
7.6.7 Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CE0670 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 3 

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου, 
ειδίκευσης γενικών γνώσεων,  

ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου (ΜΕΥ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uniwa.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=69 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος αποσκοπούν στο να είναι σε θέση ο φοιτητής για τα εξής: 

• Να γνωρίζει την ερμηνεία και τη σημασία κύριων θεσμικών εννοιών και ποσοτικών ή ποιοτικών δεικτών, 
όπως αυτοί ορίζονται από τη βασική πολεοδομική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο της τρέχουσας 
εφαρμογής.   

• Να κατανοήσει και να αποκτήσει γνώση των διαδικασιών μετασχηματισμού – εξέλιξης του πολεοδομικού 
περιβάλλοντος με έμφαση στις διαδικασίες αστικής ανάπτυξης της Ελλάδας και ιδιαίτερα της πρωτεύουσας.  

• Να εμβαθύνει στις βασικές (διεπιστημονικές) έννοιες και τα εργαλεία του πολεοδομικού σχεδιασμού 
σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά και θεσμικά δεδομένα, στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση 
του ευρύτερου πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το εφαρμοσμένο αντικείμενο του Πολιτικού 
Μηχανικού (δεδομένου ότι τα έργα Πολιτικού Μηχανικού αναπτύσσονται – σε μεγάλο βαθμό – στο αστικό 
πεδίο και αλληλεπιδρούν με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη λειτουργία της πόλης).  

• Να κατανοήσει τη μεθοδολογία και τον τρόπο ανάπτυξης μιας τεκμηριωμένης πολεοδομικής μελέτης καθώς  



και τις αναγκαίες έννοιες και τα εργαλεία των πολεοδομικών εφαρμογών σε σχέση και αλληλεπίδραση με 
το σύγχρονο γεωπολιτικό (Ε.Ε.), θεσμικό, επιχειρησιακό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και τεχνικό πλαίσιο του 
σχεδιασμού των αστικών παρεμβάσεων και των αστικών έργων υποδομής.     

• Να εφαρμόσει, μέσω εργασίας εξαμήνου, μια ολοκληρωμένη διαδικασία συλλογής – καταγραφής και 
αποτύπωσης στοιχείων του πολεοδομικού πεδίου (έρευνα πεδίου, αναζήτηση στοιχείων από τις 
εμπλεκόμενες με τον πολεοδομικό σχεδιασμό δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς), επεξεργασίας 
(ποσοτικής και ποιοτικής) και ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν. 

• Να ιεραρχήσει, αξιολογήσει και να συνθέσει τα δεδομένα της πολεοδομικής ανάλυσης, προκειμένου να 
εξάγει τεκμηριωμένα συμπεράσματα και προτάσεις. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με 
τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των απαραίτητων 
στοιχείων της πολεοδομικής ανάλυσης. 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Αξιολόγηση των μετασχηματισμών του πολεοδομικού περιβάλλοντος 
καθώς και των εκάστοτε κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών παραμέτρων που 
αλληλεπιδρούν με αυτό. 

• Σεβασμός στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, δεδομένης της ποικιλίας του κοινωνικού 
υποβάθρου που συναντάται σε κάθε αστικό πεδίο. 

• Λήψη Αποφάσεων: Διαμόρφωση και έκφραση τεκμηριωμένης γνώμης για τη διαχείριση και αντιμετώπιση 
πολεοδομικών προβλημάτων. 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, δεδομένης της πολυπαραμετρικής φύσης των πολεοδομικών 
ζητημάτων (παράμετροι κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές, γεωπολιτικές, περιβαλλοντικές, 
δημογραφικές κ.λπ.). 

• Αυτόνομη εργασία:  Γνώση των κανονισμών και προδιαγραφών κατά τη διαδικασία της ανάλυσης και 
εφαρμογής. 

• Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου, κριτικής – αυτοκριτικής και συνεργασίας για υλοποίηση μελέτης. 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Ερμηνεία και σημασία κύριων θεσμικών εννοιών καθώς και ποσοτικών ή ποιοτικών δεικτών, όπως αυτοί 
ορίζονται από τη βασική πολεοδομική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο της τρέχουσας εφαρμογής. 

• Πυκνότητα, Σ.Δ., κατάτμηση και κατανομή του αστικού εδάφους   

• Αστικοποίηση και αστική ανάπτυξη, περιαστικός χώρος. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός, το αστικό φαινόμενο 
και η αναγκαία θεωρητική και εμπειρική του προσέγγιση μέσα από διάφορες επιστημονικές θεωρήσεις 
(κοινωνική, χωρική, οικονομική, αναπτυξιακή, ιστορική, ανθρωπογεωγραφική, συγκοινωνιακή κ.λπ.).      

• Χρήσεις γης και θεσμικό πλαίσιο («γενική κατοικία» – μεικτές χρήσεις, «αμιγής κατοικία», ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ, 
πολεοδομικά κέντρα, περιοχές Α` και Β` κατοικίας κ.λπ.). Κέντρο – πολεοδομική ενότητα – συνοικία – 
γειτονιά. 

• Δίκτυα και αστικές υποδομές (μεταφορικό δίκτυο, κυκλοφορία, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, υποδομές 
κοινής ωφέλειας κ.ά.).  

• Ποιότητα αστικού περιβάλλοντος, πολιτιστική κληρονομιά (κατάσταση οικιστικού αποθέματος, ρύπανση, 
διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, στοιχεία φυσιογνωμίας της πόλης, στοιχεία ή σύνολα 
πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής κληρονομιάς, αξιόλογα φυσικά στοιχεία του αστικού 
περιβάλλοντος). 

• Αστική υποβάθμιση, αστικές αναπλάσεις κοινωνικός εξοπλισμός, γαιοπρόσοδος, αξία και υπεραξία αστικής 
γης. Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και εφαρμογές (φυσικός σχεδιασμός, επιχειρησιακός σχεδιασμός και 
οικονομικός προγραμματισμός αστικών παρεμβάσεων, κρατικά προγράμματα στέγασης κ.ά.).  

• Δημόσιος και ελεύθερος χώρος. Αστικά πάρκα, πάρκα μητροπολιτικής κλίμακας, παράκτιες αδόμητες (και 



δομημένες) αστικές περιοχές, διαχείριση ρεμάτων και παρόχθιων περιοχών (οριοθέτηση, διευθέτηση, 
ανάδειξη, προστασία). Αστικά κενά, αδόμητες εκτάσεις μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας, αρχαιολογικοί 
χώροι, λόφοι, ορεινοί όγκοι.  

• Σχεδιασμός, θεσμικό πλαίσιο και πλαίσια ρύθμισης του αστικού και περιαστικού χώρου  

• Πόλη και Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην Ευρώπη, Η.Π.Α. και στις «αναπτυσσόμενες» χώρες. Διαφορές με 
το εγχώριο αστικό φαινόμενο (φονξιοναλισμός και zoning, Μεγάλα Οικιστικά Συγκροτήματα – οικιστική 
πολιτική, αστικές αναπλάσεις – παρεμβάσεις σε ιστορικά κέντρα και περιοχές κατοικίας, βιομηχανική 
ανάπτυξη, η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη του μεταφονξιοναλισμού κ.λπ.). 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο,  

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (διδασκαλία από πίνακα στην αίθουσα) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

• Παρουσιάσεις μέσω PowerPoint καθώς και παρουσιάσεις 
φωτογραφιών, εικόνων, σκίτσων, σχεδίων, χαρτών κ.λπ. 
μέσω Η/Υ,  

• Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, παροχή ψηφιοποιημένου 
υλικού στους φοιτητές. 

Επικοινωνία: Ανακοινώσεις και εκπαιδευτικό υλικό στον 
αντίστοιχο δικτυακό τόπο και επικοινωνία με email – 
γνωστοποιημένο στους φοιτητές στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
– ή Skype, ιδιαίτερα για τις εργασίες εξαμήνου και για τους 
φοιτητές που εκπονούν διπλωματικές εργασίες στο πεδίο του 
μαθήματος.     

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του 
ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις θεωρίας 39 

Μελέτη & Ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

11 

Εργασία έρευνας πεδίου 20 

Συγγραφή εργασίας 20 

Σύνολο Μαθήματος  90 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Θεωρία (50%): Τελική γραπτή εξέταση (80%) με ερωτήσεις 
σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίου και 
διαγώνισμα προόδου (20%) ή μόνο τελική γραπτή εξέταση 
(100%). 

Εργασία έρευνας πεδίου (50%): Εργασία έρευνας πεδίου με 
τελικό παραδοτέο γραπτή εργασία (πολεοδομική καταγραφή, 
ανάλυση και σύνθεση των στοιχείων έρευνας).   

Δίνονται εξηγήσεις για τα κριτήρια αξιολόγησης κατά την έναρξη 
και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και επισημαίνονται η 
σχετική βαρύτητα των θεμάτων και των κριτηρίων της τελικής 
γραπτής εξέτασης.  

Κατά την επεξήγηση του τρόπου ανάπτυξης της εργασίας 
(έρευνας πεδίου), γνωστοποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησής της 
ενώ γίνεται επίδειξη κάποιων από τις καλύτερες (προγενέστερες) 
εργασίες, προκειμένου να γίνουν σαφώς κατανοητά τα κριτήρια 
αξιολόγησης. 

Η υλοποίηση αυτών των κριτηρίων είναι εύκολα προσβάσιμη και 
μπορεί να ελεγχθεί από τον κάθε φοιτητή, δεδομένου ότι επί της 
παραδοθείσας εργασίας και επί του διαγωνίσματος υπάρχει 



σύντομος σχολιασμός, τον οποίο μπορεί να δει και να συζητήσει 
ο φοιτητής με τον διδάσκοντα. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Ελληνική Βιβλιογραφία: 

1. Βαρελίδης Γ., «Πολεοδομική Διάρθρωση και Εξέλιξη της Ελληνικής Πόλης. Δυνατότητες Κανονιστικών 
Ρυθμίσεων και Παρεμβάσεων», εκδ. Αγγελάκη, Αθήνα 2013. 

2. Αραβαντινός Α. κ.ά. (ομάδα εργασίας), «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 2007. 
3. Αραβαντινός Α., Δυναμικές και σχεδιασμός κέντρων στην πόλη των επόμενων δεκαετιών – προς 

συγκεντρωτικά ή αποκεντρωτικά σχήματα, Αειχώρος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Τεύχος 1, 
Νοέμβριος 2002. 

4. Τσουκαλάς Κ., «Κοινωνική Ανάπτυξη και Κράτος. Η Συγκρότηση του Δημόσιου Χώρου στην Ελλάδα» και «Για 
την Ελληνική Πόλη. Μεταπολεμική Πορεία και Μελλοντικές Προοπτικές», εκδ. Θεμέλιο 1997. 

5. Μπουρζέλ Γκυ (επιμέλεια – συλλογή κειμένων), «Η Νεοελληνική Πόλη», εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1998. 
6. Λεοντίδου Λ., «Πόλεις της Σιωπής. Εργατικός Εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940», Αθήνα, 
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