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«Αναζητώντας τον Θεό στη γη» 

Αναζήτηση

•Τόπος προσευχής

•Συνάντησης με το 
Θεό

Κέντρο 
κοινωνικής 

Ζωής

•Μυστήρια της 
Εκκλησίας

•Κοινωνικοποίηση 
των πιστών

Γεωγραφικό 
σημείο 

αναφοράς

•Άριστη 
χωροθέτηση

•Αναγνωρίσιμο 
σημείο στο χώρο



Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής σε πιστούς 

και θρησκευτικούς λειτουργούς

 Επιλογή πλησιέστερου τόπου λατρείας

 Επιλογή συντομότερης διαδρομής

 Επιλογή προσανατολισμού για προσευχή

 Επιλογή βέλτιστης διαδρομής για λιτανείες

 Επιλογή διαδρομών για ποιμαντικές επισκέψεις

 Επικοινωνία σε ειδικές πλατφόρμες για επίλυση προβλημάτων

 Εντοπισμός κοινωνικών προβλημάτων 

 Δημιουργία απλού διαδικτυακού χάρτη για την περιοχή ευθύνης – ενορία



Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής για 

συλλογικές λήψεις αποφάσεων

 Χαρτογραφία της θρησκείας

 Χαρτογραφική απεικόνιση γεγονότων των Ιερών κειμένων

 Συνδυαστική χωροθετική ανάλυση Εκκλησιών και Ενοριών

 Χωροθέτηση νέων χώρων λατρείας

 Χωρική περιγραφή της φτώχειας

 Χωρική και στατιστική ανάλυση φαινομένων βίας στις θρησκευτικές 

κοινότητες

 Εφαρμογές κτηματολογίου στις θρησκευτικές κοινότητες



Έντυπη χαρτογραφία των 

ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου

• Βιβλική Χαρτογραφία

• Χάρτες από τον 15ο αιωνα μ.Χ. με

θέματα:

• Γη της Επαγγελίας

• Το δρόμο της Εξόδου

• Τα ταξίδια του Αβραάμ

• Τη διανομή της γης στις φυλές του

Ισραήλ

• Οι έντυποι χάρτες με τις περιοδείες του

Αποστόλου Παύλου, άρχισαν να

τυπώνονται στο τέλος του 16ου αιώνα και

η ανατύπωσή τους συνεχίζεται έως τις

μέρες μας.
12/4/2021

Χάρτης  του 16ου αιώνα με τις περιοδείες του Αποστόλου Παύλου

Πηγή : Van den Broecke 181; Laor 545; Karrow 16c.

Εξαιρετικά σπάνιος χάρτης των Αγίων Τόπων, της Κύπρου, της

Μικράς Ασίας, Ανατολικής Μεσογείου και των παρακείμενων

περιοχών, που δημοσιεύθηκε στο Παρίσι από τον Jacques Honervogt

το 1655.

Χαρτογραφία της θρησκείας



Χαρτογραφία της θρησκείας

12/4/2021

Διαδικτυακός Χάρτης 1ης Αποστολικής Περιοδείας του Αποστόλου Παύλου.Στατικός Χάρτης Αποστολικών Περιοδειών Αποστόλου Παύλου.

Διαδικτυακοί Χάρτες για τον Απόστολο Παύλο.



Χαρτογραφία της θρησκείας

 Χάρτης Ιερών Μητροπόλεων 

Ελλάδος

 Όρια Μητροπόλεων

 Έδρα της Μητρόπολης

 Πληθυσμός

 Σύγκριση με τα όρια των Ι. 

Μητροπόλεων της δεκαετίας του 1960

 Πληροφορίες για συγκεκριμένες Ιερές 

Μονές



Χαρτογραφία της θρησκείας



ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



Αφηγηματικός Χάρτης

Story Maps

12/4/2021
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Μεθοδολογική Προσέγγιση 

12/4/2021

Επιλογή Υλικού

•Προετοιμασία 
layer.

•Τοποθέτηση 
φωτογραφιών 
σε cloud.

•Επιλογή 
κειμένων & 
Εικόνων

Μεταφόρτωση σε 
ArcGIS Online

•Μεταφόρτωση 
layer

•Μορφοποίηση 
σε Online

Δημιουργία Story 
Map

•Επιλογή 
μορφής 

•Προσάρτηση :
layer

•Περιγραφικών 
Κειμένων

•Φωτογραφιών

•Παλαιών 
χαρτών

•Επικεφαλίδων 

Δημοσίευση 

•Δημοσιευση
στον 
παγκόσμιο 
ιστοχώρο



Δημοσίευση Εφαρμογής 

12/4/2021

Η σύντομη έκδοση της διεύθυνσης είναι :

https://arcg.is/1iHuKz

Ενώ η διεύθυνση σε μορφή QR Code :

https://arcg.is/1iHuKz


Πλεονεκτήματα Αφηγηματικών Χαρτών

12/4/2021



Αξιοποίηση της εφαρμογής Μελλοντική Έρευνα

• Τα υπόλοιπα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

• Ειδικό δίκτυο, στο οποίο θα συμμετέχουν θεολόγοι, 

αρχαιολόγοι και μηχανικοί

• Αξιοποίηση ανέκδοτου επιστημονικού υλικού.

• Πληθοπορισμός. (Crowdsourcing)

• Διαμοιρασμός της πληροφορίας και των εφαρμογών σε 

ιστοσελίδες Εκκλησίων και φορέων.

• Σχολεία

• Μαθητές & Εκπαιδευτικούς

• Πανεπιστήμια

• Επιστημονική Έρευνα

• Θρησκευτικός & Προσκυνηματικός 

Τουρισμός

• Χρήστες Διαδικτύου

• Κατηχητικές Συνάξεις Ενοριών

• Δημιουργική Απασχόληση παιδιών



Η χωροθέτηση υπηρεσιών και δραστηριοτήτων αποτελεί ένα

κρίσιμο ζήτημα σε κάθε σχεδιασμό με κέντρο τον άνθρωπο γιατί:

 Η σωστή χωροθέτηση των δημόσιων υπηρεσιών και η

επαρκής προσβασιμότητα τους από τους πολίτες αποτελεί

έναν από τους βασικούς τομείς του περιβάλλοντος, που

καθορίζουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου

 Η ελλιπής ή ανεπιτυχής χωροθέτηση των δημόσιων

υπηρεσιών συνεπάγεται πολλές φορές την αλλαγή των

χρήσεων γης και των αξιών της, την ανεξέλεγκτη οικιστική

ανάπτυξη και ταυτόχρονα την αύξηση των κρατικών

δαπανών για την κατασκευή υποδομών στις νέες αυτές

πολεοδομικές ενότητες.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 



Εφαρμογή της Γεωπληροφορικής είναι η αξιολόγηση

της υπάρχουσας κατάστασης στη χωροθέτηση

εκκλησιών και στην κατανομή κατοίκων ανά ενορία

και στη συνέχεια η δημιουργία μεθοδολογίας για τη

βελτιστοποίηση της συγκεκριμένης κατανομής με τη

χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων και

συγκεκριμένων παραμετροποιήσεων σε περιβάλλον

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) μέσα

από τη συνδυαστική χωροθετική ανάλυση Εκκλησιών

και Ενοριών.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 



Περιοχή εφαρμογής:

Η Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως που

καλύπτει το δυτικό τμήμα του πολεοδομικού ιστού της

Θεσσαλονίκης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

 Υπάρχει περιορισμένη σχετική βιβλιογραφία

 Στοιχεία που υπολογίζονται για την χωροθέτηση :

 Οικονομικά

 Πολιτιστικό και θρησκευτικό υπόβαθρο

 Κοινωνικοί (ηλικίες και καταγωγή)

 Τοπολογία

 Φυσικά και ψυχολογικά εμπόδια

 Κέντρα έλξεως

 Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι η επίδραση του ναού αυξάνει ανάλογα με την

εγγύτητα του ναού προς τις κατοικίες των πιστών.

 Σύμφωνα τη βιβλιογραφία, οι πιστοί δύσκολα μεταβαίνουν σε ναό που απέχει από

την κατοικία τους πάνω από 600 m., ενώ η ιδανική απόσταση του ενοριακού ναού

είναι η διανυόμενη μέσα σε 3 λεπτά (200m περίπου) με τα πόδια.



ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Το πρόβλημα που πραγματευόμαστε είναι :

Με δεδομένο ένα χωρικό σύστημα ζήτησης, να χωροθετηθούν κέντρα εξυπηρέτησης

(λειτουργίες) και να περιφερειοποιηθεί ο χώρος ως προς αυτά τα κέντρα (κατανομή)

κατά τον “καλύτερο δυνατό τρόπο”

Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που θα παρέχονται σε κάθε κέντρο εξυπηρέτησης

• Ο αριθμός των κέντρων εξυπηρέτησης που πρέπει να υπάρχουν

• Οι θέσεις των κέντρων εξυπηρέτησης

• Η ζήτηση που θα καλύπτεται από κάθε κέντρο εξυπηρέτησης

• Το μέγεθος του κάθε κέντρου εξυπηρέτησης

Τα ΓΣΠ παρέχουν στον χωροθετικό σχεδιασμό πολλές νέες δυνατότητες και επιλογές και

είναι η πλέον αναγνωρισμένη μέθοδος επίλυσης τέτοιων ζητημάτων.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 Ο αριθμός θέσεων των εκκλησιών και των 

παρεκκλησίων.

 Η πληθυσμιακή εξυπηρέτηση των ενοριών.

 Το μέγεθος των ναών.

 Ο αριθμός των εφημερίων.

 Η φιλανθρωπική και πνευματική 

δραστηριότητα της κάθε ενορίας.

ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΣΠ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ





ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι παράμετροι των σεναρίων Χωροθέτησης - Κατανομής είναι:

1. Ελάχιστη διανυόμενη απόσταση.

2. Ελάχιστη διανυόμενη απόσταση, αλλά με ακτίνα 600m.

3. Με δημιουργία νέων ενοριών από την μετατροπή παρεκκλησίων 

σε ενορίες.

4. Με τον ελάχιστο αριθμό εκκλησιών για ακτίνα 600m.

5. Με τον ελάχιστό αριθμό Εκκλησιών για ακτίνα 1000m.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ – ΝΕΑ ΟΡΙΑ



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 5ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ

• Επιλογή ελαχίστων κέντρων

• Εναλλακτικές δοκιμές για διαφορετικές ακτίνες

• Ενδεικτικά : Ακτίνα 1000 m

• Συγχώνευση 8 Ενοριών
Ενορίες που 

συγχωνεύονται :

• Αγ. Νικόλαος

• Αγ. Παρασκευή

• Ζωοδόχος Πηγή

• Αγ. Ραφαήλ

• Αγ. Θεόδωροι

• Αγ. Σεραφείμ

• Αγ. Κων/νος

• Τιμ. Προδρόμου



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 Η συνολικά διανυόμενη απόσταση

από όλα τα οικοδομικά τετράγωνα

από 2942480,9m σε 2717242,6m -

διαφορά 225238,3m ( 225km).

 Η μέγιστη μέση απόσταση πριν ήταν

1682,1m και μετά 1233,9m.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οικ. Τετρ. Σύνολο Απόστασης Μέση Απόσταση Μέγιστη 

Απόσταση

Τυπική 

Απόκλιση

Πληθυσμός

Ενορια Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων

Πριν 31 7722 249,1 506,9 103,2 6796

Μετά 90 35612,0 395,7 898,3 172,4 19061

Διαφορές 190% 361% 59% 77% 67% 180%

Ενορια Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αμπελοκήπων

Πριν 123 51015 414,8 904,3 242,0 22018

Μετά 79 23845,4 301,8 901,3 207,3 11155

Διαφορές -36% -53% -27% 0% -14% -49%

Ενορια Ι.Ν. Αναστάσεως του Κυρίου Αμπελοκήπων

Πριν 40 16826 420,7 901,3 275,5 6550

Μετά 53 22713,7 428,6 901,3 254,6 10240

Διαφορές 33% 35% 2% 0% -8% 56%

Ενορια Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ξηροκρήνης

Πριν 64 27285 426,3 849,9 190,7 10205

Μετά 46 15120,9 328,7 549,2 112,8 7458

Διαφορές -28% -45% -23% -35% -41% -27%

Ενορια Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ξηροκρήνης

Πριν 65 39407 606,3 1296,2 325,5 8739

Μετά 46 17268,8 375,4 651,1 111,5 5704

Διαφορές -29% -56% -38% -50% -66% -35%

Παράδειγμα εφαρμογής στην περιοχή Αμπελοκήπων - Ξηροκρήνης



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Παρατηρήθηκε μείωση των πιστών που εξυπηρετούνται από κάθε ενορία, επομένως θα

υπάρχει καλύτερη ποιμαντική για τις ενορίες.

 Η μέση απόσταση που πρέπει να διανύσει κάποιος μειώθηκε στα 575μ. από τα 586μ.

 Από την υπάρχουσα λοιπόν κατάσταση μπορούν να δημιουργηθούν 4 ενορίες.

 Οι Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου και Αγ. Κυριακής δεν έχουν το πληθυσμιακό κριτήριο για την

δημιουργία ενορίας

 Δεν υπάρχει ενορία που να πρέπει να συγχωνευτεί με την υπάρχουσα νομοθεσία.

 Η παρούσα εργασία μπορεί να επεκταθεί ως προς τα κριτήρια χωροθέτησης

συμπεριλαμβάνοντας την κοινωνική και πνευματική δράση των ενοριών ή το

μορφολογικό ανάγλυφο.

 Ενσωματώθηκαν σε ενορίες οικοδομικά που δεν άνηκαν πουθενά.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Ιδιαίτερη σημασία για το τελικό αποτέλεσμα έχει η ποιότητα των δεδομένων.

 Αν και ο κύριος στόχος της εργασίας ήταν να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη

μεθοδολογική προσέγγιση του προβλήματος, δόθηκε βαρύτητα και χρόνος στη

δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα

στην πραγματικότητα.

 Είναι προφανές ότι σε περίπτωση εφαρμογής της μεθοδολογίας από τις εκκλησιαστικές

αρχές, για την πραγματική επανασχεδίαση των ορίων των ενοριών, θα πρέπει να γίνεται

επικαιροποίηση των δεδομένων της απογραφής καθώς και όποιων μεταβολών

υπάρχουν στο οδικό δίκτυο.

 Η πιστοποίηση της διαδικασίας αυτή θα πρέπει να γίνεται από έμπειρους ερευνητές

που κατανοούν τη λειτουργία της θεωρίας και των αντίστοιχων λογισμικών

χωροθέτησης – κατανομής.



ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 Χωροθετική ανάλυση περιοχών που σταδιακά εντάσσονται στο σχέδιο πόλης με 

θεωρητικούς πληθυσμούς

 Να προχωρήσει και στις ήδη υπάρχουσες μητροπόλεις και ενορίες 

 Να υπολογιστούν και άλλες παράμετροι, όπως οι υψομετρικές διαφορές, τα 

«μεγάλα φυσικά εμπόδια», όπως αυτοκινητόδρομοι, κοιμητήρια κ.α.

 Το οδικό δίκτυο και το πλάτος των πεζοδρομίων, αλλά και αν σε κάποιες περιοχές 

έχουμε μεγάλες αποστάσεις μετάβασης, ακόμη και οι διαθέσιμοι χώροι 

στάθμευσης

 Να υπολογιστεί η ελκυστικότητα της Εκκλησίας σε συνδυασμό με άλλες χωρικές 

λειτουργίες – δραστηριότητες της περιοχής, όπως πάρκα, χώροι αθλοπαιδιών, 

εμπορικά κέντρα ή εμπορικοί δρόμοι, καταστήματα καφέ και εστίασης



ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

• Χωροθετική μελέτη 

• με συνδυασμό με τις κοινωνικές δραστηριότητες των Ναών  π.χ. Συσσιτίων, 

κοινωνικών καταστημάτων (προσφορά)

• Σε επίπεδο ακρίβειας– κλίμακας σχεδιασμού θα μπορούσε

• να γίνει διανομή  του πληθυσμού κάθε οικοδομικού τετραγώνου στις τέσσερις 

άκρες του πολυγώνου (ζήτηση).

• Το ηλικιακό προφίλ των ενοριτών θα οδηγούσε σε αποδοτικότερη κατανομή 

αλλά και αρτιότερη οργάνωση των ενοριών (ζήτηση)



 Η παρούσα εργασία εστιάζεται στον καλλικρατικό δήμο

Κορδελιού – Ευόσμου και ειδικότερα στην Δ.Ε. Ευόσμου, που

εκκλησιαστικά ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και

Σταυρουπόλεως.

 Προτείνεται ένα μεθοδολογικό πλαίσιο εφαρμογής σύγχρονων

αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων χωροθέτησης –

κατανομής (location – allocation problems) και αξιολογείται η

δυνατότητα δημιουργίας νέων ενοριών με τη χρήση

εξειδικευμένων αλγορίθμων και συγκεκριμένων

παραμετροποιήσεων σε περιβάλλον Γεωγραφικών

Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) μέσα από τη συνδυαστική

χωροθετική ανάλυση Εκκλησιών και Ενοριών

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ – ΕΝΟΡΙΩΝ  



ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

• Η Δημοτική Ενότητα

Ευόσμου εντάσσεται στο

Πολεοδομικό Συγκρότημα

της Θεσσαλονίκης.

• Βρίσκεται στην βορειο-

δυτική πλευρά του Πο-

λεοδομικού Συγκροτήματος

σε απόσταση 5km. από το

κέντρο.

• Η έκταση (ως αγρόκτημα)

υπολογίζεται σε 9.927

στρέμματα. Ενώ η συνολική

έκταση των 21

Πολεοδομικών Ενοτήτων

φθάνει τα 6.211 στρέμματα

πολεοδομημένου χώρου.



• Συνοπτικά, οι ντόπιοι κάτοικοι στην

περιοχή - κτηνοτρόφοι στην πλειοψηφία

τους - χτίζουν την κεντρική Εκκλησία του

Αγίου Αθανασίου το 1818 λίγο πριν από

την Ελληνική Επανάσταση.

• Το 1922 ο πληθυσμός αυξάνεται με την

εγκατάσταση προσφύγων της Μικράς

Ασίας. Η περιοχή ανήκε στην κοινότητα

«Χαρμάνκιοϊ» έως το 1953, οπότε και

έγινε ανεξάρτητη κοινότητα με την

ονομασία «Νέος Κουκλουτζάς», ενώ το

1955 μετονομάστηκε σε «Εύοσμον» σε

μετάφραση της προηγουμένης τουρκικής

ονομασίας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ



ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  Δ. E. ΕΥΟΣΜΟΥ 

• Μεγάλη πληθυσμιακή

αύξηση ξεκινά το 1961.

• Ειδικότερα μετά το 1991

εμφανίζει εντονότατη

πληθυσμιακή ανάπτυξη

και καθίσταται ένας από

τους σημαντικότερους

πόλους έλξης νέου

πληθυσμού. Η διαχρονική

ανάπτυξη του πληθυσμού

στον Δήμο οδήγησε σε

χωρική ανακατανομή του

πληθυσμού.
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Δ. E. ΕΥΟΣΜΟΥ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

• Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ιδρύει 

το 1881 την ενορία του Αγ. 

Αθανασίου.

• Η επόμενη ενορία του Αγ. Κοσμά του 

Αιτωλού ιδρύεται το 1970 

• Το 1972 χτίζεται η εκκλησία 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου καθώς ο 

Άγιος Αθανάσιος δεν μπορούσε να 

καλύψει τις ανάγκες της ενορίας.

• Το 1974 το πολεοδομικό συγκρότημα 

της Θεσσαλονίκης χωρίζεται σε τρεις 

μητροπόλεις και ο Εύοσμος ανήκει 

πλέον στην Μητρόπολη Νεαπόλεως 

και Σταυρουπόλεως.



ΕΝΟΡΙΕΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

• Λόγω της πληθυσμιακή έκρηξης 

από τότε ιδρύονται στον Δήμο 

Εύοσμου 

3 ακόμα ενορίες : 

• Τριών Ιεραρχών(2000), 

• Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος (2002)

• Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου(2006)

• Συνολικά σήμερα έχει :

5 ενορίες και 6 Ιερούς Ναούς.



ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ

Άγιος Αθανάσιος

1881

Άγιος Κοσμάς 

1970

Ευαγγελισμός 

της Θεοτόκου

1972

Τριών 

Ιεραρχών

2000

Αγίου Ιωσήφ 

Μνήστορος

2002

Αγίων 

Κυρίλλου & 

Μεθοδίου

2006



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΝΟΡΙΑΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΝΟΡΙΕΣ

Η περιοχή πάνω από τον Περιφερειακό



ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (2003)



ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (2008)



ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (2014)



ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Το πρόβλημα που πραγματευόμαστε είναι :

Με δεδομένο ένα χωρικό σύστημα ζήτησης, να χωροθετηθούν κέντρα εξυπηρέτησης

(λειτουργίες) και να περιφερειοποιηθεί ο χώρος ως προς αυτά τα κέντρα (κατανομή)

κατά τον “καλύτερο δυνατό τρόπο”

Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που θα παρέχονται σε κάθε κέντρο εξυπηρέτησης

• Ο αριθμός των κέντρων εξυπηρέτησης που πρέπει να υπάρχουν

• Οι θέσεις των κέντρων εξυπηρέτησης

• Η ζήτηση που θα καλύπτεται από κάθε κέντρο εξυπηρέτησης

• Το μέγεθος του κάθε κέντρου εξυπηρέτησης

Τα ΓΣΠ παρέχουν στον χωροθετικό σχεδιασμό πολλές νέες δυνατότητες και επιλογές και

είναι η πλέον αναγνωρισμένη μέθοδος επίλυσης τέτοιων ζητημάτων.



ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

• Οδικό δίκτυο που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή (Πηγή: Οpen street Maps, Google Earth, Ιδία επεξεργασία

• Κατηγοριοποίηση συμπεριλαμβανομένων πεζόδρομων, δρόμων υπό κατασκευή κτλ.



ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

• Μέγιστος Θεωρητικός Πληθυσμός για Δ.Ε. Εύοσμου : 81.094 κάτοικοι.



ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

• Μέγιστος Θεωρητικός Πληθυσμός για περιοχή μελέτης : 17664 κάτοικοι.



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 500μ



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 1000μ

• Οι υπάρχουσες Ενορίες, ακόμα και με το υπερβολικό όριο των 1000μ, δεν καλύπτουν τον πληθυσμό



«ΠΡΟΦΑΝΗΣ» ΛΥΣΗ

«ΠΡΟΦΑΝΗΣ» ΕΠΙΛΟΓΗ

• Είναι η βέλτιστη λύση η «προφανής» επιλογή ;



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ  «ΠΡΟΦΑΝΗΣ» ΛΥΣΗΣ

• Με το αποδεκτό όριο των 500μ καλύπτει λιγότερο από το ¼ του πληθυσμού και της περιοχής



ΕΦΑΡΜΟΓΗ- ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα μελετηθεί η συγκεκριμένη περιοχή με δύο σενάρια : 

1. Εύρεση ΙΔΑΝΙΚΗΣ θέσης των Εκκλησιών για την προσβασιμότητα τους 

πεζοπορώντας.

1. Αξιοποίηση των οικοπέδων που παραχωρήθηκαν από τον Δήμο Ευόσμου.

Με την 478/5-10-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

παραχωρήθηκαν 3 οικόπεδα εμβαδού :

A. 314,03 τ.μ.

B. 2040,23 τ.μ.

C. 2000,00 τ,.μ.

Και η σειρά με την οποία θα ξεκινήσει η ανέγερση των Ναών.

ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ :

1. Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου – ΓΠΣ 

2. Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

3. Ελληνική Στατιστική Αρχή



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

.

Το ΓΠΣ στην επέκταση του Δήμου έχει ορίσει 3 νέα οικόπεδα για εκκλησίες



1ο ΣΕΝΑΡΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ p-median

• Κριτήριο η απόσταση σε συνδυασμό με τον πληθυσμό (χωρίς όριο απόστασης)



1ο ΣΕΝΑΡΙΟ - p-median

• Κριτήριο η απόσταση σε συνδυασμό με τον πληθυσμό ( με όριο 500μ)



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ – 1ου Σεναρίου

ΑΛΛΑΓΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Περιοχή εξυπηρέτησης με ακτίνα 600 m



ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Περιοχή εξυπηρέτησης με ακτίνα 1000 m



ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Χωροθέτηση – Κατανομή (p-median) χωρίς περιορισμό απόστασης και για τα 3 οικόπεδα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Χωροθέτηση – Κατανομή (p-median) χωρίς περιορισμό απόστασης και για 2 οικόπεδα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Χωροθέτηση – Κατανομή (p-median) χωρίς περιορισμό απόστασης για  1 οικόπεδο



ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Χωροθέτηση – Κατανομή (Μέγιστης Κάλυψη) με ακτίνα 1500 m



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ

• Ιδανικό θα είναι να δημιουργηθούν και οι 3 ενορίες.

• Στην συγκεκριμένη περιοχή, ο Περιφερειακός δρόμος λειτουργεί 

ως φυσικό φράγμα.

• Βόρεια  της περιοχής μελέτης είναι εκτός ΓΠΣ, υπάρχουν μόνο 

επαγγελματο -βιομηχανικές χρήσεις, επομένως δεν υπάρχουν 

κατοικίες.

• Δυτικά υπάρχει μεγάλη πετροχημική βιομηχανία.

• Μοναδική περιοχή που συνορεύει με κατοικίες είναι από 

ανατολικά.

• Επειδή είναι δύσκολη η ανέγερση 

• Δαπάνες μόνο από τους πιστούς

• Οικονομική κρίση

• Η ενορία πρέπει να έχει κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο

Τίθεται το ζήτημα της σταδιακής Ανέγερσης των Ναών.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ

• Από τη εφαρμογή των εργαλείων των ΓΣΠ φαίνεται 

ότι το Οικόπεδο Α υπερτερεί έναντι των άλλων διότι :

• Έχει μεγαλύτερη  Περιοχής Εξυπηρέτησης 

• Επιλέγεται  ως μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης, 

τόσο από την ελάχιστη απόσταση όσο και από 

την μέγιστη κάλυψη.

• Συνορεύει με κατοικημένες περιοχές – μεγαλύτερη 

προσβασιμότητα.

• Είναι το μικρότερο σε έκταση – εύκολη δόμηση.

• Περιβαλλοντικά έχει τους λιγότερους 

ανασταλτικούς παράγοντες για δόμηση,



ΜΙΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 Στον σύγχρονο αστικό ιστό με την τεράστια οικοδομική μάζα ο ναός εντάσσεται στο

αστικό περιβάλλον, όμως δεν ξεχωρίζει σε ύψος όπως παλιότερα. Άλλωστε με τα

σημερινά δεδομένα κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Ξεχωρίζει όμως γι’ αυτό που

πραγματικά είναι: ο χώρος στον οποίο ο πιστός συναντά το Θεό, ένας χώρος που θα

πρέπει κάποιος να νοιώθει οικεία.

 Επομένως οι Εκκλησίες θα πρέπει να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους ενορίτες

τους και αυτό θα πρέπει να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την αρτιότερη

οργάνωση μέσα στις δύσκολες συγκυρίες της εποχής μας.

 Η παρούσα εργασία είναι μία πρώτη προσέγγιση στο θέμα, δίνοντας ερεθίσματα για

περαιτέρω έρευνα και μελέτη τόσο στο ζήτημα της συνδυαστικής χωροθέτησης

κατανομής εκκλησιών και ενοριών όσο και γενικότερα στη χωροθέτηση δημόσιων

υπηρεσιών.



ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

• Χαρτογράφηση και μελέτη της φτώχειας

Λόγω του ιδανικού πανελλήνιου δικτύου

που διαθέτει η εκκλησία, σε συνδυασμό την

βέλτιστη τοπική γνώση της φτώχειας της

κάθε ενορίας μπορεί να γίνει η καλύτερη

δυνατή χωρική κατανομή προϊόντων,

παροχών, γνώσεων κτλ...



ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Α/Α Ε Ν Ο Ρ Ι Α ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

1 Κοινωνικό Παντοπωλείο Ι. Μητροπόλεως  “Η Αγάπη” Τράπεζα Τροφ. 1.196
(398 οικογ.)

2 Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως Συσσίτιο 134

3 Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Τράπεζα Τροφ 154

4 Αγίου Ελευθερίου Σταυρουπόλεως Συσσίτιο 122

5 Αγίου Αθανασίου Ευόσμου Συσσίτιο 420

6 Αγίων Πάντων Ξηροκρήνης Συσσίτιο 482

7 Αγίου Δημητρίου Συκεών Συσσίτιο 167

8 Αγίου Χαραλάμπους Συκεών Συσσίτιο 103

9 Αγίας Παρασκευής Ξηροκρήνης Συσσίτιο 112

10 Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων Συσσίτιο 120

11 Αγίου Βασιλείου Συκεών Συσσίτιο 44

12 Αγίου Δημητρίου Διαβατών Τράπεζα Τροφ. 229

13 Αγίου Παντελεήμονος Πολίχνης Συσσίτιο 93

14 Αγίου Ραφαήλ Μετεώρων Πολίχνης Συσσίτιο 51

15 Αγίου Κοσμά Ευόσμου Τράπεζα Τροφ. 242

16 Κοιμήσεως Θεοτόκου Ωραιοκάστρου Τράπεζα Τροφ. 203

17 Μεταμορφώσεως Σωτήρος Κορδελιού  Συσσίτιο 170

18 Αγ. Γεωργίου Ελευθερίου Κορδελιού Συσσίτιο 100

19 Τριών Ιεραρχών Ευόσμου Τράπεζα Τροφ. 970

20 Αγίου Γεωργίου Ευκαρπίας Συσσίτιο 126

21 Αγίου Λουκά Σταυρουπόλεως Τράπεζα Τροφ. 453

22 Αγίου Κωνσταντίνου Ηλιουπόλεως Συσσίτιο 191

23 Αναστάσεως Κυρίου Αμπελοκήπων Τράπεζα Τροφ. 177

24 Αγίας Παρασκευής Μενεμένης Τράπεζα Τροφ. 176

25 Αγίου Νικολάου Ξηροκρήνης Συσσίτιο 162

26 Αγίων Αποστόλων Πεύκων Τράπεζα Τροφ. 147

27 Αγίου Αθανασίου Παλαιοκάστρου Τράπεζα Τροφ. 140

28 Προφ. Ηλιού Ηλιουπόλεως Τράπεζα Τροφ. 133

29 Αναλήψεως Κυρίου Πολίχνης Τράπεζα Τροφ. 76

30 Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων

Αγίου Νεκταρίου Μενεμένης

(Δενδροπόταμος)  Συσσίτιο

Μικρά παιδιά:

Πρωινό 57

Μεσημεριανό 82

Βραδινό 35

Ενήλικες:

260

Σύνολο: 342

31 Ξενώνας Φιλοξενίας Συγγενών Ασθενών

“Το σπίτι των Αγγέλων” Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Ευόσμου

(8 τρίκλινα δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα)  

Συσσίτιο 24 

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ:   

Δεκέμβριος 2010 : 1.387  

Δεκέμβριος 2011:  2.445                      

Δεκέμβριος 2012:  5.284    

Δεκέμβριος 2013   6.365

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014: 7.259



ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ



ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

• Αξιοποίηση των χαρτών από το GIS, για να

δημιουργηθούν τουριστικοί χάρτες που θα

προωθούν τον θρησκευτικό τουρισμό.



ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ

• Ποια είναι τα περιστατικά σε βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας;

• Βανδαλισμοί

• Κλοπές

• Βεβηλώσεις

• Σκόπιμες φθορές

• Ποιος τα καταγράφει ;

• Θρησκευτικές Κοινότητες

• Αστυνομία

• Τύπος



Μεθοδολογια

Δεδομένα

Συλλογή

Επεξεργασία

Αξιολόγηση

Δημιουργία
Χωρικής Ανάλυσης

Έντυπών Χαρτών

Ψηφιακών Χαρτών

Story Maps

Δημοσίευση

Έκδοση Βιβλίου

Ιστοσελίδα



Συλλογη δεδομενων

Η Συγκέντρωση και Επιβεβαίωση όλων των περιστατικών έγινε από το

Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της 

Γενικής Γραμματεία Θρησκευμάτων του 

Υπουργείου Παιδείας, Ερευνάς και Θρησκευμάτων.

Πηγές Δεδομένων :

• Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

• Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης

• Ιερές Μητροπόλεις των Δωδεκανήσων

• Επίσημες Θρησκείες στην Ελλάδα

• Ελληνική Αστυνομία

• Έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος



Επεξεργασία δεδομένων

Προβλήματα στην Επεξεργασία των δεδομένων:

• Εντοπισμός των σημείων(πχ  χωρίς διεύθυνση τα εξωκλήσια)

• Αόριστα στοιχεία

• Μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην παράδοση των στοιχείων

• Πίεση χρόνου για την επεξεργασία



Επεξεργασία δεδομένων

Κατηγοριοποίηση:

• Θρήσκευμα

• 7 θρησκείες

• Είδος Χώρου (Μνημείο, 

Κοιμητήριο, Ναός κ.α.)

• Ημερομηνία 

• Εξιχνίαση

Ψηφιοποίηση :

• Δημιουργία κατάλληλων πινάκων με χωρικά και

περιγραφικά στοιχεία

• Θρησκευτική κατανομή (Spatial Join ή άλλα εργαλεία)

• Μητροπόλεις, Επισκοπές, Μουφτείες

• Διοικητική κατανομή (Spatial Join ή άλλα εργαλεία)

• Περιφέρειες, Νομοί, Δήμοι

• Διαμόρφωση κατάλληλου layer για την εισαγωγή 

φωτογραφιών



στατιστικη και χωρικη αναλυση

Στατιστική Ανάλυση με χρήση εργαλείων του 

ArcGIS Pro για περιστατικά ανα:

• Περιφέρεια

• Νομό

• Δήμο

• Αριθμός Περιστατικών ανά θρήσκευμα.

• Μεταβολή ανάμεσα στα έτη 2016 και 2017 ανά 

περιφέρεια  



Στατιστική και χωρικη αναλυση
Στατιστική Ανάλυση με χρήση εργαλείων του

Microsoft Excel για την έντυπη έκδοση

Ορθόδοξη Εκκλησία

Συνολικά Περιστατικά Συνολικά Περιστατικά Μουσουλμάνοι

Ορθόδοξη Εκκλησία Ορθόδοξη Εκκλησία



Δημιουργία έντυπων χαρτών



στατιστικη και χωρικη αναλυση

80-20Ανάλυση

80-20 Analysis

Αρχή του Pareto

ή 

κανόνας του 80/20

Ο κανόνας του 80/20 είναι η

βασική αρχή της ανάλυσης

κατά Pareto και σημαίνει ότι

το 80% των αποτελεσμάτων

προκύπτουν από 20% των

μέσων ή αιτίων.

Με άλλα λόγια, ο κανόνας

80-20 σημαίνει ότι, σε κάθε

κατάσταση, λίγοι

παράγοντες (20%) είναι

ζωτικοί και πολλοί (80%)

είναι επουσιώδεις.

ArcGISPro – Crime Analysis



Στατιστική και χωρική ανάλυση

Πυκνότητα Kernel για το 2016 Πυκνότητα Kernel για το 2017 Διαφορά Kernel 2016 – 2017

Πυκνότητα Kernel

Density Kernel

ArcGISPro – Crime Analysis



στατιστικη και χωρικη αναλυση

Βελτιστοποιημένη Ανάλυση Hot Spot

Optimized Hot Spot Analysis

ArcGISPro – Crime Analysis



Στατιστική και χωρική ανάλυση

Δημιουργία χωροχρονικού κύβου 3D

με συγκέντρωση σημείων

Create Space Time Cube By Aggregating 

Points

ArcGISPro – Crime Analysis



Δημοσίευση story map
Διεύθυνση Ιστοσελίδας :https://arcg.is/Hne1G

https://arcg.is/Hne1G


mobile format - story map

Η εφαρμογή μπορεί να παρουσιαστεί σε κινητά ή tablet με διερεύνηση αφής 



Εκκλησιαστικό κτηματολόγιο



Ευχαριστώ για την προσοχή σας !


