4. Αζηικές δραζηηριόηηηες και τρήζεις γης
Οη ρξήζεηο γεο απνηεινύλ ηελ άκεζε ρσξηθόηεηα ησλ θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ πνπ
αλαπηύζζνληαη ζηελ πόιε. Η ελόηεηά ηνπο κε ηηο αζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη άξξεθηε
θαζώο ζπγθεθξηκελνπνηνύλ κηα βαζηθή θαηεγνξία ηεο πιηθόηεηάο ηνπο: ηνλ θνηλσληθό θαη
θπζηθό ηνπο ρώξν.
Η κειέηε ησλ ρξήζεσλ γεο
θαηαγξαθήο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ηνπο κε ηνλ πιεζπζκό θαη ην
πξνζέγγηζε ζπκπιεξώλεηαη κε
πεξηβάιινληνο.

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δπν επίπεδα: ζ' έλα πεξηγξαθηθό,
ηνπο θαη ζ' έλα εξκελεπηηθό, πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζύλδεζεο
ηνπηθό παξαγσγηθό ζύζηεκα. Σπλήζσο ε πεξηγξαθηθή
ηελ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θπζηθνύ

4.1. Το θσζικό περιβάλλον
Απνηειεί θύξην ζέκα κειέηεο θαη ε πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ απνζθνπεί ζηνλ
πξνζδηνξηζκό ησλ δεζκεύζεσλ θαη ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ επηβάιινληαη ζηελ αλάπηπμε κηαο
πεξηνρήο, αιιά θαη αληίζηξνθα ζηε δηεξεύλεζε λέσλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο κέζσ ηεο
αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θπζηθώλ πόξσλ. Η πεξηγξαθή πνπ αθνξά ην ζύλνιν ηεο
πεξηνρήο πνπ έρεη ήδε ραξαθηεξηζζεί ζαλ Δπξύηεξε Πεξηνρή θαη πεξηιακβάλεη:
Τ ε λ

ε δ α θ η θ ή

κ ν ξ θ ν ι ν γ ί α

Πξόθεηηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ αλάγιπθνπ ηνπ εδάθνπο, ησλ θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ηνπ πεξηβάιινληνο (βνπλά, πεδηάδεο, δάζε, ρείκαξξνη, θιπ.) θαη ησλ θπζηθώλ εκπνδίσλ ηεο
νηθηζηηθήο αλάπηπμεο.
Τ ε λ

γ ε σ ι ν γ ί α

-

ε δ α θ ν ι ν γ ί α

Πξόθεηηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ γεσινγηθνύ ζρεκαηηζκνύ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ
πεηξσκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ππέδαθόο ηεο. Σε ζρέζε κε ηε ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο
πξνζδηνξίδεηαη ε αληνρή ηνπ ζε ζιίςε (ζε kg/cm2 ή t/m2) θαη θαηά ζπλέπεηα πξνζδηνξίδνληαη
νη δώλεο όπνπ είλαη δπλαηή ε νηθνδόκεζε. Η εμαθξίβσζε ηεο αληνρήο ηνπ εδάθνπο ζε ζιίςε
πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από εθηηκήζεηο γηα ηελ ζεηζκηθή αληνρή ώζηε λα ελαξκνλίδνληαη
αλάινγα νη πξνηάζεηο δόκεζεο.
Τ ν

θ ι ί κ α

θ α η

ύ δ α η α

Η πεξηγξαθή ηνπ θιίκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ επηθξαηνύλησλ αλέκσλ, ησλ
βξνρνπηώζεσλ, ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ζεξκνθξαζηώλ, ηεο πγξαζίαο θαη ηεο ειηνθάλεηαο.
Τ η ο

θ α ι ι η έ ξ γ ε η ε ο

Σην πιαίζην ηεο Δπξύηεξεο Πεξηνρήο πξέπεη λα γίλεη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ
θαιιηεξγεηώλ ζε αληηζηνηρία κε ηηο θαηεγνξίεο εδαθώλ από ηελ άπνςε ηεο παξαγσγηθόηεηάο
ηνπο. Απηή ε θαηαγξαθή κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από κεηξήζεηο ηεο επηθάλεηαο ησλ νηθηζκώλ
θαη άιισλ ηδηαίηεξσλ ρξήζεσλ πνπ ρσξνζεηνύληαη κέζα ζηελ Δπξύηεξε Πεξηνρή ώζηε λα
είλαη δπλαηή ε ζρεδίαζε ελόο πιήξνπο ράξηε ρξήζεσλ γεο ηεο Δπξύηεξεο Πεξηνρήο. Οη
κεηξήζεηο ηεο επηθάλεηαο ησλ νηθηζκώλ θαη ησλ άιισλ εηδηθώλ ρξήζεσλ (π.ρ. αεξνδξόκηα,
ζηξαηόπεδα θιπ.), θαζώο θαη ησλ θαιιηεξγεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη ραξηνγξαθηθά.

Τ η ο

π ε ξ η ν ρ έ ο

π ξ ν ζ η α ζ ί α ο

Πξόθεηηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό πεξηνρώλ κε επαίζζεηε νηθνινγηθή ηζνξξνπία ή κε ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ζέαο ή κε αμηόινγα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία πνπ ζεσξνύληαη ζαλ πεξηνρέο
άμηεο πξνζηαζίαο.
Κάζε έλα από ηα ζέκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ζπλνιηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ
πεξηβάιινληνο ηεο Δπξύηεξεο Πεξηνρήο ζα πξνζδηνξίζεη ηδηαίηεξεο δεζκεύζεηο θαη ζα
θαηεπζύλεη κε ηδηαίηεξν ηξόπν ην πξόγξακκα επέκβαζεο.

4.2. Οι τρήζεις γης ζηην αζηική περιοτή
Τελ πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξύηεξε Πεξηνρή αθνινπζεί ε
ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ησλ ρξήζεσλ γεο κέζα ζηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο: ζηνλ νηθηζκό ή
ζηελ πόιε. Γεδνκέλνπ όηη κεγάιν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επέκβαζεο ζα αθνξά ξπζκίζεηο
ζρεηηθέο κε ηελ ρξήζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ θηηζκάησλ, ε πιεξνθνξία θαη ε αλάιπζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ρξήζεο ηνπ εδάθνπο γίλεηαη θύξην πξόβιεκα ηεο ζπλνιηθήο αλαιπηηθήο
πξνζέγγηζεο.
Τν πξώην βήκα ηεο κειέηεο ησλ ρξήζεσλ γεο είλαη ε δηαπίζησζε ησλ βαζηθώλ
θαηεγνξηώλ ρξήζεο γεο κέζα ζηνλ νηθηζκό ή ζηελ πόιε θαη ε νξηνζέηεζε ησλ νξίσλ ηνπο. Γηα
ηελ θαηάηαμε ησλ ρξήζεσλ γεο ζε κεγάιεο θαηεγνξίεο (γεληθέο θαηεγνξίεο ρξήζεο γεο)
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αθόινπζε νκαδνπνίεζε:
Πίνακας 6.1.
Γενικές Καηηγορίες και Κώδικες Χρήζης Γης
1000

Καηνηθία

2000

Βηνκεραλία - Βηνηερλία

3000

Βηνκεραλία - Βηνηερλία (ζπλέρεηα)

4000

Μεηαθνξέο - Δπηθνηλσλίεο - Γίθηπα

5000

Δκπόξην

6000

Υπεξεζίεο

7000

Αλαςπρή - Χπραγσγία - Διεύζεξνη ρώξνη

8000

Παξαγσγή πξσηνγελώλ πόξσλ θαη Δμόξπμε

9000

Με αλαπηπγκέλε γε θαη πεξηνρέο πδάησλ

Σε θάζε γεληθή θαηεγνξία ρξήζεο γεο αληηζηνηρεί έλαο αξηζκόο εηδηθώλ ρξήζεσλ.
Σπγθεθξηκέλα ζε θάζε κία από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο γεληθήο ρξήζεο γεο κπνξνύκε λα
δηαθξίλνπκε ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο εηδηθώλ ρξήζεσλ:
1. Καηνηθία:
 Ακηγήο θαηνηθία
 Μηθηή θαηνηθία, όπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο ρξήζεηο αιιά απηή ηεο θαηνηθίαο
είλαη ε θπξίαξρε
2. Βηνκεραλία -Βηνηερλία
 Βηνκεραλία -Βηνηερλία (αλαιύεηαη πεξαηηέξσ ζε θιάδνπο)

 Σπλεξγεία
 Απνζήθεο
3. Μεηαθνξέο -Δπηθνηλσλίεο -Γίθηπα
 Οδηθό δίθηπν κεηαθνξάο (πξσηεύνλ, δεπηεξεύνλ, πεδόδξνκνη, θιπ.)
 Σηδεξνδξνκηθό δίθηπν
 Μεγάιεο ζπγθνηλσληαθέο εγθαηαζηάζεηο (ιηκάληα, αεξνδξόκηα, θιπ.)
 Γίθηπα ελέξγεηαο, ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο
4. Δκπόξην
 Φνλδξηθό εκπόξην
 Ληαληθό εκπόξην
 Πξαηήξηα βελδίλεο
5. Υπεξεζίεο
 Κξαηηθέο ππεξεζίεο (δηνίθεζε, δηθαηνζύλε, ζηξαηόπεδα, θιπ.)
 Ιδησηηθέο ππεξεζίεο
 Υπεξεζίεο θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ (ζρνιεία, λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, θνηλσθειείο
νξγαληζκνί)
6. Αλαςπρή -Χπραγσγία -Διεύζεξνη ρώξνη
 Φώξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνύ
 Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
 Διεύζεξνη ρώξνη (πάξθα, πιαηείεο, θιπ.)
7. Παξαγσγή πξσηνγελώλ πόξσλ
 Δγθαηαζηάζεηο γεσξγηθώλ, θηελνηξνθηθώλ, αιηεπηηθώλ θαη ινηπώλ εθκεηαιιεύζεσλ
 Καιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο (ιαραλόθεπνη, ζεξκνθήπηα, θιπ.)
 Γάζε
 Οξπρεία
8. Με αλαπηπγκέλε νηθηζηηθά γε
 Κελέο εθηάζεηο
 Πεξηνρέο πδάησλ
 Πεξηνρέο νηθνινγηθήο πξνζηαζίαο.
Σίγνπξα απηή ε νκαδνπνίεζε θαη δηάθξηζε ηαπηόρξνλα εηδηθώλ θαη γεληθώλ ρξήζεσλ δελ
είλαη ε κνλαδηθή. Γηα παξάδεηγκα, κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη θαηάηαμε
πξνηείλεηαη από ην Π.Γ. 81/80 "πεξί Δηδηθώλ Φξήζεσλ Γεο θαη Αλσηάησλ Μεγεζώλ
Δπηηξεπόκελεο Δθκεηαιιεύζεσο Οηθνδνκήζηκσλ Φώξσλ". Σην δηάηαγκα απηό νξίδεηαη έλαο
πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο γεληθώλ θαη εηδηθώλ ρξήζεσλ γεο (πίλ. 6.2.).

Πίνακας 6.2.
Γενικές και Ειδικές Χρήζεις Γης Π.Δ. 81/80
Καηηγορίες γενικών
τρήζεφν

Καηηγορίες ειδικών
τρήζεφν

Καηνηθία

(Κ)

Καηοικία αμιγής
Καηοικία γενική

(ΚΑ)
(ΚΓ)

Δπαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε

(Δ)

Επαγγελμαηική εγκαηάζηαζη μη ιδιαιηέρφς οτλούζα
Επαγγελμαηική εγκαηάζηαζη οτλούζα

(ΔΜ)
(ΔΟ)

Πνιενδνκηθά θέληξα

(Π)

Δεν σποδιαιρείηαι ζε ειδικές τρήζεις

(Π)

Ιδηαίηεξεο ρξήζεηο

(Ι)

Αναυστή - Τοσριζμός - Παραθεριζηική καηοικία
Λοιπές ιδιαίηερες τρήζεις

(ΙΑ)
(ΙΛ)

Μηθηέο ρξήζεηο

(Μ)

Χφριά
Λοιπές μικηές τρήζεις

(ΜΦ)
(ΜΓ)

Διεύζεξνη ρώξνη

(Φ)

Κοινότρηζηοι τώροι
Λοιποί ελεύθεροι τώροι
Περιοτές προς μελλονηικό καθαριζμό

(ΦΚ)
(ΦΛ)
(ΦΜ)

πεγή: Π.Γ. 81/80, Γνκηθή Δλεκέξσζε. Αζήλα 1981

Κάζε θαηεγνξία γεληθήο ή εηδηθήο ρξήζεο γεο πξνζδηνξίδεηαη από έλα ζπλδπαζκό
ζηνηρείσλ ρξήζεο γεο ηνπ πίλαθα 3. Σπγθεθξηκέλα, ε Ακηγήο Καηνηθία επηηξέπεηαη λα
πεξηιακβάλεη κόλν θαηνηθίεο (1), μελώλεο δπλακηθνύ κηθξόηεξνπ ησλ 20 θηιώλ (1), παηδηθέο
ραξέο (28) θαη θαη' εμαίξεζε κηθξά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (2).
Πίνακας 6.3.
Σηοιτεία Γενικών και Ειδικών Χρήζεφν Γης
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Καηνηθία, μελώλεο δπλακηθνύ κηθξόηεξνπ ησλ 20 θιηλώλ
Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα.
Γξαθεία, δηνίθεζε.
Δζηηαηόξηα, αλαςπθηήξηα.
Κέληξα δηαζθέδαζεο, ηαβέξλεο.
Ξελνδνρεία, ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο.
Φώξνη ζπλάζξνηζεο ηνπ θνηλνύ (ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, αίζνπζεο ζπλαπιηώλ θιπ.).
Πνιηηηζηηθά θηίξηα (βηβιηνζήθεο, αίζνπζεο εθζέζεσλ).
Κηίξηα εθπαίδεπζεο.
Θξεζθεπηηθνί ρώξνη (λανί, κνλέο).
Κηίξηα θνηλσληθήο πξόλνηαο (πγεηνλνκηθά θέληξα, παηδηθνί ζηαζκνί, νίθνη επγεξίαο θιπ.).
Κηίξηα πεξίζαιςεο (λνζνθνκεία, θιηληθέο).
Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα.
Με νρινύζεο βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο.
Ορινύζεο βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο.
Δγθαηαζηάζεηο γεσξγηθώλ, δαζηθώλ, θηελνηξνθηθώλ, αιηεπηηθώλ Καη ινηπώλ αγξνηηθώλ
εθκεηαιιεύζεσλ.
Δγθαηαζηάζεηο ρνλδξηθνύ εκπνξίνπ.
Κηίξηα, γήπεδα απνζήθεπζεο.
Κηίξηα θαη γήπεδα ζηάζκεπζεο.
Πξαηήξηα βελδίλεο.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Φώξνη θαη εγθαηαζηάζεηο ηερληθήο εμππεξέηεζεο ηνπ νηθηζκνύ.
Μεγάιεο ζπγθνηλσληαθέο εγθαηαζηάζεηο (ιηκάληα, αεξνδξόκηα, ζηαζκνί).
Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθώλ εθζέζεσλ, ιατθώλ αγνξώλ, παλεγύξεσλ.
Σηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο.
Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.
Καηαζθελώζεηο.
Παηδηθέο ραξέο.

πεγή: Π.Γ. 81/80, Γνκηθή Δλεκέξσζε, νπ. παξ.

Η Γενική Καηοικία επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλεη κόλν θαηνηθίεο θαη μελώλεο δπλακηθνύ
κηθξόηεξνπ ησλ 20 θιηλώλ (1), εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (2), εζηηαηόξηα θαη αλαςπθηήξηα (4),
ρώξνπο ζπλάζξνηζεο (7), πνιηηηζηηθά θηίξηα (8), θηίξηα εθπαίδεπζεο (9), ζξεζθεπηηθνύο
ρώξνπο (10), θηίξηα θνηλσληθήο πξόλνηαο (11), θηίξηα θαη γήπεδα ζηάζκεπζεο (19), παηδηθέο
ραξέο (27). θαη' εμαίξεζε επηηξέπνληαη κνλάδεο κηθξήο θιίκαθαο γξαθείσλ θαη δηνίθεζεο (3),
θέληξσλ δηαζθέδαζεο (5), μελνδνρείσλ (6), θηηξίσλ πεξίζαιςεο (12), επαγγεικαηηθώλ
εξγαζηεξίσλ (13), πξαηεξίσλ βελδίλεο (20) θαη αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (25).
Οη πεξηνρέο Μη Οτλοσζών Επαγγελμαηικών Εγκαηαζηάζεφν επηηξέπεηαη λα
πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (2), γξαθεία (3), εζηηαηόξηα, αλαςπθηήξηα (4), θέληξα
δηαζθέδαζεο (5), ρώξνπο ζπλάζξνηζεο ηνπ θνηλνύ (7), επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (13), κε
νρινύζεο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, εγθαηαζηάζεηο αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ (16),
εγθαηαζηάζεηο ρνλδξηθνύ εκπνξίνπ (17), θηίξηα θαη γήπεδα απνζήθεπζεο (18), θηίξηα θαη
γήπεδα ζηάζκεπζεο (19), πξαηήξηα βελδίλεο (20), ρώξνπο ηερληθήο εμππεξέηεζεο ηνπ
νηθηζκνύ θαη θαη' εμαίξεζε θαηνηθίεο γηα ην πξνζσπηθό επίβιεςεο θαη αζθάιεηαο, θηίξηα
εθπαίδεπζεο (9), ζξεζθεπηηθνύο ρώξνπο, θηίξηα θνηλσληθήο πξόλνηαο (11), αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο (25).
Οη πεξηνρέο Οτλοσζών Επαγγελμαηικών Εγκαηαζηάζεφν επηηξέπεηαη λα
πεξηιακβάλνπλ κε νρινύζεο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο (14), νρινύζεο βηνκεραλίεο θαη
βηνηερλίεο (15), εγθαηαζηάζεηο ρνλδξηθνύ εκπνξίνπ (17), θηίξηα απνζήθεπζεο (18), θηίξηα θαη
γήπεδα ζηάζκεπζεο (19), πξαηήξηα βελδίλεο (20), ρώξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο ηερληθήο
εμππεξέηεζεο ηνπ νηθηζκνύ (21) θαη θαη' εμαίξεζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (2), γξαθεία (3),
εζηηαηόξηα θαη αλαςπθηήξηα (4), θηίξηα εθπαίδεπζεο (9), ζξεζθεπηηθνύο ρώξνπο (10), θηίξηα
θνηλσληθήο πξόλνηαο (11), θαηνηθίεο γηα ην πξνζσπηθό επίβιεςεο, επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα
(13), εγθαηαζηάζεηο αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ (16).
Τα Πολεοδομικά Κένηρα επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνπλ θαηνηθίεο ππεξάλσ ελόο
νξόθνπ, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (2), γξαθεία, ρώξνπο δηνίθεζεο (3), εζηηαηόξηα θαη
αλαςπθηήξηα (4), θέληξα δηαζθέδαζεο (5), μελνδνρεία (6), ρώξνπο ζπλάζξνηζεο ηνπ θνηλνύ
(7), πνιηηηζηηθά θηίξηα (8), θηίξηα εθπαίδεπζεο (9), ζξεζθεπηηθνύο ρώξνπο (10), θηίξηα
θνηλσληθήο πξόλνηαο (11), επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (13), θηίξηα θαη γήπεδα ζηάζκεπζεο
(19), πξαηήξηα βελδίλεο (20), παηδηθέο ραξέο (18) θαη θαη' εμαίξεζε θηίξηα πεξίζαιςεο (12),
κε νρινύζεο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο (14), αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (25).
Οη πεξηνρέο Αναυστής και Παραθεριζηικής Καηοικίας επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνπλ
θαηνηθίεο θαη μελώλεο δπλακηθνύ κηθξόηεξνπ ησλ 20 θιηλώλ (1), παηδηθέο ραξέο (28) θαη θαη'
εμαίξεζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (2), εζηηαηόξηα, αλαςπθηήξηα (4), θέληξα δηαζθέδαζεο (5),
μελνδνρεία (6), ρώξνπο ζπλάζξνηζεο ηνπ θνηλνύ (7), πνιηηηζηηθά θηίξηα (8), ζξεζθεπηηθνύο
ρώξνπο (10), θηίξηα θνηλσληθήο πξόλνηαο (11), θηίξηα θαη γήπεδα ζηάζκεπζεο (19), πξαηήξηα
βελδίλεο (20), αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (25), θαηαζθελώζεηο (26).
Οη Κοινότρηζηοι Χώροι απνηεινύληαη από πεδνδξόκηα, νδνύο, πιαηείεο, θνηλόρξεζηνπο
θήπνπο, άιζε θαη άιινπο παξεκθεξείο ρώξνπο θαη θαη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη λα
πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (2), εζηηαηόξηα, αλαςπθηήξηα (4), θέληξα δηαζθέδαζεο
(5), ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο(6), ρώξνπο ζπλάζξνηζεο ηνπ θνηλνύ (7), πνιηηηζηηθά θηίξηα
(8), θηίξηα θαη γήπεδα ζηάζκεπζεο, εγθαηαζηάζεηο εκπνξηθώλ εθζέζεσλ (23), αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο (26), παηδηθέο ραξέο (27).
Με αληίζηνηρε αζξνηζηηθή ινγηθή πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερόκελν ησλ άιισλ θαηεγνξηώλ

εηδηθώλ ρξήζεσλ γεο δει, νη ινηπέο ηδηαίηεξεο ρξήζεηο, ηα ρσξηά, νη ινηπέο κηθηέο ρξήζεηο, νη
ινηπνί ειεύζεξνη ρώξνη, νη πεξηνρέο πξνο κειινληηθό θαζνξηζκό.
Σε θάζε πεξίπησζε πξηλ αξρίζνπκε ηελ θαηαγξαθή θαη νξηνζέηεζε ησλ ρξήζεσλ γεο,
ζηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο, πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζαθέο πνηα νκαδνπνίεζε ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο γεληθώλ θαη εηδηθώλ ρξήζεσλ γεο ζα θαηαηάμνπκε
ηηο κνλάδεο ρξήζεο πνπ ζα δηαπηζηώζνπκε ζην πεδίν ηεο έξεπλαο. Δθόζνλ ινηπόλ ν πίλαθαο
γεληθώλ θαη εηδηθώλ ρξήζεσλ θαζώο θαη ηα κνλαδηαία ζηνηρεία ησλ εηδηθώλ ρξήζεσλ είλαη
πξνζδηνξηζκέλα, κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ θαηαγξαθή ησλ ρξήζεσλ γεο ζηνλ
νηθηζκό ή ζηελ πόιε. Η θαηαγξαθή απηή πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα θαζήθνληα:
α. ηελ θαηάηκεζε ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο κειέηεο ζε ηνκείο (ηνκενπνίεζε)
β. ηελ δηάθξηζε, ζηνπο ράξηεο, εθείλσλ ησλ θαηεγνξηώλ γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. 4000,
8000,9000 θιπ.) πνπ κπνξνύλ λα νξηνζεηεζνύλ ραξηνγξαθηθά
γ. ηελ ζύληαμε απνγξαθηθνύ δειηίνπ γηα ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ κνλάδσλ ρξήζεο
γεο
δ. ηελ απνγξαθή ησλ κνλάδσλ ρξήζεο θαη έιεγρν ησλ πεξηνρώλ πνπ νξηνζεηήζεθαλ
ραξηνγξαθηθά
ε. ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ζύληαμε ράξηε ρξήζεο γεο θαζώο θαη άιισλ
ραξηώλ.
Γηα ηελ ηνκενπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο κειέηεο ζε επηκέξνπο ηνκείο, κπνξνύκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε πεξηζζόηεξα από έλα θξηηήξηα νξηνζέηεζεο. Οη ηνκείο κπνξνύλ λα
δηαθξίλνληαη από ηελ δηαπίζησζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ρξήζεο ηνπο, από ηα δηαθνξεηηθά
θηηξηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (π.ρ. ύςε θηηξίσλ, ζύζηεκα δόκεζεο, κνξθνινγία), από
ππάξρνληα δηνηθεηηθά όξηα, από ηηο ζέζεηο ησλ δηθηύσλ κεηαθνξάο. Αθόκε ν αξηζκόο θαη ην
κέγεζνο ησλ ηνκέσλ εμαξηάηαη από ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο.
Σε θάζε ηνκέα κπνξνύκε ραξηνγξαθηθά θαη κόλν λα δηαθξίλνπκε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο
ρξήζεο από ηνλ ηξόπν πνπ απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ράξηε. Έηζη, ην νδηθό δίθηπν, ην
ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν, άιιεο κεγάιεο ζπγθνηλσληαθέο εγθαηαζηάζεηο, νη ειεύζεξνη ρώξνη, νη
θαιιηέξγεηεο, ε κε αλαπηπγκέλε γε θιπ., κπνξνύλ λα δηαπηζηώλνληαη ραξηνγξαθηθά. Τα όξηα
θαη ην πεξηερόκελν ησλ πεξηνρώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη ραξηνγξαθηθά πξέπεη λα ειέγρεηαη ζηε
θάζε ηεο απνγξαθήο.
Σηε ζύληαμε ηνπ απνγξαθηθνύ δειηίνπ ιακβάλεηαη ππόςε ν ηξόπνο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ε απνγξαθή θαη θσδηθνπνηνύληαη ηα ζηνηρεία όηαλ πξνβιέπεηαη ρξήζε
ππνινγηζηή γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο απνγξαθήο.
Η απνγξαθή αθνινπζεί ηε δηάθξηζε ζε ηνκείο θαη είλαη πιήξεο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ
κνλάδσλ ρξήζεο γεο, ελώ γηα ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνλάδσλ ρξήζεο (επηθάλεηα,
ύςνο θηηξίσλ, αξηζκόο νξόθσλ) κπνξεί λα είλαη δεηγκαηνιεπηηθή. Σπλήζσο ε απνγξαθή
ρξεζηκνπνηεί ζαλ ρσξηθή θάζε αλαθνξάο ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν. Δάλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη
ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν ζαλ ρσξηθή κνλάδα αλαθνξάο, ηόηε κηα άιιε ρσξηθή κνλάδα πξέπεη
λα πξνζδηνξίδεηαη. Ο ζπλδπαζκόο κηαο πιήξνπο απνγξαθήο ηεο ζέζεο ησλ κνλάδσλ ρξήζεο
θαη κηαο δεηγκαηνιεπηηθήο ησλ ινηπώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο πξνθύπηεη ζαλ απαίηεζε γηα λα
πεξηνξηζηεί ην θόζηνο ηεο έξεπλαο. Από πξαθηηθή πιεπξά ν ζπλδπαζκόο απηόο δελ ζέηεη
θαλέλα πξόβιεκα: πξνρσξάεη ν απνγξαθέαο ζε κηα πιήξε απνγξαθή ηεο ζέζεο ησλ κνλάδσλ
ρξήζεο θαηά νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν θαη ζε νξηζκέλα, πξνθαζνξηζκέλα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα,
πνπ απνηεινύλ ην δείγκα, πξαγκαηνπνηεί κηα πιήξε θαηαγξαθή ηνπ ζπλόινπ ησλ
δεηνπκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ.

