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  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα το φαινόμενο της 
αστικής εξάπλωσης και την χρήση των Κυψελοειδών Αυτόματων 
(Cellular Automata) με σκοπό τον υπολογισμό του. Το φαινόμενο 
της αστικής εξάπλωσης αναφέρεται στην εξάπλωση των αστικών 
περιοχών και στην αλλαγή των χρήσεων γης από κυρίως 
αγροτικές σε κυρίως αστικές στις περιαστικές περιοχές. Υπάρχουν 
ποικίλα μοντέλα υπολογισμού της αστικής εξάπλωσης και καθένα 
διαφοροποιείται βάσει των χαρακτηριστικών του σε θεωρητικό και 
τεχνικό επίπεδο. Τα Κυψελοειδή Αυτόματα (Cellular Automata) 
αποτελούν μια υπολογιστική μέθοδο ικανή να προσομοιώσει τις 
εξελικτικές διαδικασίες περιγράφοντας ένα πολύπλοκο σύστημα 
με ένα σύνολο απλών κανόνων. Ο διευρυμένος Καλλικρατικός 
Δήμος Πατρέων αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση προς 
εξέταση καθώς περιέχει την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, 
την Πάτρα, με αποτέλεσμα οι πιέσεις προς αστικοποίηση στον 
εξωαστικό χώρο να είναι έντονες και εμφανείς. Σκοπός είναι να 
εξεταστεί το μοντέλο SLEUTH ως προς την προσαρμοστικότητα 
του, την “αντίδραση” σε διαφορετικά αρχικά δεδομένα εισαγωγής 
και τον ρόλο που μπορεί να παίξει στον χωρικό σχεδιασμό. 
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Περίληψη
  Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως θέµα το φαινόµενο της αστικής 

εξάπλωσης και την χρήση των Κυψελοειδών Αυτόµατων (Cellular Automata) µε σκοπό 

τον υπολογισµό του. Το φαινόµενο της αστικής εξάπλωσης αναφέρεται στην εξάπλωση 

των αστικών περιοχών και στην αλλαγή των χρήσεων γης από κυρίως αγροτικές σε 

κυρίως αστικές στις περιαστικές περιοχές. Υπάρχουν ποικίλα µοντέλα υπολογισµού της 

αστικής εξάπλωσης και καθένα διαφοροποιείται βάσει των χαρακτηριστικών  του σε 

θεωρητικό και τεχνικό επίπεδο. Τα Κυψελοειδή Αυτόµατα (Cellular Automata) 

αποτελούν µια υπολογιστική µέθοδο ικανή να προσοµοιώσει τις εξελικτικές 

διαδικασίες περιγράφοντας ένα πολύπλοκο σύστηµα µε ένα σύνολο απλών κανόνων. Ο 

διευρυµένος Καλλικρατικός Δήµος Πατρέων αποτελεί µια ενδιαφέρουσα περίπτωση 

προς εξέταση καθώς περιέχει την τρίτη µεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, την Πάτρα, µε 

αποτέλεσµα οι πιέσεις προς αστικοποίηση στον εξωαστικό χώρο να είναι έντονες και 

εµφανείς. Σκοπός είναι να εξεταστεί το µοντέλο SLEUTH ως προς την 

προσαρµοστικότητα του, την “αντίδραση” σε διαφορετικά αρχικά δεδοµένα εισαγωγής 

και τον ρόλο που µπορεί να παίξει στον χωρικό σχεδιασµό. 

Λέξεις Κλειδιά: αστική εξάπλωση, Κυψελοειδή Αυτόµατα, Δήµος Πατρέων, 

Πάτρα, SLEUTH
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Abstract
The current diploma dissertation examines the phenomenon of urban sprawl and 

the use of Cellular Automata as a method of its calculation. The phenomenon of urban 

sprawl refers to the spread of urban regions and to the change of land use from mainly 

rural to mainly urban due to the influence of the market in suburban areas. Various 

calculation models of urban sprawl exist and each varies depending on the 

characteristics of the theoretical and technical level. Cellular Automata is a 

computational method able to simulate the evolutionary processes describing a complex 

system with a set of simple rules. The extended Municipality  of Patras is an interesting 

case for consideration as it contains the third largest  city of Greece, Patras, involving 

thus an increasing pressure of urbanization to the outer non-urban areas. The aim is to 

examine the SLEUTH model in terms of adaptability, of the "reaction" on the basis of 

different initial inputs and of the role it can play in the participation of spatial planning.

Key-words: urban sprawl, Cellular Automata, Municipality of Patras, SLEUTH 
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1. Εισαγωγή
Το φαινόµενο της αστικής εξάπλωσης αναφέρεται στην  εξάπλωση των  αστικών 

περιοχών και στην  αλλαγή των χρήσεων γης από κυρίως αγροτικές σε κυρίως αστικές 

που οφείλεται στην επιρροή της αγοράς στις περιαστικές περιοχές. Υπάρχουν ποικίλες 

τυπολογίες που µπορούµε να αναγνωρίσουµε αυτού του φαινοµένου. Το φαινόµενο 

θεωρείται κυρίως κάτι αρνητικό αν και αποτελεί µια φυσική εξέλιξη µιας πόλης και 

επηρεάζεται σηµαντικά από την ανάπτυξη των  υπηρεσιών και των υποδοµών καθώς και 

από την  εξυπηρέτηση της αύξησης του πληθυσµού και των  αναγκών του. Στον 

ελλαδικό χώρο σηµαντικό δεδοµένο αποτελεί ο προβληµατικός σχεδιασµός που 

προωθεί την εκτός σχεδίου δόµηση, µια σηµαντική διαφορά σε σύγκριση µε το διεθνή 

χώρο, που όµως γίνονται προσπάθειες καταπολέµησης του.

Υπάρχουν διάφορα µοντέλα υπολογισµού της αστικής εξάπλωσης και καθένα 

διαφοροποιείται βάσει των χαρακτηριστικών του σε θεωρητικό και τεχνικό επίπεδο. Τα 

Κυψελοειδή Αυτόµατα (Cellular Automata) αποτελούν µια υπολογιστική µέθοδο ικανή 

να προσοµοιώσει τις εξελικτικές διαδικασίες περιγράφοντας ένα πολύπλοκο σύστηµα 

µε ένα σύνολο απλών κανόνων. Η εφαρµογή του στον αστικό χώρο είναι ευρεία και 

αποτελεί µια σύγχρονη µέθοδο προγραµµατισµού και πρόβλεψης του φαινοµένου της 

αστικής εξάπλωσης. Εφαρµόζονται σε έναν χώρο χωρισµένο σε κάνναβο µε κυψέλες 

στον οποίο αλληλεπιδρούν και κινούν την πληροφορία από κυψέλη σε κυψέλη στις 

προκαθορισµένες χωρικές γειτονιές. Στην παρούσα διπλωµατική εξετάζεται το µοντέλο 

SLEUTH και εφαρµόζεται στον Καλλικρατικό Δήµο Πατρέων.

Ο διευρυµένος Καλλικρατικός Δήµος Πατρέων αποτελεί µια ενδιαφέρουσα 

περίπτωση προς εξέταση καθώς περιέχει την  τρίτη µεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, την 

Πάτρα, µε αποτέλεσµα οι πιέσεις προς αστικοποίηση στον εξωαστικό χώρο να είναι 

έντονες και εµφανείς. Εξετάζεται το βασικό προφίλ της πόλης και όλες οι πτυχές που 

επηρεάζουν την διαδικασία της αστικοποίησης µε σκοπό να αναγνωριστούν οι 

σύγχρονες ωθήσεις προς αστικοποίηση µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν στο µοντέλο 

SLEUTH και να συγκριθούν µε τα τελικά αποτελέσµατα.

Τα δεδοµένα εισαγωγής που χρησιµοποιούνται είναι τα: Slope (το ποσοστό της 

αντίστασης της αστικοποίησης που βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει κλίση), Landuse 

(οι χρήσεις γης), Exclusion (οι περιοχές που δεν προσφέρονται για αστικοποίηση), 

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

10



Urban Extend (τα αστικά όρια), Transportation (τα µεταφορικά δίκτυα) και Hillshade 

(το ανάγλυφο της περιοχής, που χρησιµοποιείται για λόγους οπτικοποίησης των 

αποτελεσµάτων). Αρχικά γίνεται η βαθµονόµηση του µοντέλου και έπειτα εξετάζονται 

εναλλακτικά σενάρια αστικής εξάπλωσης (µε την εισαγωγή διαφοροποιηµένων 

δεδοµένων) µε σκοπό την εξέταση της ρεαλιστικότητας του µοντέλου και της 

χρησιµότητας του.

Αποτελεί το SLEUTH ένα µοντέλο που µπορεί να προσαρµοστεί σε διαφορετικές 

χωρικές περιπτώσεις; Πως αντιδρά σε διαφορετικές χωρικές συνθήκες; Μπορεί να 

αποτελέσει µέρος του χωρικού σχεδιασµού; Και ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στο 

µοντέλο µε σκοπό την εξέλιξη και βελτίωση του;  

11



2. Αστική Εξάπλωση
2.1 Ορισµός

Το φαινόµενο της αστικής εξάπλωσης ή διάχυσης αναφέρεται στην εξάπλωση των 

αστικών  περιοχών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EEA) ορίζει το φαινόµενο 

ως “το φυσικό µοτίβο της χαµηλής σε πυκνότητα επέκτασης µεγάλων αστικών 

περιοχών υπό την επιρροή της αγοράς, κυρίως στις περιαστικές αγροτικές 

περιοχές” (ΕΕΑ, 2006). Αποτέλεσµα αυτού του φαινοµένου είναι η δηµιουργία 

κέντρων και περιοχών, συµπληρωµατικών του αρχικού κέντρου της πόλης.

Ο όρος αστική εξάπλωση καλύπτει ένα ευρύ πεδίο αστικών µορφών. 

Αναγνωρίζεται µεν ως η αστική διάχυση στο αστικό περιθώριο αλλά πέρα από αυτό δεν 

υπάρχει ταύτιση. Τα στοιχεία που θα µπορούσαν να την καθορίσουν, µπορούν να 

εντοπιστούν στην αστική µορφή, στις χρήσεις γης και στις λειτουργικές σχέσεις 

χρήσεων και πολιτών. 

Εικόνα 1: Μορφές Αστικής ΕξάπλωσηςΕικόνα 1: Μορφές Αστικής ΕξάπλωσηςΕικόνα 1: Μορφές Αστικής Εξάπλωσης

Προαστιακή Ανάπτυξης Γραµµική Ανάπτυξη σε 
Οδικές Οδούς

Τυχαία ανάπτυξη

Πηγή: Ιδία επεξεργασίαΠηγή: Ιδία επεξεργασίαΠηγή: Ιδία επεξεργασία

Όσο αφορά την µορφή µπορούν να αναγνωριστούν ποικίλες τυπολογίες. Η 

προαστιακή ανάπτυξη, που είναι η διαµόρφωση χρήσης της γης για αστικούς λόγους 

γύρω από τα όρια της πόλης µε παράλληλη ανάπτυξη υποδοµών υποστήριξης. Η 

παρόδια ανάπτυξη, αρχικά αναπτύσσεται η γη που βρίσκεται σε επαφή µε τους άξονες 

και έπειτα µετατρέπεται σε µεγαλύτερες αστικές εκτάσεις κάθετα προς τους άξονες. Η 

τυχαία ανάπτυξη που ορίζεται ως µια ασυνεχής µορφή αστικοποίησης (αστικές κηλίδες) 

(Ewing, 1994, Peiser, 2001). Αυτές οι µορφές και κυρίως οι επιπτώσεις τους έχουν 

Κεφάλαιο 2 - Αστική Εξάπλωση
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σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους και αποτελούν ένα πρώτο βήµα στην αναγνώριση της 

µορφολογίας της αστικής διάχυσης αλλά δεν µπορούν να την ερµηνεύσουν απόλυτα.

Οι χρήσεις γης αποτελούν  ένα σηµαντικό στοιχείο αναγνώρισης της αστικής 

εξάπλωσης. Κύριος λόγος έχει γίνει στην  αµερικάνικη βιβλιογραφία στην οποία 

αναγνωρίζονται οι εξής: η οικιστική ανάπτυξη χαµηλής πυκνότητας, η απεριόριστη και 

ασυνεχής ανάπτυξη, η οµοιογενής ανάπτυξη κατοικίας, οι µη οικιακές χρήσεις, οι 

µεµονωµένες βιοµηχανίες, τα κτίρια ή γραφεία, τα σχολεία και οι κοινοτικές 

εξυπηρετήσεις και οι αποµονωµένες χρήσεις γης. Κατά το φαινόµενο αυτό 

παρατηρείται µίξη χρήσεων γης µεταξύ των οποίων: εµπορικής, αναψυχής, κατοικίας, 

οικονοµικών δραστηριοτήτων, υψηλής τεχνολογίας κ.α. Οι χρήσεις αυτές καλύπτουν σε 

µεγάλο µέρος το χαρακτήρα του χώρου αποδεικνύοντας παράλληλα πως η αστική 

διάχυση δεν είναι εύκολο να γίνει διακριτή από την συµβατική ανάπτυξη (Chin, 2002).

Το θέµα της σχέσης µεταξύ χρήσεων και χρηστών, αποτελεί έναν εναλλακτικό 

τρόπο εντοπισµού της διάχυσης. Αν και το φαινόµενο αυτό, καθώς είναι ενσωµατωµένο 

στην  ανάπτυξη της πόλης, είναι δύσκολο να εντοπιστεί και να αποµονωθεί από τη 

συνολική αλλαγή που γίνεται στο χώρο. Στην πρώιµη βιβλιογραφία αναγνωρίζεται ως 

οι περιοχές µε προβληµατική πρόσβαση, µε έλλειψη δηµόσιων  χώρων, κάτι που όµως 

χρωµατίζει το φαινόµενο αυτό ως εντελώς προβληµατικό (Chin, 2002).   

Η αστική εξάπλωση ή διάχυση έχει αποκτήσει µια αρνητική χροιά, θεωρείται ως 

κάτι το ακαλαίσθητο που δηµιουργεί περιοχές µε µικρά περιθώρια πρόσβασης. Αν και 

αποτελεί µια, κατά κάποιον τρόπο, φυσική εξέλιξη µιας πόλης, οι αρνητικές επιπτώσεις 

είναι περισσότερο εµφανείς ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο. Το κύριο αρνητικό 

χαρακτηριστικό που εντοπίζεται είναι πως η εξάπλωση έγινε άναρχα και αλογικά. Οι 

υψηλές δαπάνες κατασκευής υποδοµών, η απώλεια αγροτικής γης και ελεύθερων 

χώρων, είναι µερικά από τα αρνητικά αποτελέσµατα. Αυτά είναι δυνατόν να 

αντιµετωπιστούν µε την εφαρµογή ορθής πολιτικής στον αστικό χώρο. Δεδοµένης όµως 

της αδυναµίας της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης σε θέµατα σχεδιασµού και ελέγχου, 

οι επιπτώσεις είναι προφανείς και η ανάγκη σχεδιασµού επιτακτική (Οικονόµου και 

Πετράκος, 2007). 

Είναι φαινόµενο που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη, 

νωρίτερα στην Αµερική και αναπτύσσεται κυρίως στα άκρα µεγάλων αστικών κέντρων 
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και µητροπόλεων, ακολουθεί κυρίως την ανάπτυξη των υποδοµών µεταφοράς. Αφορά 

µια νέα τυπολογία αστικού τοπίου αντίθετου µε το κλασικό ευρωπαϊκό πρότυπο, καθώς 

στη µεταβιοµηχανική πόλη µπορούν να αναγνωριστούν δύο τύποι τοπίων. Αρχικά, τα 

“Σηµαινόµενα Επίκεντρα” που αφορούν  νέα τοπία εντός των πόλεων και την “Διάχυτη 

Αστικότητα” που αφορά δηµιουργία νέων τοπίων στον  περιαστικό χώρο (Κατσάρα κ.α., 

2009). 

2.2 Αίτια Εξάπλωσης

Η διαδικασία της αστικής διάχυσης επηρεάζεται σηµαντικά από την  ανάπτυξη 

του τοµέα των υπηρεσιών, την αποαστικοποίηση, τη βιοµηχανική ανάπτυξη και την 

ανάπτυξη των  συστηµάτων υποδοµής και µεταφορών. Αντίθετα µε την αστική 

ανάπτυξη φαίνεται να είναι συνδεδεµένη µε ένα σύνολο αλλαγών που έχουν επέλθει 

στην  οικονοµία, στην τεχνολογία και στον αστικό τρόπο ζωής της σύγχρονης 

µεταβιοµηχανικής πόλης (Munoz, 2003).

Ένα σηµαντικό στοιχείο που παραλείπεται συχνά από τις θεωρίες αστικής 

εξάπλωσης είναι το ίδιο το φαινόµενο της αστικής ανάπτυξης. Κατά το οποίο ο 

πληθυσµός µιας πόλης δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί στα υπάρχοντα αστικά όρια, 

αναγκάζει τη διεύρυνση της. Η πιο έντονη εµφάνιση του φαινοµένου γίνεται κατά την 

διάρκεια στον 20ο αιώνα. Πολλά παραδείγµατα πόλεων µε ραγδαία ανάπτυξη που 

δηµιούργησαν αστικά κέντρα χαµηλού επιπέδου (σε επίπεδο κατοικίας και επιπέδου 

καθηµερινής ζωής) ώθησε τον πληθυσµό σε σχεδόν µαζικές κινητοποιήσεις έξω από τα 

όρια της πόλης, κάτι που όµως στην Ελλάδα έγινε µε πιο σταθερούς ρυθµούς. Σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας (στον τοµέα της επικοινωνίας) καθώς και 

των µεταφορών, που δηµιούργησαν ένα περιβάλλον πιο ελαστικό που δεν χρειάζεται το 

πατροπαράδοτο αστικό κέντρο για να επιβιώσει αλλά συµβιώνει µε αυτό (Chin, 2002).  

Ο συνδυασµός πυκνοδοµηµένων αστικών κέντρων και περιοχών αστικής 

ανάπτυξης στον περιαστικό χώρο, αποτελεί µοντέλο των σύγχρονων µητροπόλεων. 

Αυτό το πρότυπο ανάπτυξης, µε τη σύνδεση αποκοµµένων τµηµάτων µε καλές 

συνδέσεις µεταξύ τους ουσιαστικά αποτελεί την  αστική υπόσταση σε πολλές περιοχές 

και κυρίως στην ελληνική πραγµατικότητα (Γοσποδίνη, 2006).

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτό το αστικό τοπίο µπορούν  να 

διαχωριστούν  σε “επιτελικές” οι οποίες παραµένουν και δρουν στο κέντρο της πόλης 
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και στις δραστηριότητες ρουτίνας που αναπτύσσονται στην  περίµετρο των πόλεων 

(Οικονόµου και Πετράκος, 1999). Κάτι που στη συνέχεια άλλαξε καθώς υπήρξε µια 

γενικότερη τάση περιαστικοποίησης και χωροθέτησης των  λειτουργιών στην 

περιφέρεια της πόλης.    

Στην περίµετρο των πόλεων, η διάχυτη αστικότητα µπορεί να διακριθεί σε δύο 

υποκατηγορίες: τις εξωαστικές νέες κεντρικότητες και την εξωαστική διάσπαρτη 

κατοικία. Οι εξωαστικές κεντρικότητες συναντώνται στον  περιαστικό χώρο σε άξονες 

µεταφοράς και αποτελούνται από διάσπαρτα κτιριακά συγκροτήµατα µε χρήσεις 

αναψυχής, εµπορίου και νέας τεχνολογίας. Η διάσπαρτη κατοικία αναπτύσσεται σε 

περιοχές που επιτρέπεται η εκτός σχεδίου δόµηση, αποτελείται από κατοικίες και 

αναπτύσσεται διάσπαρτα, όπου επιτρέπεται η χρήση κατοικίας χωρίς την ύπαρξη 

οργανωµένου σχεδίου. (Κατσάρα κ.α., 2009). Ποικιλία νέων χρήσεων αναπτύσσεται 

στον περιαστικό χώρο, µε χρήσεις εργασίας, αναψυχής, βιοµηχανίας κ.α. ακόµα και 

µεταφορά διοικητικών κέντρων και υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. Ακόµα και µε την 

µορφή δραστικότερων διαδικασιών όπως την δηµιουργία πολυχώρων αναψυχής και 

τεράστιων κέντρων (Γοσποδίνη, 2006).

Η διάχυτη δόµηση ευνοείται από παράγοντες οικονοµικούς και κοινωνικούς αλλά 

κυρίως από την  ανάπτυξη της τεχνολογίας που επιτρέπει την  επικοινωνία και τη 

διάδοση πληροφοριών. Ακόµα, οι χαµηλές τιµές γης επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να 

εγκατασταθούν σε εξωαστικές περιοχές, δηµιουργώντας εξωαστικές κεντρικότητες που 

είναι εύκολα προσβάσιµες λόγω της ανάπτυξης των µεταφορικών  υποδοµών. Σε 

συνδυασµό µε την  παράλογα ευνοϊκότερη νοµοθεσία που ορίζει όρους δόµησης πιο 

συµφέροντες σε αυτές τις περιοχές (Οικονόµου, 2010). Αυτές οι κεντρικότητες 

ενισχύουν ακόµα και την διάχυτη κατοικία καθώς επιτρέπουν στους κατοίκους την 

πρόσβαση σε εµπορικές υπηρεσίες, ψυχαγωγία αλλά και εργασία (Κατσάρα κ.α., 2009).

Επιπρόσθετα, δηµογραφικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες (η 

υποβάθµιση των αστικών  κέντρων) ωθούν ευκατάστατες οικογένειες να µετακινηθούν 

από το κέντρο της πόλης σε προαστιακές περιοχές αναζητώντας ένα καλύτερο 

αξιοβίωτο περιβάλλον. Ως αποτέλεσµα είναι η ανάπτυξη τοπίων διάσπαρτης κατοικίας, 

πολλές φορές µε κατοικίες υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων (Κατσάρα κ.α., 

2009).   
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Ακόµα πιο έντονο είναι το φαινόµενο της αστικής εξάπλωσης σε πόλεις που 

ανήκουν στη µεσόγειο µε χαρακτηριστικά όπως η εκτός σχεδίου δόµηση, η άναρχη 

δόµηση µονοκατοικιών  και άλλων  δραστηριοτήτων κοντά στης οδικές οδούς. Μια 

δόµηση που φαίνεται να επηρεάζεται από τις ακολουθίες φυσικών  και τεχνικών 

στοιχείων, οι συγκεντρώσεις που δηµιουργούνται γίνονται µε διαφορετική µορφή από 

τον αρχικό πολεοδοµικό ιστό (Munoz, 2003). 

2.2.1 Υποδοµές

Είναι σηµαντικό να γίνει αναφορά στο σύστηµα ανάπτυξης υποδοµών  της πόλης. 

Η συµµετοχή µιας πόλης στο οικονοµικό σύστηµα επηρεάζεται σηµαντικά από το 

σύστηµα υποδοµών που έχει, το αστικό δίκτυο, το κτιριακό απόθεµα, οι σύγχρονες 

τεχνολογίες κλπ. Οι υποδοµές αυτές προκαλούν διαφορετικής µορφής και έντασης 

επιπτώσεις στις χρήσεις γης και στην αξία τους. Η σύγχρονη πόλη χαρακτηρίζεται από 

την διαδικασία ενσωµάτωσης της στην  ύπαρξη υποδοµών, σε αντίθεση µε την πόλη του 

20ου αιώνα. Τα έργα υποδοµής δηµιουργούν µετατοπίσεις και συγκεντρώσεις 

δραστηριοτήτων, επηρεάζουν περιοχές της πόλης, γίνονται οι κύριες αιτίες δηµιουργίας 

νέων αστικών  κέντρων. Η πρόσβαση σε περιοχές της πόλης έχουν ως συνέπεια τον 

αποκλεισµό άλλων  περιοχών, το αποτέλεσµα είναι οι υποδοµές να αποτελούν έναν από 

τους πιο δυναµικούς µηχανισµούς για την αναδιοργάνωση του προφίλ της πόλης.

Ακολουθώντας την εξάπλωση της πόλης οι υποδοµές αντίστοιχα αλλάζουν, µε τα 

σύγχρονα δεδοµένα οπού το Ι.Χ. αποτελεί το κύριο µέσο µεταφοράς, ιδίως σε 

ελληνικές πόλεις και πόλεις δίχως ανεπτυγµένο σύστηµα αστικής µετακίνησης. Στη 

διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται πως η προσπάθεια εξυπηρέτησης των πολιτών µε 

εναλλακτικά µέσα συγκοινωνίας έχει οδηγήσει σε φαινόµενα αστικής διάχυσης. 

(Ewing, 1994). Αντίθετα όµως υποστηρίζεται πώς η αύξηση στα ιδιωτικά µέσα 

µεταφοράς είναι η κύρια αιτία του αστικής εξάπλωσης, καθώς υποστηρίζονται από την 

εφαρµογή υψηλού κόστους στα δηµόσια µέσα (Chin, 2002). Πόσο µάλλον σε ελληνικές 

πόλεις (εξαιρώντας την Αθήνα) όπου το σύστηµα συγκοινωνίας δεν είναι επαρκές, δεν 

είναι πυκνό και κοστίζει.

Όποια και αν  είναι η συνθήκη συγκοινωνίας η αυξηµένη κινητικότητα και η 

ενίσχυση της εξωαστικής κίνησης του πληθυσµού ίσως είναι ο πιο σηµαντικός λόγος 

ενεργοποίησης της αστικής διάχυσης. Σηµαντικό είναι να αναφερθεί πως οι 
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διαφορετικές διαµορφώσεις συστηµάτων συγκοινωνίας έχουν επηρεάσει µε 

διαφορετικό τρόπο, άλλοτε µε την ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου, των 

αυτοκινητόδροµων, της αστικής συγκοινωνίας κλπ., και αποτελεί αντικείµενο µελέτης 

που προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κοινωνίας και πόλης.

2.2.2 Προβλήµατα Σχεδιασµού

Αναφορικά στον ελλαδικό χώρο σηµαντικό χαρακτηριστικό προβληµατικού 

σχεδιασµού, που ενισχύει τις διαδικασίες αστικής διάχυσης, αποτελεί η εκτός σχεδίου 

δόµηση. Αν και δεν  υπάρχουν επίσηµα στοιχεία αναφέρεται πως το µεγαλύτερο 

ποσοστό του εξωαστικού χώρου, εξαιρώντας τις δασικές εκτάσεις, υπάγεται στο 

καθεστώς της γενικής νοµοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόµησης. Η κατάσταση αυτή 

διαφέρει πολύ από το διεθνή χώρο, καθώς στην πλειοψηφία του ο εξωαστικός χώρος 

καλύπτεται από σχέδια χρήσεων γης καθιστώντας την εκτός σχεδίου δόµηση σχεδόν 

αδύνατη. (Οικονόµου, 2010)

Τα αρχικά αίτια της εκτός σχεδίου δόµησης βασίζονται σε ανάγκες στέγασης 

οικονοµικά αδύναµων οµάδων κατά την εξέλιξη της ιστορίας της Ελλάδας, υπό την 

έλλειψη πολιτικών πρόνοιας. Μια διαδικασία που οδήγησε στη σηµερινή 

πραγµατικότητα κατά την οποία η πλέον νόµιµη ανεκτικότητα του θεσµικού 

συστήµατος τροφοδοτεί παράνοµες ενέργειες δόµησης σε κτίσµατα οικονοµικής 

εκµετάλλευσης. (Καµπούρης, 2009) 

Η νοµοθεσία περί εκτός σχεδίου δόµησης περιλαµβάνει όλες τις γενικές και 

ειδικές διατάξεις που αφορούν τον  εξωαστικό χώρο. Δίνοντας την  δυνατότητα δόµησης 

του εξωαστικού χώρου υπό συγκεκριµένες συνθήκες αρτιότητας, όρων δόµησης και 

δραστηριοτήτων, κάτι που αλλοιώνει και υποβαθµίζει σηµαντικά τον εξωαστικό χώρο. 

Αρχικά, µε την υπέρβαση αδειών δόµησης και παράνοµης αλλαγής του χαρακτήρα τους 

και µε παράλογη δυνατότητα οικοδόµησης σε εξωαστικές περιοχές σε σύγκριση µε την 

δόµηση εντός σχεδίου. (Οικονόµου, 2010)

Η πιο πρόσφατη προσπάθεια ελέγχου της εκτός σχεδίου δόµησης αποτελεί η 

εφαρµογή κτηµατολογίου, µια διαδικασία που ξεκίνησε το 2008. Αποτελεί “πλήρης 

καταγραφή όλων των ακινήτων  και των δικαιωµάτων (εγγραπτέων) πάνω σε αυτά σε 

όλη τη χώρα, µε σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους”. Παράλληλα, 

καταγράφονται και οι δασικές εκτάσεις µε βάση τους δασικούς χάρτες. Μια διαδικασία 
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που έχει ως σκοπό την δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων για τον καλύτερο έλεγχο των 

χρήσεων γης του χώρου. (www.ktimatologio.gr)    

2.3 Αποτελέσµατα

Ο αµερικάνικος οργανισµός Transportation Research Board, έχει ασχοληθεί 

εκτενώς µε το θέµα της αστικής διάχυσης και έχει προτείνει το 1998 µια οµάδα 

θεµάτων προς εξέταση που αφορούν το φαινόµενο αυτό και έχουν µε την επίδραση του 

στο χώρο (Transportation Research Board, 2000):

1. Η µετατροπή της γης µέσω της διάχυσης. Σκοπός είναι να προσδιοριστούν  τα 

αποτελέσµατα διάφορων µορφών  αστικής εξάπλωσης σε σηµαντικές καλύψεις γης, 

όπως είναι η αγροτική. Βασίζεται στη διαδικασία δηµιουργίας χαρτογραφικού 

υπόβαθρου παρακολούθησης των αλλαγών.

2. Οι αλλαγές στο σύστηµα υποδοµών. Με σκοπό τον υπολογισµό της αξίας και 

του µεγέθους των νέων  υποδοµών που πρέπει να υποστηρίξουν της αλλαγές της 

αστικής ανάπτυξης. 

3. Οι επιπτώσεις στις υποδοµές µεταφορών.

4. Οι αλλαγές στην ποιότητα ζωής. Κυρίως αφορά το στατιστικό υπολογισµό της 

σχέσης µεταξύ του κόστους των κατοικιών  και της απόστασης από το αστικό 

κέντρο.

5. Οι κοινωνικές επιπτώσεις. Που αφορά την  κοινωνική αναντιστοιχία λόγω της 

αντίστοιχης χωρικής ανισότητας.  

Τα αποτελέσµατα της αστικής διάχυσης έχουν αναφερθεί ευρέως στη διεθνή 

βιβλιογραφία µε σύνηθες φαινόµενο να υπογραµµίζονται τα αρνητικά επακόλουθα της, 

το κύριο πρόβληµα είναι ίσως η έλλειψη εµπειρικών στοιχείων για την υποστήριξη 

υπέρ ή κατά της. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει αναδείξει περισσότερα αρνητικά 

αποτελέσµατα παρά θετικά. Τα κύρια σηµεία αναφοράς είναι:

• Η αύξηση του κόστους στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα για την 

εξυπηρέτηση του πληθυσµού, η δηµιουργία υποδοµών.

• Η αύξηση της χρήσης του Ι.Χ. και της απόστασης των διαδροµών και ως 

αποτέλεσµα την µεγαλύτερη κατανάλωση καυσίµων.
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• Την αλλαγή της χρήσης γης από αγροτική σε αστική.

• Την αύξηση σε αέριους ρίπους, στη µόλυνση των υδάτινων πόρων και του 

εδάφους.

• Καθώς και την υποβάθµιση των αστικών κέντρων, λόγω άνισου χωρικού 

διαχωρισµού των πολιτών και της εργασίας.

Η εκτενέστερη αναφορά στα προτερήµατα της αστικής διάχυσης γίνεται στη 

µελέτη του Bruchell του 1998, ο οργανισµός Transportation Research Board όµως στη 

µελέτη του αποµονώνει τα πιο σηµαντικά από αυτά προτερήµατα και αυτά που θεωρεί 

ως βέβαια. Τα τρία πιθανά οφέλη είναι (Burchell, 1998 και Transportation Research 

Board, 2000)

• πολύ µεγαλύτερα µεγέθη κατοικίας κατά µέσο όρο σε απόσταση από το κέντρο 

µιας µητροπολιτικής περιοχής 

• η δηµιουργία περιοχών χαµηλής πυκνότητας που ζουν

• και η παροχή νοικοκυριών στους καταναλωτές µε περισσότερους συνδυασµούς 

φορολογίας και κοινωνικών υπηρεσιών.

Οι δύο πιο ευεργετικές συνθήκες που δηµιουργούνται είναι:

• η µείωση του κόστους σε γη και κατοικία όσο αποµακρυνόµαστε από το αστικό 

κέντρο καθώς και η µείωση και εντός σχεδίου. 

• και η µεγαλύτερη συµµετοχή των πολιτών και η επιρροή σε µικρές, 

κατακερµατισµένες τοπικές κυβερνήσεις και όχι σε µεγάλες, ενιαίες πολιτικές 

δικαιοδοσίες.

2.4 Πολιτικές Διαχείρισης της Αστικής Διάχυσης

Με σκοπό την αποφυγή των αρνητικών αποτελεσµάτων της αστικής διάχυσης ο 

οργανισµός Transportation Research Board (2000) έχει καταγράψει, σύµφωνα µε την 

διεθνή βιβλιογραφία, βασικές πολιτικές διαχείρισης του φαινοµένου. Πολιτικές που 

βασίζονται στη λογική της “έξυπνης ανάπτυξης”, συγκεκριµένα αναφέρονται:

• Η προώθηση συµπαγούς ανάπτυξης του χώρου.

• Η προώθηση της χρήσης εναλλακτικών µέσων µετακίνησης.
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• Η µείωση της οικονοµικής εξάρτησης των εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης 

σχετικά µε τις αξίες ακινήτων  και φόρους επί των  πωλήσεων  στο εσωτερικό των 

συνόρων της.

• Η παροχή ευκαιριών για οικογένειες χαµηλού εισοδήµατος και µικρά 

νοικοκυριά να µετακινηθούν από γειτονίες χαµηλής ποιότητας.

• Εφαρµογή νέων στοιχείων του αστικού σχεδιασµού στο σχεδιασµό των 

χρήσεων γης.

• Αναζωογόνηση υποβαθµισµένων περιοχών στον εσωτερικό του πυρήνα της 

πόλης.

• Η δηµιουργία περιφερειακών οργανισµών για την αναθεώρηση και το 

συντονισµό των χρήσεων γης στα σχέδια που καταρτίζονται από τα επιµέρους 

περιοχές.

Με σκοπό τον έλεγχο του φαινοµένου της εκτός σχεδίου δόµησης προτείνονται:

• Ο περιορισµός των ιδιωτικών  δικαιωµάτων στις δασικές εκτάσεις µέχρι την 

ολοκλήρωση του κτηµατολογίου.

• Η σύνταξη δασολογίου.

• Η διασαφήνιση της έννοιας δηµοσίου συµφέροντος.

• Η εφαρµογή εθνικού συστήµατος παρακολούθησης του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

• Και η δηµιουργία τράπεζας περιβαλλοντικών πληροφοριών µε σκοπό την ορθή 

άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής στο χωροταξικό, περιβαλλοντικό και περιφερειακό 

σχεδιασµό. (Καµπούρης, 2009)

2.4.1 Αστικός και Χωροταξικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα

Η πρώτη νοµοθεσία που αφορούσε την αστική ανάπτυξη στην Ελλάδα ήταν ο 

νόµος 17.7.1923 “περί σχεδίων πόλεων, κωµών και συνοικισµών του Κράτους και 

οικοδοµής αυτών”, που είχε ως σκοπό την οργάνωση των  αναγκών για κατοικία µετά το 

κύµα µεταναστών από την Ασία στην Ελλάδα. Απέτυχε όµως να συνεισφέρει στη 

διαµόρφωση των  ελληνικών πόλεων καθώς δεν είχε µια ολοκληρωτική αντίληψη για 

ένα αστικό στρατηγικό σχέδιο και προωθούσε την εκτός σχεδίου δόµηση µε τους 
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ευνοϊκούς όρους δόµησης, κάτι που καθόρισε την µορφή του αστικού χώρου στην 

Ελλάδα. Η επόµενη οµάδα νοµοθεσίας είναι οι Ν. 940/1979, 1337/1983 και ο 

2508/1997 που εισήγαγαν  το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και το Ρυθµιστικό Σχέδιο. 

(Kiousopoulos and Stathakis, 2011) 

2.5 Μοντέλα Αστικής Εξάπλωσης

Ένα από τα πρώτα µοντέλα αστικής επέκτασης αποτελεί αυτό του Ιππόδαµου µε 

την χρήση ακάλυπτων τµηµάτων γης για την ενδεχόµενη επέκταση του πληθυσµού. 

Σήµερα πλέον απαιτούνται πιο πολυσύνθετες αναλύσεις για τις µελλοντικές ανάγκες 

της πόλης. Ο όρος αυτός αναφέρεται στη δηµιουργία ενός µοντέλου ανάλογου της 

πραγµατικότητας αυτού του χωρο-χρονικού φαινοµένου. (Κουτσόπουλος, 2002)

Σκοπός των  µοντέλων είναι η περιγραφή πολύπλοκων συστηµάτων µε απλό και 

κατανοητό τρόπο και η εκτίµηση των  επιπτώσεων διαφόρων παρεµβάσεων στα 

συστήµατα αυτά (Liu, 2009).  Η επιτυχία ενός µοντέλου έγκειται στην αναπαράσταση 

των εκτιµήσεων µε ανοιχτό, εµφανή και κατανοητό τρόπο. 

Κάθε µοντέλο διαφοροποιείται µε βάση τα χαρακτηριστικά του σε θεωρητικό και 

τεχνικό υπόβαθρο από προηγούµενα µοντέλα. Τα περισσότερα µοντέλα όµως µπορούν 

να ενταχθούν σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες (Liu, 2009):

• Αστική Οικολογική Προσέγγιση - διαπραγµάτευση ανθρώπινης συµπεριφοράς 

σαν βιολογικούς κανόνες.

• Κοινωνικό-Φυσική Προσέγγιση - βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις των 

ανθρώπων και του χώρου µε την  βαρύτητα κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας σε 

αυτών.

• Νεο-κλασική Προσέγγιση - η αστική ανάπτυξη ως αµιγώς οικονοµικό 

φαινόµενο.

• Προσέγγιση Συµπεριφοράς - κάθε άτοµο επιδιώκει το ίδιο όφελος µε βάση 

κίνητρα συµπεριφοράς των ανθρώπων στα πλαίσια του αστικού περιβάλλοντος και 

στη λήψη αποφάσεων.

• Συστεµική Προσέγγιση - αντιµετωπίζει την πόλη σαν ένα σύστηµα που 

αποτελείται από αριθµό στοιχείων και υποσυστηµάτων.
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2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Αστικής Εξέλιξης - Πόλεις Ελλάδας

Με βάση τα στοιχεία τα στοιχεία από το Corine και το Urban Altas για τις χρήσεις 

γης και τα στοιχειά της ΕΣΥΕ παρουσιάζονται συνοπτικά σε χαρτογράµµατα οι 

εξελίξεις της αστικής επέκτασης σε έξι Καλλικρατικούς Δήµους της Ελλάδας. Σκοπός 

είναι η συνοπτική εποπτεία της αστικής εξέλιξης στους δήµους Ιωαννίνων,  Ηρακλείου, 

Λαρισαίων, Θεσσαλονίκη, Βόλου και Πατρέων.

Σηµαντικότερη εξέλιξη παρατηρείται στην πλειοψηφία την δεκαετία µετά το 2000 

όπως και αύξηση του πληθυσµού. Σηµαντικό είναι να αναφερθεί πως την πιο έγκυρη 

πηγή καταγραµµένης αστικής κάλυψης αποτελεί το Corine το οποίος όµως παρουσιάζει 

αρκετά προβλήµατα στην εντόπιση αλλαγών  και πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασµό µε 

άλλα δεδοµένα.

Εικόνα 2: Αστική Εξέλιξη - Δήµος Ιωαννίνων 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
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Εικόνα 3: Αστική Εξέλιξη - Δήµος Ηρακλείου

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Εικόνα 4: Αστική Εξέλιξη - Δήµος Λαρισαίων

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
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Εικόνα 5: Αστική Εξέλιξη - Δήµος Θεσσαλονίκη

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Εικόνα 6: Αστική Εξέλιξη -  Δήµος Βόλου

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
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Εικόνα 7: Αστική Εξέλιξη -  Δήµος Πατρέων

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

2.7 Συµπεράσµατα

Το φαινόµενο της αστικής εξάπλωσης ή διάχυσης αναφέρεται στην άναρχη 

εξάπλωση αστικών περιοχών, προσδιορίζεται από ποικίλες έννοιες που αφορούν το 

χώρο και επηρεάζει σηµαντικά τόσο την  ζωή των κατοίκων µιας πόλης καθώς και την 

διαµόρφωση του αστικού χώρου και των  εσωτερικών  και εξωτερικών ροών. Ως 

φαινόµενο αναγνωρίζεται ευρέως ως κάτι αρνητικό και άναρχο, επηρεάζει το χώρο και 

δηµιουργεί παράξενες µορφολογίες του. 

Πρέπει να αναφερθεί πως αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόµενο κάτι που πρέπει 

να εξετάζεται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση χώρου και κοινωνικών δεδοµένων. Ως 

διαδικασία αναγνωρίζεται η σηµασία της στο σχεδιασµό, καθώς τον ορίζει αλλά και 

ορίζεται από αυτόν και οι διαδικασίες υπολογισµού και αναγνώρισης των τάσεων της 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία του σχεδιασµού του χώρου.

Όσο αφορά τον ελλαδικό χώρο πρέπει να ληφθούν  υπόψιν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της νοµοθεσίας καθώς και η σηµερινή οικονοµική κατάσταση για να 

γίνει περισσότερο αντιληπτός ο πιθανός χαρακτήρας αυτής της διαδικασίας.  
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3. Κυψελοειδή Αυτόµατα
3.1 Εισαγωγή

Η αρχή των Κυψελοειδών Αυτοµάτων (Cellular Automata) αφορά την θεώρηση 

ενός χωρικού συστήµατος µε άθροισµα µονάδων οι οποίες αλληλεπιδρούν σύµφωνα µε 

κανόνες που περιέχει κάθε µοντέλο. Αυτό το µοντέλο υπολογισµού εφαρµόζεται σε 

ποικίλες επιστήµες και η γενική του προσέγγιση αποτελείται από κελιά τα οποία έχουν 

µια ορισµένη τιµή και τις γειτονιές τους που αποτελούνται από τα γειτονικά κελιά, και 

µέσα από την διαδικασία υπολογισµού του κάθε προγράµµατος γίνεται µια πρόβλεψη 

που αφορά την συµπεριφορά ή µεταµόρφωση των κελιών. 

Τα Κ.Α. είναι γενικές µαθηµατικές διαδικασίες που αποτελούν µια υπολογιστική 

µέθοδο ικανή να προσοµοιώσει εξελικτικές διαδικασίες περιγράφοντας ένα πολύπλοκο 

σύστηµα µε ένα σύνολο απλών  κανόνων. Το σύστηµα χωρίζεται σε κυψέλες µε 

συγκεκριµένη θέση στον χώρο οι οποίες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους.

Όσο αφορά την  χρήση τους στις θεωρίες του χώρου, και πιο συγκεκριµένα στο 

φαινόµενο της αστικής διάχυσης, έχει αποδειχθεί ότι είναι αποδοτικά στο να 

καταγράφουν περίπλοκες καταστάσεις µε απλούς κανόνες. Όµως, υπάρχουν 

προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν µέσα στην  τεχνική αυτή, κάτι που απαιτεί 

έρευνα για την καλύτερη προσαρµογή τους σε αστικά/χωρικά δεδοµένα. Το πιο 

σηµαντικό στοιχείο είναι να καθοριστούν οι κανόνες που πραγµατικά επηρεάζουν κάθε 

περίπτωση και αποτελούν τις ωθητικές δυνάµεις προς την αλλαγή.

3.2 Κυψελοειδή Αυτόµατα και Αστικός Χώρος

Τα Κ.Α. εστιάζουν  στη δυναµική των βασικών στοιχείων του συστήµατος και τις 

αλληλεπιδράσεις και η πληροφορία κινείται από κυψέλη σε κυψέλη σε 

προκαθορισµένες γειτονίες (Torrens 2003). Η γειτονίες που ορίζονται οι κανόνες 

µετάβασης καθορίζουν την απόσταση που αναπτύσσονται οι δυνάµεις έλξης ή 

απώθησης. Μπορούν να αναγνωριστούν πέντε οµάδες χωρικών  µεγεθών που 

λαµβάνονται υπόψη στα Κ.Α. για τον αστικό χώρο (Baredo et al 2003):

• Ατοµικές προτιµήσεις, κοινωνικό-οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά.

• Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

• Τοπικές χρήσεις γης
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• Χαρακτηριστικά της πόλης

• Παράµετροι του αστικού σχεδιασµού

Τα Κ.Α. για τον αστικό χώρο είναι απλά στην υπολογιστική εφαρµογή αλλά 

επιτρέπουν την προσοµοίωση σύνθετων φαινοµένων, είναι δυναµικά και δεν εκτιµούν 

µόνο την τελική κατάσταση αλλά και την διαδικασία εξέλιξης, επιτρέπουν τον ορισµό 

εξισώσεων και κανόνων που µπορεί να είναι διαφορετικά σε κάθε περιοχή. (Dietzel et 

al, 2005)

Οι αδυναµίες όµως που παρουσιάζονται είναι πως υποστηρίζουν την λογική της 

συνεχής επέκτασης και δεν προσοµοιώνουν αστικοποιήσεις περιοχών που δεν 

γειτνιάζουν  µε υπάρχουσα αστική κάλυψη, οι γειτονίες καθορίζονται κυρίως εµπειρικά, 

(Herold et al 2002) ο χρόνος µετριέται µε όρους επαναληπτικών βηµάτων  χωρίς να 

σχετίζεται µε τον πραγµατικό χρόνο, η βαθµονόµηση τους βασίζεται σε µία εµπειρική 

διαδικασία και η χρήση προκαθορισµένων γειτονιών µπορεί να επιφέρει προβλήµατα 

στη διαδικασία. (Wu 2002)

Ο Wu (2000) χωρίζει τα µοντέλα ΚΑ σε δυο γενικές οµάδες. Η µια οµάδα αφορά 

την θεωρητική προσέγγιση, ενώ η άλλη οµάδα συγκεντρώνεται στη µίµηση 

πραγµατικών αστικών µοτίβων, η δεύτερη οµάδα αποτελεί και αυτή που εµπλέκεται 

στις διαδικασίες σχεδιασµού. 

Τα ΚΑ που εφαρµόζονται σε διαδικασίες χωρικού σχεδιασµού αναφέρονται ως 

“constrained” (περιορισµένα), κατά τα οποία εφαρµόζονται επιπρόσθετοι κανόνες που 

αφορούν την  µορφολογία του χώρου, την προσβασιµότητα κ.α. Επίσης, σε αυτά 

εφαρµόζονται και διαδικασίες τυχαίων αποτελεσµάτων µε σκοπό την προσοµοίωση των 

απρόβλεπτων ανθρώπινων αποφάσεων. (Barredo κ.α., 2002)

Τρεις παράγοντες αναγνωρίζονται στους κανόνες αλληλεπίδρασης στα 

constrained CA:

• Η καταλληλότητα

• Η χωρική αλληλεπίδραση 

• Και ο η “στοχαστικότητα” (τα τυχαία αποτελέσµατα)
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Η καταλληλότητα (βλ. εικόνα 1) αναφέρεται στις περιοχές που είναι κατάλληλες 

για ανάπτυξη, κάτι που αλλάζει ανάλογα µε τα δεδοµένα του χώρου. Τα 

χαρακτηριστικά τους αφορούν τις χωρικές ζώνες, την προσβασιµότητα και την φυσική/

πραγµατική καταλληλότητα των περιοχών. 

Η αλληλεπίδραση των  γειτονικών στοιχείων, δηλαδή η χωρική αλληλεπίδραση 

µπορεί να θεωρηθεί ως η τέταρτη διάσταση. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 2 η 

απόσταση από το αστικό κέντρο κάθε περιοχής ή σηµείου ορίζεται και από 

χαρακτηριστικά έλξης και απώθησης.  

Στα κοινά µοντέλα CA, οι κανόνες που τα επηρεάζουν µπορούν να είναι 

αυθαίρετοι. Στην περίπτωση όµως που τα εφαρµόζουµε σε αστικό περιεχόµενο οι 

Εικόνα 8: Απεικόνιση καταλληλότητας.
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land, the small cube represents areas which are suitable for development. If changes 
occur in zoning, accessibility (e.g. a new road is built) or physical suitability, the 
areas suitable for development (and the form of the “cube”) will also change. 
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Figure 5. Intrinsic suitability determined by zoning, accessibility and physical 
suitability. The big cube represents available land, the small cube suitable areas. 
Adapted from (Barredo et al., 2002:3) 
 
Neighbourhood interactions (“pushes and pulls”) determine the neighbourhood 
suitability could be added as a fourth dimension. This is calculated in the CA (or 
cell-space) model as shown in figure 6.  
 

 
 
Figure 6. The “pushes and pulls” determining the neighbourhood suitability. (RIKS, 
2006:14)  
 
In figure 6 can be seen graphs displaying attraction and repulsion as a function of 
distance. The influence from neighbouring land uses is depending on how the graphs 
(neighbourhood functions) are defined. 
 

 Πηγή: (Barredo κ.α., 2002)
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κανόνες πρέπει να αντιστοιχούν  µε την  πραγµατικότητα. Οι δυο κύριοι µέθοδοι για την 

επίτευξη της προσοµοίωσης της πραγµατικότητας είναι αυτή που βασίζεται στη γνώση 

(knowledge-driven) και αυτή που βασίζεται στα δεδοµένα (data-driven).  

Η µέθοδος που βασίζεται στα δεδοµένα αποτελείται από στατιστικές µεθόδους 

(Cheng, 2003), νευρωνικά δίκτυα (Guan κ.α., 2005) και διαδικασίες δοκιµής και λάθους 

(White κ.α., 1997).  

Το πιο σηµαντικό κοµµάτι για να γίνει η θεωρία των  CA πιο ρεαλιστική είναι η 

καλύτερη διασύνδεση µεταξύ των κανόνων αλλαγής και της πραγµατικότητας. Το 

πρόβληµα στη χρήση µεθόδων που βασίζονται στα δεδοµένα είναι ότι ενώ έχουν καλά 

αποτελέσµατα οι παράµετροι δεν  αντιπροσωπεύουν πάντα την πραγµατικότητα. Όµως, 

αυτές οι µέθοδοι δεν απαιτούν πολλά έξοδα καθώς τα δεδοµένα είναι ήδη 

ποσοτικοποιηµένα, αντίθετα µε µεθόδους βασισµένες στη γνώση που απαιτούν  αρχικά 

την διεξαγωγή έρευνας και συνεντεύξεων και έπειτα την  µετατροπή τους σε ποσοτικά 

δεδοµένα (Torrens και O'Sullivan, 2001).

Υπάρχουν αρκετά προβλήµατα στη διαδικασία πρόβλεψης µε την χρήση CA για 

το φαινόµενο της αστικής διάχυσης. Κύρια αναφορά γίνεται στο ότι τα CA δεν  µπορούν 

να διαχειριστούν top-down διαδικασίες, όπως είναι οι στρατηγικές αποφάσεις που 

επηρεάζουν το χώρο.

3.3 Χαρακτηριστικά Μοντέλων

Κάθε εφαρµογή των CA σε αστικά δεδοµένα αποτελεί ένα περίπλοκο σύστηµα 

πολλαπλών επιπέδων. Σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση και αντιµετώπιση τους παίζει η 

ιεραρχία, που στην ουσία της αποτελεί µια δοµηµένη κατάταξη των δεδοµένων και 

εµπεριέχεται σε κάθε θεωρία συστηµάτων. Μια τέτοια θεωρία εµπεριέχει έννοιες 

συνόλων  (το Α εµπεριέχει το Β και το Β το Γ κλπ), κάτι που επιτρέπει την δηµιουργία 

ενός συστήµατος υπολογισµού δοµηµένου µε τέτοιο τρόπο που τα µεγαλύτερα επίπεδα 

ορίζουν τα όρια και τις συνθήκες στα µικρότερα. Αυτή η θεωρία εξετάζει θέµατα 

κλίµακας, επιπέδων οργάνωσης, επιπέδων  επίβλεψης και την διαδικασία επεξήγησης 

βασισµένη σε ένα ιεραρχικές δοµές και αλληλεπιδράσεις. (O’Neill, 1988)

Το κλειδί στην κατανόηση ενός ιεραρχικού συστήµατος σε χωρικά δεδοµένα είναι 

η κλίµακα. Η κλίµακα λειτουργεί ως ένα δοχείο που περιέχει ετερογενή φαινόµενα και 
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διαδικασίες που έχουν  µορφή και δυναµική. Στη χωρική ανάλυση ο όρος κλίµακα 

εµπεριέχει τρεις έννοιες: χωρική, χρονική και βασισµένη στη λήψη αποφάσεων: 

(Marceau, 1999)

• Η χωρική κλίµακα αφορά την “ανάλυση και την “έκταση”. Η ανάλυση αφορά 

την ακρίβεια των  δεδοµένων και ορίζει το µικρότερο επίπεδο στην ιεραρχία καθώς 

και την µικρότερη µονάδα δεδοµένων. Η έκταση αφορά τα όρια της περιοχής 

µελέτης. 

• Η χρονική ορίζεται από του όρους “χρονικό βήµα” και “διάρκεια”. Το χρονικό 

βήµα αφορά την µικρότερη χρονική µονάδα η οποία εφαρµόζεται στην ανάλυση και η 

διάρκεια αναφέρεται στο χρονικό πλαίσιο που εφαρµόζεται το µοντέλο. 

• Η κλίµακα που βασίζεται στη λήψη αποφάσεων αναφέρεται στον ανθρώπινο 

παράγοντα που επηρεάζει το µοντέλο. Από το κάθε άτοµο µέχρι τα νοικοκυριά, τις 

γειτονιές, την χώρα κλπ, αποτελούν  παράγοντες λήψης αποφάσεων. Ακόµα, 

αναφέρεται σε συγκεκριµένο νοµικό και γεωγραφικό περιεχόµενο στο οποίο δρουν 

αυτοί οι παράγοντες.

Το θέµα της κλίµακας είναι εµφανές στην εξέταση των φυσικών και 

ανθρωπογενών δυνάµεων που οδηγούν σε αλλαγές των χρήσεων γης. (Currit, 2000) 

Μέσω αυτών των τριών διαπλεκόµενων εννοιών προκύπτουν µοτίβα χωρικής 

ανάπτυξης, τα οποία δεν προσφέρουν  µόνο την  απαραίτητη ανάλυση που εφαρµόζεται 

κάθε φορά αλλά επηρεάζουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα.

3.4 SLEUTH

Το µοντέλο SLEUTH αποτελεί ένα µοντέλο βασισµένο στα CA κατά το οποίο 

εφαρµόζεται ένας κάνναβος στην επιφάνεια της γης. Ορίζεται σε κάθε κελί ένα 

automaton, µια διαδικασία αλλαγής του (µετάλλαξης του), και αυτό εκτελείται 

σύµφωνα µε την κατάσταση των γειτονικών κελιών του, ακόµα συµπεριλαµβάνει 

περιοχές µε διάφορα επίπεδα προστασίας. (Jantz κ.α., 2010)  

  Η πρώτη εφαρµογή και ανάπτυξη του µοντέλου έγινε από την οµάδα τους 

ερευνητές Clarke K. και Hoppen S. όπου και εφαρµόστηκε για την παράκτια περιοχή 

του San Francisco. Ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη εφαρµογή ανανεωµένων κανόνων 

και ποικιλίας στοιχείων της περιοχής µε σκοπό την καλύτερη αναπαράσταση της 
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πραγµατικότητας. Έτσι προήλθαν  και τα αρχικά της µεθόδου SLEUTH, βασισµένο στις 

παραµέτρους που χρησιµοποιεί: Slope (το ποσοστό της αντίστασης της αστικοποίησης 

που βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει κλήση), Landuse (οι χρήσεις γης), Exclusion (οι 

περιοχές που δεν προσφέρονται για αστικοποίηση), Urban Extend (τα αστικά όρια), 

Transportation (τα µεταφορικά δίκτυα), Hillshade (το ανάγλυφο της περιοχής, που 

χρησιµοποιείται για λόγους οπτικοποίησης των αποτελεσµάτων). (Clarke και Hoppen, 

1997)

Η εφαρµογή του εµπεριέχει δυο φάσεις, την βαθµονόµηση (calibration) κατά την 

οποία αναγνωρίζονται και προσοµοιώνονται τα ιστορικά µοτίβα αστικής ανάπτυξης και 

η πρόβλεψη όπου τα µοτίβα προβάλλονται σε µελλοντικά σηµεία. (Jantz κ.α., 2010) 

Οι πέντε παράµετροι είναι σηµαντικές για την εφαρµογή του µοντέλου, η 

διαδικασία της βαθµονόµησης (calibration) είναι αυτόµατη µε αποτέλεσµα το µοντέλο 

να µαθαίνει την καλύτερη εφαρµογή για κάθε περιοχή από τα δεδοµένα που 

παρέχονται. Η επιλογή χρονολογικών στιγµών των δεδοµένων γίνεται εµπειρικά µε την 

λογική της ορθής απεικόνισης στιγµών κλειδιά της αστικής ανάπτυξης. Οι παράµετροι 

αλληλοσυνδέονται και κάθε αλλαγή επηρεάζει τα δεδοµένα του µοντέλου αλυσιδωτά. 

Επίσης, το µοντέλο επιτρέπει την  αυτο-τροποποίηση, το οποίο σηµαίνει πως καθώς το 

σύστηµα αναπτύσσεται γρηγορότερα ή πιο αργά οι παράµετροι αλλάζουν αντίστοιχα. 

(Clarke, 2008)      

Το µοντέλο προσοµοιάζει “αστικές δυναµικές” µε την χρήση των εξής κανόνων 

ανάπτυξης: αυθόρµητη νέα ανάπτυξη, η οποία προσοµοιώνει την τυχαία αστικοποίηση 

της γης, την εξάπλωση του αστικού κέντρου, ή την  δηµιουργία νέων αστικών κέντρων, 

την ανάπτυξη των άκρεων και την επιρροή του οδικού δικτύου. Κάθε τύπος ανάπτυξης 

ελέγχεται από τους συντελεστές κάθε περιοχής που µπορεί να κυµαίνονται σε τιµές από 

0 έως 100, αντανακλώντας την σχετική συµβολή ενός συγκεκριµένου τύπου ανάπτυξης. 

Η αντίσταση της ανάπτυξης στις περιοχές µε κλήση ελέγχεται επίσης µε τον 

συντελεστή κλίσης, ο οποίος κυµαίνεται από 0 έως 100 (0 - χαµηλή αντίσταση, 100 - 

αυξηµένη αντίσταση). Ο χρήστης µπορεί να καθορίσει συµπληρωµατικούς κανόνες 

αντίστασης σε περιοχές που δεν προσφέρονται για αστικοποίηση (µερικώς ή πλήρως). 

(Jantz κ.α., 2010)
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Το µοντέλο αυτό αποτελώντας ένα δηµόσιο ανοικτό λογισµικό έχει 

χρησιµοποιηθεί από πολλούς ερευνητές και ο καθένας έχει συνεισφέρει στην περαιτέρω 

ανάπτυξη του κώδικα µε σκοπό την καλύτερη αναπαράσταση της πραγµατικότητας. 

Μέχρι και το 2008 υπολογίζεται ότι έχει εφαρµοστεί σε περισσότερες από 100 

περιπτώσεις, κάτι που το καθιστά ένα επιτυχηµένο µοντέλο υπολογισµού. (Clarke, 

2008) 

 Η πιο πρόσφατη αλλαγή του µοντέλου που οδήγησε στη δηµιουργία της έκδοσης 

SLEUTH 3.0beta_p01 Version R (SLEUTH-3r) το 2005, η οποία εµπεριέχει αρκετές 

αλλαγές και βελτιώσεις σε σύγκριση µε την  αρχική. Πιο συγκεκριµένα, βελτιώνει την 

ευαισθησία των διάφορων κλιµάκων των δεδοµένων, τον υπολογισµό των αλλαγών  και 

µειώνει τις ανάγκες σε µνήµη καθώς και το χρόνο υπολογισµού. (Jantz κ.α., 2010)
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4. Περιοχή Μελέτης - Καλλικρατικός Δήµος Πατρέων
4.1 Το Προφίλ του δήµου

Ως παράδειγµα εφαρµογής της θεωρίας των  CA εξετάζεται ο διευρυµένος 

Καλλικρατικός δήµος της περιοχής της Πάτρας. Ο οποίος συµπεριλαµβάνει τους 

Καποδιστριακούς δήµους Πατρέων, Ρίου, Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχναιίων   και 

η έκταση του είναι 333.14 τ.χλµ.  Η Πάτρα είναι η τρίτη µεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα 

και απέχει 220 χλµ από την  Αθήνα. Σύµφωνα µε την  απογραφή του 2011 ο πληθυσµός 

της Πάτρας ανέρχεται στους 214.580 κατοίκους. Σχεδόν 40.000 κάτοικοι είναι φοιτητές 

ανώτατης εκπαίδευσης. Η βασική οικονοµική δραστηριότητα της πόλης είναι η 

λιµενική µε πιο σηµαντική εµπορευµατική σχέση αυτή µε την Ιταλία, µια διαδικασία 

που τροφοδοτεί την πλειοψηφία της οικονοµικής δραστηριότητας των  κατοίκων της 

πόλης.

Χάρτης 1: Καλλικρατικός Δήµος Πατρέων

Πηγή: http://kallikratis.ypes.gr/
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4.2 Δηµογραφικά Στοιχεία

Ο πληθυσµός της περιοχής µελέτης έχει αυξηθεί σηµαντικά τις τελευταίες 

δεκαετίες, που οφείλεται κυρίως στην  ανάπτυξη του αστικού κέντρου της Πάτρας. Η 

πληθυσµιακή όµως σταθερότητα µετά το 1970 είναι ίσως αποτέλεσµα της έλλειψης 

αναπτυξιακής δυναµικής της περιοχής. Η κατασκευή της Ιόνιας οδού σε συνδυασµό µε 

τη λειτουργία της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου αναµένεται να βελτιώσει τις προοπτικές 

ανάπτυξης. Ο Καλλικρατικός δήµος Πατρέων είναι ο πολυπληθέστερος δήµος του 

Νοµού Αχαΐας.

Η αύξηση που παρατηρείται αποδίδεται µεταξύ άλλων στην ανάπτυξη του 

κέντρου της Πάτρας, που έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση των τιµών και δεικτών που 

σχετίζονται µε την απασχόληση και την ανεργία αλλά και µε την εισροή οικονοµικών 

µεταναστών. Στους δήµους Ρίου, Παραλίας και Μεσσάτιδος σηµειώνεται µέση 

πληθυσµιακή αύξηση ανά δεκαετία περίπου 40%, που αποδίδεται στην τοπική 

ανάπτυξη µε την  διεύρυνση του οικιστικού µετώπου της πόλης. Οι πληθυσµιακές 

µεταβολές σε αυτούς τους δήµους είναι υψηλότερες από τον καποδιστριακό Δ. 

Πατρέων λόγω του µεγέθους του και της υψηλής συµµετοχής στο συνολικό πληθυσµό 

της περιοχής (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2007).

Στην περιοχή µελέτης η κατανοµή του πληθυσµού αρχίζει µε την αστική 

συγκέντρωση στα αστικά κέντρα σήµερα όµως παρατηρείται µια έντονη συγκέντρωση 

γύρω από το αστικό κέντρο της Πάτρας που ίσως οφείλεται στην προσπάθεια εύρεσης 

περιβάλλοντος υψηλότερης ποιότητας, η δηµιουργία δεύτερης κατοικίας και η εγγύτητα 

σε περιοχές εργασίας. Έτσι παρατηρείται µια ανάπτυξη στους γειτονικούς 

καποδιστριακούς δήµους της Πάτρας.

Ο δείκτης αντικατάστασης στην περιοχή µελέτης από το 1991 µέχρι και το 2011 

είναι πολύ υψηλότερος από της χώρας, της περιφέρειας και του νοµού. Υποστηρίζεται 

ότι η δυναµική των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην  Πάτρα είχε ως 

επακόλουθο την  διόγκωση του πληθυσµού σε ηλικίες 20-24. Κάτι που µπορεί όµως να 

είναι πλασµατικό καθώς πολλοί φοιτητές εγκαταλείπουν την πόλη µετά την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2007).
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Πίνακας 1: Πληθυσµιακή Εξέλιξη και µεταβολή στην περιοχή 1971-2011

1971 1981 1991 2001 2011

µεταβ
ολή 

1971-
1981

(%)

µεταβ
ολή 

1981-
1991

(%)

µετα
βολή 
1991-
2001

(%)

µετα
βολή 
2001
-2011

(%)

Δ.Ε. Πατρέων 113748 144120 155697 163446 26,70 8,03 4,98

Δ.Ε. Ρίου 5253 6641 10250 13270 26,42 54,34 29,46

Δ.Ε. 
Μεσσάτιδος

4171 6259 9583 11873 50,06 53,11 23,90

Δ.Ε. Παραλίας 3298 4737 5677 9074 43,63 19,84 59,84

Δ.Ε. 
Βραχναιίκων

3314 3684 4274 5094 11,16 16,02 19,19

Καλλικρατικός 
Δήµος 
Πατρέων

129784 165441 185481 202757 214580 27.47 12.11 9.31 5,83

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές 1971 - 2011, ιδία επεξεργασία

Όπως είναι αναµενόµενο η µεγαλύτερη πληθυσµιακή συγκέντρωση εµφανίζεται 

στον οικισµό της Πάτρας. Το 2001 σύµφωνα µε την  ΕΣΥΕ το 73% του συνολικού 

πληθυσµού του ενιαίου δήµου διαµένει στην Πάτρα. Διαπιστώνεται µια σηµαντική 

διαφοροποίηση σε ότι αφορά την πυκνότητα του πληθυσµού ανάµεσα στις παραλιακές 

περιοχές και την ενδοχώρα. Ιδιαίτερα στην περιοχή του Ρίου µετά την  λειτουργία της 

γέφυρας. 

4.3 Οικονοµικά Χαρακτηριστικά Πληθυσµού

Το βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής µελέτης είναι η προσέλκυση ατόµων 

νεαρής ηλικίας λόγω των ευνοϊκότερων συνθηκών στην αγορά εργασίας. Αυτή η 

κινητικότητα ωφελεί το ανθρώπινο δυναµικό της περιοχής, την αναβάθµιση του 

µορφωτικού επιπέδου και την συµµετοχή στον τριτογενή τοµέα. 

Η συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα στην περιοχή είναι πολύ χαµηλή και 

εντοπίζεται κυρίως εκτός στις µικρότερες περιµετρικές περιοχές. Η έλλειψη 

πρωτοβουλιών  και η έντονη αποβιοµηχάνιση καθώς και η τάση συγκέντρωσης 

υπηρεσιών στα αστικά κέντρα αποτελεί την  αιτία τριτογενοποίησης της οικονοµίας της 
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χώρας αλλά ακόµα περισσότερο της περιοχής. Δεκάδες εργοστάσια έπαυσαν τη 

λειτουργία τους στην περιοχή µε συνέπεια την αύξηση της ανεργίας κάτι που σήµερα 

είναι ακόµα πιο έντονο. (http://www.statistics.gr) 

Στον  τριτογενή τοµέα απασχολείται περίπου το µισό του πληθυσµού που είναι 

οικονοµικά ενεργός. Οι βασικοί κλάδοι είναι το εµπόριο, η εκπαίδευση και οι 

µεταφορές. Συγκρητικά και µε την υπόλοιπη χώρα υψηλή είναι η απασχόληση στον 

κλάδο της υγείας, των κατασκευών, των µεταφορών και της εκπαίδευσης. Με 

σηµαντικές επιδράσεις την δηµιουργία της γέφυρας του Ρίου -  Αντιρρίου και την 

λειτουργία του πανεπιστηµίου και του νοσοκοµείου. Ακόµα, σηµαντικός είναι ο κλάδος 

του εµπορίου καθώς το 15% του πληθυσµού απασχολείται µε αυτόν.

Υψηλή ανεργία παρατηρείται από το µέσα της δεκαετίας του ’80 όπου και η 

τοπική οικονοµία εξαρτάται περισσότερο από τον τριτογενή τοµέα. Οι απασχολούµενοι 

στις βιοµηχανίες που έπαψαν τη λειτουργία τους απορροφήθηκαν  από τον τριτογενή 

τοµέα είτε ανέλαβαν ιδιωτικές πρωτοβουλίες στον τοµέα τους. Η ανάληψη των 

Ολυµπιακών Αγώνων έδωσε ώθηση στο δευτερογενή τοµέα λόγω της ολοκλήρωσης 

µεγάλων έργων, κάτι που σήµερα έχει ατονήσει ιδιαίτερα και ακόµα περισσότερο µε 

την οικονοµική κατάσταση της χώρας. 

Η τουριστική δραστηριότητα στην  περιοχή µελέτης δεν  εµφανίζει δυναµικά 

χαρακτηριστικά αν και το αστικό κέντρο της Πάτρας έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον  και 

η θέση της ίδιας της πόλης θα µπορούσε να αναπτύξει ένα τρίγωνο αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος (µαζί µε τους Δελφούς - την Ολυµπία κλπ) και µε πόλους εναλλακτικού 

τουρισµού (ορεινή Ναυπακτία, Καλάβρυτα και Αρκαδία) δεν αξιοποιείται. Κάτι που 

µπορεί να συνδυαστεί άριστα και µε το έργο της ακαδηµαϊκής κοινότητας για τους 

αντίστοιχους χώρους µε σκοπό την ένταξη σε ένα οργανωµένο δίκτυο προορισµών 

(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2007).
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4.4 Η πολεοδοµική Εξέλιξη της Περιοχής Μελέτης

Όπως φαίνεται στην εικόνα 10. Από το 146 π.Χ. η Πάτρα η πόλη έχει αρχίσει να 

επεκτείνεται προς την νοτιοδυτική κατεύθυνση όπου υπήρχε και το τότε λιµάνι. Μέχρι 

την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η Πάτρα καταλάµβανε µόνο τη λεγόµενη "Ανω Πόλη”. 

Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας εµφανίστηκαν σποραδικά κατοικίες µεταξύ της πόλης 

και του λιµανιού, που ανήκαν κυρίως στους Τούρκους.

Το 1499 χτίζεται το κάστρο του Ρίου µαζί µε το αντικρινό του κάστρο του 

Αντιρρίου. 

Το 1829 µε εντολή του Ιωάννη Καποδίστρια γίνεται το πρώτο "σχέδιο πόλεως"  

µε οµοιόµορφο ορθογώνιο κάνναβο κατά το ιπποδάµειο σύστηµα από τον κερκυραϊκής 

καταγωγής µηχανικό Σταµάτιο Βούλγαρη

Από το 1900 µέχρι τον  πρώτο παγκόσµιο πόλεµο η Πάτρα διανύει την “Belle 

Epoque” περίοδο και µεταµορφώνεται σε αστικό και οικονοµικό κέντρο.

Η Πάτρα του 1900 διαιρείται, όπως και η σηµερινή, στην Άνω και στην Κάτω 

Πόλη. Το κάστρο της πόλης υψώνεται σε πρόβουνο του Παναχαϊκού, στη θέση της 

αρχαίας ακρόπολης. Η Κάτω Πόλη αναπτύχθηκε µετά την  απελευθέρωση στην πεδιάδα, 

κατά µήκος της ακτής, κέντρο της είναι η πλατεία Γεωργίου. 

Στα 1835 το λιµάνι της Πάτρας, συγκέντρωνε το µεγαλύτερο αριθµό ξένων 

πλοίων. Από εδώ και εµπρός και µέχρι πριν από το 2ο Παγκόσµιο πόλεµο, η ανάπτυξη 

της Πάτρας είναι συνεχής και γρήγορη. Ο χαρακτήρας της πόλης γίνεται έντονα 

εµπορικός - µεταπρατικός.

Μετά το τέλος του εµφυλίου και µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 η 

οικονοµία της πόλης φθίνει, κύρια λόγω του υδροκεφαλισµού του δίδυµου Αθήνας-

Πειραιά. Στη δεκαετία 1950-60 το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Πάτρας, µόλις 

φαίνεται να συγκρατεί τη φυσική του αύξηση (γύρω στο 0.8% ετήσια). Η πόλη θα 

ξαναβρεί θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης κατά τα τέλη της δεκαετίας του '70, αρχές του 

'80, κύρια λόγω της έντονης κίνησης του λιµανιού της, της γεωγραφικής της θέσης και 

της ίδρυσης του Πανεπιστηµίου Πατρέων  και του Περιφερειακού Νοσοκοµείου. (http://

www.confer.upatras.gr)

Κεφάλαιο 4 - Περιοχή Μελέτης - Καλλικρατικός Δήµος Πατρέων

37

http://www.confer.upatras.gr
http://www.confer.upatras.gr
http://www.confer.upatras.gr
http://www.confer.upatras.gr


Παρά τις πολλαπλές θεσµοθετηµένες επεκτάσεις η εκτός σχεδίου δόµηση είναι 

πολύ έντονη, µε έντονη δραστηριοποίηση την περίοδο 1983-1995. Παρατηρείται ότι η 

πόλη έχει 25πλασιαστεί στο διάστηµα 1829 µέχρι και σήµερα και αναφέρεται πως η 

µεταβολή αυτή δεν είναι ανάλογη µε την πληθυσµιακή αύξηση η οποία θεωρείται 

κατώτερη του ρυθµού των οικιστικών επεκτάσεων. (Παπαδάτου-Γιαννοπούλου, 1991).

Η πολεοδοµική εξέλιξη της πόλης της Πάτρας ακολούθησε µια πορεία σε ένα 

άναρχο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο. Η ανυπαρξία προγραµµατισµού για την 

ορθολογική χωροθέτηση των υποδοµών στο χώρο, η έλλειψη πολιτικής για την γη και 

την κατοικία είναι τα χαρακτηριστικά του εφαρµοσµένου σχεδιασµού της πόλης.

Εικόνα 10: Πολεοδοµική Εξέλιξη της πόλης Πατρέων 1858-1989
«ĬǼȍȇǾȂǹ-ȈȊȂǺȅȊȁȅǿ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ ǹ.Ǽ.» «ȇȊĬȂǿȈȉǿȀȅ ȈȋǼǻǿȅ & ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ 

ȅǿȀǿȈȉǿȀȅǶ ȈȊīȀȇȅȉǾȂǹȉȅȈ ȆǹȉȇǹȈ» - ǹǯ ĭǹȈǾ 

 

 263

 
ǻȚȐȖȡĮµµĮ ǻ.ǹǿ.7.1-2 : ȆȠȜİȠįȠµȚțȒ İȟȑȜȚȟȘ ĲȘȢ ʌȩȜȘȢ ĲȦȞ ȆĮĲȡȫȞ 1858-1989 

 

ȆĮȡȐ ĲȚȢ ʌȠȜȜĮʌȜȑȢ șİıµȠșİĲȘµȑȞİȢ İʌİțĲȐıİȚȢ (ǻȚȐȖȡĮµµĮ ǻ.ǹǿ.7.1-3), Ș İțĲȩȢ 
ıȤİįȓȠȣ įȩµȘıȘ ĮȞșİȓ, İȞȫ ȞȑȠȢ țȪțȜȠȢ İʌİțĲȐıİȦȞ ıȘµİȚȫȞİĲĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ 1983-
1995, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țĮĲĮȜĮµȕȐȞȠȣȞ ȑțĲĮıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ 5.230 ıĲȡİµµȐĲȦȞ.  

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Παπαδάτου-Γιαννοπούλου, 1991
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Το πρώτο σχέδιο της πόλης που διαµορφώθηκε το 19ο αιώνα βασισµένο στην 

επέκταση του προϋπάρχοντος οικισµού καθόρισε κυρίως τις ρυµοτοµικές γραµµές και 

τον οικοδοµικό κανονισµό.   Κάτι που δεν αντιµετώπισε παράγοντες καθοριστικής 

σηµασίας της πόλης, όπως το µεταβαλλόµενο ρόλο της ιστορικά, οικονοµικά και 

εµπορικά σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την συνεχή πληθυσµιακή αύξηση µετά 

το ’60 και την µεταβολή της πόλης σε συνάρτηση µε την βιοµηχανική και τεχνολογική 

πρόοδο καθώς και την ίδρυση του Πανεπιστηµίου. (Συναδινός, 1990)

Η ευρύτερη περιοχή της Πάτρας δεν έχει οριστεί σαφώς καθώς η Πάτρα δεν έχει 

αποκτήσει Ρυθµιστικό Σχέδιο παρότι ο νόµος 2508/97 προβλέπει την δηµιουργία του. 

Μόνο η πρόσφατη ενοποίηση των  δήµων  σε έναν  ευρύτερο καλλικρατικό δήµο όρισε 

το υφιστάµενο διευρυµένο χαρακτήρα της περιοχής.   

Οι διαχρονικές επεκτάσεις του οικιστικού ιστού της Πάτρας δηµιούργησαν µια 

σχετικά ενιαία  οικιστική ενότητα µε την  περιοχή του Ρίου. Υπάρχουν όµως περιοχές σε 

γειτνίαση που παραµένουν αδόµητες. Η εξάπλωση του αστικού ιστού γίνεται κατ’ 

επέκταση του υφιστάµενου. Παρατηρείται επέκταση της οικιστικής χρήσης στους 

παραλιακούς οικισµούς της περιοχής, µε την µετατροπή των οικισµών σε περιοχές α’ 

κατοικίας. Καθώς και τη διάχυση των υπόλοιπων αστικών  χρήσεων εµπορίου, 

υπηρεσιών και βιοµηχανίας προς τα ανατολικά µέχρι στην  περιµετρική οδό και προς τα 

δυτικά της Πάτρας. Παρατηρείται µεγάλη διαφοροποίηση ως προς τις πυκνότητες 

δόµησης των κεντρικών περιοχών, των περιαστικών, του παράκτιου χώρου και του 

εξωαστικού. Παρατηρείται µια ασυνέχεια στις χωρικές ενότητες στο βόρειο και νότιο 

τµήµα της περιοχής σε συνδυασµό µε τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής. (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2007)

Η πόλη της Πάτρας αποτελεί σηµαντικό διεθνή µεταφορικό κόµβο ο οποίος όµως 

παρουσιάζει υστέρηση ως προς τα αναπτυξιακά του χαρακτηριστικά. Αν και σε εθνικό 

επίπεδο η προσβασιµότητα σε αυτό είναι υψηλή δεν ισχύει το ίδιο µε την υπόλοιπη 

Πελοπόννησο παρά τις ισχυρές οικονοµικές εξαρτήσεις. 

Ο περιοχή της Πάτρας επεκτείνεται κατά µήκος της ακτής περιλαµβάνοντας τις 

αστικές περιοχές των πρώην γειτονικών δήµων που πλέον έχουν ενοποιηθεί. Ειδικότερα 

οι οικισµοί του Ρίου και της Παραλίας δεν διαχωρίζονται χωρικά από τον αστικό ιστό 

της Πάτρας κυρίως κατά µήκος της παράκτιας ζώνης. Ωστόσο οι κεντρικές λειτουργίες 
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του οικισµού περιορίζονται σε µερικά οικοδοµικά τετράγωνα του πυρήνα της πόλης µε 

εξαίρεση τις συγκεντρωµένες λειτουργίες του Πανεπιστηµίου και του Περιφερειακού 

Νοσοκοµείου. Αυτή η µορφολογία του χώρου καθιστά τις περιµετρικές περιοχές της 

Πάτρας ως ενταγµένες σε αυτή.

Μπορεί ακόµα να γίνει ένας χωρικός προσδιορισµός βασικών ενοτήτων που είναι 

η αντίθεση πόλης - υπαίθρου και πεδινού και ορεινό χώρου. Το σύνολο των ορεινών 

οικισµών χαρακτηρίζεται από φθίνουσες τάσεις σε όλους τους δείκτες ανάπτυξης. 

Παράλληλα όµως οι αστικές περιοχές που καταλαµβάνουν το σύνολο του παράκτιου 

χώρου εµφανίζουν δείκτες ανάπτυξης εντονότερους σε σύγκριση µε την τυπική 

ελληνική πραγµατικότητα. 

4.5 Υφιστάµενη Κατάσταση και Μορφή της Περιοχής Μελέτης

Στο Δ. Ρίου και στην περιοχή του Καστελλόκαµπου και πιο συγκεκριµένα στην 

παραλιακή ζώνη παρουσιάζεται µια έντονη οικιστική χρήση διάσπαρτης και 

αραιοδοµηµένης κατοικίας. Κάτι που αναγνωρίζεται ως το ακριβό προάστιο της 

Πάτρας. Οι δήµοι Παραλίας και Μεσσάτιδος παρουσιάζουν ανάλογες επιρροές από το 

αστικό κέντρο της Πάτρας. Σηµαντικό στοιχείο για αυτές τις περιοχές είναι η µεταφορά 

του λιµένα της Πάτρας καθώς και η λειτουργία της Περιµετρικής οδού που 

παρακάµπτει το κέντρο δηµιουργώντας απευθείας πρόσβαση στο νέο λιµάνι. 

Όσον αφορά το αστικό κέντρο της Πάτρας συναντάµε υποβαθµισµένη ποιότητα 

κατοικίας στο νότιο τµήµα της πόλης, στην πρώην βιοµηχανική ζώνη. Ακόµα µετά την 

οδό Ελευθέριου Βενιζέλου και στα όρια του ιστορικού κέντρου της Πάτρας 

παρουσιάζονται υποβαθµισµένα χαρακτηριστικά και µειωµένες τιµές γης. Γειτονιές 

παρόµοιων χαρακτηριστικών εντοπίζονται στην Αγυιά, βόρεια της Πάτρας και στο Δ. 

Ρίου.

Όπως κάθε πόλη έτσι και η Πάτρα έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, που 

αφορούν το οδικό δίκτυο και την δοµή της πόλης. Οπότε, θα ήταν σηµαντικό να 

αναγνωρίσουµε αυτές τις ιδιαιτερότητες πριν  περιγράψουµε την υφιστάµενη 

κυκλοφοριακή κατάσταση. 

Καταρχάς, η πλειοψηφία των δρόµων, στο κέντρο της πόλης κυρίως, είναι 

σχεδιασµένοι µε το παλιοµοδίτικο σύστηµα µε πλάτος 6 µ. και πεζοδρόµιο 1,5-2 µ. 
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Μόνο λίγοι δρόµοι είναι πιο µεγάλοι σε πλάτος. Όµως, έχουν  γίνει αρκετές µελέτες που 

προτείνουν µεθόδους ανάπτυξης του ποδηλάτου στο δίκτυο της Πάτρας που 

αποτελείται από στενούς δρόµους (Βλαστός 2000).

Ακόµα, στο σχέδιο του κέντρου της πόλης εφαρµόζεται ένας ορθοκανονικός 

κανόνας στη µορφή των οικοδοµικών τετραγώνων. Η µορφή του δικτύου στο κέντρο 

είναι αποτέλεσµα του ιπποδάµειου συστήµατος, αν  και βολικό στην κυκλοφορία έχει 

µικρούς και στενούς δρόµους. Με µια από τις δυο κατευθύνσεις παράλληλη στην 

ακτογραµµή. Αυτό µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό στοιχείο στην εφαρµογή σχεδίων 

µεταφορών στην πόλη, καθώς µπορεί να γίνει επιλογή εναλλακτικών διαδροµών. 

(http://www.confer.upatras.gr)

Σχεδόν όλοι οι δρόµοι είναι κάθετοι στην ακτογραµµή, και οδηγούν στην 

παραλιακή οδό και η πλειοψηφία των δρόµων είναι µονής κατεύθυνσης, γεγονός που 

βελτιώνει την ταχύτητα και την ποιότητα της κυκλοφορίας.

Η πόλη είναι διαχωρισµένη σε δυο µέρη, η άνω (παλαιά) πόλη και η κάτω πόλη. 

Αυτός ο διαχωρισµός εκφράζει κάποιες ιστορικές και γεωγραφικές εξελίξεις, καθώς 

υπάρχει µια σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των επιπέδων  στην πόλη όσο 

πλησιάζουν και όσο αποµακρύνονται από την ακτή. 

Τέλος, η περιοχή του πανεπιστηµίου δεν  τοποθετείται στο κέντρο της πόλης αλλά 

σε σηµαντική απόσταση (σχεδόν  8 χλµ.) από αυτό. Είναι χτισµένο σε περιοχή 

προαστίων όπου δεν υπήρχε η χρήση της κατοικίας. Σήµερα όµως έχει δηµιουργηθεί 

γύρω από αυτό ένα πυκνοδοµηµένο προάστιο µε αποτέλεσµα να επιβάλλεται η 

επέκταση του δικτύου µεταφορών και η δηµιουργία ποδηλατοδρόµων. 

Σηµαντική εξέλιξη στο θέµα των συγκοινωνιών αποτελεί η πρόσφατη 

επανάχρηση των σιδηροδροµικών γραµµών που συνέδεαν την  Πάτρα µε την  Αθήνα, ως 

προαστιακός σιδηρόδροµος συνδέοντας το κέντρο της Πάτρας µε τα προάστια µέχρι το 

Παν/µιο, προσφέροντας ταυτόχρονα και την δυνατότητα µεταφοράς ποδηλάτων µε 

χαµηλές τιµές. (http://www.trainose.gr)
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Όσο αφορά την αστική εξάπλωση οι 

σηµερινές τάσεις δείχνουν µια τάση 

αποκέντρωσης και ανάπτυξης του ορεινού 

χώρου και των γειτονικών  περιοχών του 

αστικού κέντρου κάτι που βασίζεται στις 

χαµηλές τιµές γης και στην προσβασιµότητα 

των περιοχών  στο κέντρο, όπως απεικονίζεται 

και στο χάρτη. 

Τέλος, σηµαντικό είναι να αναφερθούν πέντε 

έργα που αναµένεται να επηρεάσουν τις 

τάσεις αστικοποίησης της περιοχής µε την 

κινητικότατα που θα αποκτήσουν. Αρχικά η 

µετακίνηση του λιµανιού από το κέντρο της 

Πάτρας αναµένεται να φέρει άλλη 

δυναµική στο νοτιοδυτικό µέτωπο 

της Πάτρας, η λειτουργία του 

Αεροδροµίου του Αράξου ως 

ε π ι β α τ ι κ ό µ ε ε τ α ι ρ ί ε ς 

ο ι κ ο ν ο µ ι κώ ν  π τ ή σ εω ν , η 

δηµ ιουργία του φράγµατος 

Πείρου µε την αναβάθµιση της 

ύδρευσης του ΝΔ µετώπου και 

τέλος µε την λειτουργία του 

Α υ τ ο κ ι ν η τ ο δ ρ ο µ ί ο υ τ η ς 

Χαλανδρίτσας. Τέλος, η γέφυρα 

Πάτρα - Αντιρρίου είναι ένα έργο που επηρεάζει σηµαντικά την  περιοχή τόσο σε 

επίπεδο διασυνδέσεων αλλά και σε επίπεδο υποδοµών στην περιοχή του Ρίου κυρίως.

Χάρτης 2: Σηµερινές Τάσεις Αστικής 
Εξάπλωσης

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Χάρτης 3: Έργα που Επηρεάζουν την Περιοχή

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Κεφάλαιο 4 - Περιοχή Μελέτης - Καλλικρατικός Δήµος Πατρέων

42



4.6 Χρήσεις Γης και Λειτουργίες της Περιοχής

Τα υλοποιηµένα και προγραµµατισµένα έργα µεταφορών (η ζεύξη Ρίου - 

Αντιρρίου, ο ΠΑΘΕ, η Ιόνια οδός, η λειτουργία της σιδηροδροµικής γραµµής και ο νέος 

λιµένας) επηρεάζουν σηµαντικά τη χωρική διάρθρωση της περιοχής και τις χρήσεις γης. 

Η περιοχή µελέτης χαρακτηρίζεται από το σηµαντικό αστικό, διοικητικό και 

οικονοµικό κέντρο υπηρεσιών της Πάτρας. Που σε συνδυασµό µε τη λειτουργία της 

γέφυρας οδηγεί σε µια λειτουργική εξάρτηση της ευρύτερης περιοχής σε επίπεδο 

υπηρεσιών και εµπορίου. Δυναµικά σηµεία περιφερειακής και εθνικής εµβέλειας 

αποτελούν το νέο λιµάνι, η Πανεπιστηµιούπολη και το Επιστηµονικό πάρκο µε βάση 

την έρευνα καθώς και το Πανεπιστηµιακό Περιφερειακό Νοσοκοµείο. Το λοιπό 

οικιστικό δίκτυο στοιχειοθετείται από πολλούς µικρούς διάσπαρτους οικισµούς µε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις. (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2007)

Χάρτης 4: Χάρτης Χρήσεων Γης

Πηγή: Urban Atlas, ιδία επεξεργασία

Η διασπορά των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον εξωαστικό χώρο είναι 

έντονη κυρίως στην αστική περιοχή της Πάτρας µε τις περιοχές βιοµηχανικών και 

εµπορικών εγκαταστάσεων στο νοτιοδυτικό τµήµα.

Κεφάλαιο 4 - Περιοχή Μελέτης - Καλλικρατικός Δήµος Πατρέων

43



Τάσεις οικιστικής επέκτασης εµφανίζονται στα ανατολικά της Πάτρας µέχρι και 

την περιµετρική οδό και στα βόρεια στον άξονα Πάτρας - Ρίου. Στη βόρεια ενότητα 

εντοπίζονται οικιστικές πιέσεις κατά µήκους του βασικού οδικού άξονα. Ακόµα, στις 

περιοχές του Ρίου και της Μεσσάτιδος υπάρχουν  πιέσεις δηµιουργίας παραθεριστικής 

κατοικίας, χρήσεων αναψυχής και παραθεριστικού τουρισµοί εις βάρος της υπάρχουσας 

γεωργικής γης.

Ο παράκτιος χώρος της περιοχής (Πάτρα - Ρίο) έχει συνολική έκταση 88.162στρ. 

και µήκος ακτογραµµής 42χλµ. Βασικά στοιχεία είναι οι µεγάλες συγκεντρώσεις και 

πιέσεις στην παραλιακή ζώνη από την επέκταση αστικών χρήσεων και οι συγκρούσεις 

χρήσεων γης.

Κεφάλαιο 4 - Περιοχή Μελέτης - Καλλικρατικός Δήµος Πατρέων

44



5. Εφαρµογή του µοντέλου SLEUTH
5.1 Εισαγωγή

Το µοντέλο υπολογισµού που χρησιµοποιείται είναι το SLEUTH (slope, landuse, 

exclusion, urban extent, transportation και hillshade). Έχει σχεδιαστεί µε 

προκαθορισµένους κανόνες υπολογισµού που εφαρµόζονται σε χάρτες αστικών 

περιοχών, σε διαφορετικές κλίµακες. Η αστική εξάπλωση µοντελοποιείται µε έναν 

κάνναβο δυο διαστάσεων. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται είναι χάρτες 

τοπογραφικής κλίσης, χρήσεις γης, περιοχές που εξαιρούνται, διαχρονικές αστικές 

εκτάσεις, οδικές µεταφορές, και το ανάγλυφο.

Στην παρούσα εφαρµογή του εξετάζεται η συµπεριφορά του προγράµµατος σε 

µια ελληνική περιοχή, µε διαφορετική µορφή και δεδοµένα από την αρχική σχεδίαση 

του προγράµµατος. Γίνεται µια προσπάθεια εξακρίβωσης της µεταβλητότητας του 

προγράµµατος όσο αφορά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Η 

µοντελοποίηση είναι σηµαντική για την ανάλυση και την  πρόβλεψη του φαινοµένου 

της αστικής διάχυσης αλλά η εφαρµογή του σε διαφορετικές περιοχές µε τοπικά 

χαρακτηριστικά, γεωµορφολογικούς περιορισµούς και οικονοµικής γεωγραφίας πρέπει 

να εξεταστεί. (Clarke, Hoppen, & Gaydos, 1997)

5.2 Τα Δεδοµένα που Χρησιµοποιήθηκαν

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την µοντελοποίηση του καλλικρατικού 

δήµου Πατρέων είναι: Slope (το ποσοστό της αντίστασης της αστικοποίησης που 

βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει κλίση), Landuse (οι χρήσεις γης), Exclusion (οι 

περιοχές που δεν προσφέρονται για αστικοποίηση), Urban Extend (τα αστικά όρια), 

Transportation (τα µεταφορικά δίκτυα), Hillshade (το ανάγλυφο της περιοχής, που 

χρησιµοποιείται για λόγους οπτικοποίησης των αποτελεσµάτων).

Αρχικά εντοπίζονται τα όρια του αστικού ιστού (Urban Extents) σε τέσσερις 

χρονικές περιόδους 1980, 1990, 2000 και 2010. Για τον εντοπισµό των  στοιχείων αυτών 

έγινε χρήση κυρίως του προγράµµατος CORINE από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (για τις 

χρονιές 1990 και 2000) και του URBAN ATLAS για το 2010. Για το 1980 

χρησιµοποιήθηκε σχετική βιβλιογραφία της εποχής που παρουσιάζει τα σχέδια πόλεις 

καθώς και µια προσέγγιση των χρήσεων γης. Παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Εικόνα 11: Όρια Αστικού ΙστούΕικόνα 11: Όρια Αστικού Ιστού

1980 1990

2000 2010

Πηγή: Corine, Urban Atlas και Παπαδάτου-Γιαννοπούλου, ιδία επεξεργασίαΠηγή: Corine, Urban Atlas και Παπαδάτου-Γιαννοπούλου, ιδία επεξεργασία

Η διαχρονική ανάλυση που βασίζεται σε δεδοµένα όπως το Corine το οποίο έχει 

µια ευρεία κλίµακα παρουσιάζει δυσκολίες, αποτελεί όµως η µοναδική καταγραφή που 

έχει γίνει. Το βασικό µεθοδολογικό πρόβληµα που παρουσιάζει είναι η σύγχυση των 

σφαλµάτων µε των αλλαγών  χρήσεων  κατά την καταγραφή. (Σταθάκης, Περάκης και 

Φαρασλής, 2008) 

Ακολούθως, καταγράφεται το βασικό συγκοινωνιακό δίκτυο σε δυο χρονικές 

περιόδους, βασισµένο στο Corine και το Urban Atlas, στις χρονιές 2000 και 2010. Η 

βασική διαφορά έγκειται στη δηµιουργία της περιµετρικής Πατρέων και στην 

πρόσφατη λειτουργία της σιδηροδροµικής γραµµής (µε την χρήση του τρένου ως 

προαστικού) δύο στοιχεία που αναµένεται να έχουν σηµαντική επίδραση στο αστικό 

τοπίο της περιοχής. Παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Εικόνα 12: Συγκοινωνιακό ΔίκτυοΕικόνα 12: Συγκοινωνιακό Δίκτυο

2000 1990

Πηγή: Corine, Urban Atlas, ιδία επεξεργασίαΠηγή: Corine, Urban Atlas, ιδία επεξεργασία

Ακόµα γίνεται χρήση της κλίσης του εδάφους, για την δηµιουργία των όρων 

αντίστασης της αστικής ανάπτυξης και του ανάγλυφου της περιοχής για την απεικόνιση 

των τελικών αποτελεσµάτων. Παρουσιάζονται στον πίνακα:

Εικόνα 13: Κλήση και Ανάγλυφο Περιοχής ΜελέτηςΕικόνα 13: Κλήση και Ανάγλυφο Περιοχής Μελέτης

Κλίση Ανάγλυφο
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5.3 Διαδικασία Πρόβλεψης

1η δοκιµή 

Η πρώτη φάση της διαδικασίας περιλαµβάνει την βαθµονόµηση των  δεδοµένων, 

µέσα από µια σειρά δοκιµών µε σκοπό τον υπολογισµό της ιστορικής ανάπτυξης της 

περιοχής καθώς και του καθορισµού των δυναµικών ανάπτυξης της. Δηλαδή, των 

στοιχείων αυτών που φαίνεται να έχουν επηρεάσει την περιοχή περισσότερο. Στο τέλος 

αυτής της διαδικασίας ο χρήστης πρέπει να αποφασίσει, µε βάση τα αποτελέσµατα, την 

δυναµική ανάπτυξη των στοιχείων της περιοχής.

Η δεύτερη φάση της διαδικασίας είναι η ίδια η πρόβλεψη, κατά την  οποία ο 

χρήστης µε βάση τα δεδοµένα της βαθµονόµησης και την προσωπική του κρίση δίνει 

την δυναµική σε κάθε τύπο δεδοµένων µε σκοπό την πρόβλεψη των αλλαγών στις 

χρήσεις γης.

  Μετά την πρώτη φάση της βαθµονόµησης των αρχείων της περιοχής ορίστηκαν 

οι τιµές που επηρεάζουν την ανάπτυξη για τα δεδοµένα. Το αποτέλεσµα τις πρώτης 

εφαρµογής του προγράµµατος µε βάση της τιµές της βαθµονόµησης έγινε για την 

πρόβλεψη τις χρονιάς 2050 είναι το ακόλουθο:

Χάρτης 5: Υφιστάµενος Αστικός Ιστός

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
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Χάρτης 6: Αποτέλεσµα Πρώτης Βαθµονόµησης 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Παρατηρώντας τις αλλαγές που έχουν γίνει µε βάση τον υπολογισµό µπορούµε να 

επισηµάνουµε κάποια αρχικά σχόλια για την  διαδικασία. Τα πρώτα θετικά στοιχεία 

είναι πως ο οδικός άξονας της περιµετρικής προσέλκυσε την αστική εξάπλωση της 

πόλης σε συνδυασµό µε την διαθεσιµότητα αδόµητης γης, δηµιουργώντας περιοχές 

ενδιάµεσα από το αστικό κέντρο της Πάτρας και του άξονα. Το µοντέλο επίσης 

φαίνεται να εκµεταλλεύεται τα κενά που υπάρχουν µεταξύ αστικών  περιοχών και 

επεκτείνει την αστική χρήση σε αυτές τις περιοχές, κάτι που είναι αναµενόµενο καθώς 

µια πόλη διαχέεται. Ακόµα, το ανάγλυφο δείχνει να παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

εφαρµογή του µοντέλου καθώς κύρια ανάπτυξη παρατηρείται στο πεδινό µέρος της 

περιοχής. Τα προάστια επίσης φαίνεται να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

αστικού ιστού, κάτι που δεδοµένης της πορείας της ανάπτυξης της Πάτρας είναι 

αναµενόµενο.

Από την άλλη µεριά, φαίνεται πως η ανάπτυξη που υπολογίζεται είναι µικρής 

έντασης κάτι που ίσως οφείλεται στη µειωµένη ανάπτυξη µεταξύ 1990 και 2000. 

Ακόµα, δεν γίνεται εµφανείς η σηµασία της παραλιακής ζώνης για την περιοχή, µια 
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ζώνη που κατά κόρων έχει παίξει σηµαντικό ρόλο την ανάπτυξη της περιοχής, και είναι 

ένα στοιχείο που δεν µπορεί να δοθεί ως δεδοµένο κατά την εκτέλεση του 

προγράµµατος. Επίσης, φαίνεται η ανάπτυξη να γίνεται κατά κύριο λόγο στο κέντρο 

της πόλης παρά στα προάστια, κάτι που ίσως δεν είναι αναµενόµενο αν κανείς 

υπολογίσει το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση για 

περιαστικές περιοχές, µια παράµετρος που δεν µπορεί να δοθεί ως δεδοµένο αρχικά.

2η δοκιµή

Το επόµενο στάδιο της πρόβλεψης είναι η προσέγγιση µιας καταλληλότερης (σε 

ένταση κυρίως) προσπάθειας πρόβλεψης της αστικής διάχυσης µε τερµατική 

ηµεροµηνία το 2050. Σε αυτό τον κύκλο δοκιµών αυξήθηκαν οι τιµές της επιρροής του 

οδικού δικτύου και του φαινοµένου της αστικής διάχυσης. Έγινε µια προσπάθεια 

ζωνοποίησης της περιοχής σε περιοχές υψηλότερης αναµενόµενης αστικής ανάπτυξης 

και ηπιότερης, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες τάσεις αστικοποίησης, αλλαγής χρήσεων 

γης και εγκατάστασης πληθυσµού. Ακόµα, προστέθηκαν δυο οδικές αρτηρίες, η µια 

αναµένεται να ολοκληρωθεί επεκτείνοντας την  περιµετρική οδό στην περιοχή των 

Βραχναιίκων  ενώ στην περίπτωση της περιοχής της Μεσσάτιδος  υφίστανται αλλά δεν 

αναγνωρίζεται ως υψηλής σηµασίας. Όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί η 

ένταση έχει αυξηθεί σηµαντικά και οι περιοχές που πρωταγωνιστούν είναι οι 

περιµετρικές του κέντρου της Πάτρας και ενδιάµεσα από την περιµετρική οδό. Ακόµα, 

η περιοχή νοτιοδυτικά που αποτελεί προάστιο του αστικού κέντρου φαίνεται να αποκτά 

δυναµική (κάτι που όντως φαίνεται να ισχύει λόγω χαµηλών τιµών γης και εγγύτητας 

στο αστικό κέντρο). Επίσης, παρατηρείται µικρή τάση ανάπτυξης στις πιο ορεινές 

περιοχές.   
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Χάρτης 7: Αποτελέσµατα Δεύτερης Βαθµονόµησης 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Το µοντέλο αυτό ίσως µπορεί να θεωρηθεί λίγο υπερβολικό αν συγκριθεί µε το 

αρχικό αποτέλεσµα και δεδοµένης της οικονοµικής κατάστασης της χώρας, που 

αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά την τάση ανάπτυξης. Αλλά, δίνει µια πιο ξεκάθαρη 

εικόνα των  τάσεων ανάπτυξης της περιοχής σύµφωνα µε τα δεδοµένα που 

χρησιµοποιούνται στο µοντέλο. Αν και η εικόνα αυτή είναι αρκετά αντιπροσωπευτική η 

παραλιακή ζώνη δεν  επηρεάζει καθόλου ουσιαστικά την ανάπτυξη της περιοχής - 

καθώς δεν αποτελεί και δεδοµένο κατά την εκτέλεση του προγράµµατος.

Όσο αφορά το ανάγλυφο της περιοχής το µοντέλο δηµιουργεί αναµενόµενες 

επεκτάσεις σε περιοχές µε ήπιο ανάγλυφο, όπου είναι πιο εύκολο να γίνει νέα δόµηση 

και στην περίπτωση της περιοχής υπάρχουν αδόµητες εκτάσεις µε χαµηλές τιµές.  
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5.4 Σενάρια Ανάπτυξης

Για την δηµιουργία σεναρίων αστικής ανάπτυξης της περιοχής πρέπει να γίνουν 

αλλαγές στα πρωταρχικά δεδοµένα της περιοχής µε σκοπό να δοθεί µια ροή/

κατεύθυνση ανάπτυξης στο µοντέλο. Βλέποντας την φύση των  δεδοµένων του 

προγράµµατος µπορούµε να αναγνωρίσουµε τις εξής πιθανές αλλαγές:

1. Αλλαγή στο συγκοινωνιακό δίκτυο - µε την δηµιουργία νέων δρόµων και 

υποδοµών µεταφοράς.

2. Την δηµιουργία ζωνών  ανάπτυξης - την οριοθέτηση περιοχών µε διαφορετική 

“ταχύτητα” ανάπτυξης, η την απόλυτη προστασία σε µερικές περιπτώσεις.

3. Την αλλαγή στο ανάγλυφο µιας περιοχής - µε την δηµιουργία µεγάλων έργων 

ή από φυσικά αίτια.

4. Την αλλαγή στα όρια του αστικού ιστού - µε σκοπό την δηµιουργία 

υποθετικών σεναρίων που αφορούν την διαχρονική εξέλιξη µιας περιοχής.

Με την  χρήση ή/και το συνδυασµό των παραπάνω µπορούν να δηµιουργηθούν 

διαφορετικά σενάρια εξέλιξης του αστικού ιστού. 
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1ο Σενάριο - Ζωνοποίηση (Αποκέντρωση και Προστασία)

Στο πρώτο σενάριο µε τίτλο Ζωνοποίηση (Αποκέντρωση και Προστασία) 

δηµιουργούνται ζώνες στην  περιοχή µελέτης µε σκοπό την προώθηση της αστικής 

διάχυσης σε περιοχές εκτός του αστικού κέντρου της Πάτρας και παράλληλα την 

προστασία των ευαίσθητων περιοχών του ορεινού χώρου. (όπως φαίνονται στην εικόνα 

που ακολουθεί)

Χάρτης 8: Αρχική Συνθήκη Σεναρίου 1

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Σε αυτό το σενάριο εξετάζεται το Νοτιοδυτικό µέτωπο της περιοχής, το οποίο 

σήµερα δέχεται έντονες πιέσεις αστικοποίησης. Εξετάζεται παράλληλα µε την 

δηµιουργία υποδοµών µεταφοράς που βασίζονται στην  κατασκευή και λειτουργία τριών 

έργων το Αεροδρόµιου του Αράξου, το Φράγµα Πείρου και το Αυτοκινητοδρόµιο 
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Χαλανδρίτσας , που έχουν 

αναλυθεί σε προηγούµενο 

κεφάλαιο. Η ολοκλήρωση και 

λειτουργία αυτών των έργων 

αναµένεται να επηρεάσει και 

την περ ι ο χή σε επ ί π ε δο 

διασυνδέσεων, ιδιαίτερα σε 

συνδυασµό µε την ύπαρξη του 

νέου λιµανιού. 

Για να αντικατοπτριστεί αυτή η 

τάση στο µοντέλο θα ενισχυθεί 

το υπάρχον οδικό δίκτυο της 

περιοχής, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να οριστούν περιοχές που ελκύουν την 

αστική ανάπτυξη το οποίο αποτελεί ένα από τα µειονεκτήµατα του µοντέλου.

Το αποτέλεσµα µετά την εκτέλεση του προγράµµατος διαµορφώνει την 

συνοπτική έκθεση της αναµενόµενης αστικής εξάπλωσης που ακολουθεί. Συγκρίνοντας 

την εικόνα µε το αποτέλεσµα της δεύτερης δοκιµής είναι εµφανές πως το µοντέλο έχει 

ωθήσει την  αστική εξάπλωση σε γειτονικές περιοχές του αστικού κέντρου της Πάτρας 

καθώς έχει αποτρέψει την  ανάπτυξη του αστικού ιστού στην περιοχή που ήταν η πιο 

έντονα αναπτυγµένη στις δοκιµές (ανάµεσα από την περιµετρική και το αστικό κέντρο). 

Ακόµα, ο ορεινός χώρος δείχνει µηδενική ανάπτυξη καθώς βρίσκεται υπό την 

προστασία της αντίστοιχης ζώνης. Το αποτέλεσµα δείχνει µια εικόνα γραµµικής 

ανάπτυξης του ιστού στην περιοχή.

Για την εκτέλεση αυτού του σεναρίου τροποποιήθηκαν  τα δεδοµένα των 

περιοχών που δεν προσφέρονται προς αστικοποίηση και έγινε χρήση βαθµιαίων τιµών 

(από τις τιµές απόλυτης ελευθερίας αστικοποίησης µέχρι την απόλυτη προστασία). 

Όλες οι περιοχές που οριοθετήθηκαν είχαν ενδιάµεσες τιµές, µε τις περιοχές 

περιορισµένης αστικοποίησης και προστασίας περιβάλλοντος να έχουν  χαρακτήρα 

υψηλότερης προστασίας.

Χάρτης 9: Έργα που Επηρεάζουν την Περιοχή

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
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1ο Σενάριο - Ζωνοποίηση (Αποκέντρωση και Προστασία)

Αρχική 
Συνθήκη <  

>

>

>

<  

Χάρτης 10



2ο Σενάριο - Πρόταση Αναβάθµισης Οδικού Δικτύου

Στο δεύτερο σενάριο εξετάζεται η ενδεχόµενη αναβάθµιση του οδικού δικτύου µε 

την δηµιουργία δυο οδικών αρτηριών που 

ως σκοπό έχουν να συνδέσουν  την  Ευρεία 

Παράκαµψη Πατρέων µε τις βασικές 

οδικές αρτηρίες του αστικού κέντρου της 

Πάτρας διοχετεύοντας την κυκλοφορία 

από το κέντρο περιµετρικά της πόλης. 

Είναι δυο προτάσεις που εξετάζονται 

σήµερα από την περιφέρεια δυτικής 

Ελλάδος και αναµένεται όχι µόνο να 

αποφορτίσουν το κέντρο της Πάτρας αλλά 

να δώσουν µια διαφορετική δυναµική 

αστικής ανάπτυξης.

Φαίνεται πως το µοντέλο ανταποκρίνεται στις αλλαγές που γίνονται στο οδικό 

δίκτυο και ωθεί την αστική ανάπτυξη σε περιµετρικές περιοχές. Ενδιαφέρον έχει το 

γεγονός πως και η περιοχή πάνω από την  Ευρεία Παράκαµψη Πατρέων δείχνει να 

δέχεται πιέσεις αστικοποίησης, κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στα σηµερινά δεδοµένα.

Το µοντέλο αποτελεί µια καλή µέθοδο για την  πρόβλεψη των αλλαγών  στον 

αστικό χώρο µε βάση το δίκτυο των δρόµων, όµως δεν έχει επιλογές σε ότι αφορά το 

σιδηροδροµικό δίκτυο και εγκαταστάσεις υποδοµών (αεροδρόµιο, λιµάνι κλπ). 

Χάρτης 11: Αρχική Συνθήκη Σεναρίου 2

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
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2ο Σενάριο - Πρόταση Αναβάθµισης Οδικού Δικτύου

Αρχική 
Συνθήκη <  

>

>

<  

Χάρτης 12



3ο Σενάριο - Πρόταση Ανάπλασης και Επέκτασης

Με σκοπό να παρατηρήσουµε την αντίδραση του προγράµµατος στις δυο 

τελευταίες δυνατές αλλαγές των δεδοµένων (το ανάγλυφο και την επέκταση του 

οικισµού) ορίζεται ένα υποθετικό σενάριο το οποίο περιέχει ένα έργο ανάπλασης στον 

παράκτιο χώρο της περιοχής µελέτης καθώς και µια επέκταση οικισµού. Η ανάπλαση 

εµπεριέχει την αλλαγή του ανάγλυφου στο σηµείο που εφαρµόζεται και αναµένεται να 

προσελκύσει διαδικασίες αστικής ανάπτυξης και η επέκταση του οικισµού αναµένεται 

να ωθήσει την ανάπτυξη περιµετρικά της.  

Χάρτης 13: Αρχική Συνθήκη Σεναρίου 3

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Όπως ήταν αναµενόµενο το µοντέλο αντέδρασε στην  αλλαγή του ανάγλυφου της 

περιοχής µελέτης ωθώντας την αστική διάχυση στην περιοχή αυτή καθώς και στην 

περιοχή της νέας ανάπλασης δηµιουργώντας νέες αστικές περιοχές σύµφωνα µε το 

ανάγλυφο της περιοχής.
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3ο Σενάριο - Πρόταση Ανάπλασης και Επέκτασης

Αρχική 
Συνθήκη <  

>

>

>

<  

Χάρτης 14



5.5 Παρατηρήσεις για την Εφαρµογή του Μοντέλου

5.5.1 Συµπεράσµατα

Το µοντέλο SLEUTH συνδυάζει πλεονεκτήµατα των µοντέλων  των Κ.Α. αλλά 

και τα µειονεκτήµατα. Το µοντέλο έχει σχεδιαστεί και έχει εξελιχθεί µε σκοπό να µην 

χρησιµοποιεί κάποιο συγκεκριµένο θεωρητικό πλαίσιο για την µοντελοποίηση και 

πρόβλεψη της αστικής ανάπτυξης, να είναι εύκολα µεταφέρσιµο και εφαρµόσιµο σε 

διαφορετικές περιοχές, να προσαρµόζεται σε διαφορετικές κλίµακες, είναι δυνατή η 

εύκολη προσθαφαίρεση δεδοµένων και να συνδυάζει την εµπειρική γνώση που είναι 

βασισµένη στην ιστορική εξέλιξη της περιοχής αλλά και την καθοδηγούµενη γνώση του 

χρήστη.

Ως µοντέλο το SLEUTH είναι ρεαλιστικό, καθώς παρατηρούµε µια οργανική 

ανάπτυξη και ώθηση της αστικοποίησης σε περιοχές όπου αναµένεται αλλά και την 

ικανοποιητική προσοµοίωση των υποκειµενικών  κριτηρίων του κάθε σεναρίου. Ακόµα 

θεωρείται ένα ανοικτό µοντέλο καθώς επιτυγχάνει την ορατή σύνδεση των δεδοµένων 

εισόδου και των  αποτελεσµάτων αλλά επιτρέπει και στο χρήστη την δυνατότητα να 

παρέµβει και να τροποποιήσει εύκολα τα δεδοµένα.

Θετικό στοιχείο αποτελεί η χωρο-χρονική διάσταση του µοντέλου, καθώς 

εξετάζει διαχρονικά την εξέλιξη του αστικού χώρου και αναγνωρίζει της µεταβολές µε 

βάση την ένταση και την δυναµική κάθε στοιχείου της περιοχής. 

Από την άλλη το µοντέλο είναι σχετικά ανελαστικό στα δεδοµένα που µπορεί ο 

χρήστης να εισάγει και επιβάλει συγκεκριµένο πλήθος. Όσο αφορά το την ευχρηστία 

του µοντέλου είναι ένας τοµέας που µπορεί να βελτιωθεί καθώς απαιτεί µια σχετικά 

περιπλοκή διαδικασία τόσο στην προετοιµασία των  δεδοµένων εισαγωγής όσο και στην 

εκτέλεσή του. Επίσης, κατά την διάρκεια της φάσης της βαθµονόµησης η εισαγωγή της 

δυναµικής ανάπτυξης σε κάθε τυπολογία δεδοµένων είναι αρκετά υποκειµενική και 

χρειάζεται µια λεπτή διαχείριση για την επίτευξη µιας αληθοφανούς πρόβλεψης.

Πιο συγκεκριµένα για κάθε κατηγορία δεδοµένων µπορούµε να παρατηρήσουµε:

• Το οδικό δίκτυο αποτελεί ένα σηµαντικό δεδοµένο που επηρεάζει την 

διαδικασία της αστικοποίησης, κάτι που είναι αναµενόµενο καθώς διεθνώς αποτελεί 

ένα στοιχείο-δείγµα των πιέσεων. Η κατηγοριοποίηση µε βάση την  σηµασία κάθε 

δρόµου και την προσβασιµότητα κάνει το µοντέλο ακόµα πιο ρεαλιστικό. Το µοντέλο 
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αντιδρά ρεαλιστικά στις ενδεχόµενες αλλαγές του δικτύου και προσαρµόζει την 

ώθηση αστικοποίησης στα νέα δεδοµένα. Η έλλειψη της δυνατότητας εισαγωγής 

δεδοµένων διαφορετικών υποδοµών µεταφοράς αποτελεί ένα σηµαντικό µειονέκτηµα. 

• Το µοντέλο επιτρέπει την δηµιουργία ζωνών  στην περιοχή µε το χαρακτηρισµό 

διαφορετικών “ταχυτήτων ανάπτυξης” ή ακόµα απόλυτης προστασίας. Αυτό επιτρέπει 

στο χρήστη την οριοθέτηση περιοχών  µε σκοπό την προστασία τους ή ακόµα την 

ώθηση της αστικοποίησης σε διαφορετικές περιοχές. Ένα χαρακτηριστικό αρκετά 

σηµαντικό για την εφαρµογή διαφορετικών σεναρίων αστικοποίησης. 

• Το ανάγλυφο αποτελεί µια σηµαντική παράµετρος για το µοντέλο για τον 

ορισµό των τάσεων αστικής ανάπτυξης και αντιδρά ρεαλιστικά σε κάθε αλλαγή του. 

Όµως το µοντέλο έχει πιθανώς σχεδιαστεί µε µια µεγάλη προδιάθεση περιορισµού 

της αστικοποίησης σε περιοχές που έχουν υψηλές κλίσεις, κάτι που στην περιοχή 

µελέτης δεν ισχύει καθώς οι σηµερινές τάσεις αστικοποίησης, η διαχρονική εξέλιξη 

του αστικού ιστού και τα οικονοµικά δεδοµένα ωθούν την αστικοποίηση σε αρκετά 

ορεινές περιοχές µε µεγάλες διαφορές υψοµέτρου.  

• Ακόµα το µοντέλο δεν διαθέτει την δυνατότητα εισαγωγής πόλων προσέλκυσης 

αστικής ανάπτυξης, όπως είναι ένα λιµάνι ή ένα αεροδρόµιο αλλά ούτε τον ορισµό 

ζωνών προσέλκυσης αστικής ανάπτυξης, όπως είναι ζώνες τουριστικής ανάπτυξης ή 

παράκτιες ζώνες κάτι που έχει επηρεάσει σηµαντικά την εξέλιξη της περιοχής µελέτης 

και γενικότερα των ελληνικών πόλεων.

• Τέλος, η έλλειψη δυνατότητας εισαγωγής δηµογραφικών δεδοµένων όπως είναι 

οικονοµικά στοιχεία κάθε χρονικής περιόδου, πληθυσµός κλπ αποτελεί ένα 

µειονέκτηµα ειδικά σε περιπτώσεις όπως η σύγχρονη οικονοµική κρίση και αστάθεια.

Γενικά µπορούµε να υποστηρίξουµε πως η εφαρµογή Κ.Α. σε αστικές 

περιπτώσεις αποτελούν ένα δυνατό εργαλείο προγραµµατισµού και σχεδιασµού καθώς 

αποτελεί µια προσέγγιση των αναµενόµενων αστικών εξελίξεων σε µια περιοχή.  

5.5.2 Ερευνητικά Ερωτήµατα

Από την πρώτη εφαρµογή του µοντέλου µέχρι σήµερα έχει εξεταστεί και 

βελτιωθεί η χρήση του και η διαδικασία πρόβλεψης µε βάση τις µεταβλητές και τα 

δεδοµένα, µε αποτέλεσµα να έχουν εισαχθεί νέες µεταβλητές κατά την  εξέλιξη του. 
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Παρόλα αυτά πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο εισαγωγείς νέων µεταβλητών µε 

σκοπό την χρήση του µοντέλου σε περισσότερες περιοχές. Στην περίπτωση της Πάτρας 

µπορούµε να δούµε πως το µοντέλο αντιδρά ρεαλιστικά αλλά δεν µπορεί ίσως να 

προσοµοιώσει την  ιδιαιτερότητα που έχει ο παράκτιος χώρος και την τάση προς 

επέκταση σε περιοχές µε υψηλές διαφορές υψόµετρου.

Ακόµα το γεγονός της ελευθερίας του χρήστη να ορίζει την δυναµική και τον 

παράγοντα της τυχαίας ανάπτυξης στο µοντέλο από την µία αποτελεί σηµαντικό 

στοιχείο για την δηµιουργία σεναρίων αλλά από την άλλη ενέχει προβλήµατα.

Το πιο σηµαντικό είναι να αναγνωριστεί η σηµασία που έχουν  τα Κ.Α. και 

παρόµοιες τεχνικές που αποτελούν  µια έµπρακτη εφαρµογή των  θεωριών αστικής 

εξάπλωσης και µπορούν να υποστηρίξουν σενάρια ανάπτυξης του χώρου πιο 

ολοκληρωµένα. Προς το παρόν δεν µπορούµε µε σιγουριά να εξετάσουµε την ισχύ των 

αποτελεσµάτων του προγράµµατος, αλλά µε συνεχή έλεγχο, εφαρµογή και παρατήρηση 

του µοντέλου µπορεί να βελτιστοποιηθεί και να αποκτήσει µια µετρήσιµη βεβαιότητα.  
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6. Συµπεράσµατα 
Το φαινόµενο της αστικής διάχυσης αναφέρεται στην άναρχη εξάπλωση των 

αστικών  περιοχών και ορίζεται από ποικίλες έννοιες που αφορούν των χώρο. Τα 

αποτελέσµατα του επηρεάζουν  σηµαντικά την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων µέσα 

από την αλλαγή του χώρου (αστικού και µη). Αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόµενο και 

πρέπει να εξετάζεται σε κάθε χωρική περίπτωση ξεχωριστά βάση των  κοινωνικών και 

λοιπών δεδοµένων. Ως διαδικασία ορίζει αλλά και επηρεάζεται από των χωρικό 

σχεδιασµό. Στην περίπτωση της Ελλάδας για να γίνει µια ορθή εξέταση του φαινοµένου 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν η ιδιαίτερη φύση της νοµοθεσίας καθώς, η ιστορική 

εξέλιξη του χώρου και η σύγχρονη οικονοµική κατάσταση.

Η εφαρµογή της λογικής των Κυψελοειδή Αυτόµατων (Cellular Automata) στο 

χώρο έχει ως σκοπό την εξέταση του φαινοµένου της αστικοποίησης και πιο 

συγκεκριµένα της αστικής εξάπλωσης προσοµοιώνοντας εξελικτικές διαδικασίες του 

χώρου, περιγράφοντας ένα πολύπλοκο σύστηµα µε ένα σύνολο απλών κανόνων. Το 

µοντέλο SLEUTH που εξετάστηκε στην παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί µια 

προσπάθεια εκτέλεσης αυτής της διαδικασίας που έχει εφαρµοστεί σε πλήθος χωρικών 

περιοχών.  

Η εφαρµογή του µοντέλου στην περιοχή του Καλλικρατικού δήµου Πατρών 

απέδειξε πως το µοντέλο είναι ικανό να “αντιληφθεί” της τάσεις του χώρου, καθώς και 

την εξελικτική του πορεία και να αντιδράσει κατάλληλα σε διαφορετικά ερωτήµατα 

που τίθενται για την πιθανή εξέλιξη του χώρου. Παρά τα όποια προβλήµατα 

παρουσιάζει είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί η σηµασία που έχουν τα Κυψελοειδή 

Αυτόµατα και παρόµοιες τεχνικές αποτελώντας µια έµπρακτη εφαρµογή των θεωριών 

αστικής εξάπλωσης. Με την εφαρµογή σχετικών  µοντέλων  γίνεται µια προσπάθεια µιας 

έµπρακτης υποστήριξης θεωριών και υποθέσεων σχεδιασµού που µε την κατάλληλη και 

ορθή χρήση τους µπορούν να αποτελέσουν  σηµαντικό κοµµάτι της διαδικασίας του 

σχεδιασµού.
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