γθαξαγθνχλεο
Πξνυπνινγηζκφο: 100.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Μέινο νκάδαο κειέηεο
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5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Σςμμεηοσή ζηιρ ακόλοςθερ μελέηερ:
5.1 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο Γηθηύνπ Beacons, γηα ηελ ελεκέξσζε
ησλ πνιηηώλ ζην Γήκν Πεληέιεο, 2019
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: To χζηεκα αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο άκεζεο πξνζέγγηζεο ησλ δεκνηψλ
κέζσ ελφο δηθηχνπ κηθξψλ ζπζθεπψλ- πνκπψλ (beacons) πξνθεηκέλνπ λα
ππνζηεξηρζεί ην έξγν ηνπ Γήκνπ κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηνπ δεκφηε. Ζ ηερλνινγία
αηρκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ δεκνηψλ ζηε
ζέζε πνπ επηζπκεί ν Γήκνο, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, είλαη ηα κελχκαηα Push
Notifications ηα νπνία αμηνπνηνχλ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπο.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ ρξήζηε, αμηνπνηoχληαη νη ηερλνινγίεο GPS, Wi-Fi
φζν θαη ησλ Beacons. Ζ επηθνηλσλία ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε κε ην δηαδίθηπν
κπνξεί λα πινπνηεζεί είηε κέζσ 3g/4g είηε κέζσ wi-fi. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
βαζίδεηαη ζηελ απνζηνιή mobile push notifications κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο
εθαξκνγήο (app) απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε θαη app απφ ηελ πιεπξά ηνπ server γηα
ηελ απνζηνιή. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θαηεβάδεη ηελ εθαξκνγή, κέζσ ηνπ app store
ή google play, θαη ζα δέρεηαη κελχκαηα ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνηα άιιε ελέξγεηα απφ
ηε κεξηά ηνπ.
ην ζχζηεκα πεξηιακβάλεηαη ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
κελπκάησλ πνπ ζα απνζηέιινληαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε απφ ην Γήκν θαζψο θαη ε
θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ έιαβαλ ην κήλπκα, φζνπο
άλνημαλ ηελ ηζηνζειίδα, αλά εκέξα, κήλα, έηνο θηι.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Πεληέιεο
Αλάδνρνο: Geoinformatics IKE
Πξνππνινγηζκφο: 20.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ

5.2 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο Γηθηύνπ Beacons, γηα ηελ ελεκέξσζε
ησλ πνιηηώλ ζην Γήκν Υαιαλδξίνπ, 2019
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: To χζηεκα αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο άκεζεο πξνζέγγηζεο ησλ δεκνηψλ
κέζσ ελφο δηθηχνπ κηθξψλ ζπζθεπψλ- πνκπψλ (beacons) πξνθεηκέλνπ λα
ππνζηεξηρζεί ην έξγν ηνπ Γήκνπ κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηνπ δεκφηε. Ζ ηερλνινγία
αηρκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ δεκνηψλ ζηε
ζέζε πνπ επηζπκεί ν Γήκνο, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, είλαη ηα κελχκαηα Push
Notifications ηα νπνία αμηνπνηνχλ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπο.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ ρξήζηε, αμηνπνηoχληαη νη ηερλνινγίεο GPS, Wi-Fi
φζν θαη ησλ Beacons. Ζ επηθνηλσλία ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε κε ην δηαδίθηπν
κπνξεί λα πινπνηεζεί είηε κέζσ 3g/4g είηε κέζσ wi-fi. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
βαζίδεηαη ζηελ απνζηνιή mobile push notifications κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο
εθαξκνγήο (app) απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε θαη app απφ ηελ πιεπξά ηνπ server γηα
ηελ απνζηνιή. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θαηεβάδεη ηελ εθαξκνγή, κέζσ ηνπ app store
ή google play, θαη ζα δέρεηαη κελχκαηα ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνηα άιιε ελέξγεηα απφ
ηε κεξηά ηνπ.
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ην ζχζηεκα πεξηιακβάλεηαη ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
κελπκάησλ πνπ ζα απνζηέιινληαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε απφ ην Γήκν θαζψο θαη ε
θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ έιαβαλ ην κήλπκα, φζνπο
άλνημαλ ηελ ηζηνζειίδα, αλά εκέξα, κήλα, έηνο θηι.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Υαιαλδξίνπ
Αλάδνρνο: Geoinformatics IKE
Πξνππνινγηζκφο: 20.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ

5.3 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο Γηθηύνπ Beacons, γηα ηελ ελεκέξσζε
ησλ πνιηηώλ ζην Γήκν Θήξαο, 2019
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: To χζηεκα αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο άκεζεο πξνζέγγηζεο ησλ δεκνηψλ
κέζσ ελφο δηθηχνπ κηθξψλ ζπζθεπψλ- πνκπψλ (beacons) πξνθεηκέλνπ λα
ππνζηεξηρζεί ην έξγν ηνπ Γήκνπ κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηνπ δεκφηε. Ζ ηερλνινγία
αηρκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ δεκνηψλ ζηε
ζέζε πνπ επηζπκεί ν Γήκνο, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, είλαη ηα κελχκαηα Push
Notifications ηα νπνία αμηνπνηνχλ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπο.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ ρξήζηε, αμηνπνηoχληαη νη ηερλνινγίεο GPS, Wi-Fi
φζν θαη ησλ Beacons. Ζ επηθνηλσλία ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε κε ην δηαδίθηπν
κπνξεί λα πινπνηεζεί είηε κέζσ 3g/4g είηε κέζσ wi-fi. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
βαζίδεηαη ζηελ απνζηνιή mobile push notifications κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο
εθαξκνγήο (app) απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε θαη app απφ ηελ πιεπξά ηνπ server γηα
ηελ απνζηνιή. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θαηεβάδεη ηελ εθαξκνγή, κέζσ ηνπ app store
ή google play, θαη ζα δέρεηαη κελχκαηα ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνηα άιιε ελέξγεηα απφ
ηε κεξηά ηνπ.
ην ζχζηεκα πεξηιακβάλεηαη ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
κελπκάησλ πνπ ζα απνζηέιινληαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε απφ ην Γήκν θαζψο θαη ε
θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ έιαβαλ ην κήλπκα, φζνπο
άλνημαλ ηελ ηζηνζειίδα, αλά εκέξα, κήλα, έηνο θηι.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Θήξαο
Αλάδνρνο: Geoinformatics IKE
Πξνππνινγηζκφο: 20.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.4 Αλάπηπμε Γεσπιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ζην Γήκν Αγ. Αλαξγύξσλ, 2018-19
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε
Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, ην νπνίν εληάρζεθε ζην πθηζηάκελν site ηνπ Γήκνπ.
Σν ζχζηεκα αθνξνχζε ζηελ δηάζεζε Οδεγνχ Πφιεο ζην δηαδίθηπν. Αλαπηχρζεθε κε
ηελ αμηνπνίεζε ινγηζκηθψλ ηεο ESRI.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Αγ. Αλαξγχξσλ
Αλάδνρνο: ΟΣΔ ΑE
Πξνππνινγηζκφο: 15.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
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5.5 Αλάπηπμε Γεσπύιεο ζην Γήκν Πεληέιεο, 2018-19
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε
Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, ην νπνίν εληάρζεθε ζην πθηζηάκελν site ηνπ Γήκνπ.
Σν ζχζηεκα αθνξνχζε ζηελ δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρεη ζηελ
θαηνρή ηνπ ν Γήκνο. Αλαπηχρζεθε κε ηελ αμηνπνίεζε ινγηζκηθψλ ηεο ESRI.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Πεληέιεο
Αλάδνρνο: ΟΣΔ ΑE
Πξνππνινγηζκφο: 20.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.6 Μειέηε πξνεηνηκαζίαο θαη εθπόλεζεο ζελαξίσλ επηρεηξεκαηηθώλ δηαδξνκώλ &
ζρεδηαζκνύ θαη αλάιπζεο γηα ηελ αλάδεημε έμη (6) επηρεηξεκαηηθώλ δηαδξνκώλ
ζην Γήκν Αζελαίσλ, 2015
Σν έξγν ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα:
ΣΜΖΜΑ Α: Οη επηρεηξεκαηηθέο δηαδξνκέο σο εξγαιείν γηα ηελ αλάδεημε ηεο
θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο θαη ε ράξαμε ηνπο, πνπ ζα
πινπνηεζεί ζε δχν θάζεηο: Γπλακηθή αλάγλσζε θαη αλάιπζε ηεο πφιεο ηεο Αζήλαο
θαη Υάξαμε θαη απνηχπσζε επηρεηξεκαηηθψλ δηαδξνκψλ
ΣΜΖΜΑ Β: Δλεξγνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδξνκψλ ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο,
πνπ επίζεο ζα πινπνηεζεί ζε δχν θάζεηο: ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ
πιηθνχ γηα ηε ραξηνγξάθεζε θαη ηε ζεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδξνκψλ
θαη Γηήκεξε δξάζε ελεξγνπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δηαδξνκψλ ζηελ πφιε ηεο
Αζήλαο
Αλαζέηνπζα αξρή: ΔΔΔ
Αλάδνρνο: Stratego ΔΠΔ
Πξνππνινγηζκφο: 60.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Δξγνπ
5.7 Αλάπηπμε Γεσγξαθηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα ηνλ Οξγαληζκό Απαζρόιεζεο
Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ 2015-6
Σν ελ ιφγσ έξγν απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο γηα
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) θαη
δηαξζξψλεηαη ζηηο εμήο επηκέξνπο δξάζεηο:


Γεκηνπξγία γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ, κε ρσξηθή αλαθνξά ζε επίπεδν
Καιιηθξάηε (Πεξηθέξεηεο ή/θαη Γήκνη) θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία δείθηεο αλεξγίαο ή
απαζρφιεζεο πνπ ζπιιέγεη ν ΟΑΔΓ.



πκπιήξσζε κεηαδεδνκέλσλ ηεο παξαδνηέαο γεσβάζεο. Σα κεηαδεδνκέλα
αθνξνχλ ζε πιεξνθνξία γηα ηα δεδνκέλα ηεο Γεσβάζεο θαη ζα είλαη ζπκβαηά κε
ηελ νδεγία INSPIRE.



Υσξηθή αλάιπζε ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ
απηά λα ζπζρεηηζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα απεηθνληζηνχλ νη ζρέζεηο
ηνπο ζην ρψξν.

Αλαζέηνπζα αξρή: ΟΑΔΓ
Αλάδνρνο: Geognosis ΔΠΔ
Πξνππνινγηζκφο: 60.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Δξγνπ
5.8 Αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ Γεσπιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο γηα ηελ Πνιηηηζηηθή
θαη Σνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 2014-15
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Σν έξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε Portal & Geoportal γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ
θαη ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Πεξηθεξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. Σα γεσγξαθηθά δεδνκέλα
πεξηιακβάλνπλ εηθνληθέο δηαδξνκέο, παλνξακηθέο εηθφλεο, αεξνβηληενζθνπήζεηο θαη
αεξσθσηνγξαθηζε κε εηθφλεο πςειήο επθξίλεηαο.
Αλαζέηνπζα αξρή: Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ
Αλάδνρνο: Quality and Reliability
Πξνππνινγηζκφο: 330.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο
5.9

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο
Αλάπηπμεο 2014-15

Βηνκεραλίαο

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

θαη

Βηώζηκεο

Σν έξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ
πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ. ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ν
ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαηάιιεινπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε κέζσ ΣΠΔ θξίζηκσλ επηρεηξεζηαθψλ πεδίσλ
εθαξκνγήο θαη αξκνδηφηεηαο ηεο ΓΓΒ:

Ίδξπζε, Αλάπηπμε θαη Λεηηνπξγία Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ

Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πξνο επελδπηέο (επηινγήο ρσξνζέηεζεο
βηνκεραληθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) ζηε κεηαπνίεζε θαη ππεξεζίεο
ππνζηήξημεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, κε GIS
Όιεο νη Τπεξεζίεο πξεπεη λα είλαη ζπκβαηεο κε ηελ νδεγία Inspire.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, ΤΠΔΚΑ
Αλάδνρνο: Pricewatehousecoopers, IKH
Πξνππνινγηζκφο: 700.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο
5.10 Τπεξεζίεο ηειεπηζθνπεζεο θαη θσηνεξκελεηαο γηα ηελ πξόβιεςε θαη
αλάιπζε θηλδύλσλ θαζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη θαηαιιειόηεηαο ρσξνζέηεζεο
ΑΠΔ θαη αγξνηνπξηζκνύ 2014-15
Σν έξγν ζα παξέρεη ηηο αθφινπζεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο :

Πξνζσπνπνηεκέλεο θαη Απηφκαηεο Τπεξεζίεο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ,
αχμεζεο ηεο αθξίβεηαο θαη κείσζεο θφζηνπο δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο ησλ θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ (απεπζχλεηαη πξνο παξαγσγηθνχο θαη θξαηηθνχο ζπληειεζηέο)

Πξνζσπνπνηεκέλεο θαη Απηφκαηεο ππεξεζίεο ππνινγηζκνχ ηνπ ξίζθνπ
(παξαγσγή ραξηψλ θηλδχλσλ) πνπ έρεη θάζε θαιιηέξγεηα & εθηξνθή γηα θάζε πεξηνρή
δξαζηεξηφηεηάο

Πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο θαηαιιειφηεηαο ρσξνζέηεζεο Α.Π.Δ. θαη
εγθαηαζηάζεσλ Αγξνηνπξηζκνχ

Πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο κέζσ ραξηψλ
γεσξγίαο αθξηβείαο.

Απηφκαηε παξνρή ππεξεζίαο θαζνξηζκνχ θαηάιιεισλ έξγσλ θαη ελεξγεηψλ
ππνδνκήο
Όιεο νη Τπεξεζίεο πξεπεη λα είλαη ζπκβαηεο κε ηελ νδεγία Inspire.
Αλαζέηνπζα αξρή: Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Αλάδνρνο: Elpho ΔΠΔ, ΗΚΖ ΑΔ
Πξνππνινγηζκφο: 700.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο γεσπιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ γηα ηελ
ΗΚΖ
5.11 Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ
Σν έξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε Πχιεο θαη Γεσπχιεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ
ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ πνπ αθνξνχλ ζηα κλεκεία θαη ζηνπο ηφπνπο αξρηνινγηθνχ
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ελδηαθέξνληνο. Σν ζχζηεκα παξρεη επξψο ππεξεζίεο γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο
ηνπ πζηήκαηνο αιιά θαη γηα ηνπο πνιίηεο.
Αλαζέηνπζα αξρή: Τπ. Πνιηηηζκνχ
Αλάδνρνο: ΗΚΖ ΑΔ
Πξνππνινγηζκφο: 700.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Γεσπιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο
5.12 Αλάπηπμε γεσπιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απεηθόληζε δεδνκέλσλ ηεο
ΔΛΣΑΣ, 2013
Σν έξγν πεξηιάκβαλε ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο κε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ
ραξηψλ (Web GIS) γηα ην portal ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. Πξνζθέξεη ηελ
δπλαηφηεηα γεσγξαθηθήο απεηθφληζεο ηεο γεσβάζεο ηεο ΔΛΣΑΣ θαζψο θαη ησλ
αληίζηνηρσλ κεηαδηδφκελσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο Inspire.
Αλαζέηνπζα αξρή: ΔΛΣΑΣ
Αλάδνρνο: Θ. Υαηδερξήζηνο, Υ. Λφληνπ
Πξνππνινγηζκφο: 20.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.13 πγγξαθή ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ γεσγξαθηθνύ
επηπέδνπ «Βηνγεσγξαθηθέο Πεξηνρέο» ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία Inspire, 2013
Σν έξγν αθνξά ζηελ ζπγγξαθή ηερληθνχ δειηίνπ έξγνπ, εληππνπ αλάιπζεο θφζηνπο
θαη ηεχρνπο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ επηπέδνπ πιεξνθνξίαο
«Βηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο». Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηα δεδνκέλα απν ηα
νπνία ζα πξνέιζεη, ηελ κέζνδν θαη ηελ κεζνινγία πξνζδηνξηζκνχ. Σν ηειηθφ
απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο Inspire θαη ηνπ Ν.
3882/2010.Σα παξαγφκελα πξντφληα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
έξγνπ απν ην ΔΠΑ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, ΤΠΔΚΑ
Αλάδνρνο: Θ. Υαηδερξήζηνο
Πξνππνινγηζκφο: 40.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.14 Παξνρή Τπεξεζηώλ πκβνύινπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ
ΔΠΑ ζην Γήκν Διιεληθνύ 2013-2014
Σν έξγν αθνξά ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε αληηθείκελν ηε βέιηηζηε
δηαρείξηζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνχληαη απν ην ΔΠΑ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Διιεληθνχ
Αλάδνρνο: Θ. Υαηδερξήζηνο
Πξνππνινγηζκφο: 15.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.15 Καηαγξαθή ησλ γεσγξαθηθσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ Δθαξκνγώλ
Γεσπιεξνθνξηθήο ησλ Γήκσλ ηνπ ΑΓΑ θαη πξνηάζεηο νκνγελνπνίεζεο ηνπο,
2013
Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε αληηθείκελν ηελ θαηαγξαθή ησλ γεσγξαθηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ησλ Δθαξκνγψλ Γεσπιεξνθνξηθήο πνπ αλαπηχρζεθαλ απν ηνπο
νπ
Γήκνπο ηνπ ΑΓΑ θαηα ηε δηαξθεηα ηνπ 3 θνηλνηηθνχ πιαζίνπ θαη πξνηάζεηο
νκνγελνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία Inspire θαζψο θαη ησλ
αληηζηνηρσλ εθαξκνγψλ. Κνζηνιφγεζε ησλ απαηηνχκελσλ δξάζεσλ. .
Αλαζέηνπζα αξρή: ΑΓΑ
Αλάδνρνο: Geognosis ΔΠΔ
Πξνππνινγηζκφο: 6.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
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5.16 Παξνρή Τπεξεζηώλ πκβνύινπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ
ΔΠΑ ζην Γήκν Εσγξάθνπ 2012-2014
Σν έξγν αθνξά ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε αληηθείκελν ηε βέιηηζηε
δηαρείξηζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνχληαη απν ην ΔΠΑ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Εσγξάθνπ
Αλάδνρνο: Θ. Υαηδερξήζηνο
Πξνππνινγηζκφο: 15.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.17 πγγξαθή Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ αλάπηπμε Γεσπιεξνθνξηαθνύ
πζηήκαηνο γηα ηελ πνιηηηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, 2013
Σν έξγν αθνξά ζηελ ζπγγξαθή ηερληθνχ δειηίνπ έξγνπ, εληππνπ αλάιπζεο θφζηνπο
θαη ηεχρνπο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ. Σα παξαγφκελα πξντφληα ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απν ην ΔΠΑ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Αιίκνπ
Αλάδνρνο: Θ. Υαηδερξήζηνο
Πξνππνινγηζκφο: 15.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.18 ρεδηαζκόο πηλαθίδσλ κε ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν ζην Γήκν Καιακαξηάο,
2011-2012
Σν έξγν αθνξνχζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ κε ζέκα ράξηεο, ζε
θιίκαθα 1:2.000. Ζ ιχζε απηή απνβιέπεη ζηελ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ζηε
δηεπθφιπλζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο θίλεζεο ηνπ θνηλνχ, ελψ θαζηζηά
εθηθηφηεξε ηελ ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Καιακαξηάο
Αλάδνρνο: Profile AE
Πξνππνινγηζκφο: 20.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.19 Μειέηε βέιηηζηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Γήκνπ Αιίκνπ, 2011-2012
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ. Σν έξγν
αθνξνχζε πην ζπγθεθξηκέλα (α) ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ δσλψλ απνθνκηδήο (β)
ζηελ επαλαρσξνζέηεζε ησλ θάδσλ ησλ απνξξηκκάησλ ζχκκεθηησλ θαη αλαθχθισζεο
(γ) ζην ζρεδηαζκφ ησλ δξνκνινγίσλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Αιίκνπ
Αλάδνρνο: Profile AE
Πξνππνινγηζκφο: 20.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.20 Αλάπηπμε Γεσπιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ζην Γήκν Μπθόλνπ, 2009
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε
ζηνηρεηψδνπο Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, ην νπνίν εληάρζεθε ζην πθηζηάκελν
site ηνπ Γήκνπ. Σν ζχζηεκα αθνξνχζε ζηελ δηάζεζε Οδεγνχ Πφιεο ζε δχν θαη ηξεηο
δηαζηάζεηο ζην δηαδίθηπν. Αλαπηχρζεθε κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο Google
Maps.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Μπθφλνπ
Αλάδνρνο: Geoinformatics EE
Πξνππνινγηζκφο: 20.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.21 Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Γεσπιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ
Κέξθπξαο, 2009
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ
«Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ». Σν έξγν αθνξνχζε (α) ζηελ
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (β) ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο
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γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
πνιίηεο (γ) ζηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δ) ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ. Σν ζχζηεκα
πεξηιάκβαλε ιεηηνπξγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πνιενδνκηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ,
ηε δηάζεζε Οδεγνχ Πφιεο ζε δχν θαη ηξεηο δηαζηάζεηο ζην δηαδίθηπν θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Κέξθπξαο
Αλάδνρνο: Geoinformation AE
Πξνππνινγηζκφο: 250.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.22 Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Γεσπιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ
Καιιηζέαο, 2009
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ
«Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ». Σν έξγν αθνξνχζε (α) ζηελ
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (β) ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο
γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
πνιίηεο (γ) ζηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δ) ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ. Σν ζχζηεκα
πεξηιάκβαλε ιεηηνπξγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πνιενδνκηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ,
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ηε δηάζεζε Οδεγνχ Πφιεο ζε δχν θαη ηξεηο δηαζηάζεηο ζην
δηαδίθηπν, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ, ηελ ρσξνζέηεζε
Τπεξεζηψλ, ηε δηαρείξηζε ηνπ θνηκεηεξίνπ θ.ά.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Καιιηζέαο
Αλάδνρνο: Noetron AE
Πξνππνινγηζκφο: 800.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.23 ύκβνπινο Αλάπηπμεο πζηήκαηνο Γεσγξαθηθήο Απεηθόληζεο Έξγσλ ηνπ ΔΠΟΑΛΑΑ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο, 2008
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο απηήο ήηαλ ε
πινπνίεζε ελφο Γ πνπ ζα πεξηιάκβαλε ηηο γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ησλ έξγσλ
πνπ παξαθνινπζεί ε ΔΤΓ/ΔΠ-ΟΑΛΑΑ κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηεο ππεξεζίαο ζηελ
παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ απηψλ. Σν έξγν κεηαμχ άιισλ, πεξηιάκβαλε ηελ
αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηελ αλάιπζε ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ απεηθφληζε ησλ
δεδνκέλσλ, κε ηελ θαηάιιειε θάζε θνξά δηεπαθή κε ην ρξήζηε, ζε πεξηβάιινλ
Intranet.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γηεχζπλζε Γεκζίσλ Έξγσλ, ΤΠΔΥΧΓΔ
Αλάδνρνο: Geoinformation AE, Πιαλεηηθή ΑΔ
Πξνππνινγηζκφο: 200.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο „Δξγνπ
5.24 Αλάπηπμε Πξνδηαγξαθώλ θαη Παξαθνινύζεζε ηεο Τινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
«Δζληθό Γίθηπν Πιεξνθνξηθήο Πεξηβάιινληνο», ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, 2005-2009
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν δίθηπν αλαθέξεηαη ζηελ δηαζχλδεζε ησλ
ηκεκάησλ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ζηελ Αζήλα, ησλ ππεξεζηψλ πεξηβάιινληνο
ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Ννκνχο ζηελ Διιάδα, κε ζηφρν ηε ζπιινγή
πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάιπζε ηνπο θαη ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ
απνθάζεσλ θαη ηνπ ρεδηαζκνχ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Σν έξγν, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 4.2 εθ. επξψ, πεξηιάκβαλε πιηθφ, ινγηζκηθφ, δίθηπα, εθαξκνγέο
βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη Γ. ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβνχισλ, ήηαλ ε ζχληαμε
πξνδηαγξαθψλ γηα ην έξγν, αμηνιφγεζε ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ,. Σν έξγν κεηαμχ άιισλ, πεξηιάκβαλε ηελ αλάπηπμε
εθαξκνγψλ γηα ηελ αλάιπζε ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ, ζε
πεξηβάιινλ επηηξαπέδησλ Γ κε ηελ θαηάιιειε θάζε θνξά δηεπαθή κε ην ρξήζηε,
ηφζν ζε πεξηβάιινλ Intranet φζν θαη Internet.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, ΤΠΔΥΧΓΔ
Αλάδνρνο: Θ. Υαηδερξήζηνο, Μ. αιαρψξεο
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Πξνππνινγηζκφο: 25.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο ΓΠ κε Μ. αιαρψξε
5.25 Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Γεσπιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ
Βξηιεζζίσλ, 2007
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ
«Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ». Σν έξγν αθνξνχζε (α) ζηελ
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (β) ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο
γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
πνιίηεο (γ) ζηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη δ) ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ. Σν ζχζηεκα
πεξηιάκβαλε ιεηηνπξγίεο γηα ηε γεσγξαθηθή απεηθφληζε ησλ βαζηθψλ γεσκεηξηθψλ θαη
πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ θαη γηα ηε δηάζεζε Οδεγνχ Πφιεο ζην
δηαδίθηπν.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Βξηιεζζίσλ
Αλάδνρνο: Geoinformation AE.
Πξνππνινγηζκφο: 70.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.26 Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Γεσπιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Άλσ
Ληνζίσλ, 2007
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ
«Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ». Σν έξγν αθνξνχζε (α) ζηελ
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (β) ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο
γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο (γ) ζηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ γηα
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δ) ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ. Σν
ζχζηεκα πεξηιάκβαλε ιεηηνπξγίεο γηα ηε γεσγξαθηθή απεηθφληζε ησλ βαζηθψλ
γεσκεηξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ θαη γηα ηε δηάζεζε
Οδεγνχ Πφιεο ζην δηαδίθηπν
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Άλσ Ληνζίσλ
Αλάδνρνο: Geoinformation AE.
Πξνππνινγηζκφο: 25.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.27 Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Γεσπιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ
Κνξσπίνπ, 2007
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ
«Γεσπεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ». Σν έξγν αθνξνχζε (α) ζηελ πξνκήζεηα
θαη εγθαηάζηαζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (β) ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο γηα ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο (γ) ζηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δ) ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ. Σν
ζχζηεκα πεξηιάκβαλε ιεηηνπξγίεο γηα ηε γεσγξαθηθή απεηθφληζε ησλ βαζηθψλ
γεσκεηξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ θαη γηα ηε δηάζεζε
Οδεγνχ Πφιεο ζην δηαδίθηπν
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Κνξσπίνπ
Αλάδνρνο: Geoinformation AE.
Πξνππνινγηζκφο: 25.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.28 Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Γεσπιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ
Πεξάκαηνο, 2008
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ
«Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ». Σν έξγν αθνξνχζε (α) ζηελ
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (β) ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο
γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
πνιίηεο (γ) ζηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δ) ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ. Σν ζχζηεκα
πεξηιάκβαλε ιεηηνπξγίεο γηα ηε γεσγξαθηθή απεηθφληζε ησλ βαζηθψλ γεσγξαθηθψλ
πνιενδνκηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ θαη γηα ηε δηάζεζε Οδεγνχ Πφιεο ζην δηαδίθηπν.
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Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Πεξάκαηνο
Αλάδνρνο: Geoinformation AE.
Πξνππνινγηζκφο: 50.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.29 Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Γεσπιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ
Γηαλληηζώλ, 2008
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ
«Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ». Σν έξγν αθνξνχζε (α) ζηελ
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (β) ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο
γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
πνιίηεο (γ) ζηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δ) ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ. Σν ζχζηεκα
πεξηιάκβαλε ιεηηνπξγίεο γηα ηε γεσγξαθηθή απεηθφληζε ησλ βαζηθψλ γεσγξαθηθψλ
πνιενδνκηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ θαη γηα ηε δηάζεζε Οδεγνχ Πφιεο ζην δηαδίθηπν.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Γηαλληηζψλ
Αλάδνρνο: Geoinformation AE.
Πξνππνινγηζκφο: 50.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.30 Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Γεσπιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ
Εσγξάθνπ, 2008
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ
«Οινθιεξσκέλνπ Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ». Σν έξγν αθνξνχζε
(α) ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (β) ζηελ αλάπηπμε
εθαξκνγήο γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη γηα ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο (γ) ζηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ
γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δ) ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ.
Σν ζχζηεκα πεξηιάκβαλε ιεηηνπξγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ
ηνπ Γήκνπ, ηε δηάζεζε Οδεγνχ Πφιεο ζην δηαδίθηπν, ηε δηαρείξηζε ηεο πνιενδνκίαο,
ηε δηαρείξηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ. Σν ζχζηεκα
αλαπηχρζεθε ζε πεξηβάιινλ Intranet θαη Internet.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Εσγξάθνπ
Αλάδνρνο: Newsphone AE.
Πξνππνινγηζκφο: 700.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.31 Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Γεσπιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ
Αιίκνπ, 2008
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ
«Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ». Σν έξγν αθνξνχζε (α) ζηελ
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (β) ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο
γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
πνιίηεο (γ) ζηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δ) ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ. Σν ζχζηεκα
πεξηιάκβαλε ιεηηνπξγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ,
ηε δηάζεζε Οδεγνχ Πφιεο ζην δηαδίθηπν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζηφινπ ησλ
νρεκάησλ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Αιίκνπ
Αλάδνρνο: Geoinformation AE.
Πξνππνινγηζκφο: 70.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
5.32 Αλάπηπμε πηλαθίδσλ κε ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν, 2007-ήκεξα
Σν έξγν αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ κε ζέκα ράξηεο, ζε
δηάθνξεο θιίκαθεο. Ζ ιχζε απηή απνβιέπεη ζηελ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ζηε
δηεπθφιπλζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο θίλεζεο ηνπ θνηλνχ, ελψ θαζηζηά
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εθηθηφηεξε ηελ ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο. Μεξηθά απφ ηα πξντφληα αθνξνχλ ζηελ Αηηηθή, ζηε Μχθνλν θηι
Αλαζέηνπζα αξρή: Geoinformation AE, ROAD AE
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ

5.33 Γεσδεκνγξαθηθά ζην Ννκό Αηηηθήο, 2005
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν
πξνζδηνξηζκφο δεκνγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ ζην θεληξηθφ ιεθαλνπέδην Αηηηθήο. Ζ
ρσξηθή κνλάδα αλαθνξάο, ήηαλ ηα φξηα ησλ ηαρπδξνκηθψλ θσδηθψλ. Ο
πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηθεξεηψλ βαζίζηεθε θπξίσο ζε δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, αιιά
θαη ζε ζηνηρεία απαζρφιεζεο, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, θ.ά. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν
αμηνπνίεζε θαη ζχγθξηλε αξθεηέο κεζφδνπο ηαμηλφκεζεο. Γηα απηφλ ην ζθνπφ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθέο κέζνδνη (K-means θ.ά.), θαζψο θαη κέζνδνη
ππνινγηζηηθήο λνεκνζχλεο φπσο ε αζαθήο ηαμηλφκεζε (Fuzzy K-means θ.ά) ηα
λεπξσληθά δίθηπα (Kohonen θ.ά) ή ν ζπλδπαζκφο ηνπο (Fuzzy Kohonen θ.ά.). Ζ
ηερλνινγία ησλ ΓΠ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεζφδνπο ηαμηλφκεζεο, πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Δξαηνζζέλεο Α.Δ.
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Πξνγξάκκαηνο
5.34 Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ ησλ
πδαηηθώλ δηακεξηζκάησλ Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Διιάδαο, 2004-5
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν έξγν απνηεινχληαλ απν ηξία ζηάδηα. ην πξψην
ζηάδην πεξηιακβαλφηαλ ε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ θαη ν έιεγρνο
αμηνπηζηίαο ηνπο. ην δεχηεξν ζηάδην έγηλε ε αλάιπζε ησλ πδξνκεηεσξνινγηθψλ θαη
πδξνγεσινγηθψλ παξαηεξήζεσλ, ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κνληέισλ θαη ν
ππνινγηζκφο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ. ην ηξίην ζηάδην έγηλε εθηίκεζε ηεο δήηεζεο ηνπ
λεξνχ ζε ζρέζε κε ηηο ρξήζεηο ηεο γεο. Σέινο αλαπηχρζεθε θαηάιιειν δηαρεηξηζηηθφ
κνληέιν ησλ πδάησλ ησλ ππν κειέηε πεξηνρψλ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Δηαηξείεο: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γ/λζε Τδαηηθψλ Πφξσλ
Αλάδνρνο: ΔΠΔΜ θ.ά.
Πξνππνινγηζκφο: 2.000.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο κεζφδσλ αλάιπζεο θαη Γ
5.35 Φεθηαθή παξαγσγή δνξπθνξηθώλ ραξηώλ, 2003-ήκεξα
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν έξγν αθνξά ζηελ παξαγσγή ραξηψλ ζε
δηάθνξεο θιίκαθεο. Ζ παξαγσγή ησλ ραξηψλ αμηνπνηεί θαη βαζίδεηαη ζηελ επηζηήκε
ηεο Σειεπηζθφπεζεο, ησλ ΓΠ θαη ηεο Γξαθηζηηθήο. Σα ηειηθά πξντφληα είλαη
θιαζζηθνί ράξηεο, ςεθηαθνί ράξηεο ζε CD-ROM θαη αθίζεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ.
Μεξηθά απφ ηα πξντφληα αθνξνχλ ζηελ Αηηηθή, ζηελ Αζήλα, ζηε Μχθνλν, ζηελ Κξήηε
θαζψο θαη ζε πξσηεχνπζεο επξσπατθψλ ρσξψλ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Geoinformation AE, ROAD AE
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Tερληθφο Τπεχζπλνο
5.36 Μειέηε Τπνζηήξημεο ηεο Γηαδηθαζίαο ρεδηαζκνύ θαη Παξαθνινύζεζεο ηνπ
πζηήκαηνο ησλ Μεηαθνξώλ ζηελ Διιάδα, 2003
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ
αθνξνχζε δχν δηαθξηηά πζηήκαηα: α) ελα ζχζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη ρεδηαζκνχ
ησλ Μεηαθνξψλ (ΠαΜ-ΤΜΔ) θαη β) έλα χζηεκα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (ΤΑΤΜΔ). Σν ΠαΜ είλαη έλα εληαίν ζχλνιν πνπ απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ζηνηρεία
φπσο: α) ινγηζκηθφ (βάζεηο δεδνκέλσλ, GIS, ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο, δηαρείξηζεο θαη
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, κεηα-ζπζηήκαηα, θιπ.), β) εμνπιηζκφ (δηαθνκηζηέο,
ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα, εμνπιηζκφο δηθηχνπ,
θιπ.), γ) αλζξψπηλν δπλακηθφ (π.ρ. εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηε δηαρείξηζε βάζεσλ
δεδνκέλσλ, GIS, κνληέισλ επεμεξγαζίαο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, θιπ.) θαη δ)
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δηαδηθαζίεο (πνηφηεηα, θαη αμηνπηζηία δεδνκέλσλ, νκνγελνπνίεζε θαη επηθαηξνπνίεζε
δεδνκέλσλ, ηήξεζε αξρείσλ κεηα-δεδνκέλσλ, αζθάιεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα, θιπ.). Σν
ΤΑ είλαη έλα επθπέο ζχζηεκα (intelligent system) πνπ θαιχπηεη ηξεηο βαζηθέο
ζπληζηψζεο: α) ηελ ζπληζηψζα ηεο θαζνδήγεζεο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ζηελ δηαδηθαζία
δηακφξθσζεο απνδεθηψλ ή ζεκηηψλ (legitimate) εξσηεκάησλ ηνπ ηχπνπ: «Ση ζα
ζπκβεί αλ εθαξκνζηεί ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή», β) ηελ ζπληζηψζα επηινγήο ησλ
θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ γηα ηελ απάληεζε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ απφ ηηο
δηαζέζηκεο πεγέο θαη γ) ηε ζπληζηψζα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ηνπ ρξήζηε, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνπ
επηηξέπεη ζηνλ ηειεπηαίν λα ρεηξίδεηαη ηηο επηκέξνπο κνλάδεο (modules) κε έλα εληαίν
ηξφπν.
Αλαζέηνπζα αξρή: Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ
Αλάδνρνο: ΑΠΡΟΦΟ, Invision, ΑΛΦΧ, ΔΡΑΣΟΘΔΝΖ θ.ά.
Πξνππνινγηζκφο: 2.000.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο κεζφδσλ αλάιπζεο θαη Γ
5.37 Μειέηε βέιηηζηεο δηαλνκήο δηαθεκηζηηθώλ θπιιαδίσλ (direct marketing), 2001
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Τπεχζπλνο νξγάλσζεο ηκήκαηνο ΓΠ κε ζηφρν ηελ
βειηηζηνπνίεζε δηαλνκήο δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ απν δηάθνξεο εηαηξείεο, θαζψο
θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαλνκέσλ. Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο, ήηαλ ε πξνκήζεηα
ησλ θαηάιιεισλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ε
αλάπηπμε αιγνξίζκσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαλνκήο ζε ζρέζε
κε ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Δπίζεο ην ζχζηεκα
πεξηιάκβαλε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαλνκέσλ κε GPS ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην
ινγηζκηθφ ησλ ΓΠ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Δηαηξείεο: Carrefour, Lidl, Eurobank θηι.
Αλάδνρνο: DeltaPlan SA
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο κεζφδσλ αλάιπζεο θαη Γ
5.38 Μειέηεο ρσξνζέηεζεο θαη απόδνζεο αηνιηθώλ πάξθσλ, 2001
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Τπεχζπλνο νξγάλσζεο ηκήκαηνο, κε ζηφρν ηελ
ηαρεία θαη εχθνιε παξαγσγή πξνκειέηεο ρσξνζέηεζεο αηνιηθψλ πάξθσλ ζηνλ
Διιαδηθφ ρψξν, φπσο επίζεο θαη ηελ νξηζηηθή κειέηε ρσξνζέηεζεο ηνπο. Αληηθείκελν
ηνπ ηκήκαηνο, απνηέιεζε ε πξνκήζεηα ησλ θαηάιιεισλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ,
ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ε αλάπηπμε αιγνξίζκσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα
ηελ ρσξνζέηεζε ησλ πάξθσλ ζε ζρέζε κε ηα θπζηνγξαθηθά θαη κεηεσξνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ. Σν ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλεη κνληέια
απφδνζεο ησλ γελλεηξηψλ θαη ηελ απεηθφληζε ηνπο ζηελ πεξηνρή κειέηεο.
Αλάδνρνο: ΚΣΗΣΧΡ ΑΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο κεζφδσλ αλάιπζεο θαη Γ
5.39 Δζληθό Γίθηπν Πιεξνθνξηθήο Πεξηβάιινληνο, 1999-2001
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν δίθηπν αλαθεξφηαλ ζηελ δηαζχλδεζε ησλ
ηκεκάησλ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ζηελ Αζήλα, ησλ ππεξεζηψλ πεξηβάιινληνο
ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Ννκνχο ζηελ Διιάδα, κε ζηφρν ηε ζπιινγή
πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάιπζε ηνπο θαη ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ
απνθάζεσλ θαη ηνπ ρεδηαζκνχ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Σν έξγν, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 1,5 δηο, πεξηιάκβαλε πιηθφ, ινγηζκηθφ, δίθηπα, εθαξκνγέο βάζεσλ
δεδνκέλσλ θαη ΓΠ. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπκβνχινπ παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ,
ήηαλ ε ζχληαμε δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν, βαζηζκέλνπ ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (βι. Δξεπλεηηθή εκπεηξία, πξφγξακκα 3), αμηνιφγεζε ησλ
δηαγσληδφκελσλ, παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ,. Σν έξγν κεηαμχ ησλ
άιισλ, πεξηιάκβαλε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηελ αλάιπζε ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ
απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ, ζε πεξηβάιινλ επηηξαπέδησλ ΓΠ κε ηελ θαηάιιειε θάζε
θνξά δηεπαθή κε ην ρξήζηε, ηφζν ζε Intranet φζν θαη ζην Internet.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, ΤΠΔΥΧΓΔ
Αλάδνρνο: Planet ΑΔ, 01Πιεξνθνξηθή, ECOS
Πξνππνινγηζκφο: 500.000 Δ
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Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ
5.40 Υσξνζέηεζε Υώξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ ζηελ Αίγππην, 20002001
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Υσξνζέηεζε Υψξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο
Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο 29 λνκνχο (governorates) ηεο
Αηγχπηνπ.
Πξνδηνξηζκφο θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ θαη επηινγήο ησλ ρψξσλ, δεκηνπξγία
πεξηγξαθηθήο θαη αμηνπνίεζε γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ζε θιίκαθα 1: 250.000.
Γηα ηελ επηινγή ησλ ρψξσλ αμηνπνηήζεθε ε πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε, ε ινγηθή ηεο
αζάθεηαο θαη ε δειθηθή κέζνδνο. Γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εχθνιε ρξήζε ηνπ
πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ρσξνζέηεζεο, αλαπηχρζεθε πεξηβάιινλ δηεπαθήο κε ην
ρξήζηε, ην νπνίν βαζίζζεθε ζηελ ηερλνινγία ησλ Γ. Σέινο, αθνινχζεζε ε
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο
Αλαζέηνπζα αξρή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Αίγππηνο
Αλάδνρνο: ΔΠΔΜ ΑΔ
Πξνππνινγηζκφο: 1.500.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο κεζφδσλ αλάιπζεο - Γ
5.41 Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο ξύπαλζεο από
ηηο βηνκεραλίεο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο εμσηεξηθώλ θαύζεσλ ζηελ Διιάδα, 2001
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Καηαγξαθή ησλ ζέζεσλ ησλ ρηιίσλ κεγαιχηεξσλ
βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη δεηγκαηνιεπηηθή θαηαγξαθή εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο
ζέξκαλζεο ζηηο πέληε κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο. Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ
ζέζεσλ ησλ βηνκεραληψλ έγηλε ρξήζε GPS, ελψ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο
ζέξκαλζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο γεσθσδηθνπνίεζεο. ην ζχλνιν ησλ
κνλάδσλ δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο γηα ηνπο
θπξηφηεξνπο ξχπνπο. Γεκηνπξγήζεθε πεξηγξαθηθή βάζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξά
ζηνπο εθπεκπφκελνπο ξχπνπο, ηε δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο, ηελ δηαδηθαζία
θαηεξγαζίαο ηνπ παξαγφκελνπ πξνηφληνο, ηελ αληηξξππαληηθή ηερλνινγία θηι.
Αλαπηχρζεθε πεξηβάιινλ δηεπαθήο κε ην ρξήζηε ζε επηηξαπέδην ΓΠ, γηα ηε
δηαρείξηζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ξχπσλ πνπ εθπέκπνληαη απφ ηηο
βηνκεραληθέο κνλάδεο. Δπίζεο αλαπηχρζεθε πεξηβάιινλ δηεπαθήο γηα ηε δηαρείξηζε
θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ εμσηεξηθψλ θαχζεσλ ζε
ζπλδπαζκφ κε κνληέια εθηίκεζεο θαη πξφβιεςεο ηνπ ξππαληηθνχ θνξηίνπ ζηηο
αζηηθέο πεξηνρέο.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, ΤΠΔΥΧΓΔ
Αλάδνρνο: ΔΠΔΜ ΑΔ, ΛΓΚ ΑΔ
Πξνππνινγηζκφο: 3.000.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο κεζφδσλ αλάιπζεο – Γ
5.42
Καηάξηηζε
ηεο
εηδηθόηεηαο
«Δηδηθόο
Πιεξνθνξηώλ» ζηα ΗΔΚ ζηελ Διιάδα, 1999

Γεσγξαθηθώλ

πζηεκάησλ

πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Μέινο ηεηξακεινχο νκάδαο εξγαζίαο κε αληηθείκελν
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο Δηδηθφηεηαο, ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο
χιεο θαζελφο απφ ηα πξνηεηλφκελα καζήκαηα, ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη
ηεο επίβιεςεο ησλ αληίζηνηρσλ ζεκεηψζεσλ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Δηδηθφο Γ
5.43 Γηαρείξηζε Γεσγξαθηθώλ Γεδνκέλσλ ζηελ Σνπνγξαθηθή Γηεύζπλζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 1999
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Παξνρέο ζπκβνχινπ γηα ηα εμήο αληηθείκελα:
Γηαρείξηζε νξζνθσηνραξηψλ, ελνηήησλ ILOTS, ειέγρσλ δειψζεσλ θαιιηεξγεηψλ κε
Σειεπηζθφπεζε θαη Γ, ςεθηαθή αξρεηνζέηεζε πιηθνχ, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ
Αλαζέηνπζα αξρή: Γηεχζπλζε Σνπνγξαθηθή, Τπνπξγείν Γεσξγίαο
Αλάδνρνη: Δξαηνζζέλεο ΔΠΔ, Γεσαπεηθφληζε ΔΠΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο εθπαίδεπζεο Γ
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5.44 Δπηπηώζεηο ζην ρώξν από ηελ εθηέιεζε κεγάισλ έξγσλ ζηελ Διιάδα, 1999
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Πξφβιεςε αιιαγήο ρξήζεσλ γήο ζηα φξηα ησλ
κεγάισλ έξγσλ (Δγλαηία, Ρίν-Αληίξξην, ΠΑΘΔ θηι), εθηίκεζε ησλ ηνκέσλ αλάπηπμεο
ησλ πεξηνρψλ (πξσηνγελήο, δεπηεξνγελήο θηι), πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θ.ά. Γηα
ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απφδνζε ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο αμηνπνηήζεθε ε ηερλνινγία
ησλ Γ, ελψ γηα ηελ αλάιπζε ηεο πιεξνθνξίαο ε πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γηεχζπλζε Υσξνηαμίαο , ΤΠΔΥΧΓΔ
Αλάδνρνη: Αζηηθή Γηαρείξηζε ΑΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο κεζφδσλ αλάιπζεο – Γ
5.45 Αλάπηπμε πζηήκαηνο Παξαθνινύζεζεο ηνπ Υώξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο
Απνξξηκκάησλ ζηελ Κεθαινληά, 1999
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: To ζχζηεκα αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο
θαηαλνκήο ησλ αεξίσλ ξχπσλ πνπ εθιχνληαλ απφ ηνλ ΥΤΣΑ ηεο Κεθαινληάο, ζε
ζρέζε κε ηε θπζηνγξαθία θαη ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Γηα
ηελ αλάπηπμε ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερλνινγία ησλ επηηξαπέδησλ Γ ζε ζπλδπαζκφ
κε καζεκαηηθά κνληέια δηάρπζεο ησλ ξχπσλ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Ννκαξρία Κεθαινληάο
Αλάδνρνο: ΔΠΔΜ ΑΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο αλάιπζεο – Γ
5.46 Αλάιπζε νξαηόηεηαο γηα ηε ρσξνζέηεζε ΥΤΣΑ ζην Γήκν Αξθαδίνπ, ζηελ
Κξήηε, 1999
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Δθπφλεζε κειέηεο νξαηφηεηαο γηα ηελ ρσξνζέηεζε
ΥΤΣΑ ζην Γήκν Αξθαδίνπ, ψζηε λα κε είλαη νξαηφο ν ΥΤΣΑ απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο
ηζηνξηθήο κνλήο ηνπ Αξθαδίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε ςεθηαθφ κνληέιν
εδάθνπο ζε θιίκαθα 1: 5.000 ηεο πεξηνρήο. Με ηε ρξήζε ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ
πξνζδηνξίζηεθε ε βέιηηζηε ζέζε, ζε πεξηβάιινλ επηηξαπέδησλ Γ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Ννκαξρία Κεθαινληάο
Αλάδνρνο: ΔΠΔΜ ΑΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο αλάιπζεο – Γ
5.47 Δληνπηζκόο αιιαγώλ ρξήζεσλ γεο ζηα όξηα ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ, γηα 5 ρξνληθέο
ζηηγκέο, ζηηο πόιεηο Ζξάθιεην θαη Λεπθσζία (MURBANDY), 1998
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ : Δληνπηζκφο αιιαγψλ ζηηο ρξήζεηο γήο ζηα φξηα
ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηεο Λεπθσζίαο, κε ηελ ρξήζε
Σειεπηζθφπεζεο θαη Γ. Σα πξσηνγελή δεδνκέλα πεξηειάκβαλαλ ην Corine Land
Cover, εηθφλεο IRS θαη νξζνθσηνκσζαηθφ ησλ πεξηνρψλ. Σν έξγν πινπνηήζεθε κε
ηελ ηερλνινγία ησλ επηηξαπέδησλ Γ πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ κε ηε
ρξήζε πξνγξακκαηηζκνχ. Ο εληνπηζκφο ησλ αιιαγψλ πξνήιζε κεηά απφ
αιιειεπίζεζε ησλ γεσκεηξηθψλ επηπέδσλ θάζε ρξνληθήο ζηηγκήο, ην θάζε έλα απφ ηα
νπνία πξνήιζε απφ θσηνεξκελεία ησλ θαηάιιεισλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ θαη
νξζνθσηνραξηψλ. Σα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ κεηά απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε.
Αλαζέηνπζα αξρή: Δπξσπατθή Έλσζε, JRC
Αλάδνρνο: Κηεκαηνιφγην ΑΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο κεζφδσλ αλάιπζεο – Γ
5.48 Διεγρνο ησλ πξνο επηδόηεζε θαιιηεξγεηώλ ησλ αγξνηώλ κε ηε ρξήζε
ηειεπηζθόπεζεο θαη Γ (MARS Project), 1997
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Έιεγρνο ηνπ είδνπο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ησλ
εθηάζεσλ πνπ δειψλνπλ νη αγξφηεο πξνο επηδφηεζε, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο
ρψξαο, κε ηελ ρξήζε Tειεπηζθφπεζεο θαη Γ. Σν έξγν πεξηιάκβαλε ηελ
ςεθηνπνίεζε ησλ νξίσλ ησλ αγξνηεκαρίσλ ησλ αγξνηψλ, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ
δειψζεσλ ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε δνξπθνξηθέο εηθφλεο. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εθηάζεσλ
θαη ηνπ είδνπο ηεο θαιιηέξγεηαο αλαπηχρζεθε εξγαιείν θσηνεξκελείαο βαζηζκέλν
ζηελ ηερλνινγία ησλ επηηξαπέδησλ Γ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γηεχζπλζε Σνπνγξαθηθή, Τπνπξγείν Γεσξγίαο
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Αλάδνρνο: Γεσηφπνο ΑΔ
Πξνππνινγηζκφο: 300.000 Δ δξρ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Σερληθφο ππεχζπλνο έξγνπ
5.49 Δληνπηζκόο αιιαγώλ ρξήζεσλ γεο ζε κηα δώλε 10 ρικ. απν ηελ αθηνγξακκή
γηα ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, 1997
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Δληνπηζκφο αιιαγψλ ζηηο ρξήζεηο γεο ζηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα, ζε κηα δψλε 10 ρικ. απφ ηελ αθηνγξακκή, γηα ηηο ρξνληθέο
ζηηγκέο 1975, 1990. . Σα πξσηνγελή δεδνκέλα πεξηιάκβαλαλ ην Corine Land Cover
ηνπ 1990, δνξπθνξηθέο εηθφλεο Landsat TM ηνπ 1992, LANDSAT MSS ηνπ 1975 θαη
νξζνθσηνράξηεο φπνπ ήηαλ απαξαίηεην. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο ηνπ
1975, κέζσ ζπγθξηηηθήο θσηνεξκελείαο αμηνπνηήζεθε ε ηερλνινγία ησλ επηηξαπέδησλ
Γ πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ κε ηε ρξήζε πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα ηνλ
εληνπηζκφ ησλ αιιαγψλ έγηλε αιιειεπίζεζε ησλ ινγηθψλ επηπέδσλ ησλ ρξήζεσλ
γεο, γηα ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 1975, 1990. Σα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ κεηά απφ
ζηαηηζηηθή αλάιπζε.
Αλαζέηνπζα αξρή: Δπξσπατθή Έλσζε, JRC
Αλάδνρνο: Κηεκαηνιφγην ΑΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο κεζφδσλ αλάιπζεο – Γ
5.50 Υσξνζέηεζε θαηαζηεκάησλ HYPER MARKET ζηελ Αηηηθή, 1997
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Μειέηε ρσξνζέηεζεο λέσλ θαηαζηεκάησλ Hyper
Market, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο αληίζηνηρσλ
θαηαζηεκάησλ, ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε
γεσγξαθηθή βάζεο δεδνκέλσλ, ζε επίπεδν ηαρπδξνκηθνχ θσδηθνχ, κε ηε ζέζε ησλ
ππαξρφλησλ θαηαζηεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε πεξηγξαθηθά δεδνκέλα πνπ θαζφξηδε
ηελ πξνζθνξά, φπσο επίζεο γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ θαζφξηδε ηελ δήηεζε
κέζα απν πιεζπζκηαθά ζηνηρεία, ζηνηρεία εηζνδήκαηνο, φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ απφ
πξσηνγελή ζηνηρεία (δηελέξγεηα εξσηεκαηνινγίσλ) θαη δεπηεξνγελή δεδνκέλα. Σέινο
έγηλε αλάιπζε θάιπςεο ηεο δήηεζεο απν ηελ πξνζθνξά κε ηε βνήζεηα ηαμηλφκεζεο
θαη πξφηαζε ηειηθήο ρσξνζέηεζεο.
Αλαζέηνπζα αξρή: Carrefour SA
Αλάδνρνο: Αζηηθή Γηαρείξηζε ΑΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο κεζφδσλ αλάιπζεο – Γ
5.51 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνύ πξνηόληνο Γήκνπ Λνπηξαθίνπ, 1996
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ (μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θαηαιχκαηα
θηι) ζην Γήκν Λνπηξαθίνπ. Σν ζχζηεκα βαζηδφηαλ ζηελ ηερλνινγία ησλ επηηξαπέδησλ
Γ. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή βάζε
δεδνκέλσλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνλάδσλ (αλέζεηο, δπλακηθφηεηα, θιίλεο,
θάιπςε θηι) θαζψο θαη γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο ζέζεηο ησλ κνλάδσλ ζην
Γ. Λνπηξαθίνπ, ζε ζπλδπαζκφ δεδνκέλα ππνβάζξνπ, φπσο νξζνθσηνράξηεο θαη
δνξπθνξηθέο εηθφλεο.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Λνπηξαθίνπ
Αλάδνρνο: Devecon SA
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Σερληθφο ππεχζπλνο έξγνπ
5.52 Υάξηεο κε ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηνπ ηξέλνπ ηνπ Πειίνπ, 1996
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Γεκηνπξγία ηξηζδηάζηαηνπ ράξηε ζηελ γεσγξαθηθή
πεξηνρή ηνπ Πειίνπ, κε θεληξηθφ ζέκα ηνλ νδνλησηφ ζηδεξφδξνκν. Απεηθφληζε
ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, φπσο δίθηπα ππνδνκήο, παξαδνζηαθέο κνλέο, κνπζεία θ. ά.
Γηα ηελ απφδνζε ηνπ ράξηε δεκηνπξγήζεθε γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ ζε θιίκαθα
1: 25.000.
Αλαζέηνπζα αξρή: Αλαπηπμηαθφο χλδεζκνο Μαγλεζίαο
Αλάδνρνο: Σκήκα Υσξνηαμίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ
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5.53 Διεγρνο ησλ πξνο επηδόηεζε θαιιηεξγεηώλ ησλ αγξνηώλ κε ηε ρξήζε
ηειεπηζθόπεζεο θαη Γ (MARS Project), 1996
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Έιεγρνο ηνπ είδνπο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ησλ
εθηάζεσλ πνπ δειψλνπλ νη αγξφηεο πξνο επηδφηεζε, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο
ρψξαο, κε ηελ ρξήζε ηεο Tειεπηζθφπεζεο θαη ησλ Γ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γηεχζπλζε Σνπνγξαθηθή, Τπνπξγείν Γεσξγίαο
Αλάδνρνο: Δξαηνζζέλεο ΔΠΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Μέινο Σκήκαηνο Γ
5.54 Κηεκαηνγξάθεζε ηνπ Γ. Διεπζίλαο, 1996
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αλάπηπμε Κηεκαηνινγίνπ ζην Γ. Διεπζίλαο.
Απνηχπσζε ησλ νξίσλ ησλ ηδηνθηεζηψλ θαη θαηαγξαθή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ
θαζεζηψηνο. Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο Γ γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο
πιεξνθνξίαο. Γηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο πιεξνθνξίαο.
Αλαζέηνπζα αξρή: Κηεκαηνιφγην ΑΔ
Αλάδνρνο: Γεσηφπνο ΔΠΔ, Θ. Υαηδερξήζηνο
Πξνππνινγηζκφο: 3.000.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ
5.55 Κηεκαηνγξάθεζε ησλ Γήκσλ Μάλδξαο, Μαγνύιαο ζηελ Αηηηθή, 1995
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αλάπηπμε Κηεκαηνινγίνπ ζηνπο Γήκνπο Μάλδξαο
θαη Μαγνχιαο. Απνηχπσζε ησλ νξίσλ ησλ ηδηνθηεζηψλ θαη θαηαγξαθή ηνπ
ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο. Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο Γ γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ
δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Γηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο πιεξνθνξίαο.
Αλαζέηνπζα αξρή: Κηεκαηνιφγην ΑΔ
Αλάδνρνο: Γεσηφπνο ΔΠΔ, Θ. Υαηδερξήζηνο
Πξνππνινγηζκφο: 3.000.000 Δ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ
5.56 Διεγρνο ησλ πξνο επηδόηεζε θαιιηεξγεηώλ βακβαθηνύ ησλ αγξνηώλ κε ηε
ρξήζε ηειεπηζθόπεζεο θαη ΓΠ , 1995
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Έιεγρνο ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηψλ θαη ησλ
εθηάζεσλ ηνπο πξνο επηδφηεζε, ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, κε ηελ ρξήζε ηεο
Tειεπηζθφπεζεο θαη ησλ Γ. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εθηάζεσλ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο
αλαπηχρζεθε εξγαιείν θσηνεξκελείαο βαζηζκέλν ζηελ ηερλνινγία ησλ επηηξαπέδησλ
Γ. Δπίζεο, κε κεζφδνπο επηβιεπφκελεο ηαμηλφκεζεο πξνζδηνξίζηεθε ε ζπλνιηθή
έθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ βακβαθηνχ ζηελ Θεζζαιία.
Αλαζέηνπζα αξρή: Οξγαληζκφο Βάκβαθνο
Αλάδνρνο: Devecon SA
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Σερληθφο ππεχζπλνο έξγνπ
5.57 Γηαρείξηζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ ζηε Ννκαξρία Κέξθπξαο, 1995
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ
πνπ αθνξνχζε έξγα θαη πξνγξάκκαηα ζην Ν. Κέξθπξαο. Σν έξγν πεξηιάκβαλε ηε
δεκηνπξγία πεξηγξαθηθήο θαη γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηα νηθνλνκηθά,
ρσξνηαμηθά δεδνκέλα ηνπ Ν. Κέξθπξαο θαζψο θαη ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχζαλ ηα έξγα
θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθηεινχληαλ ζην λνκφ. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
παξαθνινπζνχληαλ ηα ππφ εμέιημε έξγα θαη πξνγξάκκαηα θαη ππνζηεξηδφηαλ ε
δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ λέσλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ. Σν ζχζηεκα βαζίζηεθε
ζηελ ηερλνινγία ησλ επηηξαπέδησλ Γ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Ννκαξρία Κέξθπξαο
Αλάδνρνο: Expert Consulting SA
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ
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5.58 Διεγρνο ησλ πξνο επηδόηεζε θαιιηεξγεηώλ ησλ αγξνηώλ κε ηε ρξήζε
ηειεπηζθόπεζεο θαη Γ (MARS Project), 1995
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Έιεγρνο ηνπ είδνπο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ησλ
εθηάζεσλ πνπ δειψλνπλ νη αγξφηεο πξνο επηδφηεζε, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο
ρψξαο, κε ηελ ρξήζε ηεο Tειεπηζθφπεζεο θαη ησλ Γεσπιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γηεχζπλζε Σνπνγξαθηθή, Τπνπξγείν Γεσξγίαο
Αλάδνρνο: Δξαηνζζέλεο ΔΠΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο δηαρείξηζεο Γεσγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ
5.59 Διεγρνο ησλ πξνο επηδόηεζε θαιιηεξγεηώλ ησλ αγξνηώλ κε ηε ρξήζε
ηειεπηζθόπεζεο θαη Γ (MARS Project), 1994
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Έιεγρνο ηνπ είδνπο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ησλ
εθηάζεσλ πνπ δειψλνπλ νη αγξφηεο πξνο επηδφηεζε, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο
ρψξαο, κε ηελ ρξήζε ηεο Tειεπηζθφπεζεο θαη ησλ Γεσπιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γηεχζπλζε Σνπνγξαθηθή, Τπνπξγείν Γεσξγίαο
Αλάδνρνο: ηξάβσλ ΑΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο δηαρείξηζεο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ
5.60 Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ από ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΜΔΣΡΟ, 1994
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ζε κηα δψλε
1000 κέηξσλ απφ ηε γξακκή ηνπ ΜΔΣΡΟ, κέζα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ
θπθινθνξηαθψλ θφξησλ, απνηχπσζεο ησλ πθηζηάκελσλ ρξήζεσλ γεο ζε επίπεδν
νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, πξφβιεςεο θπθινθνξηαθψλ θφξησλ πξηλ θαη κεηά ηελ
έλαξμε ηνπ έξγνπ, θ.ά. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ αμηνπνηήζεθε ε ηερλνινγία ησλ Γ
ζε ζπλδπαζκφ κε κνληέια εθηίκεζεο θαη πξφβιεςεο.
Αλαζέηνπζα αξρή: Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ
Αλάδνρνο: Γξφκνο ΑΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ
5.61 Μειέηε αλαβάζκηζεο ζην Γθάδη, 1994
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Πνιενδνκηθή κειέηε αλάπιαζεο θαη
αλαζπγθξφηεζεο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γθαδνρσξίνπ ζηελ Αζήλα. Απνγξαθή ρξήζεσλ
γεο αλά φξνθν, ζε επίπεδν νηθνπέδνπ. Γεκηνπξγία γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ
ζε θιίκαθα 1:2000. Αλάιπζε ησλ ρξήζεσλ θαη πξφηαζε αλαζπγθξφηεζεο.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Αζήλαο
Αλάδνρνο: Αζηηθή Γηαρείξηζε ΑΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Γ
5.62 Αλάπηπμε Γεσγξαθηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ ζηνλ Γήκν Αζήλαο, 1993
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αλάπηπμε γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ζε
επίπεδν νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, γηα ην Γήκν ηεο Αζήλαο. Φεθηνπνίεζε
νηθνδνκηθψλ θαη ξπκνηνκηθψλ γξακκψλ, απφ ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θιίκαθαο 1:
1000 ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, αμφλσλ νδηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη δηεπζχλζεσλ θαη αξηζκήζεσλ
αξηζηεξά θαη δεμηά ζε θάζε νδηθφ ηκήκα. Δπίζεο φξηα ηαρπδξνκηθψλ θσδηθψλ, φξηα
δσλψλ απνθνκηδήο ζθνππηδηψλ θαη αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ θηι.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Αζήλαο
Αλάδνρνο: Δξαηνζζέλεο ΔΠΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Μέινο Σκήκαηνο Γ
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5.63 Αλάπηπμε Γεσγξαθηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ ζηελ Αλαπηπμηαθή Γήκσλ Πεηξαηά
(ΑΝΓΖΠ), 1993
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αλάπηπμε γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ζε
επίπεδν νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, γηα ηνπο Γήκνπο Κεξαηζηλίνπ, Πεξάκαηνο, Νίθαηαο,
Πεηξαηά θαη Γξαπεηζψλαο. Φεθηνπνίεζε νηθνδνκηθψλ θαη ξπκνηνκηθψλ γξακκψλ,
απφ ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θιίκαθαο 1: 5000 ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, αμφλσλ νδηθνχ
δηθηχνπ θαζψο θαη δηεπζχλζεσλ θαη αξηζκήζεσλ αξηζηεξά θαη δεμηά ζε θάζε νδηθφ
ηκήκα. Δπίζεο φξηα ηαρπδξνκηθψλ θσδηθψλ, φξηα δσλψλ απνθνκηδήο ζθνππηδηψλ θαη
αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ θηι.
Αλαζέηνπζα αξρή: Αλαπηπμηαθή Γήκσλ Πεηξαηά
Αλάδνρνο: Δξαηνζζέλεο ΔΠΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Μέινο Σκήκαηνο Γ
5.64 Αλάπηπμε Βάζεο νξίσλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ), 1993
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αλάπηπμε γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ζε
επίπεδν πεξηθεξεηψλ, λνκψλ, επαξρηψλ, ΟΣΑ, απφ ράξηεο θιίκαθαο 1: 200.000 ηεο
ΔΤΔ. Δπίζεο πεξηγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ κε πιεζπζκηαθά ζηνηρεία, κέζα
πςφκεηξα, φξηα αλαπηπμηαθψλ ζπλδέζκσλ θηι αλά ΟΣΑ. χλδεζε ηεο ππάξρνπζαο
πιεξνθνξίαο γηα ην 1981 κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 1991.
Αλαζέηνπζα αξρή: Δξαηνζζέλεο-Δζσηεξηθφ πξφγξακκα
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Σερληθφο ππεχζπλνο έξγνπ
5.65 Παξνπζίαζε-Αλάιπζε εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ κε Γ, 1993
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Αλάπηπμε πεξηγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ζε
επίπεδν θνηλφηεηαο, κε εθινγηθά δεδνκέλα. Παξνπζίαζε εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ
ζε κνξθή ράξηε ζε επίπεδν θνηλφηεηαο. Αλάπηπμε κνληέινπ πξφβιεςεο εθινγηθνχ
απνηειέζκαηνο, κε βάζε κηθξφ αξηζκφ επηιεγκέλσλ θνηλνηήησλ.
Αλάδνρνο: Δξαηνζζέλεο ΔΠΔ
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο αλάιπζεο – Γ
5.66 Γεκηνπξγία ςεθηαθνύ κνληέινπ εδάθνπο ζε δώλεο θξαγκάησλ, 1991
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Δπεμεξγαζία πςνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, γηα κηα δψλε
απφ ην θξάγκα, κε αιγνξίζκνπο δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ κνληέισλ εδάθνπο. Γηα ην
ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηνί αιγφξηζκνη γεσκεηξηθήο παξεκβνιήο (Kriging,
Idw, tin θηι.) θαη έγηλε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. Γεκηνπξγήζεθαλ νη ηειηθνί
ράξηεο θαη εθπαηδεχηεθε ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο ζηελ ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ
ινγηζκηθνχ.
Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΔΖ, Σνκέαο Σνπνγξαθήζεσλ
Αλάδνρνο: Θ. Υαηδερξήζηνο
Θέζε / Αληηθείκελν ζπκκεηνρήο: Τπεχζπλνο Έξγνπ
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6. ΜΕΛΟ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ, ΥΟΡΕΩΝ


Μέινο ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο εηαηξείαο ΓΠ (Hellasgi) απφ ην 2007. Πξφεδξνο γηα ηα
έηε 2013-2014 θαη 2017-2018.



Δπηκειεηήο ηεο 15κεινχο Δηδηθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα ΓΠ, ηνπ ΣΔΔ,
απν ην 2005 κέρξη ην 2010.



Μέινο ηεο Δπηηξνπήο European Network for Foresight Methodologies (COST), απφ
ην 2003, εσο ην 2010. (www.costa22.org)



Μέινο ηεο Δπξσπαηθήο Δπηηξνπήο (expert group) European Δnvironmental Spatial
Data Infrastructure (INSPIRE), γηα ηε ζχληαμε ηεο νδεγίαο, απφ ην επηέκβξην ηνπ
2001 εσο ην 2008. (http://inspire.jrc.it)



Μέινο ηεο Δπηηξνπήο ηήξημεο (Steering Committee), γηα ην έξγν Corine ζηελ
Διιάδα, 2003.



Μέινο ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηεο εηδηθφηηεηαο
ησλ Σνπνγξάθσλ Μερ. Απφ ην 2005.
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7. ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ

7.1 Βηβιία – Δθπαηδεπηηθέο ζεκεηώζεηο – Δθζέζεηο
7.1.1 Υαηδερξήζηνο Θ., Μαξζέιε Κ., 2012, Σα βαζηθά ηνπ Arcgis 10, Δθδφζεηο Fasma in Art,
Αζήλα
To εθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε φινπο φζνπο ζέινπλ λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο
γλψζεηο ηνπο, ζηε λέα έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ ARCGIS. Δπίζεο απνηειεί έλα ρξήζηκν νδεγφ
γηα φζνπο ζέινπλ λα γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο νπνηνπδήπνηε ινγηζκηθνχ GIS, ην
νπνίν δηαρεηξίδεηαη δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα θαη ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε
κηαο ηππηθήο αληίζηνηρεο κειέηεο.
ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ κηαο ηππηθήο κειέηεο κε
Γεσπιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε δνκή θαη νη βαζηθέο
ηδηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ Arcgis 10, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίιπζε ελφο ηππηθνχ
πξνβιήκαηνο ρσξνζέηεζεο. ην ηξίην θεθάιαην θαιχπηεηαη ε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο
γεσκεηξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο επηπέδνπ, ελψ ζην επφκελν αλαιχεηαη
ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία δηφξζσζεο πηζαλψλ ιαζψλ, ηνπνινγηθψλ ή κε. ην πέκπην θεθάιαην
νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηνπ Πίλαθα Πεξηγξαθηθήο Πιεξνθνξίαο ελφο
ζεκαηηθνχ επηπέδνπ. ην επφκελν θεθάιαην νινθιεξψλνληαη νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ
γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία
αλάιπζεο γηα δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα, ελψ ζην φγδνν πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη
εληνιέο ραξηνγξαθηθήο απεηθφληζεο.
7.1.2 Μαξαθάθεο Η., Παγνπξηδή Δ., Παλφπνπινο Γ., Σζηγάλε ., Υαηδερξήζηνο Θ., 2008,
Παξαθνινχζεζε ηεο Οδεγίαο Inspire θαη πξφηαζε ελζσκάησζεο ηεο ζηελ Διιάδα,
ΣΔΔ, Αζήλα
Ζ θνηλνηηθή νδεγία INSPIRE, νλνκαζία πνπ ππνδειψλεη ηα αξρηθά ηεο θξάζεο Infrastructure
for Spatial Information in Europe (Δπξσπατθή Τπνδνκή Υσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ), δεκηνπξγεί
ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ππνδνκήο ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ
Δπξψπε κε ζθνπφ, φρη κφλν ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη πνιίηεο,
αιιά θαη ηελ πινπνίεζε, ζπληνληζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ρψξεο-κέιε ζε φια ηα επίπεδα ηεο Γηνίθεζεο. Ζ κειέηε, ε νπνία
αλαηέζεθε απφ ην ΣΔΔ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζίαο είρε ηα εμήο ηκήκαηα :
 Σε κειέηε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ππφ δηακφξθσζεο θνηλνηηθήο νδεγίαο INSPIRE,
ζε φια ηα επίπεδα εθαξκνγήο ηεο (Αξρηηεθηνληθφ κνληέιν, Ννκνζεηηθφ πιαίζην,
Καλφλεο Τινπνίεζεο).
 ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ ρψξν φζνλ
αθνξά ηελ ζηαδηαθή ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο.
 ηελ θαηαγξαθή ησλ επίπεδσλ γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ
θνηλνηηθή νδεγία ζε εζληθφ επίπεδν θαη πηζαλψλ ειιείςεσλ απηήο θαζψο θαη ν
πξνζδηνξηζκφο αξκφδηνπ/σλ θνξέα/σλ γηα θαζέλα απφ απηά.
 ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηαδεδνκέλσλ (θιίκαθα, έθηαζε δεδνκέλσλ – πνζνζηφ
θάιπςεο, έηνο δεκηνπξγίαο δεδνκέλσλ) σο πηινηηθή εθαξκνγή ζε νξηζκέλνπο θνξείο.
 ηελ αλάιπζε θαη πξνηάζεηο γηα ζέκαηα πινπνίεζεο Δζληθήο Τπνδνκήο Γεσγξαθηθψλ
Πιεξνθνξηψλ, ηελ πνιηηηθή δηάζεζεο απηψλ θαζψο θαη ζελαξίσλ νξγαλσηηθήο δνκήο
ηνπ πληνληζηή Φνξέα.
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7.1.3 Υαηδερξήζηνο Θ., 2006, Λνγηθή ηεο Αζάθεηαο, ζην βηβιίν «Ανάλςζη Φώπος: Θεωπία,
Μεθοδολογία και Τεσνικέρ», Σφκνο 2, ηνπ Κ. Κνπηζφπνπινπ, ζει. 299-326
Ο δεχηεξνο ηφκνο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κ. Κνπηζφπνπινπ αζρνιείηαη κε εμεηδηθεπκέλεο κεζφδνπο
πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ παιηλδξφκεζε, κε ηελ παξαγνληηθή
αλάιπζε, ηε δηαθξηηηθή αλάιπζε, ηελ ηαμηλνκηθή αλάιπζε, κε κνληέια ρσξηθήο
αιιειεπίδξαζεο, κε κνληέια ρσξνζεηήζεσλ-θαηαλνκψλ, φπσο επίζεο θαη κε ηα λεπξσληθά
δίθηπα. Σν θεθάιαην ηεο ινγηθήο ηεο αζάθεηαο αλαθέξεη ηα βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, ηα
ζπζηαηηθά κέξε ησλ αζαθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη αλαιχεη ηε ινγηθή ηεο αζαθνχο
ηαμηλφκεζεο.

7.1.4 Υαηδερξήζηνο Θ., 2002, Τα ΓΣΠ και η Λογική ηηρ Αζάθειαρ ζηην Ανάλςζη ηος Φώπος,
Δθπαηδεπηηθέο ζεκεηψζεηο γηα ην κάζεκα «Δθαξκνγέο ΓΠ ζηνλ Πνιενδνκηθφ θαη
Υσξνηαμηθφ ρεδηαζκφ», κεηαπηπρηαθφ πξφγξάκκα «Γεσπιεξνθνξηθή», ΔΜΠ
Σα Γ ζεσξνχληαη απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο ην απηνλφεην πεξηβάιινλ αλάιπζεο ησλ
γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ φιεο νη δηαδηθαζίεο αλάιπζεο, ζηα ππάξρνληα παθέηα
ινγηζκηθνχ βαζίδνληαη ζηελ δπαδηθή ινγηθή. Δδψ θαη ιίγα ρξφληα, βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ζε
εξεπλεηηθφ ζηάδην πεξηζζφηεξν, ε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ρψξνπ, κε
ηελ αμηνπνίεζε ηεο ινγηθήο ηεο αζάθεηαο, ζην πιαίζην ησλ Γ. Οη εθπαηδεπηηθέο απηέο
ζεκεηψζεηο, έρνπλ σο ζηφρν λα παξαζέζνπλ κηα γεληθή εηθφλα γηα ηε ινγηθή ηεο αζάθεηαο,
φπσο θαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην αληηκεηψπηζεο ελφο γεσγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο, κε ηε
ρξήζε ηεο, κέζα απφ ηελ παξάζεζε αληηπξνζσπεπηηθψλ εθαξκνγψλ. Οη ζεκεηψζεηο
απνηεινχληαη απφ νθηψ θεθάιαηα. ην πξψην παξαηίζεληαη ηα βαζηθά αλαιπηηθά εξγαιεία ησλ
Γ, ελψ ζην δεχηεξν νη βαζηθέο αξρέο ηεο ινγηθήο ηεο αζάθεηαο. ην ηξίην θεθάιαην
αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ζηάδηα επίιπζεο ελφο γεσγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο, κε ηε ινγηθή ηεο
αζάθεηαο. ην ηέηαξην θαηαγξάθεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο αζαθνχο ηαμηλφκεζεο ζηελ επίιπζε
γεσγξαθηθψλ πξνβιεκάησλ. Σα επφκελα ηξία θεθάιαηα απνηεινχλ ηππηθέο εθαξκνγέο ησλ
παξαπάλσ κεζφδσλ. Αθνινπζνχλ ζπκπεξάζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ ηεο ινγηθήο ηεο
αζάθεηαο ζηελ αλάιπζε ηνπ ρψξνπ.

7.1.5

Κνπηζφπνπινο Κ., Υαηδερξήζηνο Θ., 2000, Φπήζη ΓΣΠ με ηο λογιζμικό Arcview,
Δθπαηδεπηηθέο ζεκεηψζεηο γηα ην κάζεκα «Δθαξκνγέο ΓεσπιεξνθνξηθήοΓεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ», ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
«Γεσπιεξνθνξηθή», 65 ζειίδεο (απφ ην 2000 σο ην 2004)

ηηο ζεκεηψζεηο απηέο γηλφηαλ κηα πξνζπάζεηα κεηάδνζεο ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ πνπ
απαηηνχληαλ γηα ηελ επίιπζε ελφο ρσξηθνχ πξνβιήκαηνο, απφ ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ
κέρξη ηελ απφδνζε ηνπο, κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ επηηξαπέδηνπ ινγηζκηθνχ Arcview.

7.1.6 Κνπηζφπνπινο Κ., Υαηδερξήζηνο Θ., Γάξξα Αζ., 2000, Δθαπμογέρ ΓΣΠ, Δθπαηδεπηηθέο
νπ
ζεκεηψζεηο γηα ην θαη‟επηινγή κάζεκα ηνπ 5 εμακήλνπ «Δθαξκνγέο ΓΠ», ηεο
ΑΣΜ, 117 ζειίδεο (απφ ην 2000 σο ην 2004)
ηηο εθπαηδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απηέο επηρεηξείην ε εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ δπλαηνηήησλ ελφο
Γ, κέζα απφ έλα εθπαηδεπηηθφ παξάδεηγκα επίιπζεο ελφο ρσξνζεηηθνχ πξνβιήκαηνο, απφ
ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο γεσγξαθηθήο βάζεο ησλ δεδνκέλσλ κέρξη ηελ απφδνζε ηνπο,
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ Arcinfo.

3 3

7.1.7

Υαηδερξήζηνο Θ., 1999, Πποζδιοπιζμόρ Οικοπεπιθεπειών με ηη σπήζη ΓΣΠ και
Υπολογιζηικήρ Νοημοζύνηρ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, ΔΜΠ

Ζ θηινζνθία ηεο επηζηήκεο βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή ηνπ αμηψκαηνο, φηη ππάξρνπλ ηάμεηο
παξφκνησλ θαηλνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαρεηξηζζνχλ ζαλ κηα κνλάδα, κε ζθνπφ ηελ
εμαγσγή έγθπξσλ γεληθεχζεσλ ησλ φςεσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. ηελ ινγηθή απηή
εληάζζνληαη θαη νη γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ νπνίσλ απνζθνπεί ζηελ
ειάηησζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ γηα κεγάιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Δλα είδνο ηέηνησλ
πεξηθεξεηψλ είλαη θαη νη νηθνινγηθέο πεξηθέξεηεο ή νηθνπεξηθέξεηεο, νη νπνίεο έρνπλ γίλεη
γεληθά απνδεθηέο ζαλ πεξηθέξεηεο κε ζρεηηθή νκνηνγέλεηα ζε νηθνινγηθά ζπζηήκαηα ή κε
ζρεζεηο κεηαμχ νξγαληζκψλ θαη ηνπ θπζηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ
νξίσλ ηνπο απνηέιεζε ην αληηθείκελν απηήο ηεο δηαηξηβήο κηα θαη ηα κεζνδνινγηθά πιαίζηα,
φπσο νη νηθνπεξηθέξεηεο. πνπ δηαρσξίδνπλ ή θαηαηάζζνπλ θπζηθά δηαζέζηκα ζε ζρεηηθά
νκνηνγελείο κνλάδεο παξέρνπλ έλα εξγαιείν γηα ηελ επηηάρπλζε θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ
δηαδηθαζίσλ ηεο εθηίκεζεο θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο θπζηθψλ δηαζεζηκσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο
ησλ νξίσλ ησλ νηθνπεξηθεξεηψλ εμεηάζηεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα βέιηηζηα ζχγρξνλα
ηερλνινγηθά κέζα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνλ πινπνηήζνπλ. Καηαξρήλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε
ηερλνινγία ησλ Γ πνπ απν ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο ζεσξείηαη ην απηνλφεην
πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ. Απεδείρζε νηη, ηα ήδε ππάξρνληα
εξγαιεία (αιιειεπίζεζε, ζηαηηζηηθή ινγηθή) ησλ Γ δελ είλαη επαξθή γηα ηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ νηθνπεξηθεξεηψλ. Δηζη, ζεσξήζεθε
ζθφπηκνο ν εκπινπηηζκφο ησλ αλαιπηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο κε άιιεο κεζφδνπο. Γηα απηφ ην
ιφγν πεξηγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ ή θαη έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ ησλ νηθνπεξηθεξεηψλ, ζην πεξηβάιινλ ησλ Γ.
ηελ δηαηξηβή απηή πξνηάζεθε σο κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ νηθνπεξηθεξεηψλ, κε αξθεηά
πιενλεθηήκαηα, ε κε επηβιεπφκελε ηαμηλφκεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ αζαθή ινγηθή θαη
πινπνηείηαη κε λεπξσληθά δίθηπα. Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε κε ηελ νπνία ηα Γ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζε έλα
ζχζηεκα ππνζηήξημεο ρσξηθψλ πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ αλαιχζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε.
ην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο απηήο αλαπηχρζεθε κηα εθαξκνγή πξνζδηνξηζκνχ νηθνπεξηθεξεηψλ
ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Βφξεηαο Πίλδνπ κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζηνλ θαζνξηζκφ
δσλψλ πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή.

7.2 Πεξηνδηθά, Βηβιία κε θξηηέο
7.2.1 Mantonanaki M. Hatzichsristos T., Koletsi-Kounari H., Papaioanou W., 2016, SocioDemographic and Area-Related Factors Affecting the Prevalence of Caries among Preschool
Children in Greece, Community Dental Health, under publication
ηφρνο είλαη ε εθηίκεζε ηεο νδνληηθήο ηεξεδφλαο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ζηελ
Μεηξνπνιηηηθή Πεξηνρή ηεο Αζήλαο, πνπ θνηηνχλ ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία θαη λα
δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηεο ζηέξεζεο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. Γηα απην ην ζθνπφ
ζπιιέρζεθε ελα κεγάιν δείγκα, 683 παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ πεξηνρή κε
ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία, θαηά ηα έηε 2009-2011. Οη ζπκκεηέρνληεο
εμεηάζηεθαλ γηα ηελ ηεξεδφλα ησλ δνληηψλ θαη ηε ζηνκαηηθή πγηεηλή ρξεζηκνπνηψληαο
dmft θαη απινπνηεκέλν δείθηε (DI-s). Γηα ηε ζπζρεηηζε ηνπο κε κε θνηλσληθννηθνλνκηθεο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθε ην γεσδεκνγξαθηθφ ζπζηεκα ηεο
Geoinformation SA. γηα ηελ Αηηηθή. Μνληέια παιηλδξφκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ. Μεξηθά απν ηα επξήκαηα
πεξηιακβάλνπλ: ε πξνβιεπφκελε πηζαλφηεηα γηα ηεξεδφλα ήηαλ ζεκαληηθά
πςειφηεξε γηα ηνπο άλδξεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ιηγφηεξν εχπνξεο πεξηνρέο θαη
κε Έιιελεο. Δπίζεο ζηεξεκέλα παηδηά είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ 1 ή
2 ζάπηα δφληηα θαηά 10%. Σειηθά, νη ρσξηθέο θνηλσληθέο θαη δεκνγξαθηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιέο ζηελ ζηνκαηηθή πγεία, κεηαμχ ησλ παηδηψλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ Αζήλα. Ζ Γεκφζηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ Τγείαο ζα πξέπεη λα
επηθεληξσζεί ζε πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο πνπ ζηνρεχνπλ ηηο
κε πξνλνκηνχρεο πεξηνρέο θαη ηνπο αληηζηνηρνπο πιεζπζκνχο ηνπο.
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7.2.2 Papadopoulos A., Kalyvas D., Hatzichristos T., 2015, GIS Modelling for Site Specific
Nitrogen
Fertilization
towards
Soil
Sustainability,
Open
Journal,
http://www.mdpi.com/journal/sustainability/

Οη αγξφηεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
ελζσκαηψλνπλ ηελ έλλνηα ηεο πξφβιεςεο. Μηα ηέηνηα απφθαζε είλαη ε εθαξκνγή ηεο
ιίπαλζεο ηνπ εδάθνπο. Οη ππαξρνπζεο πξαθηηθέο γηα ηε ιίπαλζε ησλ εδαθψλ,
παξνπζηαδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία νδήγεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα νδεγνχλ
ζε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ζε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. Ζ κεζνδνινγία πνπ
αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ GIS, ινγηθήο ηεο
Αζάθεηαο θαη εκπεηξε γλψζε πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζνξξνπία ηνπ αδψηνπ ζε θαιιηεξγνχκελα νηθνζπζηήκαηα θαη λα
αμηνινγήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ή ηνπο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε νξηζκέλσλ
ιηπαζκάησλ, κε βάζε ρσξηθά θξηηήξηα . Έλα πξσηφηππν ζχζηεκα ρσξηθήο
ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ζρεδηάζηεθε, αλαπηχρζεθε θαη εθαξκφζηεθε ζε κηα
δεδνκέλε πεξηνρή κειέηεο. Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ δχν ελφηεηεο ( "βαζκφ
ιίπαλζεο» θαη «ηχπν ιίπαλζεο»), θάλνληαο ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο, ην
θιίκα θαη ηελ θαιιηέξγεηηηθή πξαθηηθή», φπσο θαηαγξάθεηαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Σν
ζχζηεκα δηαηξεί πεξαηηέξσ ηελ πεξηνρή ζε δψλεο φπνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη
ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη ιηπαζκάησλ, δίλνληαο νδεγίεο γηα ηε κέζνδν θαη ην ρξφλν ηεο
ιίπαλζεο.

7.2.3. Grekousis G., Hatzichristos T., 2013. Fuzzy clustering analysis in geomarketing
research. Environment and Planning B: Planning and Design, 40 pp. 95-116.
Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε πεξηγξαθή ηνπ πξψηνπ νινθιεξσκέλνπ
Γεσδεκνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, γηα ην Ννκφ Αηηηθήο. Ζ ρσξηθή κνλάδα
αλαθνξάο, ήηαλ ηα φξηα ησλ ηαρπδξνκηθψλ θσδηθψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ
πεξηθεξεηψλ βαζίζηεθε ζε δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, ζε ζηνηρεία απαζρφιεζεο,
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, αιιά θαη ζε ζηνηρεία lifestyle. Σν έξγν ζην νπνίν βαζίδεηαη ε
εξγαζία ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Γεληηθή Γξακκαηεία ¨Δξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Σo
απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ είλαη έλα εκπνξηθφ πξηφλ ην νπνίν δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά κε
ηνλ ηίηιν Insider. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, γηα πξψηε θνξά ζε γεσγξαθηθά
δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη νη αιγφξηζκνη Gustafson Kessel θαη Gath Geva.
Αλαπηχζζνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη
ηειηθά ζπκπεξάζκαηα.
7.2.4

Mantelas L., Prastacos P,, Hatzichristos T., Koutsopoulos K., 2012, Linguistic
Approach to Model Urban Growth, International Journal of Agricultural and
Environmental Information Systems, Vol 3 issue 2, pp. 35-53
Γηα ηελ βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο αζηηθνπνίεζεο ηα αζηηθά κνληέια απνηεινχλ έλα
ρξήζηκν εξγαιείν. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλα πιαίζην γηα ηελ
κνληεινπνίεζε ηεο αζηηθήο επέθηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θπςεινεηδή απηφκαηα θαη
εμειηγκέλα αζαθή ζπζηήκαηα. Δπηρεηξεί λα πεξηγξάςεη ηελ δπλακηθή ηνπ θαηλνκέλνπ
ζπλδένληαο ηα κε ηελ ρξήζε λέσλ ηειεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζεσξία
αηηηνιφγεζεο ησλ Dempster-Shafer. Σερληθέο θπςεισηψλ απηνκάησλ κε αζαθή
κεραλή κεηάβαζεο πνπ ππνζηεξίδεη ραξαθηεξηζηηθά πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ
εθαξκφδνληαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ. θαη ηελ κειινληηθή ηνπ εμέιημε κε
φξνπο θπζηθήο γιψζζαο. Σν κνληέιν δνθηκάδεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ
Μεζνγείσλ, ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή.
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7.2.5

Grekousis G., Hatzichristos T., 2012, Comparison of two fuzzy algorithms in
geodemographic segmentation analysis: The Fuzzy C-Means and Gustafson–Kessel
methods, Applied Geography, Vol 34, pp. 125-136
Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε ζχγθξηζε γηα πξψηε θνξά ζε γεσγξαθηθά
δεδνκέλα ησλ αιγφξηζκσλ κε επηβιεπφκελεο ηαμηλφκεζεο Gustafson Kessel θαη Gath
Geva. Ζ ρσξηθή κνλάδα αλαθνξάο, ήηαλ ηα φξηα ησλ ηαρπδξνκηθψλ ηνκέσλ θαη ηα
δεδνκέλα αθνξνχζαλ απν ηε κία δεκνγξαθηθά, ζηνηρεία απαζρφιεζεο, κνξθσηηθνχ
επηπέδνπ, αιιά θαη απν ηελ άιιε ζηνηρεία lifestyle ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ηελ Αηηηθή.
Αλαπηχζζνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ κεζφδσλ απηψλ ζηελ
ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηειηθά ζπκπεξάζκαηα.

7.2.6

Papadopoulos, A., Kalivas, D., Hatzichristos, T., 2011, Decision support system for
nitrogen fertilization using fuzzy theory, Computers and Electronics in Agriculture,
volume 78, issue 2, year 2011, pp. 130–139
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ δεθαεηηψλ έρεη ππάξμεη κεγάιε αλεζπρία γηα
ηνλ αληίθηππν ηεο γεσξγίαο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπο πφξνπο ηνπ. Ζ ζπκβαηηθή
γεσξγία είλαη βαζηζκέλε ζπλήζσο ζε εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη
ηελ εθαξκνγή ησλ αγξνρεκηθψλ ιηπαζκάησλ, νη νπνίεο ζέηνπλ νξηζκέλνπο
πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο ππάξρνπζαο κεηαβιεηφηεηαο ζηα εδάθε.
ηελ εξγαζία απηή, ην ζρέδην θαη ε εθαξκνγή ελφο ζπγθερπκέλνπ ζπζηήκαηνο
ππνζηήξημεο απνθάζεσλ, ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ιίπαλζε αδψηνπ,
πεξηγξάθνληαη. Σν ζχζηεκα είλαη βαζηζκέλν ζηηο κεζνδνινγίεο απφθηεζεο γλψζεο
θαη ινγηθήο ηεο Αζάθεηαο. Σν αλαιπηηθφ κέξνο ρηίδεηαη ζε κηα δνκή ηεζζάξσλ
επηπέδσλ πνπ απνηειείηαη απφ έληεθα αζαθή ζπζηήκαηα. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο πξνυπνζέηεη ηε δηαζεζηκφηεηα 14 κεηαβιεηψλ πνπ κπνξνχλ λα
ζπιιερζνχλ εχθνια θαη λα αλαθεξζνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξαθηηθψλ
θαιιηέξγεηαο. Ζ ελζσκαησκέλε γλψζε θαη ε δηαηχπσζε ησλ θαλφλσλ βαζίζηεθαλ ζε
ζπλεληεχμεηο κε εκπεηξνγλψκνλεο θαη ζην ζρνιηαζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ
βηβιηνγξαθηθψλ πφξσλ. Μηα αλάιπζε επαηζζεζίαο ηνπ αλαπηπγκέλνπ ζπζηήκαηνο
πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε αβεβαηφηεηα ηνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ θαιιηέξγεηεο
βακβαθηνχ ζηελ θεληξηθή Διιάδα απνζεθεπκέλα ζε έλα Γ. Σα απνηειέζκαηα
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε κεηαβιεηφηεηα ζην ζπληζηψκελν πνζφ ιηπάζκαηνο αδψηνπ
κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ.

7.2.7

Stratigea A,. Hatzichristos T., 2011, Experiential marketing and local tourist
development: a policy perspective, Journal of Leisure and Tourism Marketing, Vol. 2,
No. 4, pp, 274-294
Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε ρξήζε θαη ε αλάδεημε ησλ ηερλνινγηψλ ησλ
δηαδηθηπαθψλ Γ (WEB-GIS) θαη ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (virtual reality) ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε. Απφ ηε κηα κεξηά δίλεηαη έκθαζε ζηα δηαδηθηπαθά Γ σο κηα
ηζρπξή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο δπλακηθήο πιεξνθνξίαο κε ρσξηθή αλαθνξά ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο ε νπνία κπνξεί θαη λα πξνσζήζεη ζπγθεθξηκέλνπο
πξννξηζκνχο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε εξγαζία εμεηάδεη ηνλ ξφιν εηθνληθήο πινήγεζεο
ζε ηνπξηζηηθέο εθαξκνγέο θαη ηε πηζαλή αμηνπνίζε ηεο ζην ηνπξηζηηθφ marketing. Με
απηφ ηνλ ηξφπν νη ελδηαδεξφκελνη επηζθέπηεο ελφο ηφπνπ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ
πιεξέζηεξα έλαλ ηφπν θαη φζα απηφο πξνζθέξεη. Έλα ηέηνην ζχζηεκα αλαπηχρζεθε
γηα ην λεζί ηεο Εαθχλζνπ θαη ε δπλακηθή ηνπ ηα πινλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα
ηνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία απηή.

7.2.8. Kalogirou S., Hatzichristos T., 2007, A Spatial Modelling Framework for Income
Estimation, Spatial Economic Analysis, 2, 3. pp. 297-316
θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε ζηαηηζηηθή ρσξηθή αλάιπζε ηνπ κέζνπ
εηζνδήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ. Δπηρεηξείηαη ε ζπζρέηηζε ηνπ κέζνπ
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εηζνδήκαηνο κε δηάθνξνπο δεκνγξαθηθνχο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο κε
δηάθνξεο κεζφδνπο παιηλδξφκεζεο. Ζ εξγαζία απηή δελ απνηειεί κφλν κηα κειέηε ηνπ
κέζνπ εηζνδήκαηνο, αιιά θαη κηα παξνπζίαζε ζχγρξνλσλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ
αλάιπζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θπξίσο ηελ ηνπηθή κνληεινπνίεζε. Ζ κειέηε αθνξά ην
κέζν δεισκέλν εηζφδεκα γηα ην έηνο 1991, ησλ θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ 1991. Απφ ηελ αλάιπζε
πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαθχκαλζεο ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο εμεγείηαη
απφ ην πνζνζηφ πηπρηνχρσλ ΑΔΗ θαη απφ ην πνζνζηφ αιινδαπψλ. Καη νη δχν απηνί
παξάγνληεο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ην κέζν εηζφδεκα κε βάζε ηελ θιαζηθή
κνληεινπνίεζε. Χζηφζν ε ηνπηθή κνληεινπνίεζε απνθάιπςε φηη νη ζρέζεηο απηέο
είλαη κεηαβαιιφκελεο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο επηθξάηεηαο ηνπ δήκνπ Αζήλαο,
απνδεηθλχνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο κεζφδνπ απηήο.
7.2.9

Hatzichristos T, Giaoutzi M., 2006, Delineating Ecoregions for Tourism Development,
In Tourism and Regional Development: New Pathways edited by M. Giaoutzi and P.
Nijkamp, Ashgate Publisshing Ltd, UK
ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη κηα κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ νηθνινγηθψλ
πεξηθεξεηψλ, κε ηε ρξήζε Γ θαη ηεο ινγηθήο ηεο αζάθεηαο. Σα Γ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ θαη απνηεινχλ ην
θχξην κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνχ νηθνπεξηθεξεηψλ. Ζ ινγηθή ηεο Αζάθεηαο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία
εθαξκφδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ νηθνπεξηθεξεηψλ ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Β.
Πίλδνπ. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ, ζην ρεδηακφ ηνπ Σνπξηζηηθνχ πξντφληνο
αλαιχνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη. Σέινο αλαθέξνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία
θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο.

7.2.10 Hatzichristos T., 2004, Delineation of Demographic Regions using GIS and
Computational Intelligence, Environment and Planning B, Vol. 31, No 1, pp. 39-51
ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη κηα κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ δεκνγξαθηθψλ
πεξηθεξεηψλ, κε ηε ρξήζε Γ θαη κεζφδσλ ππνινγηζηηθήο λνεκνζχλεο. Ζ
πξνηεηλφκελε κέζνδνο ππνινγηζηηθήο λνεκνζχλεο είλαη ε κε επηβιεπφκελε αζαθήο
ηαμηλφκεζε ε νπνία πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα λεπξσληθψλ δηθηχσλ. Ο αιγφξηζκνο
πνπ πξνηείλεηαη είλαη ν Fuzzy Kohonen. . Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εθαξκφδεηαη γηα
πξψηε θνξά ζε δεκνγξαθηθά δεδνκέλα. Αλαιχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ,
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δεκνγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ θαζψο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο.
Δπίζεο ηνλίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ Γ ζηελ εηζαγσγή, ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ
απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία εθαξκφδεηαη ζην Γήκν ηεο
Αζήλαο. Σέινο αλαθέξνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ
ζπζηήκαηνο.
7.2.11 Hatzichristos T., Giaoutsi M., 2004, Landfill Siting using Fuzzy Logic and the Delphi
Method, International Journal of Environmental Technology and Management, Vol. 6,
Nos ½, pp. 218-231.
Οη Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) είλαη απαξαίηεηνη, αλεμάξηεηα
απφ ηε κέζνδν ή ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ επηιέγεηαη. Σα θξηηήξηα
γηα ηε ρσξνζέηεζε ελφο ΥΤΣΑ είλαη αξθεηά θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
αιιεινζπγθξνπφκελα. Γηα απηφ ην ιφγν ηα απνηειέζκαηα – νη πξνο ρσξνζέηεζε
πεξηνρέο εμαξηψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ θαζψο θαη
απφ ηε κέζνδν ρσξνζέηεζεο πνπ επηιέγεηαη θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο. Αξθεηέο
κέζνδνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρψξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηα Γ. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνηείλεηαη ε ινγηθή ηεο Αζάθεηαο γηα ηελ αλάιπζε
ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ δειθηθή κέζνδνο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ παξακέηξσλ ηεο ινγηθή ηεο
αζάθεηαο. Πεξηγξάθνληαη, ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ κεζφδσλ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπο
κέζσ θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο, ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Δπίζεο,
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παξνπζηάδεηαη κηα εθαξκνγή, ε νπνία έιαβε ρψξα, ζην θπβεξλείν ηνπ Καηξνπ, κηάο
απφ ηηο 27 δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Αηγχπηνπ.
7.2.12 Μειηδφλε Μ., Υαηδερξήζηνο Θ., 2004, ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε πεξηβάιινληνο
δηεπαθήο κε ην ρξήζηε γηα ηελ αλάιπζε ρσξηθψλ ζεκεηαθψλ πξνηχπσλ, κε ηελ
ηερληθή αλάιπζεο θαλλάβνπ, ζε πεξηβάιινλ ΓΠ, Αεισώπορ, Σφκνο 3, Σεχρνο 2, ζει.
94-112.
Ζ πεξηγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ ρσξηθψλ πξνηχπσλ απνηειεί βαζηθφ γεσγξαθηθφ
πξφβιεκα. Σα ρσξηθά πξφηππα ζπλδένληαη κε αληίζηνηρεο ρσξηθέο δηαδηθαζίεο. Οη
δηαδηθαζίεο απηέο κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε ηελ ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ θαη λα
απνδνζνχλ κε ζηαηηζηηθέο θαηαλνκέο. Μηα απν ηηο βαζηθέο κεζφδνπο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ ρσξηθψλ πξνηχπσλ είλαη ε αλάιπζε επηθάλεηαο
θαλάβνπ. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο πεξηβάιινληνο δηεπαθήο κε ην
ρξήζηε ζε έλα επηηξαπέδην Γ γηα ηελ αλάιπζε ρσξηθψλ πξνηχπσλ κε ηε κέζνδν ηεο
αλάιπζεο θαλάβνπ, κε έλαλ φζν ην δπλαηφλ πην θηιηθφ θαη εχρξεζην ηξφπν. Γηα απηφ
ην ζθνπφ αλαθέξνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο αλάιπζεο επηθάλεηαο θαλάβνπ θαζψο θαη
νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ δηεπαθήο κε ην ρξήζηε πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ
φιεο ηηο επηθάλεηεο εξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο θαη
ηα Γ.
7.2.13 Pagourtzi E., Assimakopoulos V., Hatzichrristos T., French N., 2003, Real estate
appraisal: a review of valuation methods, Journal of Property Investment and Finance,
Vol. 21 No 4, pp. 383-401
Ζ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα ηφζν γηα ηνπο ηδηψηεο
φζν θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ γε θαη ε ηδηνθηεζία είλαη παξάγνληεο ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο θαη φπσο θαη θάζε ηέηνηνο παξάγνληαο ε αμία ηεο γεο πεγάδεη απν ηελ
ρξήζε ηεο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα εμαξηάηαη απν ηε δήηεζε ηνπ πξνηφληνο ην νπνίν
απηή παξάγεη. Ζ εθηίκεζε ησλ αθηλήησλ, ζηελ απινχζηεξε ηεο κνξθή, είλαη ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνχ γηα ην νπνίν ε ηδηνθηεζία αληαιιάζεηαη ζε κηα νξηζκέλε
ρξνληθή ζηηγκή. Παξφια απηά, ππάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία ζθνπψλ γηα ηνπο νπνίνπο
ρξεηάδεηαη ε εθηίκεζε ησλ αθηλήησλ. Απηνί πνηθίιινπλ απν εθηηκήζεηο γηα
αγνξαπσιεζίεο, πξνζδηνξηζκφ θφξνπ, επελδχζεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε. Ο ζηφρνο ηεο
εξγαζίαο απηήο είλαη ε επηζθφπεζε ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
εθηίκεζε ησλ αθηλήησλ. Οη κέζνδνη κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο:
παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο. Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ ηα κνληέια
παιηλδξφκεζεο, ηα ζπγθξηλφκελα αθίλεηα, ηελ αλάιπζε θφζηνπο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ
εηζνδήκαηνο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο. Οη ζχγρξνλεο πεξηιακβάλνπλ ηα
Νεπξσληθά δίθηπα, ηηο εδνληθέο ηηκέο, κεζφδνπο ρσξηθήο αλάιπζεο, ηε ινγηθή ηεο
αζάθεηαο θαη ηα κνληέια ARIMA. ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεζφδσλ απηψλ θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα
ηνπο ζηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ.
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7.3 πλέδξηα κε θξίζε
7.3.1

Hatzichristos T., Spastra P., 2016, Municipality Waste Management Study Case:
Alimos & Haidari muicipalities, Athes, Greece, 1th International Conference on smart
data and smart cities, UDMS, Split, Croatia
Ζ εξγαζία απηή αθνξά ζηε κεζνδνινγία γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ βαζηθψλ ζηνηρείσλ
ησλ Τπνδνκψλ ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ελνο Γήκνπ κε ηελ αμηνπνίεζε
Γεσπιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη κεζφδσλ Υσξηθήο Αλάιπζεο. Πεξηιακβάλεη 3
ζηάδηα: Σν ρεδηαζκφ ησλ δσλσλ απνθνκηδήο, ηελ Υσξνζέηεζε ησλ θάδσλ ησλ
απνξξηκκάησλ θαη ην ρεδηαζκφ ησλ δξνκνινγίσλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ. Σέινο
παξνπζηάδεηαη κηα εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ έιαβε ρψξα ζηνλ Γεκν Αιίκνπ,
ζηελ Αηηηθή. Σνλίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο
θαζψο θαη ην εηήζην νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ
ζην 25%.
Πξνζδηνξηζκφο Κέληξσλ Ληαληθνχ Δκπνξίνπ θαη Αλάδεημε ηεο Σαπηφηεηάο ηνπο κε ηε
ρξήζε Γεσπιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Σδήκα Κ., Υαηδερξεζηνο Θ., αγηαο Η.,
2016, Σςνέδπιο Δλληνικού Τμήμαηορ Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Πάληεηνο, Αζήλα
Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ ρσξηθψλ πξνηχπσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ζηελ Διιάδα,
αμηνπνηψληαο ππνινγηζηηθέο δπλαηφηεηεο ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη
απεηθφληζεο Γεσπιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Ο ζηφρνο ηεο κειέηεο αθνξά ζηελ
απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηελ πφιε θαη ηελ
δηεξεχλεζε ηνπ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ησλ θεληξηθψλ ζπλνηθηψλ ηεο. Σαπηφρξνλα ε
εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ πνπ δηακνξθψλνληαη
ζηηο δηαθνξεηηθέο γεηηνληέο ηεο πφιεο, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαηάιιεισλ
κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ ζηελ πφιε.

7.3.3

Hatzichristos T., Spastra P., Marseli K., 2013, Municipality Waste Management Study
Case: Alimos, Greece, 6th International Conference on Information and
Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment, Corfu Island,
Greece, Elsevier (120 downloads)
Ζ εξγαζία απηή αθνξά ζηε κεζνδνινγία γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ βαζηθψλ ζηνηρείσλ
ησλ Τπνδνκψλ ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ελνο Γήκνπ κε ηελ αμηνπνίεζε
Γεσπιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη κεζφδσλ Υσξηθήο Αλάιπζεο. Πεξηιακβάλεη 3
ζηάδηα: Σν ρεδηαζκφ ησλ δσλσλ απνθνκηδήο, ηελ Υσξνζέηεζε ησλ θάδσλ ησλ
απνξξηκκάησλ θαη ην ρεδηαζκφ ησλ δξνκνινγίσλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ. Σέινο
παξνπζηάδεηαη κηα εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ έιαβε ρψξα ζηνλ Γεκν Αιίκνπ,
ζηελ Αηηηθή. Σνλίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο
θαζψο θαη ην εηήζην νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ
ζην 25%.

7.3.4

Υαηδερξήζηνο Θ., πάζηξα Π., Μαξζέιε Κ., 2012, ρεδηαζκφο ηεο ππνδνκήο
θαζαξηφηεηαο ελφο δήκνπ κε ηε ρξήζε γεσπιεξνθνξηαθσλ ζπζηεκάησλ. Δθαξκνγή:
Γήκνο Αιίκνπ, Σςνέδπιο Φωπικήρ Ανάλςζηρ, Υαξνθνπεην, Αζήλα
Ζ εξγαζία απηή αθνξά ζηε κεζνδνινγία γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ βαζηθψλ ζηνηρείσλ
ησλ Τπνδνκψλ ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ελνο Γήκνπ κε ηελ αμηνπνίεζε
Γεσπιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη κεζφδσλ Υσξηθήο Αλάιπζεο. Πεξηιακβάλεη 3
ζηάδηα: Σν ρεδηαζκφ ησλ δσλσλ απνθνκηδήο, ηελ Υσξνζέηεζε ησλ θάδσλ ησλ
απνξξηκκάησλ θαη ην ρεδηαζκφ ησλ δξνκνινγίσλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ. Σέινο
παξνπζηάδεηαη κηα εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ έιαβε ρψξα ζηνλ Γεκν Αιίκνπ,
ζηελ Αηηηθή. Σνλίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο
θαζψο θαη ην εηήζην νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ
ζην 25%.

3 9
7.3.5 Αλησλίνπ Υ., Πφηζηνπ, Υ. Υαηδερξήζηνο Θ., 2012, Δθηίκεζε αμηψλ γεο ζε πεξηνρέο
αλαδαζκνχ
ζηελ
Κχπξν
κε
ρξήζε
γεσπιεξνθνξηαθσλ
ζπζηεκάησλ.
Δθαξκνγή:Υνηξνθνηηία – Κχπξνο, Σςνέδπιο Φωπικήρ Ανάλςζηρ, Υαξνθνπεην, Αζήλα
Ζ εθηίκεζε αμηψλ γεο, σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηάδηα ηνπ αλαδαζκνχ, απνηειεί
ηνλ ππιψλα ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ην ηειηθφ ζρέδην αλαδηαλνκήο θαη έλαλ απφ ηνπο
βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ. Ζ εθηίκεζε αμηψλ γεο γηα ζθνπνχο
αλαδαζκνχ γίλεηαη ζπλήζσο κε ηελ κέζνδν ησλ πγθξηηηθψλ Πσιήζεσλ θαηά ηελ
νπνία ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ ηεο αμίαο αμηνινγνχληαη κε εκπεηξηθφ ηξφπν. Ζ
ζεκεξηλή δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη σο αλαρξνληζηηθή, δεδνκέλσλ ησλ δηεζλψλ
ηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα καδηθψλ εθηηκήζεσλ, ηφζν ζε επίπεδν αγνξάο
αθηλήησλ φζν θαη γηα ζθνπνχο αλαδαζκνχ. Οη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ
θαζνξηζηηθφηεξα ηελ αμία απηή απνηεινχλ παξάγνληεο «ζέζεο». ήκεξα, ηα
Γεσπιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Γ) παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο εξγαιείσλ
δηαρείξηζεο θαη αλάιπζεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο βξίζθνληαο εθαξκνγή ζε δηαδηθαζίεο
πνπ δηαρεηξίδνληαη ρσξηθή πιεξνθνξία. Ζ παξνχζα εξγαζία αμηνπνηεί ηα εξγαιεία
ησλ Γ γηα ηελ αλάιπζε θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ ρσξηθψλ παξακέηξσλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ αμία ηεο γεο. ην πιαίζην απηφ, αλαπηχζζεηαη κεζνδνινγία γηα ηελ
εθηίκεζε παξακεηξηθψλ ηηκψλ αμηψλ γεο ζε πεξηνρέο αλαδαζκνχ ζηελ Κχπξν σο κηα
πξψηε πξνζπάζεηα απηνκαηνπνίεζεο ησλ εθηηκήζεσλ, αμηνπνηψληαο ηηο δηεζλείο
ηάζεηο θαη ηελ ππάξρνπζα εκπεηξία. Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο
7.3.6

Stratigea A., Hatzichristos T., Marseli K., 2009, Development Aspects Of Web-Gis And
th
Virtual Reality As Tools Promoting Local Tourist Destinations, 4 International
Scientific Conference “Developments in Tourism, Travel & Hospitality”, Rhodes Island,
Greece
Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε ρξήζε θαη ε αλάδεημε ησλ ηερλνινγηψλ ησλ
δηαδηθηπαθψλ ΓΠ (WEB-GIS) θαη ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (virtual reality) ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε. Απφ ηε κηα κεξηά δίλεηαη έκθαζε ζηα δηαδηθηπαθά Γ σο κηα
ηζρπξή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο δπλακηθήο πιεξνθνξίαο κε ρσξηθή αλαθνξά ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο ε νπνία κπνξεί θαη λα πξνσζήζεη ζπγθεθξηκέλνπο
πξννξηζκνχο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε εξγαζία εμεηάδεη ηνλ ξφιν εηθνληθήο πινήγεζεο
ζε ηνπξηζηηθέο εθαξκνγέο θαη ηε πηζαλή αμηνπνίζε ηεο ζην ηνπξηζηηθφ marketing. Με
απηφ ηνλ ηξφπν νη ελδηαδεξφκελνη επηζθέπηεο ελφο ηφπνπ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ
πιεξέζηεξα έλαλ ηφπν θαη φζα απηφο πξνζθέξεη. Έλα ηέηνην ζχζηεκα αλαπηχρζεθε
γηα ην λεζί ηεο Εαθχλζνπ θαη ε δπλακηθή ηνπ ηα πινλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα
ηνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία απηή.

7.3.7

Μαληέιαο Δ., , Πξαζηάθνο Π., 2008, Υαηδερξήζηνο Θ., Modeling Urban Growth using
Fuzzy Cellular Automata, Σςνέδπιο Agile, Girona, Spain
ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παξνπζηάζηεθε έλα πιαίζην γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο
αζηηθήο επέθηαζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί θπςεινεηδή απηφκαηα θαη αζαθή
ζπζηήκαηα θαη επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη ηε δπλακηθή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ κειινληηθή
ηνπ εμέιημε κε φξνπο θπζηθήο γιψζζαο. Σν πιαίζην απηφ ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά απφ
αζαθή ζπζηήκαηα, θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ εζηηάδεη ζε δηαθνξεηηθφ ηκήκα ηεο
δπλακηθήο ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ εθαξκφδεηε κηα παξάιιειε ζπλδεζκνινγία κεηαμχ
ησλ ζπζηεκάησλ, ην νπνίν επλνεί ηελ απηφλνκε κειέηε θάζε επηκέξνπο ζπζηήκαηνο.
Σν κνληέιν δνθηκάδεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ, ζηελ Αλαηνιηθή
Αηηηθή.

7.3 8. Μαληέιαο Δ., , Πξαζηάθνο Π., 2008, Υαηδερξήζηνο Θ., Μνληεινπνίεζε ηεο Αζηηθήο
Αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηψληαο Κπςεινεηδή Απηφκαηα θαη Δμειηγκέλα Αζαθή
ν
πζηήκαηα – Δθαξκνγή ζηα Μεζφγεηα Αηηηθήο, 5 Σςνέδπιο Hellas GI
Ζ Αζηηθνπνίεζε απνηειεί κηα δηεξγαζία εγγελή ζηελ αλζξψπηλε πνξεία πνπ
επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά αλζξσπνγελψλ θαη θπζηθψλ κεγεζψλ
επλνψληαο ηελ αλάπηπμε αιιά θαη επηθέξνληαο πξνβιεκαηηζκνχο. Γηα ηελ βέιηηζηε
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δηαρείξηζε ηεο αζηηθνπνίεζεο είλαη απαξαίηεην λα έρνπκε κηα θαιή εηθφλα γηα ηελ
εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ, θάηη πνπ κπνξνχλ λα καο παξέρνπλ ηα αζηηθά κνληέια. ηε
παξνχζα εξγαζία παξνπζηάζηεθε έλα πιαίζην γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο αζηηθήο
επέθηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θπςεινεηδή απηφκαηα θαη εμειηγκέλα αζαθή ζπζηήκαηα.
Δπηρεηξεί λα πεξηγξάςεη δηαθνξεηηθά κέξε ηεο δπλακηθήο ηνπ θαηλνκέλνπ ελψ
εθαξκφδεηαη παξάιιειε ζχλδεζε απηψλ κε ηελ ρξήζε λέσλ ηειεζηψλ πνπ βαζίδνληαη
ζηελ ζεσξία αηηηνιφγεζεο ησλ Dempster-Shafer. Σερληθέο θπςεισηψλ απηνκάησλ κε
αζαθή κεραλή κεηάβαζεο πνπ ππνζηεξίδεη ραξαθηεξηζηηθά πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ
εθαξκφδνληαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ. θαη ηελ κειινληηθή ηνπ εμέιημε κε
φξνπο θπζηθήο γιψζζαο. Σν κνληέιν δνθηκάζζεθε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ
Μεζνγείσλ, ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή.
7.3.9

Γξαηθνχζεο Γ., Υαηδερξήζηνο Θ., Γθνπληηλάθνο Γ., Παπαδεκεηξίνπ Μ., 2008, Insider,
ν
Έλα Γεσδεκνγξαθηθφ χζηεκα γηα ηελ Αηηηθή, 5 Σςνέδπιο Hellas GI, Αζήλα
Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε πεξηγξαθή ηνπ πξψηνπ νινθιεξσκέλνπ
Γεσδεκνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, γηα ην Ννκφ Αηηηθήο. Ζ ρσξηθή κνλάδα
αλαθνξάο, ήηαλ ηα φξηα ησλ ηαρπδξνκηθψλ θσδηθψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ
πεξηθεξεηψλ βαζίζηεθε ζε δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, ζε ζηνηρεία απαζρφιεζεο,
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, αιιά θαη ζε ζηνηρεία lifestyle. Σν έξγν ζην νπνίν βαζίδεηαη ε
εξγαζία ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Γεληηθή Γξακκαηεία ¨Δξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Σo
απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ είλαη έλα εκπνξηθφ πξηφλ ην νπνίν δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά κε
ηνλ ηίηιν Insider. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, γηα πξψηε θνξά ζε γεσγξαθηθά
δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη νη αιγφξηζκνη Gustafson Kessel θαη Gath Geva.
Αλαπηχζζνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ κεζφδσλ θαζψο θαη
ηειηθά ζπκπεξάζκαηα.

7.3.10

Μαληέιαο Δ., Πξαζηάθνο Π., Υαηδερξήζηνο Θ., 2007, A Fuzzy Cellular Automata
Based Shell for Urban Growth Modeling – Pilot Application in Mesogia Area, Σςνέδπιο
Agile, Aalborg, Denmark
Ζ αζηηθή αλάπηπμε είλαη παγθφζκην θαηλφκελν. Απφ ηελ έλαξμε ηεο αλζξψπηλεο
ηζηνξίαο, ε αζηηθή αλάπηπμε πξνθαιείηαη απφ θαη έρεη σο απνηέιεζκα κηα ζεηξά απφ
νηθνινγηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
αζηηθήο αλάπηπμεο, ν πξνζδηνξηζκφο θαη ή δπλαηφλ ν έιεγρνο ηεο κειινληηθήο
αλάπηπμεο είλαη απαξαίηεηεο γηα έλαλ απνηειεζκαηηθφ ρεδηαζκφ. Γεληθά ε αζηηθή
αλάπηπμε αθνξά ηνπο Γεσεπηζηήκνλεο, νη νπνίνη έρνπλ πξνηείλεη δηάθνξεο ηερληθέο
πξνζνκνίσζεο. Ζ εξγαζία απηή πξνηείλεη έλα θέιπθνο πξνζνκνίσζεο γηα ηελ Αζηηθή
Αλάπηπμε βαζηζκέλν ζηελ ρξήζε κεζφδσλ θπςεισηψλ απηφκαησλ (Cellular
Automata) θαη ηελ ινγηθή ηεο αζάθεηαο. Μηα εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο
κεζνδνινγίαο ιακβάλεη ρψξα ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή.

7.3.11 Υαηδερξήζηνο Θσκάο, 2007, User Interface Design in a Palmtop GIS Environment
Case Study: Search for Lodging, Σςνέδπιο Mobile Mapping Technology, Padova, Italy
Οη επηθάλεηεο δηεπαθήο ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε θάπνηνπο γεληθνχο θαλφλεο νη
νπνίνη έρνπλ ζα ζηφρν ηελ απεπζείαο αιιειεπίδξαζε ησλ ζρεδηαζηψλ κε ηνπο
ρξήζηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο θαη γεληθφηεξα
ηεο δσήο ελφο ζπζηήκαηνο. Οη αξρέο ζρεδηαζκνχ δηεπαθήο κε ην ρξήζηε πνπ
ραξαθηεξίδνπλ φιεο ηηο επηθάλεηεο εξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ηα ηειεπηαία
ρξφληα ζα πξέπεη λα δηέπνπλ θαη ηα Γ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αλέιπε ηηο
ζεκειηψδεηο αξρέο θαη θαλφλεο θαζψο επίζεο θαη ηηο κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ, νη νπνίνη
πξέπεη λα ζπλζέηνπλ ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην αλάπηπμεο ελφο πεξηβάιινληνο
δηεπαθήο κε ην ρξήζηε ζε έλα επηηξαπέδην Γ. Οη αξρέο απηέο εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ πιαηζίνπ δηεπαθήο κε ην ρξήζηε γηα ηελ εχξεζε θαηαιχκαηνο απφ έλα
ρξήζηε ζε θίλεζε, ζε πεξηβάιινλ θνξεηνχ Γ. Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
είλαη ην ArcPad 6.03 (NT) θαη ην ινγηζκηθφ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ArcPad Studio 6.0
(NT).
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7.3.12 Υαληδή Ησάλλα, Υαηδερξήζηνο Θσκάο, 2006, Αλάπηπμε δηαδξαζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα
ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ θνξεηνχ ΓΠ, Σςνέδπιο HELLASGI, ΑΘήλα
ηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο δηαδξαζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ζπιινγή
ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θηηξίσλ ζε επίπεδν νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. Ο ρξήζηεο
εθνδηαζκέλνο κε έλαλ Personal Digital Assistant (PDA), ζπιιέγεη ηαρπδξνκηθέο
δηεπζχλζεηο θαη ηηο εηζάγεη ζηε γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ. Αθνχ δηεξεπλήζεθαλ νη
αξρέο θαη ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ελφο
επηηπρνχο δηαδξαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζπλζήθεο θίλεζεο, έγηλε ε αλάπηπμε ηεο
εθαξκνγήο. Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην ArcPad 6.03 (NT) θαη ην
ινγηζκηθφ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ArcPad Studio 6.0 (NT).
7.3.13 Υαηδερξήζηνο Θσκάο, Καιιίηζα Αλησλία, 2006, Αλάπηπμε γεσδεκνγξαθηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ην Ννκφ Αηηηθήο, Σςνέδπιο HELLASGI, Αζήλα
Ζ εξγαζία παξνπζίαδε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ελφο
γεσδεκνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ λνκφ ηεο Αηηηθήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ
παξνπζηάζηεθαλ ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπξηφηεξσλ κεζφδσλ κε
επηβιεπφκελεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ε ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε, ηα λεπξσληθά δίθηπα, ε
αζαθήο ηαμηλφκεζε θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν ηειεπηαίσλ, νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ δεκνγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ. Οη θπξηφηεξεο
κεζφδνη, εθαξκφζηεθαλ ζηα δεδνκέλα ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγεζνχλ νη δεηνχκελεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο νκάδεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπο
ζπγθξίζεθαλ θαη ηειηθά επηιέρζεθε ε αζαθήο ηαμηλφκεζε, ε νπνία πινπνηείηαη κε ηνλ
αιγφξηζκν Fuzzy C-means. Αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ
πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο θαζψο επίζεο θαη ηειηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ
εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο.
7.3.14 Καινγήξνπ ., Υαηδερξήζηνο Θ., Φαξδέιινπ Α., 2005, Δθηίκεζε εηζνδήκαηνο ζην
Γήκν ηεο Αζήλαο κε ηε ρξήζε Πνζνηηθψλ Γεσγξαθηθψλ Μεζφδσλ, Σςνέδπιο
Computers in Urban Planning, London
θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε εθηίκεζε ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ
δήκνπ Αζελαίσλ. Ζ εθηίκεζε ηνπ επηρεηξήζεθε κε ηε ζπζρέηηζε δηάθνξσλ
δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Ζ εξγαζία απηή δελ
απνηέιεζεί κφλν κηα κειέηε ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο, αιιά θαη κηα παξνπζίαζε
ζχγρξνλσλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θπξίσο ηελ ηνπηθή
κνληεινπνίεζε. Ζ κειέηε αθνξά ην κέζν δεισκέλν εηζφδεκα γηα ην έηνο 2001, ησλ
θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο
πιεζπζκνχ ηνπ 2001. Δπίζεο επηρεηξείηαη κηα ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα
απνηειέζκαηα αληίζηνηρεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηα δεδνκέλα ηνπ 1991.
7.3.15 Μειηδφλε Μ., Υαηδερξήζηνο Θ., 2004, ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε δηεπαθήο κε ην
ε
ρξήζηε γηα ηελ αλάιπζε ρσξηθψλ ζεκεηαθψλ πξνηχπσλ ζε πεξηβάιινλ ΓΠ, 1
Ημεπίδα HellasGI για νέοςρ επεςνηηέρ, Αζήλα
Ζ πεξηγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ ρσξηθψλ πξνηχπσλ απνηειεί βαζηθφ γεσγξαθηθφ
πξφβιεκα. Σα ρσξηθά πξφηππα ζπλδένληαη κε αληίζηνηρεο ρσξηθέο δηαδηθαζίεο. Οη
δηαδηθαζίεο απηέο κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε ηελ ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ θαη λα
απνδνζνχλ κε ζηαηηζηηθέο θαηαλνκέο. Μηα απν ηηο βαζηθέο κεζφδνπο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ ρσξηθψλ πξνηχπσλ είλαη ε αλάιπζε επηθάλεηαο
θαλάβνπ. θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο πεξηβάιινληνο δηεπαθήο κε ην
ρξήζηε ζε έλα επηηξαπέδην Γ γηα ηελ αλάιπζε ρσξηθψλ πξνηχπσλ κε ηε κέζνδν ηεο
αλάιπζεο θαλάβνπ, κε έλαλ φζν ην δπλαηφλ πην θηιηθφ θαη εχρξεζην ηξφπν. Γηα απηφ
ην ζθνπφ αλαθέξνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο αλάιπζεο επηθάλεηαο θαλάβνπ θαζψο θαη
νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ δηεπαθήο κε ην ρξήζηε πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ
φιεο ηηο επηθάλεηεο εξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο θαη
ηα Γ.
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7.3.16 Υαηδεληθνιάνπ Δ., Υαηδερξήζηνο Θ., 2004, Πξφβιεςε αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ κε
πνζνηηθέο κεζφδνπο, Σςνέδπιο HellasGI, Αζήλα
Μέζνδνη γηα ηελ πξφβιεςε ζέζεσλ κε αξραηνινγηθή ζεκαζία, έρνπλ αλαπηπρζεί εδψ
θαη αξθεηά ρξφληα, βαζηδφκελεο ζηελ γλψζε «εηδηθψλ» επηζηεκφλσλ, κε ζηφρν ηελ πην
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αξραηνινγηθψλ δηαζεζίκσλ. Οη κέζνδνη απηέο
βαζίδνληαη ζην γεγνλφο φηη νη επηινγή ησλ ζέζεσλ κπνξεί λα εμεγεζεί θαη λα
πξνβιεθζεί απφ κηα ζεηξά πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, γλσζηνχο ζηνπο εηδηθνχο
απφ άιιεο αλαζθαθέο. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, πξνηείλνληαη σο εξγαιεία γηα ηελ
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηα Γ γηα ηελ εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απεηθφληζε
ησλ δεδνκέλσλ θαη ε ινγηθή ηεο αζάθεηαο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο γλψζεο, πνπ
αθνξά ζηε ζπζρέηηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ κε ηηο αξραηνινγηθέο ζέζεηο.
Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο θαη επαιήζεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ
εθαξκφδεηαη επίζεο ε ηερληθή ηεο αιιειεπίζεζεο. Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία
επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, εθαξκφδεηαη ζε έλα λεζί ησλ Γπηηθψλ Κπθιάδσλ, ζηελ
Διιάδα. Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ
ζπζηήκαηνο.
7.3.17 Καινγήξνπ ., Υαηδερξήζηνο Θ., 2004, Δθηίκεζε εηζνδήκαηνο ζην Γήκν ηεο Αζήλαο
κε ηε ρξήζε Γεσγξαθηθά ηαζκηζκέλεο Παιηλδξφκεζεο, Σςνέδπιο HellasGI, Αζήλα
θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε ζηαηηζηηθή θαη ρσξηθή αλάιπζε κέζνπ εηζνδήκαηνο
ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ. Παξάιιεια επηρεηξήζεθε ε ζπζρέηηζε
εηζνδήκαηνο κε δηάθνξνπο δεκνγξαθηθνχο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο κε
κεζφδνπο παιηλδξφκεζεο. Ζ εξγαζία απηή δελ απνηειεί κφλν κηα κειέηε ηνπ κέζνπ
εηζνδήκαηνο, αιιά θαη κηα παξνπζίαζε ζχγρξνλσλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θπξίσο ηελ ηνπηθή κνληεινπνίεζε. Ζ κειέηε αθνξά ην κέζν
δεισκέλν εηζφδεκα γηα ην έηνο 1991, ησλ θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ 1991. Απφ ηελ αλάιπζε
πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαθχκαλζεο ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο εμεγείηαη
απφ ην πνζνζηφ πηπρηνχρσλ ΑΔΗ θαη απφ ην πνζνζηφ αιινδαπψλ. Καη νη δχν απηνί
παξάγνληεο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ην κέζν εηζφδεκα κε βάζε ηελ θιαζηθή
κνληεινπνίεζε. Χζηφζν ε ηνπηθή κνληεινπνίεζε απνθάιπςε φηη νη ζρέζεηο απηέο
είλαη κεηαβαιιφκελεο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο επηθξάηεηαο ηνπ δήκνπ Αζήλαο,
απνδεηθλχνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο κεζφδνπ απηήο.
7.3.18 Hatzichristos Thomas, Potamias J., 2004, Defuzzification operators for geographic
data of nominal scale, Geoinformatics Conference, Gavle, Sweeden
ηηο κέξεο καο ππάξρνπλ αξθεηέο εθαξκνγέο ηεο ινγηθήο ηεο αζάθεηαο ζε ζπλδπαζκφ
κε ηα Γ. Αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε, ηελ απεηθφληζε αιιά θαη ηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ. Σα βαζηθά ζηνηρεία ελφο αζαθνχο ζπζηήκαηνο είλαη: Ζ αζαθνπνίεζε, ε
δεκηνπξγία ησλ θαλφλσλ, ε επεμεξγαζία ησλ θαλφλσλ θαη ε απαζαθνπνίεζε. ηα
πεξηζζφηεξα εγρεηξίδηα γηα ηε ινγηθή ηεο αζάθεηαο, φπσο θαη ζηηο γεσγξαθηθέο
εθαξκνγέο, ε απαζαθνπνίεζε κεηαρεηξίδεηαη κε πνιχ ιηγφηεξεο ιεπηνκέξεηεο απν ηα
ππφινηπα ζηάδηα. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο είλαη ην ζθεπηηθφ ηεο είλαη εληειψο αληίζεην
απν ηνλ θχξην ζθνπφ ηεο ινγηθήο ηεο αζάθεηαο θαη ησλ αζαθψλ ζπλφισλ, δειαδή
ηελ επέθηαζε ησλ δπαδηθήο ινγηθήο. Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη αξρηθά ε
επηζθφπεζε ησλ ηερληθψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ απαζαθνπνίεζε
γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε πνηνηηθή θιίκαθα, ηφζν δηαθξηηψλ φζν θαη ζπλερψλ
θαζψο επίζεο ε εθαξκνγή απηψλ ησλ ηερληθψλ ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Σα
γεσγξαθηθά δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο απηήο πξνέξρνληαη απν ηνλ ρψξν ησλ
γεσδεκνγξαθηθψλ γηα ηα δηαθξηηά δεδνκέλα θαη απν ην ρψξν ηεο κνληεινπνίεζεο θαη
πξφβιεςεο αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ γηα ζπλερή δεδνκέλα. Σα απνηειέζκαηα ησλ
ηερληθψλ ζπγθξίλνληαη θαη ηειηθά ζπκπεξάζκαηα παξνπζηάδνληαη.
7.3.19

Παπαδφπνπινο Α., Καιχβαο Γ., Υαηδερξήζηνο Θ., 2004, Αμηνιφγεζε
εδαθνηνπνθιηκαηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα θαιιηέξγεηα πνηθηιηψλ νηλνπνηίαο κε ηε
ρξήζε Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ Πξνζδηνξηζκφο Σςνέδπιο HellasGI,
Αζήλα
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Ζ επίδξαζε ησλ εδαθηθψλ, ηνπνγξαθηθψλ θαη θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ παξαγσγή
ησλ ακπειψλσλ θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ θξαζηνχ, ζεσξείηαη δεδνκέλε. Ζ
εμέηαζε ηεο ελ ιφγσ επίδξαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κειέηε δεπηεξνγελψλ
βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιχρξνλεο εκπεηξίαο αξκνδίσλ
θνξέσλ θαη εηδηθψλ κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ησλ Γ. Ζ πεξηνρή κειέηεο
αθνξνχζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Νεκέαο θαη νη παξάκεηξνη πνπ αμηνινγήζεθαλ
είλαη ε έθζεζε θαη ε θιίζε ησλ πξαλψλ, ην πςφκεηξν, ην έδαθνο, ε θάιπςε γεο, ε
βξνρφπησζε θαηά ηνπο κήλεο ηνπ ηξπγεηνχ, ε ζεξκνθξαζία ησλ ζεξηλψλ κελψλ θαη ε
δηάξθεηα θαη ε έληαζε ηεο νιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ θαξπφδεζε ηεο
ακπέινπ κέρξη ηνλ ηξπγεηφ. Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ έγηλε κέζσ ηεο
απφδνζεο βαξψλ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπο, αλαιφγσο ηεο επίδξαζήο ηνπο επί
ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ νίλνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε
άιγεβξα ραξηψλ (map algebra) ζε πεξηβάιινλ Γ, κε ηα εξγαιεία ηεο νπίνίαο
πξνζδηνξίζηεθαλ νη ηειηθέο δψλεο ακπεινθαιιηέξγεηαο.
7.3.20 Υαηδερξήζηνο Θ., Γηανπηδή Μ., 2003, Υσξνζέηεζε ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο
απνξξηκκάησλ κε ηελ ρξήζε ηεο δειθηθήο κεζφδνπ θαη ηεο ινγηθήο ηεο αζάθεηαο,
“European Quolloquium on Theoretical and Qualitative Geography” Conference,
Lucca, Italy
Οη Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) είλαη απαξαίηεηνη, αλεμάξηεηα
απφ ηε κέζνδν ή ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ επηιέγεηαη. Σα θξηηήξηα
γηα ηε ρσξνζέηεζε ελφο ΥΤΣΑ είλαη αξθεηά θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
αιιεινζπγθξνπφκελα. Γηα απηφ ην ιφγν ηα απνηειέζκαηα – νη πξνο ρσξνζέηεζε
πεξηνρέο εμαξηψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ θαζψο θαη
απφ ηε κέζνδν ρσξνζέηεζεο πνπ επηιέγεηαη θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο. Αξθεηέο
κέζνδνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρψξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηα Γ. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνηείλεηαη ε ινγηθή ηεο αζάθεηαο γηα ηελ αλάιπζε
ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ δειθηθή κέζνδνο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ παξακέηξσλ ηεο ινγηθή ηεο
αζάθεηαο. Πεξηγξάθνληαη, ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ κεζφδσλ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπο
κέζσ θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο, ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Δπίζεο,
παξνπζηάδεηαη κηα εθαξκνγή, ε νπνία έιαβε ρψξα, ζην θπβεξλείν ηνπ Καηξνπ, κηάο
απφ ηηο 27 δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Αηγχπηνπ.
7.3.21 Υσκαηά Α., Υαηδερξήζηνο Θ., 2002, Πιαίζην αλάπηπμεο δηεπαθήο κε ην ρξήζηε ζε
ο
πεξηβάιινλ ΓΠ, 2 Σςνέδπιο HellasGI, Αζήλα
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αλαιχεη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο θαη θαλφλεο θαζψο επίζεο
θαη ηηο κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ, νη νπνίνη πξέπεη λα ζπλζέηνπλ ην κεζνδνινγηθφ
πιαίζην αλάπηπμεο ελφο πεξηβάιινληνο δηεπαθήο κε ην ρξήζηε ζε έλα επηηξαπέδην
Γ. Σηο γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ ζπλζέηνπλ ε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ πξέπεη λα έρεη
ην ζχζηεκα, ε ηππνπνίεζε, ε ζπλέπεηα θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ, ε αζθάιεηα θαη
αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ε ζρεδίαζε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ηέινο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. Οη κέζνδνη
ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλνπλ θάπνηα εηδηθά ηεζη ζηα νπνία ππφθεηληαη νη κειινληηθνί
ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα ειέγρεη ν ζρεδηαζηήο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο λα
θαηαιαβαίλνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ εθθξάζεηο ζχκβνια θαη ραξαθηήξεο. Αθφκε
πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν θάζε ζρεδηαζηήο ζα θαζνξίζεη ηελ
πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ζα ζπληάμεη έηζη ην πξνθίι ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη
παξαπάλσ αξρέο, θαλφλεο, θαη κέζνδνη θπξίσο απηέο πνπ κπνξνχζαλ λα
πινπνηεζνχλ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πιαηζίνπ δηεπαθήο κε ην ρξήζηε
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «Δζληθφ Γίθηπν Πιεξνθνξηψλ Πεξηβάιινληνο – Σκήκα
Βηνκεραλίαο». θνπφο ηεο εθαξκνγήο ήηαλ ε δηαρείξηζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ
πνπ αθνξνχλ ζηηο θπξηφηεξεο βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ θαζνξίζηεθαλ απφ ην
ΤΠΔΥΧΓΔ.
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7.3.22 Ζatzinikolaou E., Hatzichristos T., Siolas A., Mantzourani E., 2002, Predicting
archaeological site locations using GIS and Fuzzy logic, “Computer applications and
quantitative methods in archaeology” Conference, Heraklion, Greece
Μέζνδνη γηα ηελ πξφβιεςε ζέζεσλ κε αξραηνινγηθή ζεκαζία, έρνπλ αλαπηπρζεί εδψ
θαη αξθεηά ρξφληα, βαζηδφκελεο ζηελ γλψζε «εηδηθψλ» επηζηεκφλσλ, κε ζηφρν ηελ πην
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αξραηνινγηθψλ δηαζεζίκσλ. Οη κέζνδνη απηέο
βαζίδνληαη ζην γεγνλφο φηη νη επηινγή ησλ ζέζεσλ κπνξεί λα εμεγεζεί θαη λα
πξνβιεθζεί απφ κηα ζεηξά πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, γλσζηνχο ζηνπο εηδηθνχο
απφ άιιεο αλαζθαθέο. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, πξνηείλνληαη σο εξγαιεία γηα ηελ
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηα Γ γηα ηελ εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απεηθφληζε
ησλ δεδνκέλσλ θαη ε ινγηθή ηεο αζάθεηαο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο γλψζεο, πνπ
αθνξά ζηε ζπζρέηηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ κε ηηο αξραηνινγηθέο ζέζεηο.
Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, εθαξκφδεηαη ζε έλα λεζί
ησλ Γπηηθψλ Κπθιάδσλ, ζηελ Διιάδα. Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη
ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
7.3.23 Ioannidis C., Hatzichristos T., 2001, A municipality selection proposal for the expansion
of the Hellenic Cadastre, using Fuzzy Logic, FIG (Commision 3 – WG 3.1) Workshop
on Spatial Inforamtion Management, Athens, Greece
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην είλαη θαηά θνηλή νκνινγία , έλα απν ηα κεγαιχηεξα ηερληθά
έξγα ζηε Υψξα. Λφγσ ηεο έθηαζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ, ππάξρνπλ δηάθνξα
πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ. Έλα απφ απηά είλαη ε δηαδηθαζία
επηινγήο ησλ θνηλνηήησλ πξνο θηεκαηνγξάθεζε. Ζ κεζνδνινγία ηεο επηινγήο ζα
πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθή, λα κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη θαη λα
πινπνηείηαη εχθνια θαη λα είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηφρνο
ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο κηαο κεζνδνινγίαο γηα ηελ επηινγή ησλ
πξνο θηεκαηνγξάθεζε θνηλνηήησλ. Γηα απηφ ην ζθνπφ θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο
δηαδηθαζίαο επηινγήο, ηα θξηηήξηα θαζψο θαη ε κέζνδνο επίιπζεο. Γηα ηελ πινπνίεζε
ηεο κεζνδνινγίαο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία ησλ Γ θαη ε Λνγηθή ηεο Αζάθεηαο. Σα
Γ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απεηθφληζε ησλ
γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ ε ινγηθή ηεο Αζάθεηαο γηα ηελ αλάιπζε ηνπο. Ζ
εξγαζία πεξηιακβάλεη επίζεο κηα εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αλαθέξζεθε. Ζ
πεξηνρή κειέηεο είλαη ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ε ηεξαξρηθή
θαηάηαμε ησλ θνηλνηήησλ ηεο, σο πξνο ηελ πξνηεξαηφηεηα θηεκαηνγξάθεζεο.
7.3.24 Karkazi A., Hatzichristos T, Emmanouilidi B., Mavropoulos A., 2001, Landfills siting
th
using GIS and Fuzzy logic, 8 International Waste Management & Landfill
Symposium, Sardinia, Italy
ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, γηα ηε ρσξνζέηεζε ΥΤΣΑ πξνηείλεηαη ε ινγηθή ηεο
αζάθεηαο γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα Γ. Πεξηγξάθνληαη, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ θαη ε
αμηνπνίεζε ηεο κέζσ θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο, ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα.
Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη κηα εθαξκνγή, ε νπνία έιαβε ρψξα, ζην θπβεξλείν ηνπ
Καηξνπ, κηάο απφ ηηο 27 δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Αηγχπηνπ, ελψ ηα απνηειέζκαηα
ηεο ζπγθξίλνληαη κε απηά ηεο ινγηθήο Bool.
7.3.25 Hatzichristos Σ., 1999, Delineation of Demographic Regions using GIS and Fuzzy
Classification, GIS Planet Conference, Lisbon, Portugal
Ο ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε αμηνπνίεζε ηεο αζαθνχο κε επηβιεπφκελεο
ηαμηλφκεζεο σο κεζφδνπ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ νκνηνγελψλ δεκνγξαθηθψλ
πεξηθεξεηψλ, κέζσ ησλ Γ. Σα Γ πξνζθέξνπλ έλα ζχλνιν εξγαιείσλ γηα ηελ
εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ, ελψ ε αζαθήο
ηαμηλφκεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. ηε ζπγθεθξηκέλε
εξγαζία, γηα πξψηε θνξά ζε γεσγξαθηθά δεδνκέλα, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία
επηινγήο ηνπ βέιηηζηνπ αξηζκνχ πεξηθεξεηψλ ζηελ αζαθή ηαμηλφκεζε, φπσο επίζεο
πξνηείλεηαη λέα κεζνδνινγία απαζαθνπνίεζεο (defuzzyfication) ησλ απνηειεζκάησλ.
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Ζ πξνηεηλφκελε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ δεκνγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ εθαξκφδεηαη
ζην Γήκν ηεο Αζήλαο. Σέινο αλαπηχζζνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα
ηεο κεζφδνπ.
7.3.26 Υαηδερξήζηνο Θ., Αζαλαζνπνχινπ Ν., 1997, Υσξηθή Αλάιπζε ηεο Τπνδνκήο ηεο
Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα κέζσ ησλ ΓΠ, Σςνέδπιο Δλληνικού Τμήμαηορ
Πεπιθεπειακήρ Δπιζηήμηρ, Αζήλα
Οη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο ήηαλ απφ ηε κία, ν ππνινγηζκφο θαη ε ραξηνγξάθεζε
νξηζκέλσλ βαζηθψλ δεηθηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ κε ζαθήλεηα ηελ πιηθή θαη αλζξψπηλε
ππνδνκή ηεο εθπαίδεπζεο αλά Ννκφ ζηελ Διιάδα θαη απφ ηελ άιιε, ε επηζήκαλζε
ειιείςεσλ θαη αληζνηήησλ πνπ νθείινληαλ είηε ζηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε είηε ζε
θνηλσληθννηθνλνκηθέο παξακέηξνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ αμηνπνηήζεθε ε ηερλνινγία
ησλ Γ, ε νπνία δηαδξακαηίδεη έλα θαζνξηζηηθφ ξφιν, ηφζν ζηε δηαρείξηζε ησλ
δεδνκέλσλ, φζν θαη ζηελ αλάιπζε ηνπο. Ζ πξνζθνξά ηεο ππνδνκήο ηεο εθπαίδεπζεο
αλα Ννκφ (θαζεγεηέο, εξγαζηήξηα, αίζνπζεο θηι) βαζίζζεθε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
δείθηε ζέζεο (location quotient), φπσο θαη ε δήηεζε γηα εθπαίδεπζε (πιεζπζκφο,
καζεηέο θηι). Αθφκα, νη Ννκνί θαηαηάρζεθαλ ηεξαξρηθά ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή
ηνπο ππνδνκή ζε θαηεγνξίεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηάμεσλ έγηλε ρξήζε
ζηαηηζηηθήο ηαμηλφκεζεο, θαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ αξθεηψλ δεκνθηιψλ
αιγνξίζκσλ. Σέινο ζπζρεηίδεηαη ε ηνπνγξαθία ηεο ππνδνκήο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ
πνιηηηθή άζθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο.
7.3.27 Υαηδερξήζηνο Θ., 1997, Πξνζδηνξηζκφο νηθνπεξηθεξεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ΓΠ θαη
Αζαθή Λνγηθή, Σςνέδπιο Δλληνικήρ Δηαιπείαρ Δπισειπηζιακών Δπεςνών, Αζήλα
ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νηθνπεξηθεξεηψλ πξνηάζεθαλ
ηα Γ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αζαθή ινγηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ αζαθή
ηαμηλφκεζε. Σα Γ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ θαη απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ αιγνξίζκσλ
αζαθνχο ηαμηλφκεζεο, ζπληζηψληαο έηζη έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ δηαδηθαζία
ππνζηήξημεο ησλ απνθάζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αζαθή κε επηβιεπφκελε
ηαμηλφκεζε, ε νπνία πινπνηήζεθε απφ ηνλ αιγφξηζκν Fuzzy K-Means. Ζ παξαπάλσ
κεζνδνινγία πινπνηήζεθε ζηε Β. Πίλδν κε θξηηήξην ηελ Παλίδα ηεο. Σα
πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ αλαπηχζζνληαη ζηα ηειηθά
ζπκπεξάζκαηα.
7.3.28 Υαηδερξήζηνο Θ., 1997, χγθξηζε ηερληθψλ κε επηβιεπφκελεο ηαμηλφκεζεο γηα ηελ
δεκηνπξγία νηθνπεξηθεξεηψλ κέζσ ησλ ΓΠ, Σςνέδπιο “Γεωγπαθικά Σςζηήμαηα
Πληποθοπιών και Ανάλςζη ηος Φώπος”, ΔΜΠ, Αζήλα
Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο, γίλεηαη ζπλήζσο απνζπαζκαηηθά, κε δηαδηθαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ
θξίζε ηνπ εθάζηνηε ππεπζχλνπ δηαρείξηζεο θαη ζηεξνχληαη νξζνινγηζκνχ θαη
ηππνπνίεζεο. ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, έλα πιαίζην ην νπνίν επηρεηξεί κε
αληηθεηκεληθφ θαη νξζνινγηθφ ηξφπν, λα ηαμηλνκήζεη ζε νκνηνγελείο δψλεο πξνζηαζίαο,
νηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπο, είλαη νη
πεξηβαιινληηθέο πεξηθέξεηεο ή νηθνπεξηθέξεηεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
νηθνπεξηθεξεηψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί αξθεηέο κέζνδνη. Ζ πην απηνκαηνπνηεκέλε
κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ είλαη ε κε επηβιεπφκελε ηαμηλφκεζε. ηε ζπγθεθξηκέλε
εξγαζία έγηλε ζχγθξηζε ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ηεο αζαθνχο κε επηβιεπφκελεο
ηαμηλφκεζεο, κέζσ ησλ αιγνξίζκσλ K-Means θαη Fuzzy K-Means, γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ηεο πην θαηάιιειεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ νηθνπεξηθεξεηψλ. Ζ ηερλνινγία ησλ Γ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε, ηελ απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ θαη
απνηέιεζε ην ηδαληθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ αιγνξίζκσλ. Ζ
εθαξκνγή θαη ε ζχγθξηζε ησλ κεζφδσλ έιαβε ρψξα ζηε Βφξεηα Πίλδν κε θξηηήξην ηελ
Παλίδα ηεο. Σέινο αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζχγθξηζεο.
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7.3.29 Ζatzichristos Σ., Koutsopoulos Κ., 1997, Delineation of Ecoregions using GIS and
Fuzzy logic, Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information,
Vienna, Austria
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, απνηεινχζε νπζηαζηηθά κηα ζχληκεζε ηεο πξνεγνχκελεο
εξγαζίαο. Σα Γ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αζαθή κε επηβιεπφκελε ηαμηλφκεζε, ε νπνία
ππνβνεζείηαη απφ ηελ a priori απφδνζε βαξψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ νηθνπεξηθεξεηψλ ζηε Β. Πίλδν κε θξηηήξην ηελ Παλίδα ηεο κε κηα
επηγξακκαηηθή παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο.
7.3.30 Hatzichristos Σ., Koutsopoulos Κ., 1996, Ecosystem classification: A first step in
development of National Parks, 3d Workshop of the Southern Section of Regional
Science, Xalkis, Greece
ηελ εξγαζία απηή, πξνηεηλφηαλ σο εξγαιείν πξνζδηνξηζκνχ νηθνπεξηθεξεηψλ, ε
αζαθήο κε επηβιεπφκελε ηαμηλφκεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ a priori απφδνζε βαξψλ,
ζε πεξηβάιινλ Γ. Σα Γ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ θαη απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ αλαιπηηθψλ
εξγαιείσλ. Σα αλαιπηηθά εξγαιεία είλαη ε αζαθήο κε επηβιεπφκελε ηαμηλφκεζε, ηε
νπνίαο ε ιεηηνπξγία ππνβνεζείηαη απφ ηελ a priori απφδνζε βαξψλ. Ζ παξαπάλσ
κεζνδνινγία πινπνηήζεθε ζηε Β. Πίλδν κε θξηηήξην ηελ Παλίδα ηεο θαη παξνπζηάδεηαη
κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο.
7.3.31 Υαηδερξήζηνο Θ., Φψηεο Γ., 1993, Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο θαη ράξαμε Κνηλσληθήο
ο
Πνιηηηθήο: Μηα πξνζέγγηζε κέζσ ησλ ΓΠ, 1 Δθνικό Σςνέδπιο Δλληνικού Τμήμαηορ
Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Αλάβπζζνο, Αζήλα
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αλαθεξφηαλ ζηελ δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο
νξγάλσζεο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνο ηνπο ειηθησκέλνπο. Ζ ηερλνινγία ησλ Γ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ ρσξηθψλ πξνηχπσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, ελψ
παξάιιεια ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηνλ εληνπηζκφ
βέιηηζησλ παξεκβάζεσλ, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, νη
απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Πην
ζπγθεθξηκέλα αλαιχεηαη ε πξνζθνξά Κέληξσλ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Ζιηθησκέλσλ
(ΚΑΠΖ) αλα Ννκφ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα θαη ε δήηεζε γηα ΚΑΠΖ, πνπ απνηειεί ν
πιεζπζκφο κε ζπγθεθξηκέλα ειηθηαθά φξηα. Αθφκα ζπζρεηίδεηαη ε πξνζθνξά κε ηε
δήηεζε θαη πξνθχπηνπλ πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, γηα ηηο νπνίεο θαη πξνηείλεηαη ιχζε.
Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο ησλ αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ ησλ Γ, ζηελ
δηαδηθαζία ράξαμεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπο.

7.4 Κξηηήο ζε πεξηνδηθά, ζπλέδξηα, δηαγσληζκνύο










ΔΚΔΔ απν ην 2015
HellasGI, απν ην 2010
Environment and Planning B, απν ην 2008
FIG, απν ην 2009
Αεηρψξνο απφ ην 2010
Intelligent Information Management, απν ην 2012
HAICTA απν ην 2012
Int. Journal of Foresight and Innovation Policy απν ην 2014

4 7

7.5 Παξνπζηάζεηο ζε πλέδξηα, Ζκεξίδεο
7.5.1.

Λφληνπ Υ., Υαηδερξήζηνο Θ.,ηψξα Δ., 2014, Αλάπηπμε δηδηθηπαθνχ
γεσπιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απεηθνληζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηεο
ΔΛΣΑΣ, Σςνέδπιο HellasGI, Αζήλα

7.5.2. Υαηδερξήζηνο Θ., 2014, Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ Ν. 3882/2010, ηξνγγπιφ ηξαπέδη
γηα ηελ Οδεγία Inspire. Σςνέδπιο HellasGI, Αζήλα
7.5.3. Υαηδερξήζηνο Θ., 2014, Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ Ν. 3882/2010, Σςνέδπιο ΠΣΓΑΤΜ,
Θεο/λίθε
7.5.4. Υαηδερξήζηνο Θ., 2014, Γεσπιεξνθνξηαθφ πζηεκα Γηαρείξηζεο Γεσηξήζεσλ
Πεξηθεξεηαο Θεζζαιίαο, International Symposium “Water Utility Support”, Αζήλα
7.5.5. Υαηδερξήζηνο Θ., 2014, Ζ ρσξηθή δηαζηαζε ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκηθψλ Δληζρχζεσλ
ησλ Δπηρεηξήζεσλ, ηξνγγπιφ ηξαπέδη Ημεπίδαρ ΔΦΔΠΑΔ, Αζήλα
7.5.6. Υαηδερξήζηνο Θ., 2012, Πξνβιήκαηα θ Πξννπηηθέο ηνπ Ν. 3882/2010, Ημεπίδα
HellasGI, Βφινο
7.5.7 Hatzichristos Σ., Photis G., Koutsopoulos K., 1993, Regional Welfare Planning using
GIS technology, ESRI European Users meeting, Athens

7.6 Άιιεο
 Ζ πξσηνβνπιία, νδεγία γηα ηελ επξσπαηθή ππνδνκή ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ (inspire) θαη ν
ξνινο ηνπ ΣΔΔ, Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ΣΔΔ, 2006
 Πξνζδηνξηζκφο ησλ εζηηψλ δηαζθέδαζεο ζηελ Αζήλα, εθεκεξίδα “Απνγεπκαηηλή”, 13
Απξηιίνπ 2005
 Ο ξφινο ηεο γεσγξαθίαο ζηελ αλάπηπμε ησλ αζζελεηψλ, εθεκεξίδα “Απνγεπκαηηλή”, 13
Μαίνπ 2001
 Κνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάμεηο ζην Γήκν ηεο Αζήλαο, εθεκεξίδα “Απνγεπκαηηλή”, 9
Ηαλνπαξίνπ 2000
 Υαξηνγξάθεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα, εθεκεξίδα “ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ”, 7
επηεκβξίνπ 1996
 Γεκηνπξγία δσλψλ πξνζηαζίαο ζηελ Β. Πίλδν κε βάζε ηελ παλίδα ηεο, εθεκεξίδα
“ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ”, 7 Απξηιίνπ 1996
 Υαξηνγξάθεζε ηεο παλίδαο ηεο Β. Πίλδνπ, Δθεκεξίδα “ηα ΝΔΑ”, 23 Ηαλνπαξίνπ 1996
 Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, Πεξηνδηθφ CAD/CAM, Ννέκβξηνο 1994
 Ζ αληζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, Θεσξία θαη Πξάμε”, Δθεκεξίδα “ηα ΝΔΑ”, 15
Ννεκβξίνπ 1994

