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Ερώτηµα

� Ποια είναι η περιοχή που ορίζεται σε απόσταση 500 µέτρων από τη γραµµή και τις λοιπές 

εγκαταστάσεις του τραίνου?

� Ποια είναι η περιοχή που ορίζεται σε απόσταση 500 µέτρων από τους πράσινους αστικούς 

χώρους?

� Ποια είναι η κοινή περιοχή των δύο προηγουµένων?

� Ποια είναι η κυρίαρχη χρήση γης σ’ αυτή την κοινή περιοχή?

Με υπόβαθρο το γεωσύνολο του GMES Urban Atlas για την περιοχή του Βόλου να ορισθούν και να 

απαντηθούν τα επόµενα:



Ενδεικτικά βήµατα επίλυσης του ερωτήµατος

Η µεθοδολογική επίλυση δεν είναι µονοδιάστατη διαδικασία, επιδέχεται πολλές προσεγγίσεις

Αρχικό υπόβαθρο: Οι καλύψεις γης στα γεωσύνολα του GMES Urban Atlas 

Attribute table: Πεδίο ITEM

ITEM ΕΙΔΟΣ

LU1 Agricultural + Semi-natural areas + Wetlands Αγροτικές και Ημιαγροτικές περιοχές + Υγρότοποι

LU2 Continuous Urban Fabric (S.L. > 80%) Συνεχής αστικός ιστός (S.L. > 80%)

LU3 Discontinuous Dense Urban Fabric (S.L. : 50% -  80%) Ασυνεχής πυκνός αστικός ιστός (S. L. : 50% - 80%)

LU4 Discontinuous Medium Density Urban Fabric (S.L. : 30% - 50%) Ασυνεχής, μέσης πυκνότητας, αστικός ιστός (S. L. : 30% - 50%)

LU5 Discontinuous Low Density Urban Fabric (S.L. : 10% - 30%) Ασυνεχής, χαμηλής πυκνότητας, αστικός ιστός (S. L. : 10% - 30%)

LU6 Discontinuous Very Low Density Urban Fabric (S.L. < 10%) Ασυνεχής, πολύ χαμηλής πυκνότητας, αστικός ιστός (S. L. < 10%)

LU7 Isolated Structures Απομονωμένες (μεμονωμένες) κατασκευές

LU8 Industrial, commercial, public, military and private units Βιομηχανικές, Εμπορικές, Δημόσιες, Στρατιωτικές και Ιδιωτικές μονάδες (εκτάσεις)

LU9 Sports and leisure facilities Εγκαταστάσεις αθλητισμού και Αναψυχής

LU10 Airports Αεροδρόμια

LU11 Fast transit roads and associated land Δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας και σχετικές εκτάσεις

LU12 Other roads and associated land Λοιποί δρόμοι και σχετικές εκτάσεις

LU13 Railways and associated land Σιδηρόδρομοι και σχετικές εκτάσεις

LU14 Green urban areas Πράσινες αστικές περιοχές

LU15 Forests Δάση

LU16 Construction sites Εργοτάξια

LU17 Mineral extraction and dump sites Λατομεία και Χωματερές

LU18 Land without current use Εκτάσεις χωρίς τρέχουσα χρήση

LU19 Port areas Περιοχές λιμένων

LU20 Water bodies Ύδατα

S.L. = Average degree of soil sealing S.L. = Μέσος βαθμός "σφράγισης εδάφους"

Σφράγιση εδάφους = Κάλυψη εδάφους

Η σφράγιση του εδάφους αναφέρεται στην αλλαγή της φύσης του εδάφους έτσι ώστε 

να συμπεριφέρεται ως ένα αδιαπέραστο μέσο (για παράδειγμα, συμπίεση με 

γεωργικά μηχανήματα). Η σφράγιση του εδάφους χρησιμοποιείται επίσης για να 

περιγράψει την κάλυψη ή τη σφράγιση της επιφάνειας του εδάφους από μη 

διαπερατά υλικά, για παράδειγμα, σκυρόδεμα, μέταλλο, γυαλί, άσφαλτο και 

πλαστικά. [ορισμός πηγή: ΕΕΑ multilingual environmental glossary]



Αρχικό υπόβαθρο: Βόλος (GMES Urban Atlas)

Categorical Symbology: Η οπτικοποίηση σύµφωνα µε το πεδίο ITEM

Προσδιορισµός της περιοχής του τραίνου

Definition Query: "ITEM" = 'Railways and associated land'



Προσδιορισµός των πράσινων αστικών χώρων

Definition Query: "ITEM" = 'Green urban areas'

Οι πράσινοι αστικοί χώροι και η περιοχή του τραίνου

Κοινή οπτικοποίηση των δύο προηγούµενων 



Προσδιορισµός της περιοχής 500 µέτρων γύρω από το τραίνο

Buffer: 500 µέτρα γύρω από ‘Railways and associated land'

Προσδιορισµός της περιοχής 500 µέτρων γύρω από τους πράσινους αστικούς χώρους

Buffer: 500 µέτρα γύρω από ‘'Green urban areas'



Εύρεση της κοινής περιοχής

Intersect: των δύο περιοχών των 500 µέτρων

Προσδιορισµός χρήσεων γης στην κοινή περιοχή

Intersect: της κοινής περιοχής και του αρχικού υποβάθρου



Εύρεση της κυρίαρχης χρήσης γης στην κοινή περιοχή

Statistics: στο πεδίο ΙΤΕΜ στη βάση δεδοµένων (attribute table) του τελικού γεωσύνολου.

ITEM Cnt_ITEM Sum_SHAPE_Area

Continuous Urban Fabric (S.L. > 80%) 540 1.470.119,71

Industrial, commercial, public, military and private units 77 864.840,64

Other roads and associated land 1 663.999,32

Agricultural + Semi-natural areas + Wetlands 16 363.600,56

Discontinuous Dense Urban Fabric (S.L. : 50% -  80%) 58 203.585,72

Railways and associated land 1 152.812,04

Green urban areas 16 115.561,04

Sports and leisure facilities 6 112.754,31

Port areas 4 93.266,67

Water bodies 10 47.275,16

Land without current use 14 44.040,86

Discontinuous Medium Density Urban Fabric (S.L. : 30% - 50%) 3 14.398,99

Construction sites 1 5.529,25

Total Area 747 4.151.784,29

Τελική χαρτογραφική σύνθεση



Συνοπτικά η διαδικασία

Attribute table: Πεδίο ITEM

Categorical Symbology: Η οπτικοποίηση σύµφωνα µε το πεδίο ITEM

Definition Query: "ITEM" = 'Railways and associated land'

Definition Query: "ITEM" = 'Green urban areas'

Buffer: 500 µέτρα γύρω από ‘Railways and associated land'

Buffer: 500 µέτρα γύρω από ‘'Green urban areas'

Intersect: των δύο περιοχών των 500 µέτρων

Intersect: της κοινής περιοχής και του αρχικού υποβάθρου

Statistics: στο πεδίο ΙΤΕΜ στη βάση δεδοµένων (attribute table) του τελικού γεωσύνολου.

Η µεθοδολογική επίλυση δεν είναι µονοδιάστατη διαδικασία, επιδέχεται πολλές προσεγγίσεις


