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ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ
SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή πυκνότητας της αστικής γης στην άμεση
ζώνη επιρροής του άξονα, με βάση τρεις κατηγορίες κατάταξης:


συνεχής δόμηση



γραμμική δόμηση

ασυνεχής δόμηση
Η σκοπιμότητα εκτίμησης του δείκτη έγκειται στην εκτίμηση των επιδράσεων
του οδικού άξονα στην αστική ανάπτυξη και επέκταση και αντιστρόφως, στην
εκτίμηση των επιδράσεων της αστικής ανάπτυξης στη λειτουργία του άξονα, την
επάρκεια των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και την οδική ασφάλεια.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Στο παρόν Δελτίο Αποτελεσμάτων παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσματα του δείκτη για
15 περιοχές πέριξ των κόμβων: Α/Κ01 Ηγουμενίτσας, Α/Κ09 Γρεβενών, Α/Κ11 Καλαμιάς,
Α/Κ12 Κοζάνης, Α/Κ14 Βέροιας, Α/Κ21 Καλοχωρίου, Α/Κ22 Ιωνίας-Διαβατών και Α/Κ2323Α Ευκαρπίας-Γηροκομείου, Α/Κ24 Λαγκαδά, Α/Κ31 Άγιου Σύλλα, Α/Κ32 Λευκής Άμμου,
Α/Κ34 Βανιάνου, Α/Κ35 Βαφαίικα, Α/Κ37 Δυτ. Κομοτηνής, Α/Κ41 Αλεξανδρούπολης της
Εγνατίας Οδού. Οι διαφορετικές κατηγορίες αστικής γης που καταγράφονται στον παρόντα
δείκτη ως εξής:
− Συνεχής αστική δόμηση: έκταση δομημένης γης που εντοπίζεται εντός ορίων οικισμών ή
σε συνέχεια με αυτά.
− Γραμμική αστική δόμηση: η έκταση της αστικής γης, από την οποία έχει αφαιρεθεί η
έκταση του κύριου οδικού δικτύου, που εντοπίζεται εντός των ζωνών πλάτους 500m κατά
μήκος των κύριων οδικών αξόνων της εκάστοτε περιοχής μελέτης.
− Ασυνεχής αστική δόμηση: το σύνολο της αστικής γης που εντοπίζεται στην περιοχή
μελέτης εκτός της έκτασης αναφοράς συνεχούς και γραμμικής αστικής δόμησης.
Ομαδοποιώντας τους κόμβους με βάση τα αποτελέσματα του δείκτη, αυτοί κατατάσσονται
σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με το είδος αστικής δόμησης που παρουσιάζει τη
μεγαλύτερη μεταβολή σε στρέμματα γης που παρουσιάζεται στην περιοχή τους:
α. Κόμβοι με μεγαλύτερη μεταβολή στην Συνεχή Αστική Δόμηση χαρακτηρίζονται οι Α/Κ01
Ηγουμενίτσας, Α/Κ23-23Α Ευκαρπίας-Γηροκομείου και Α/Κ41 Αλεξανδρούπολης.
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β. Κόμβοι με μεγαλύτερη μεταβολή στην Γραμμική Αστική Δόμηση χαρακτηρίζονται Α/Κ12
Κοζάνης, Α/Κ14 Βέροιας, Α/Κ24 Λαγκαδά, Α/Κ31 Άγιου Σύλλα, Α/Κ32 Λευκής Άμμου, Α/Κ34
Βανιάνου, και Α/Κ37 Δυτ. Κομοτηνής.
γ. Κόμβοι με μεγαλύτερη μεταβολή στην Ασυνεχή Αστική Δόμηση χαρακτηρίζονται οι Α/Κ09
Γρεβενών, Α/Κ11 Καλαμιάς, Α/Κ21 Καλοχωρίου, Α/Κ22 Ιωνίας-Διαβατών και Α/Κ35
Βαφαίικα.

Α. ΚΟΜΒΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΑΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 01 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Κατά την περίοδο 1998-2007, η επιφάνεια της συνολικής αστικής δόμησης στην περιοχή του
Α/Κ01 στην Ηγουμενίτσα αυξήθηκε κατά 29.61%. Με την ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού το
2007 καθίσταται η περιοχή κομβικό πλέον σημείο λόγω του λιμανιού και της άμεσης
πρόσβασης σε αυτό, κάτι που δικαιολογεί τα αποτελέσματα. Στην περιοχή αυτή, οι οδικοί
άξονες που αποτελούν το κύριο οδικό δίκτυο είναι ο περιφερειακός Ηγουμενίτσας, ο
δρόμος Αγίων Αποστόλων καθώς και η Εθνική οδός Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας. Κατά μήκος
αυτών των οδικών αξόνων και κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού υπολογίστηκε η
γραμμική δόμηση.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, μεγαλύτερη αύξηση εμφάνισε η επιφάνεια που καλύπτεται
από συνεχή δόμηση σε ποσοστό 38.79% που αντιστοιχεί σε 135 στρέμματα περίπου, και
κυρίως εντοπίζεται εντός του οικισμού του Λαδοχωρίου, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Από
την άποψη της ποσοστιαίας μεταβολής ακολουθεί η γραμμική δόμηση (αύξηση 30.24%) με
τις περισσότερες καινούριες περιοχές κατά μήκος της Εγνατίας Οδού και τέλος η ασυνεχής
δόμηση, με ποσοστό αύξησης 5.02%.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 22-23Α ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο κόμβος της Ευκαρπίας (ΑΚ 23) βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον οικισμό της
Ευκαρπίας. Ο κόμβος του Γηροκομείου (ΑΚ 23Α) είναι σε μικρή απόσταση βορειότερα από
τον κόμβο ΑΚ 23
και χρησιμοποιείται κυρίως για τη εξυπηρέτηση παρόδιων
εγκαταστάσεων. Στην περιοχή υπάρχουν βιοτεχνικές και βιομηχανικές συγκεντρώσεις και
προβλέπονται αναμορφώσεις των Γ.Π.Σ. και της Ζ.Ο.Ε.
Στην περιοχή αυτή, οι οδικοί άξονες που αποτελούν το κύριο οδικό δίκτυο είναι η
συμμαχική οδός της Εγνατίας Οδού, η οδός Λαγκαδά, η Περιφερειακή οδός (περιοχή
αερογέφυρας Σταυρούπολης- Νοσοκομείου Παπαγεωργίου), η εξωτερική περιφερειακή
(περιοχή ΤΙΤΑΝ-Νοσοκομείου Παπαγεωργίου) και η οδός Φιλύρας (δρόμος που καταλήγει
στον οικισμό του Ωραιοκάστρου). Κατά μήκος αυτών των οδικών αξόνων και κατά μήκος
του άξονα της Εγνατίας Οδού υπολογίστηκε η γραμμική δόμηση.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, κατά την περίοδο 1998-2007 η επιφάνεια της συνολικής
αστικής δόμησης στην περιοχή του Α/Κ23-23Α στην Ευκαρπία αυξήθηκε κατά 22.62%.
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Μεγαλύτερη αύξηση σε ποσοστιαία μεταβολή εμφάνισε η επιφάνεια που καλύπτεται από
συνεχή δόμηση σε ποσοστό 25.19% που αντιστοιχεί σε έκταση 850 στρεμμάτων περίπου, και
κυρίως εντοπίζεται εντός του οικισμού της Ευκαρπίας, του Εύοσμου και του Ωραιοκάστρου.
Ακολουθεί η γραμμική δόμηση (αύξηση 22.04%) όπου οι καινούριες περιοχές εντοπίζονται
κυρίως κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας και κατά μήκος της συμμαχικής οδού. Σε
απόλυτη τιμή σε στρέμματα, πρώτη είναι πάλι η συνεχής δόμηση, δεύτερη είναι η
ασυνεχής δόμηση (αύξηση 596,55 στρεμμάτων) και τρίτη είναι η γραμμική (αύξηση 530,66
στρεμμάτων).

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 41 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο κόμβος της Αλεξανδρούπολης (ΑΚ 41) βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων
από τον οικισμό της Αλεξανδρούπολης και αποτελεί την δεύτερη έξοδο για την πόλη της
Αλεξανδρούπολης. Ο κόμβος βρίσκεται σε αγροτική περιοχή και μεταξύ του κόμβου και
της πόλης παρεμβάλλονται εκτάσεις στρατοπέδων. Στην περιοχή αυτή, οι οδικοί άξονες
που αποτελούν το κύριο οδικό δίκτυο είναι ο δρόμος εξόδου της Εγνατίας Οδού προς
Αλεξανδρούπολη, ο δρόμος που καταλήγει στον οικισμό της Παλαγίας και ο επαρχιακός
δρόμος με κατεύθυνση την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Κατά μήκος αυτών των οδικών
αξόνων και κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού υπολογίστηκε η γραμμική δόμηση
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, κατά την περίοδο 1998-2007, η επιφάνεια της συνολικής
αστικής δόμησης στην περιοχή του Α/Κ41 στην Αλεξανδρούπολη αυξήθηκε κατά 36.98%.
Μεγαλύτερη αύξηση, και σε ποσοστιαία μεταβολή όσο και σε απόλυτη τιμή σε στρέμματα,
εμφάνισε η επιφάνεια που καλύπτεται από συνεχή δόμηση σε ποσοστό 252.62% (αντιστοιχεί
σε 27,31 στρέμματα) που αφορά τον οικισμό της Παλαγίας ενώ κατά μήκος του άξονα της
Εγνατίας δεν εντοπίζεται ιδιαίτερα καινούρια δόμηση. Έτσι, ακολουθεί δεύτερη η γραμμική
δόμηση σε ποσοστό 28.20% (αύξηση 26,42 στρεμμάτων) και τελευταία έρχεται η ασυνεχής
δόμηση με ποσοστό 12.28% (αύξηση 7,5 στρεμμάτων).

Β. ΚΟΜΒΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 09 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο κόμβος είναι κυρίως μέσα στα όρια Δημοτικών και Δημόσιων εκτάσεων. Στην περιοχή
μελέτης του κόμβου δεν υπάρχει κάποιου είδους θεσμοθετημένος χωροταξικός ή
πολεοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος να καθορίζει τις χρήσεις γης, καθώς ο κόμβος
βρίσκεται σε αγροτική περιοχή και απέχει από το όριο του οικισμού των Γρεβενών τρία
χιλιόμετρα. Στον κόμβο των Γρεβενών δεν υπάρχει συνεχής δόμηση καθότι δεν υπάρχουν
οικισμοί στην περιοχή μελέτης. Στην περιοχή αυτή, ο οδικός άξονας που αποτελεί το κύριο
οδικό δίκτυο είναι η παλιά Εθνική Οδός Γρεβενών-Κοζάνης. Κατά μήκος αυτού του οδικού
άξονα και κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού υπολογίστηκε η γραμμική δόμηση.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, κατά την περίοδο 1998-2007, η επιφάνεια της συνολικής
αστικής δόμησης στην περιοχή του Α/Κ09 στα Γρεβενά αυξήθηκε κατά 44.91%. Μεγαλύτερη
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αύξηση σε απόλυτη τιμή εμφάνισε η επιφάνεια που καλύπτεται από γραμμική δόμηση με
αύξηση 39 στρεμμάτων περίπου και εντοπίζεται κυρίως παράλληλα με την παλιά Εθνική
οδό Γρεβενών Κοζάνης και όχι κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας. Από την άποψη της
ποσοστιαίας μεταβολής όμως η γραμμική δόμηση έρχεται δεύτερη με αύξηση 37.81% μετά
την ασυνεχή δόμηση, που έχει ποσοστιαία μεταβολή 90.97%( αντιστοιχεί όμως μόνο σε 15
στρέμματα περίπου).

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 12 ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο κόμβος της Κοζάνης (ΑΚ 12) βρίσκεται στην ανατολική είσοδο αυτής, σε απόσταση
τεσσάρων χιλιομέτρων από τον οικισμό της Κοζάνης και ενός χιλιομέτρου από τους
οικισμούς Δρεπάνου και Κοίλων. Στην περιοχή αυτή, οι οδικοί άξονες που αποτελούν το
κύριο οδικό δίκτυο είναι ο δρόμος Εγνατίας οδού-Συνοριακού σταθμού Νίκης, η παλιά
Εθνική Οδός Βέροιας-Κοζάνης και ο κάθετος άξονας του Κόμβου Α/Κ 12
Κοζάνης(Ανατολικός). Κατά μήκος αυτών των οδικών αξόνων και κατά μήκος του άξονα της
Εγνατίας Οδού υπολογίστηκε η γραμμική δόμηση.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, κατά την περίοδο 1998-2007, η επιφάνεια της συνολικής
αστικής δόμησης στην περιοχή αυξήθηκε κατά 35,64% όχι τόσο κατά μήκος της Εγνατίας
οδού όσο κατά μήκος των καθέτων αξόνων που τη διασχίζουν. Έτσι, μεγαλύτερη αύξηση σε
ποσοστιαία μεταβολή εμφάνισε η επιφάνεια που καλύπτεται από γραμμική δόμηση σε
ποσοστό 49.46% που αντιστοιχεί σε έκταση 210 στρεμμάτων περίπου. Ακολουθεί η συνεχής
δόμηση (αύξηση 20.23%) και τέλος η ασυνεχής δόμηση, με ποσοστό αύξησης 10.50%.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 14 ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο κόμβος της Βέροιας (ΑΚ 14) βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από τον οικισμό της
Βέροιας και η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των οικισμών Αγία
Βαρβάρα, Ασώματα, Βέροια, Προφήτης Ηλίας και Κυδωνοχώρι του Δήμου Βέροιας.
Επιπλέον τμήμα της περιοχής μελέτης είναι εντός Ζ.Ο.Ε.
Στην περιοχή αυτή, οι οδικοί άξονες που αποτελούν το κύριο οδικό δίκτυο είναι η παλιά
Εθνική Οδός Βέροιας-Κοζάνης, ο δρόμος που καταλήγει στην πόλη της Βέροιας(Οδός
Βέροιας- Κυψέλης) και ο δρόμος που καταλήγει στο Δ.Δ. Αγίας Βαρβάρας. Κατά μήκος
αυτών των οδικών αξόνων και κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού υπολογίστηκε η
γραμμική δόμηση.
Στην περιοχή μελέτης λόγω διαφόρων συνθηκών που επικρατούν (ύπαρξη Ζ.Ο.Ε.
υψομετρική διαφορά κτλ), κατά την περίοδο 1998-2007, η επιφάνεια της συνολικής αστικής
δόμησης αυξήθηκε κατά 48.42%. Μεγαλύτερη αύξηση, και σε ποσοστιαία μεταβολή και σε
απόλυτη τιμή σε στρέμματα, εμφάνισε η επιφάνεια που καλύπτεται από γραμμική δόμηση.
Εδώ οι νέες περιοχές δόμησης εντοπίζονται κυρίως κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας, σε
ποσοστό 62.73% που αντιστοιχεί σε έκταση 191 στρεμμάτων περίπου. Ακολουθεί η συνεχής
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δόμηση με αύξηση 60.07%(οι καινούριες περιοχές κυρίως εντοπίζονται στον οικισμό των
Ασωμάτων) και τέλος η ασυνεχής δόμηση, με ποσοστό αύξησης 19.79%.

4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 24 ΛΑΓΚΑΔΑ

Ο κόμβος Λαγκαδά - Σερρών (ΑΚ 24) βρίσκεται σε αγροτική περιοχή κυρίως κοντά στους
οικισμούς Λαγυνά και Λητή του Δήμου Λαγκαδά. Ο κόμβος συνδέει την Εγνατία οδό με τις
Εθνικές οδούς προς Σέρρες, Κιλκίς και Λαγκαδά. Στην περιοχή αυτή, οι οδικοί άξονες που
αποτελούν το κύριο οδικό δίκτυο είναι η Εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Σερρών, η Εθνική Οδός
Θεσσαλονίκης- Καβάλας, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης- Κιλκίς και ο κάθετος άξονας του
Κόμβου Α/Κ 24 Λαγκαδά-Σερρών. Κατά μήκος αυτών των οδικών αξόνων και κατά μήκος
του άξονα της Εγνατίας Οδού υπολογίστηκε η γραμμική δόμηση.
Κατά την περίοδο 1998-2007, η επιφάνεια της συνολικής αστικής δόμησης στην περιοχή
αυξήθηκε κατά 42.84%. Μεγαλύτερη αύξηση, και σε ποσοστιαία μεταβολή και σε απόλυτη
τιμή σε στρέμματα, εμφάνισε η επιφάνεια που καλύπτεται από γραμμική δόμηση σε
ποσοστό 58.77% που αντιστοιχεί σε 124 στρέμματα περίπου. Η δόμηση αυτή εντοπίζεται
στην παλιά οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας και όχι τόσο παράλληλα στον καινούριο άξονα.
Ακολουθεί η ασυνεχής δόμηση (αύξηση 44.51%) και τέλος η συνεχής δόμηση, με ποσοστό
αύξησης 18.54%.

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 31 ΑΓ. ΣΥΛΛΑ

Ο κόμβος του Αγ. Σύλλα (ΑΚ 31) συνδέει την πόλη της Καβάλας (Δυτική είσοδος) με την
Εγνατία οδό καθώς και την Εθνική οδό Καβάλας - Δράμας. Μεγάλο τμήμα της περιοχής
μελέτης βρίσκεται εντός δασικής περιοχής και επιπλέον τμήμα της περιοχής μελέτης είναι
και σε περιοχή προστασίας. Στην περιοχή αυτή, οι οδικοί άξονες που αποτελούν το κύριο
οδικό δίκτυο είναι η Εθνική Οδός Δράμας- Καβάλας και η Εθνική Οδός Δράμας-Σερρών.
Κατά μήκος αυτών των οδικών αξόνων και κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού
υπολογίστηκε η γραμμική δόμηση.
Κατά την περίοδο 1998-2007, η επιφάνεια της συνολικής αστικής δόμησης στην περιοχή
αυξήθηκε κατά 24.76%. Μεγαλύτερη αύξηση, και σε ποσοστιαία μεταβολή και σε απόλυτη
τιμή σε στρέμματα, εμφάνισε η επιφάνεια που καλύπτεται από γραμμική δόμηση σε
ποσοστό 41.83% (αντιστοιχεί σε 66,37 στρέμματα). Η έκταση αυτή εντοπίζεται όχι τόσο
κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας όσο κατά μήκος των δύο άλλων κυρίων οδικών αξόνων
της περιοχής.

6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 32 ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ

Ο κόμβος της Λευκής Άμμου (ΑΚ 32) συνδέει την πόλη της Καβάλας (Ανατολική είσοδος) με
την Εγνατία οδό καθώς και την παλιά Εθνική οδό Καβάλας - Ξάνθης. Όπως συμβαίνει και
στον κόμβο του Αγ. Σύλλα έτσι και σε αυτό τον κόμβο της Καβάλας μεγάλο τμήμα της
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περιοχής μελέτης βρίσκεται εντός δασικής περιοχής. Στην περιοχή αυτή επίσης, υπάρχει το
εργοστάσιο Φωσφορικών λιπασμάτων που καλύπτει αρκετά μεγάλη έκταση και
συμπεριλαμβάνεται στην ασυνεχή δόμηση. Οι οδικοί άξονες που αποτελούν το κύριο οδικό
δίκτυο είναι η παλιά Εθνική Οδός Καβάλας- Ξάνθης, ο δρόμος με κατεύθυνση την Παλαιά
Καβάλα και ο δρόμος προς το Δ.Δ. Χαλκερού. Κατά μήκος αυτών των οδικών αξόνων και
κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού υπολογίστηκε η γραμμική δόμηση.
Κατά την περίοδο 1998-2007, η επιφάνεια της συνολικής αστικής δόμησης αυξήθηκε κατά
7.40%. Τη μεγαλύτερη μεταβολή σε απόλυτη τιμή σε στρέμματα, παρουσίασε η γραμμική
δόμηση (αύξηση 73,99 στρεμμάτων) που το μεγαλύτερο κομμάτι της αφορά την περιοχή
του δρόμου που οδηγεί προς Χαλκερό και Παλαιά Καβάλα. Σε ποσοστιαία μεταβολή,
μεγαλύτερη αύξηση εμφάνισε η επιφάνεια που καλύπτεται από ασυνεχή δόμηση σε
ποσοστό 23.34%.

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 34 ΒΑΝΙΑΝΟΥ

Ο κόμβος του Βανιάνου (ΑΚ 34) βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από τον οικισμό της
Ξάνθης και αποτελεί τη δυτική είσοδο στην πόλη. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των
διοικητικών ορίων των οικισμών Βανιάνου και Πετροχωρίου σε μια καθαρά αγροτική προς
το παρόν περιοχή. Στην περιοχή αυτή, ο οδικός άξονας που αποτελεί το κύριο οδικό δίκτυο
είναι ο δρόμος Καλλιθέας (Ευμοίρου) προς Εγνατία Οδό. Κατά μήκος αυτού του οδικού
άξονα και κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού υπολογίστηκε η γραμμική δόμηση.
Κατά την περίοδο 1998-2007, η επιφάνεια της συνολικής αστικής δόμησης στην περιοχή
αυξήθηκε κατά 58.26% που ουσιαστικά όμως αντιστοιχεί μόνο στις καινούριες παρόδιες
οδούς της Εγνατίας και στη καινούρια δόμηση εντός του οικισμού του Βανιάνου. Έτσι, τη
μεγαλύτερη μεταβολή σε απόλυτη τιμή σε στρέμματα, παρουσίασε η γραμμική δόμηση
(αύξηση 29,06 στρεμμάτων), ενώ μεγαλύτερη αύξηση σε ποσοστιαία μεταβολή εμφάνισε η
επιφάνεια που καλύπτεται από συνεχή δόμηση σε ποσοστό 97.32%.

8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 37 ΔΥΤ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ο Κόμβος της Κομοτηνής (ΑΚ 37) βρίσκεται σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από τον οικισμό της
Κομοτηνής και αποτελεί την δυτική είσοδο στην πόλη. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός
των διοικητικών ορίων των οικισμών Υφαντές, Ιτέα και Μεσοχώριο του Δήμου Κομοτηνής. Ο
κόμβος βρίσκεται σε μια αμιγώς αγροτική περιοχή. Στην περιοχή αυτή, οι οδικοί άξονες
που αποτελούν το κύριο οδικό δίκτυο είναι η Εθνική Οδός Κομοτηνής-Ξάνθης ο δρόμος
εξόδου της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση την πόλη της Κομοτηνής, η οδός ΚομοτηνήςΠολύανθου, η οδός Κομοτηνής-Παγουριάς και ο δρόμος με κατεύθυνση προς Δ.Δ.
Κοσμίου. Κατά μήκος αυτών των οδικών αξόνων και κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας
Οδού υπολογίστηκε η γραμμική δόμηση.
Κατά την περίοδο 1998-2007, η επιφάνεια της συνολικής αστικής δόμησης στην περιοχή
αυξήθηκε κατά 24.25%. Σε απόλυτη τιμή, πρώτη έρχεται η γραμμική δόμηση με αύξηση 80
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περίπου στρεμμάτων που κυρίως εντοπίζεται στη παλιά οδό Ξάνθης-Κομοτηνής και όχι κατά
μήκος του καινούριου άξονα της Εγνατίας. Δεύτερη είναι η συνεχής (αφορά κυρίως τους
οικισμούς Μεσοχωρίου και Ιτέας), και τρίτη η ασυνεχής με αύξηση μόνο 26 στρεμμάτων
περίπου. Σε ποσοστιαία μεταβολή όμως, μεγαλύτερη αύξηση εμφάνισε η επιφάνεια που
καλύπτεται από συνεχή δόμηση σε ποσοστό 334.24%. (αντιστοιχεί σε 46.31 στρέμματα).
Ακολουθεί η ασυνεχής δόμηση σε ποσοστό 25.46 και τελευταία έρχεται η γραμμική
δόμηση με ποσοστό 15.51%.

Γ. ΚΟΜΒΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΕΧΗ ΑΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 11 ΚΑΛΑΜΙΑΣ

Ο κόμβος της Καλαμιάς (ΑΚ 11) βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικισμού
Καλαμιάς σε μια καθαρά αγροτική προς το παρόν περιοχή, επτά χιλιόμετρα από τον οικισμό
της Κοζάνης (Δυτική είσοδος). Στην περιοχή μελέτης του κόμβου δεν υπάρχει κάποιου
είδους θεσμοθετημένος χωροταξικός ή πολεοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος να καθορίζει τις
χρήσεις γης. Στον κόμβο της Καλαμιάς δεν υπάρχει συνεχής δόμηση καθότι δεν υπάρχουν
οικισμοί στην περιοχή μελέτης. Επίσης, ο οδικός άξονας που αποτελεί το κύριο οδικό
δίκτυο η παλιά Εθνική Οδός Γρεβενών-Κοζάνης. Κατά μήκος αυτού του οδικού άξονα και
κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού υπολογίστηκε η γραμμική δόμηση.
Κατά την περίοδο 1998-2007, η επιφάνεια της συνολικής αστικής δόμησης στην περιοχή του
Α/Κ11 στην Καλαμιά αυξήθηκε κατά 9.83%. Μεγαλύτερη αύξηση σε ποσοστιαία μεταβολή
εμφάνισε η επιφάνεια που καλύπτεται από ασυνεχή δόμηση σε ποσοστό 12.32% που
αντιστοιχεί σε έκταση 3,71 στρεμμάτων, που πρόκειται για διάφορα διάσπαρτα κτίσματα,
και ακολουθεί η γραμμική δόμηση με αύξηση 7.52% (2,45 στρέμματα) κυρίως παράλληλα με
την παλιά Εθνική οδό Γρεβενών-Κοζάνης.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 21 ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Ο κόμβος του Καλοχωρίου (ΑΚ 21) είναι ο κόμβος που συνδέει την νέα χάραξη της Εγνατίας
με τον ΠΑΘΕ. Στα όρια της υπό μελέτη περιοχής περιέχεται και ο κόμβος Σίνδου (ΠΑΘΕ).
Δυτικά του κόμβου της Σίνδου υπάρχει καθαρά αγροτική περιοχή. Στην περιοχή του
κόμβου υπάρχει επίσης το Δέλτα Γαλλικού (προστατευόμενη περιοχή). Τμήματα της
περιοχής μελέτης είναι εντός της βιομηχανικής περιοχής του Καλοχωρίου και της Σίνδου,
άλλα είναι πάνω στον ΠΑΘΕ και άλλα τμήματα είναι αμιγώς αγροτικά. Στην περιοχή αυτή,
οι οδικοί άξονες που αποτελούν το κύριο οδικό δίκτυο είναι η Εθνική Οδός ΘεσσαλονίκηςΜαλγάρων, ο δρόμος Σίνδου-Δρόμος ΒΙΠΕ και ο Κόμβος Σίνδου (δρόμος με κατεύθυνση
προς την πόλη της Σίνδου). Κατά μήκος αυτών των οδικών αξόνων και κατά μήκος του
άξονα της Εγνατίας Οδού υπολογίστηκε η γραμμική δόμηση.
Κατά την περίοδο 1998-2007, η επιφάνεια της συνολικής αστικής δόμησης στην περιοχή
αυξήθηκε κατά 24.79%. Μεγαλύτερη αύξηση, και σε ποσοστιαία μεταβολή και σε απόλυτη
τιμή σε στρέμματα, εμφάνισε η επιφάνεια που καλύπτεται από ασυνεχή δόμηση σε ποσοστό
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31.90% που αντιστοιχεί σε έκταση 1000 στρεμμάτων περίπου. Οι νέες περιοχές εντοπίζονται
κυρίως στην περιοχή κοντά στον οικισμό του Καλοχωρίου στον δήμο Εχεδώρου. Ακολουθεί
η γραμμική δόμηση (αύξηση 24.62%) κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας αλλά και κατά
μήκος του δρόμου Θεσσαλονίκης-Μαλγάρων, και τέλος η συνεχής δόμηση, με ποσοστό
μεταβολής 8.41%.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 22 ΔΙΑΒΑΤΩΝ

Ο κόμβος της Ιωνίας - Διαβατών (ΑΚ 22) βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον οικισμό της
Μαγνησίας και τον οικισμό των Διαβατών (Δήμου Εχεδώρου). Τμήμα της περιοχής μελέτης
εντοπίζεται και στην ΒΙΠΕ Σίνδου, ενώ από την περιοχή μελέτης διέρχεται και ο δρόμος
Θεσσαλονίκης- Έδεσσας. Στην περιοχή αυτή, οι οδικοί άξονες που αποτελούν το κύριο
οδικό δίκτυο είναι η Συμμαχική Οδός της Εγνατίας Οδού, η Εθνική Οδός ΘεσσαλονίκηςΕδέσσης, η Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή(Διαβατών) και η Νέα Μοναστηρίου. Κατά μήκος
αυτών των οδικών αξόνων και κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού υπολογίστηκε η
γραμμική δόμηση.
Κατά την περίοδο 1998-2007 δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα μεγάλες αλλαγές, η επιφάνεια
της συνολικής αστικής δόμησης στην περιοχή αυξήθηκε κατά 6.36%. Από την άποψη της
απόλυτης τιμής σε στρέμματα, την μεγαλύτερη αύξηση έχει η ασυνεχής δόμηση (αύξηση
κατά 290 στρέμματα περίπου) και εντοπίζεται κυρίως στο Δημοτικό Διαμέρισμα της
Καλλιθέας και της Νεοχωρούδας. Μεγαλύτερη αύξηση όμως από την άποψη της
ποσοστιαίας μεταβολής, εμφάνισε η επιφάνεια που καλύπτεται από γραμμική δόμηση σε
ποσοστό 7.11% που αντιστοιχεί σε έκταση 115 στρεμμάτων περίπου, κατά μήκος κυρίως της
Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Εδέσσης και όχι τόσο κατά μήκος της Εγνατίας Οδού.

4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 35 ΒΑΦΑΙΙΚΑ

Ο κόμβος των Βαφαίϊκων (ΑΚ 34) βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τον οικισμό της
Ξάνθης και αποτελεί τη ανατολική είσοδο στην πόλη. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός
των διοικητικών ορίων των οικισμών Φελώνη και Βαφαίικα του δήμου Βιστωνίδας καθώς
και σε τμήμα της ευρύτερης περιοχής του οικισμού των Πηγαδιών σε μια αγροτική, αν και
όχι μόνο περιοχή. Στην περιοχή αυτή, οι οδικοί άξονες που αποτελούν το κύριο οδικό
δίκτυο είναι η Εθνική Οδός Κομοτηνής-Ξάνθης και ο κάθετος Άξονας Κόμβου Α/Κ 35
Βαφαίικα(Ανατ. Ξάνθης).
Κατά την περίοδο 1998-2007, η επιφάνεια της συνολικής αστικής δόμησης στην περιοχή
αυξήθηκε κατά 21.10%, ελάχιστο όμως ποσοστό από αυτό αφορά δόμηση κατά μήκος του
Άξονα της Εγνατίας. Μεγαλύτερη αύξηση, και σε ποσοστιαία μεταβολή και σε απόλυτη
τιμή σε στρέμματα, εμφάνισε η επιφάνεια που καλύπτεται από ασυνεχή δόμηση (διάφορα
διάσπαρτα κτίσματα) σε ποσοστό 84.19% που αντιστοιχεί σε 28 στρέμματα περίπου.
Ακολουθεί η συνεχής δόμηση σε ποσοστό 63.64%(αντιστοιχεί σε 14,48 στρέμματα) αλλά σε
απόλυτη τιμή δεύτερη έρχεται η γραμμική δόμηση με αύξηση 17,73 στρεμμάτων.
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Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του
δείκτη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Συνεχούς Δόμησης
Α/Α
κόμβου

Όνομα κόμβου

Συνολική
έκταση
περιοχής
μελέτης
(στρεμ.)

Εκταση
Συνεχούς
Δόμησης
1998
(στρέμ.)

Εκταση
Συνεχούς
Δόμησης 2007
(στρέμ.)

Μεταβολή
Συνεχούς
Αστικής
Δόμησης
(στρεμ.)

Ποσοστό
μεταβολής
Συνεχούς
Αστικής
Δόμησης

1

Ηγουμενίτσας

6.757

348,01

482,98

134,98

38,79%

9

Ανατ. Γρεβενών

4.000

0,00

0,00

0,00

0,00%

11

Καλαμιάς

4.000

0,00

0,00

0,00

0,00%

12

Κοζάνης

10.000

125,08

150,38

25,30

20,23%

14

Βέροιας

9.999

198,11

317,13

119,01

60,07%

21

Καλοχωρίου Κ1

34.187,43

1.363,39

1.478,01

114,62

8,41%

22

Ιωνίας –
Διαβατών Κ2

33.058,96

3.301,18

3.503,24

202,06

6,15%

23-23Α

Ευκαρπίας Κ4Γηροκομείου

50.811,63

3.377,20

4.228,00

850,79

25,19%

24

Λαγκαδά –
Σερρών

6.822,40

149,15

176,81

27,65

18,54%

31

Αγ. Σύλλα

4172,90

250,42

278,72

28,30

11,30%

32

Λευκής Αμμου

10.198,05

80,25

98,98

18,73

23,34%

34

Βανιάνου (Δυτ.
Ξάνθης)

4.000,04

18,00

35,51

17,51

97,32%

35

Βαφαίικα (Ανατ.
Ξάνθης)

4.000

22,76

37,24

14,48

63,64%

37

Δυτ. Κομοτηνής

10.000

13,86

60,17

46,31

334,24%

41

Αλεξανδρούπολης

4.000

10,81

38,12

27,31

252,62%

Συγκεντρωτικά
Αποτελέσματα:

196.008

9.258,21

10.885,28

1627,05

17,57%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Γραμμικής Δόμησης
Α/Α
κόμβο
υ

Όνομα κόμβου

Συνολική
έκταση
περιοχής
μελέτης
(στρέμματα)

Εκταση
Γραμμικής
Δόμησης
1998
(στρέμματα)

Εκταση
Γραμμικής
Δόμησης
2007
(στρέμματα)

Μεταβολή
Γραμμικής
Αστικής
Δόμησης
(στρέμματα)

Ποσοστό
μεταβολής
Γραμμικής
Αστικής
Δόμησης

1

Ηγουμενίτσας

6.757

150,16

195,57

45,41

30,24%

9

Ανατ. Γρεβενών

4.000

103,11

142,10

38,99

37,81%

11

Καλαμιάς

4.000

32,53

34,98

2,45

7,52%

12

Κοζάνης

10.000

424,45

634,36

209,91

49,46%

14

Βέροιας

9.999

305,29

496,79

191,50

62,73%

21

Καλοχωρίου Κ1

34.187,43

993,78

1.238,43

244,66

24,62%

22

Ιωνίας –
Διαβατών Κ2

33.058,96

1.630,44

1.746,43

115,99

7,11%

Ευκαρπίας Κ4Γηροκομείου

50.811,63

2.407,41

2.938,08

530,66

22,04%

23-23Α
24

Λαγκαδά –
Σερρών

6822,40

210,90

334,84

123,94

58,77%

31

Αγ. Σύλλα

4172,90

158,68

225,04

66,37

41,83%

32

Λευκής Αμμου

10.198,05

386,62

460,61

73,99

19,14%

34

Βανιάνου (Δυτ.
Ξάνθης)

4.000,04

32,03

61,08

29,06

90,73%

35

Βαφαίικα (Ανατ.
Ξάνθης)

4.000

227,58

245,31

17,73

7,79%

37

Δυτ. Κομοτηνής

10.000

505,69

584,14

78,45

15,51%

41

Αλεξανδρούπολ
ης

4.000

93,69

120,11

26,42

28,20%

Συγκεντρωτικά
Αποτελέσματα:

196.008

7.662,35

9457,86

1.795,53

23,43%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Ασυνεχούς Δόμησης
Α/Α
κόμβου

Όνομα κόμβου

Συνολική
έκταση
περιοχής
μελέτης
(στρέμματα)

Έκταση
Ασυνεχούς
Δόμησης 1998
(στρέμματα)

Έκταση
Ασυνεχούς
Δόμησης 2007
(στρέμματα)

Μεταβολή
Ασυνεχούς
Αστικής
Δόμησης
(στρέμματα)

Ποσοστό
μεταβολής
Ασυνεχούς
Αστικής
Δόμησης

1

Ηγουμενίτσας

6.757

133,61

140,32

6,71

5,02%

9

Ανατ. Γρεβενών

4.000

15,90

30,36

14,46

90,97%

11

Καλαμιάς

4.000

30,11

33,82

3,71

12,32%

12

Κοζάνης

10.000

156,68

173,13

16,45

10,50%

14

Βέροιας

9.999

233,26

279,41

46,15

19,79%

21

Καλοχωρίου Κ1

34.187,43

3.167,63

4.177,99

1.010,36

31,90%

22

Ιωνίας – Διαβατών
Κ2

33.058,96

4.695,70

4.990,38

294,68

6,28%

Ευκαρπίας Κ4Γηροκομείου

50.811,63

2.960,41

3.556,96

596,55

20,15%

23-23Α

24

Λαγκαδά –
Σερρών

6.822,40

157,34

227,38

70,03

44,51%

31

Αγ. Σύλλα

4.172,90

66,21

89,22

23,02

34,77%

32

Λευκής Αμμου

10.198,05

1.029,20

1.047,20

18,00

1,75%

34

Βανιάνου (Δυτ.
Ξάνθης)

4.000,04

58,00

74,36

16,36

28,21%

35

Βαφαίικα (Ανατ.
Ξάνθης)

4.000

32,66

60,16

27,50

84,19%

37

Δυτ. Κομοτηνής

10.000

101,54

127,39

25,85

25,46%

41

Αλεξανδρούπολης

4.000

61,08

68,58

7,50

12,28%

Συγκεντρωτικά
Αποτελέσματα:

196.008

12.899,32

15.076,64

2.177,33

16,88%
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Από τα 196.000 στρέμματα που μελετήθηκαν κατά μήκος της Εγνατίας οδού, η συνεχής
δόμηση από 9.258,21 στρέμματα που κάλυπτε το 1998 αυξήθηκε σε 10.885,28 που
αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 17.57%. Επίσης, η γραμμική δόμηση από 7.662,35,21
στρέμματα που κάλυπτε το 1998 αυξήθηκε σε 9.457,86 που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης
του 23.43%. Τέλος η ασυνεχής δόμηση από 12.899,32 στρέμματα που κάλυπτε το 1998
αυξήθηκε σε 15.0776,64 που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 16.88%.
Επιπλέον, συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα του πίνακα 4, παρατηρείται ότι από
το σύνολο των 15 κόμβων οι 8 έχουν μεγαλύτερη αύξηση στη γραμμική αστική δόμηση,
κάτι που δικαιολογείται από την επίδραση της Εγνατίας οδού από τις περιοχές μελέτης.
Στο σύνολό τους, παρατηρείται ότι οι κόμβοι Α/Κ09 Γρεβενών, Α/Κ11 Καλαμιάς, Α/Κ31
Άγιου Σύλλα, Α/Κ32 Λευκής Άμμου, Α/Κ34 Βανιάνου, Α/Κ35 Βαφαίικα και Α/Κ41
Αλεξανδρούπολης στην δόμηση με τη μεγαλύτερη μεταβολή, παρουσιάζουν χαμηλή σχετικά
αύξηση, που κυμαίνεται από 3 έως 75 στρέμματα. Οι κόμβοι Α/Κ01 Ηγουμενίτσας, Α/Κ12
Κοζάνης, Α/Κ14 Βέροιας, Α/Κ24 Λαγκαδά και Α/Κ37 Δυτ. Κομοτηνής παρουσιάζουν αρκετά
μεγάλη αύξηση που κυμαίνεται από 75 έως 210 στρέμματα. Τέλος οι κόμβοι Α/Κ21
Καλοχωρίου,
Α/Κ22
Ιωνίας-Διαβατών
και
Α/Κ23-23Α
Ευκαρπίας-Γηροκομείου,
παρουσιάζουν πολύ μεγάλη αύξηση στη δόμηση με τη μεγαλύτερη μεταβολή, που
κυμαίνεται από 300 έως 1000 στρέμματα, που εξηγείται λογικά από την γειτνίασή τους στην
πόλη της Θεσσαλονίκης.
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ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
Περιοχές μελέτης
Για τον προσδιορισμό του δείκτη ορίζονται οι εξής περιοχές μελέτης:
Α/Α
κόμβου

Όνομα κόμβου

Πλάτος
ζώνης
(μέτρα)
2.000
2.000

Μήκος
ζώνης
(μέτρα)

01
09

Ηγουμενίτσας
Ανατ. Γρεβενών

5.000
2.000

11

Καλαμιάς

2.000

2.000

12
14

Κοζάνης
Βέροιας

2.000
2.000

5.000
5.000

21

Καλοχωρίου Κ1

5.000

7.2001

22

Ιωνίας – Διαβατών Κ2

5.000

6.5002

23-23Α
24

Ευκαρπίας Κ4- Γηροκομείου
Λαγκαδά – Σερρών

5.000
2.000

5.0003
3.4004

31
32
34

Αγ. Σύλλα
Άσπρης Άμμου (Καβάλας)
Βανιάνου (Δυτ. Ξάνθης)

2.000
2.000
2.000

2.000
5.000
2.000

35

Βαφαίικα (Ανατ. Ξάνθης)

2.000

2.000

37
41

Δυτ. Κομοτηνής
Αλεξανδρούπολης

2.000
2.000

5.000
2.000

1: με κατεύθυνση προς την Σίνδο ζώνη μήκους 5000μ. και με κατεύθυνση προς τα Διαβατά ζώνη μήκους 2200μ
2: με κατεύθυνση προς το Καλοχώρι ζώνη μήκους 3000μ. και με κατεύθυνση προς την Ευκαρπία ζώνη μήκους
3500μ
3: με αρχή τον κόμβο Κ4 και κατεύθυνση προς τον Κ24 Λαγκαδά ενιαία ζώνη μήκους 5000μ (1900μ. είναι
ανάμεσα στους δύο κόμβους Κ4 και Κ23Α, και 3100μ. από τον Κ23Α προς τον Κ24 Λαγκαδά). Η ζώνη μήκους
5000μ. με αρχή τον Κ4 και κατεύθυνση προς τον κόμβο Κ2 Διαβατών έχει μελετηθεί στην πιλοτική μελέτη.
4:με κατεύθυνση προς την Ευκαρπία ζώνη μήκους 2400μ. και με κατεύθυνση προς τον Κ25 Προφήτη ζώνη
μήκους 1000μ.

Πηγές
Τα αποτελέσματα του δείκτη προέρχονται από τη «μελέτη μεταβολών χρήσεων και αξιών
γης σε επιλεγμένες περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού» που
εκπονήθηκε το 2009, μετά από διεθνή διαγωνισμό, από την σύμπραξη των γραφείων
μελετών ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. & ΑΚΚΤ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε., υπό την επίβλεψη των
στελεχών (Β. Φούρκας και Αθ. Γιαννακού) του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Για την καταγραφή των τριών τύπων αστικής δόμησης χρησιμοποιήθηκαν:
- Για το έτος βάσης: ορθοεικόνες SPOT, χωρικής διακριτότητας 20m, προβολής ΤΜ και
datum EGSA’87.
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Προέρχονται από πολυφασματικές ορθοεικόνες SPOT Xs/ Xi, κάλυψης 60Χ60 χλμ, 3/4
διαύλους, προβολής ΤΜ και datum EGSA’87, έτους λήψης 1998 και έτος απόκτησης 2001.
- Για το έτος ελέγχου: ορθοεικεικόνες IKONOS χωρικής διακριτότητας 1m και ακρίβειας έως
5 μέτρα, προβολής ΤΜ και datum EGSA’87. Προέρχονται από Συνθετικές Pansharpened
(Panchromatic 1m resol. + Multispectral 4 m resol.) Δορυφορικές εικόνες με 4 διαύλους
(red, green, blue, near infrared), προβολής UTM, χωρικής διακριτότητας 1m, έτους λήψης
2007 και έτος απόκτησης 2007.
- Θεσμοθετημένα όρια οικισμών, ΒΙΠΕ κτλ.

Μεθοδολογία
Α. Προσδιορισμός μεταβολής πυκνότητας συνεχούς δόμησης
1. Προσαρμογή των θεσμοθετημένων ορίων οικισμών, ΒΙΠΕ. Δημιουργία έκτασης
αναφοράς μέτρησης πυκνότητας συνεχούς δόμησης κατά το έτος βάσης.
2. Εντοπισμός βάσει ταξινόμησης, των δομημένων εκτάσεων εντός της έκτασης αναφοράς
συνεχούς δόμησης, κατά το έτος βάσης και κατά το έτος ελέγχου.
3. Υπολογισμός της μεταβολής πυκνότητας συνεχούς δόμησης ως ποσοστό (%) της
διαφοράς των δομημένων εκτάσεων στα έτη βάσης-ελέγχου επί των δομημένων
εκτάσεων κατά το έτος βάσης, όπως προσδιορίστηκε στο Στάδιο 2.
Β. Προσδιορισμός μεταβολής πυκνότητας γραμμικής δόμησης
1. Ψηφιοποίηση του βασικού (Εθνικό –Επαρχιακό) οδικού δικτύου εντός της περιοχής
μελέτης, κατά μήκος του οποίου παρατηρείται γραμμική αστική δόμηση. Δημιουργία
ζώνης (buffer zone) συνολικού πλάτους 500 μ. με κέντρο τον άξονα κάθε οδού.
Δημιουργία έκτασης αναφοράς γραμμικής δόμησης.
2. Εντοπισμός βάσει ταξινόμησης, των δομημένων εκτάσεων εντός της έκτασης αναφοράς
γραμμικής δόμησης, κατά το έτος βάσης και κατά το έτος ελέγχου. Εύρεση μεταβολών.
3. Υπολογισμός της έκτασης της μεταβολής ως ποσοστό (%)επί των δομημένων εκτάσεων
κατά το έτος βάσης.
Γ. Προσδιορισμός μεταβολής πυκνότητας ασυνεχούς δόμησης
1. Αφαίρεση από τη συνολική έκταση της περιοχής μελέτης των εκτάσεων αναφοράς
συνεχούς και γραμμικής δόμησης. Δημιουργία έκτασης αναφοράς μέτρησης ασυνεχούς
δόμησης.
2. Εντοπισμός βάσει ταξινόμησης των δομημένων εκτάσεων εντός της έκτασης αναφοράς
ασυνεχούς δόμησης κατά το έτος βάσης και κατά το έτος ελέγχου. Εύρεση μεταβολών.
3. Υπολογισμός της έκτασης της μεταβολής ως ποσοστό (%) επί των δομημένων εκτάσεων
κατά το έτος βάσης.
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Χάρτης 1: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ Α/Κ ΚΑΛΟΧΩΡΊΟΥ & Α/Κ
ΛΑΓΚΑΔΑ/ΣΕΡΡΩΝ, 1998 -2007
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