Land 1
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Περιγραφή
Ο δείκτης περιγράφει την έκταση που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε
δραστηριότητα (κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, δάση, γεωργία
κλπ.) και το ποσοστό της έκτασης στο σύνολο της περιοχής ευθύνης του ΟΡΘ.
Σημασία του δείκτη
Ο δείκτης Land 1 «Χρήσεις γης» επιλέχθηκε να ενσωματωθεί στο Σύστημα καθώς οι
χρήσεις γης και οι αντίστοιχες αποφάσεις και επιλογές παίζουν κρίσιμο ρόλο στη
διαμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος. Κακές πρακτικές διαχείρισης μπορούν να
οδηγήσουν στην οικιστική ή βιομηχανική ανάπτυξη σε ακατάλληλες γεωλογικά
περιοχές και ευαίσθητα οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις. Επίσης, η ύπαρξη
ασυμβίβαστων χρήσεων γης, όπως η γειτνίαση της πόλης με τη βιομηχανία, ή η
ύπαρξη παράνομων μεταποιητικών δραστηριοτήτων μέσα στον αστικό ιστό, μπορούν
να οδηγήσουν σε σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση. Διαχρονικά η αύξηση των
αδιαπέρατων επιφανειών και η ελάττωση των δασικών εκτάσεων και των εκτάσεων
που καλύπτονται από νερά εντείνουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Μεθοδολογία υπολογισμού
Τα ποσοστά των χρήσεων γης εξάγονται από τη συνολική έκταση που καλύπτεται
από την εκάστοτε χρήση. Οι εκτάσεις των επιμέρους χρήσεων γης υπολογίζονται από
στοιχεία που διατηρεί η ΕΣΥΕ.
Πορεία του δείκτη
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, στην ΕΠΘ το μεγαλύτερο ποσοστό (69,2%)
καλύπτεται από καλλιέργειες, με τις υπόλοιπες χρήσεις να καλύπτουν σημαντικά
μικρότερα ποσοστά: 16,0% δάση, 8,1% εκτάσεις οικισμών, δίκτυα συγκοινωνιών,
βιομηχανία κλπ., 2,8% βοσκότοποι, 2,5% καλύπτεται από νερά και 1,3% από λοιπές
εκτάσεις. Στο ΠΣΘ, το 52,4% της επιφάνειας καλύπτεται από εκτάσεις οικισμών, το
23,4% από δάση, το 20,1% από καλλιεργούμενες εκτάσεις, το 3,2% από
βοσκότοπους, το 0,3% καλύπτεται από νερά και 0,7% από άλλες εκτάσεις. Από τα
παραπάνω ποσοστά, παρατηρείται μια σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στην ΕΠΘ
και το ΠΣΘ, κυρίως σε ότι αφορά στις εκτάσεις οικισμών και τις καλλιεργούμενες
εκτάσεις. Ακόμα και εντός του ΠΣΘ, οι ποσοστιαίες διακυμάνσεις είναι σημαντικές,
με τις εκτάσεις οικισμών να καλύπτουν από το 100% της επιφάνειας περιοχών όπως ο
Δήμος Σταυρούπολης και Αμπελοκήπων, έως το 22% του Δήμου Πυλαίας.
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Εικόνα 1: Ποσοστιαία κατανομή χρήσεων γης
για την ΕΠΘ (1999-2000)

Εικόνα 2: Ποσοστιαία κατανομή χρήσεων γης για
το ΠΣΘ (1999-2000)

Πίνακας 1: Χρήσεις γης για το Νομό Θεσ/νίκης και την ΕΠΘ για το 1999-2000 (σε
km2)
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Η έλλειψη χρονοσειράς αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα και ως εκ τούτου
προτείνεται η συστηματικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης των χρήσεων γης στην
ΕΠΘ. Σε δεύτερο βαθμό παρατηρήθηκε αναντιστοιχία στην κατηγοριοποίηση των
χρήσεων γης όπως αυτές δίνονται από την ΕΣΥΕ, σε σχέση με τον τρόπο που

δίνονται στο από 23/2/1987 ΠΔ «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ
166Δ/6.3.1987), το οποίο ορίζει το περιεχόμενο χρήσεων γης των εντός σχεδίου
περιοχών, καθώς και των κατηγοριών που χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνηση
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων για το χαρακτηρισμό των εκτός σχεδίου περιοχών.
Έτσι, η εύρεση της πληροφορίας, αλλά και η σύγκρισή της με άλλες περιοχές και η
αξιοποίησή της από τους Φορείς καθίσταται δυσχερής.

