
Χάρτεσ Χερςαίασ Παραλιακήσ Ζώνησ ΡΟΔΟΤ και δημιουργία 
βάςησ Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομζνων (GIS) που 
υλοποιήθηκε ςτα πλαίςια Διαςυνοριακήσ υνεργαςίασ 
Ελλάδα – Κφπροσ και ςτα πλαίςια του εγκεκριμζνου ζργου 

«ΑΚΣΗ» 
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ΔΘΜΟ ΡΟΔΟΤ 
www.rhodes.gr 

 
• Θ Ρόδοσ, με ζκταςθ 1.400,68 χλμ2 είναι το μεγαλφτερο νθςί 

των Δωδεκανιςων και το τζταρτο ςε ζκταςθ νθςί τθσ Ελλάδασ, μετά 
τθν Κριτθ, τθν Εφβοια και τθ Λζςβο. 

• O πλθκυςμόσ τθσ ανζρχεται ςε 115.290 κατοίκουσ, ςφμφωνα με τθν 
απογραφι του 2011 από τθν ΕΛΣΑΣ, και κακιςτά τθ Ρόδο το 
πολυπλθκζςτερο ελλθνικό νθςί, μετά τθν Κριτθ και τθν Εφβοια.  

• Βρίςκεται περίπου 350 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά τθσ Ακινασ και 18 
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά τθσ Σουρκίασ.  

• Διακζτει ακτογραμμζσ μικουσ 253 χιλιομζτρων.  

• Θ Ρόδοσ αποτελεί ζδρα τθσ ομϊνυμθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ, θ οποία 
περιλαμβάνει επίςθσ και τα νθςιά  Χάλκθ, φμθ, Σιλοσ και Καςτελλόριηο.  

• Πρωτεφουςα του νθςιοφ είναι θ πόλθ τθσ Ρόδου με πλθκυςμό περίπου 
55.000 κατοίκων.  

• τθν πόλθ τθσ Ρόδου υπάρχει θ Μεςαιωνικι πόλθ, θ οποία ζχει ενταχκεί 
από το 1988 ςτα μνθμεία παγκόςμιασ κλθρονομιάσ τθσ UNESCO. 
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http://www.rhodes.gr/


«Χάρτεσ Χερςαίασ Παραλιακήσ Ζώνησ ΡΟΔΟΤ και δημιουργία 
βάςησ Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομζνων (GIS)» 

• Διάρκεια: 4 μινεσ 

• Φάςεισ: 3  

Α) Χαρτογράφθςθ πεδίου παράκτιασ ηϊνθσ νιςου Ρόδου ςυνολικισ 
ζκταςθσ πάνω από 43 Km2 

Β) Ανάπτυξθ υςτιματοσ GIS  

Γ) Εκτφπωςθ Χαρτϊν αποτφπωςθσ παραλιακισ ηϊνθσ 

 

Σο παρόν ζργο υλοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ εγκεκριμζνθσ πράξθσ 
«ΑΚΣΘ» του Προγράμματοσ Διαςυνοριακισ υνεργαςίασ Ελλάδα – 
Κφπροσ 2007 – 2013.  
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Αντικείμενο Ζργου 
• υλλογι, προμικεια και ετοιμαςία δεδομζνων που αφοροφν τθν 

Παράκτια Ηϊνθ τθσ Ρόδου.  
 

• Χαρτογράφθςθ ςτο πεδίο 
 

• υγκζντρωςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων που κα ςυλλεχκοφν και θ 
ςφνκεςθ λεπτομερϊν Χαρτϊν τθσ Παράκτιασ Ηϊνθσ τθσ Ρόδου.  
 

• φνταξθ λεπτομεροφσ Σεχνικισ Ζκκεςθσ. 
 

• Δθμιουργία γεωγραφικισ βάςθσ με το ςφνολο των ςτοιχείων ζτςι ϊςτε να 
δίνεται θ δυνατότθτα ςτο Διμο Ρόδου να απεικονίςει τα αποτελζςματα 
ςε περιβάλλον Γεωγραφικϊν υςτθμάτων Πλθροφοριϊν (ΓΠ/ GIS). 
 

• Εφοδιαςμόσ του Διμου με αναλυτικοφσ κεματικοφσ χάρτεσ τθσ παράκτιασ 
ηϊνθσ του νθςιοφ, ςε βάκοσ 150 μζτρα, κακϊσ και με ζνα ςφςτθμα GIS 
που κα απεικονίηει τα δεδομζνα αυτά. 

 

4 



5 

Εργαςίεσ 

Χαρτογράφθςθ πεδίου 
παράκτιασ ηϊνθσ νιςου Ρόδου 

Επεξεργαςία 
Δθμιουργία 
κεματικϊν 
Επιπζδων 

Γεωβάςθ 

Ανάπτυξθ 
υςτιματοσ GIS 

Εκτφπωςθ Χαρτϊν 
αποτφπωςθσ 

παραλιακισ ηϊνθσ 



Εργαςίεσ 
• Τποςτήριξη του Διμου Ρόδου για τθν αναηιτθςθ και ςυλλογι δεδομζνων 
• Πηγζσ δεδομζνων:  
Α) Διμοσ Ρόδου 
Β) Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 
Γ) Χαρτογράφθςθ πεδίου 
Ενδεικτικά: Σοπογραφικοί, Γεωλογικοί, Χάρτεσ χριςεων γθσ, Περιοχζσ Natura 2000 

και προςτατευόμενεσ ηϊνεσ, Ορκοφωτοχάρτεσ υψθλισ και υπερυψθλισ ανάλυςθσ 
ΕΚΧΑ ΑΕ, Χάρτεσ Ενετϊν (abitato) κ.α. 

• Μορφή: αναλογικοί (εκτυπωμζνοι) χάρτεσ, ςαρωμζνοι χάρτεσ, ΦΕΚ, χάρτεσ μορφισ 
raster, ψθφιακά διανυςματικά δεδομζνα. 

• Κλίμακα: Αναλογικοί χάρτεσ από 1:200 ζωσ 1:100.000 
• Επεξεργαςία:   

άρωςθ 
Γεωαναφορά 
Ψθφιοποίθςθ 
Αποδελτίωςθ ΦΕΚ και ψθφιοποίθςθ 
Μζκοδοι παρεμβολισ 
Μετατροπζσ Προβολικϊν υςτθμάτων 

• Σελικό βήμα: Δθμιουργία Γεωβάςθσ δεδομζνων.  
• Εκτφπωςη Χαρτών 
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Παραδόκθκαν ςτο Διμο τα ακόλουκα κεματικά επίπεδα : 
• Ακτογραμμή (κλίμακα 1:1.000  και 1:500)  
• Τφιςτάμενα οριοθετημζνα ρζματα (1:200, 1:500, 1:1.000) 
• Τφιςτάμενα Κτηματολογικά ρζματα (1:200, 1:500, 1:1.000) 
• Οριοθετημζνοι Αιγιαλοί  
• Τφιςτάμενο Οδικό Δίκτυο και κατηγοριοποίηςη του (1:1.500 και 1:500) 
• Προςτατευόμενεσ περιοχζσ όπωσ: περιοχζσ Natura, Καταφφγια Άγριασ Ζωήσ, 

περιοχζσ απόλυτησ προςταςίασ τησ φφςησ, Σοπία ιδιαίτερου Φυςικοφ 
Κάλουσ κ.α. (1:5.000) 

• Εκτόσ χεδίου Δόμηςη και Κατηγοριοποίηςη τησ (Ξενοδοχεία, βιομθχανία, 
κατοικία κ.α.) (1:1000 & 1:500) 

• Χρήςη Αιγιαλοφ (ομπρζλεσ κ.α.) (1:500) 
• Δαςικζσ Περιοχζσ  
• Αρχαιολογικζσ Ζώνεσ (1:5.000) 
• Οικιςμοί (1:5.000) 
• Αεροδρόμια, λιμάνια και μαρίνεσ (1:5.000) 
• Λεκάνεσ απορροήσ 
• Λφματα – Βιολογικοί (1:5.000) 
• τατιςτικά ςτοιχεία πληθυςμοφ (1: 2.000) 
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Κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου προζκυψαν επιπλζον ανάγκεσ και ο Ανάδοχοσ παρζδωςε ςτον 
Διμο Ρόδου, τα εξισ κεματικά επίπεδα για τθν ςυνολική ζκταςη του νηςιοφ τησ Ρόδου : 

• Αρχαιολογικζσ ηϊνεσ (Τπόλοιπο νθςιοφ) (1:100.000) 

• Αρχαιολογικζσ ηϊνεσ (κλίμακασ 1:5.000) και πζραν τθσ ηϊνθσ των 150 μζτρων από τθν 

ακτογραμμι (πόλθ Ρόδου-Ροδίνι) 

• Χριςεισ Γθσ (Corine Land Cover) 

• Ρζματα από χάρτεσ Ενετϊν (abitato) (1:1000) 

• Οδικό δίκτυο από χάρτεσ Ενετϊν (abitato) (1:1.500 και 1:500) 

• Oικιςμοφσ από χάρτεσ Ενετϊν (abitato) (1:1.000 και 1:500) 

• Οικιςμοφσ (ανεπίςθμουσ) με βάςθ δορυφορικζσ φωτογραφίεσ και χαρτογράφθςθ πεδίου 

(1:5.000) 

• Προςτατευόμενεσ περιοχζσ (1:5.000) 

• Δαςικζσ περιοχζσ 

• Λεκάνεσ Απορροισ 

• Αναδαςωτζεσ περιοχζσ 

• Ρζματα μζςω τριςδιάςτατου ψθφιακοφ μοντζλου αναγλφφου (1:200, 1:500, 1:1.000)   
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• Πρζπει να τονιςτεί, ότι ο Ανάδοχοσ προζβθ ςε ςυμφωνία με το Διμο Ρόδου 
και προζκτεινε τθ ηϊνθ των 150 μζτρων από τθν ακτογραμμι, κατά επιπλζον 
είκοςι (20), ςτα 170 μζτρα, ζτςι ϊςτε να υπάρχει βζλτιςτθ αποτφπωςθ τθσ 
παράκτιασ ηϊνθσ και να δίνεται ποιό ολοκλθρωμζνθ εικόνα των ςχετικϊν 
χριςεων γθσ.   

• Επίςθσ, πολυγωνικζσ οντότθτασ ενδιαφζροντοσ (π.χ. αρχαιολογικζσ περιοχζσ, 
χριςεισ γθσ κ.α.) οι οποίεσ βρίςκονται μζςα ςτο όριο των 170 μζτρων από 
τθν ακτογραμμι αλλά θ ζκταςι τουσ είναι μεγαλφτερθ από το όριο αυτό 
ψθφιοποιοφνται ςτο ςφνολό τουσ ξεπερνϊντασ το προτεινόμενο όριο.  

• υνολικά παραδόκθκαν 16 διανυςματικά κεματικά επίπεδα  

• 5 set χάρτϊν ςε μορφι *.mxd, ςυνολικά:    ̴450 χάρτεσ. 

• Σα κεματικά επίπεδα παραδόκθκαν ςε γεωβάςη ESRI Personal GeoDatabase 

• Σζλοσ, δθμιουργικθκαν *.mxd για τθν άμεςθ ςφνδεςθ τθσ γεωβάςθσ με τθν 
βάςθ δεδομζνων καταγραφισ των ειδϊν για τισ περιοχζσ Natura. 
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