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GGGEEEOOOIIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIICCCSSS      
POST-GRADUATE PROGRAMME 

 
Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Μαθήµατος 
Ανάλυση Οικιστικών Συστηµάτων G E O - 6 6 4 4  
 
Περιεχόµενα Μαθήµατος Οδηγού 
Σπουδών  

Ανάλυση των χωρικών 
δοµών και των 
διαδικασιών του 
σχεδιασµού και 
προγραµµατισµού  της 
ανάπτυξης των οικιστικών 
συστηµάτων. 

Εκπόνηση εργασιών 
ανάλυσης  και 
αναπτυξιακού 
σχεδιασµού 
οικιστικών 
συστηµάτων σε 
επιλεγµένες περιοχές 
 

∆ιδακτικές µονάδες  3 (2 ώρες θεωρία ) 2 
Χαρακτηρισµός Μαθήµατος  ΚΟΡΜΟΥ / ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ/ 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
 

Ε 

Τετράµηνο ** 1: Χειµερινό 
2: Εαρινό  
0: και στα δύο 

2 

Προαπαιτούµενα Μαθήµατα   

Υποστηριζόµενα Μαθήµατα 
(πιθανοί συνδυασµοί 
εµβαθύνσεων, θεµάτων, κτλ.) 

 
Πολεοδοµικός και 
Χωροταξικός 
Σχεδιασµός µε χρήση 
ΓΣΠ, Μέθοδοι και 
Τεχνικές Εκτίµησης 
ΠεριβαλλοντικώνΕπιπ
τώσεων,  Αξίες και 
Ανάπτυξη - 
Αξιοποίηση Ακινήτων, 
Ερευνητικά Θέµατα 
στα ΣΓΠ, Αναλυτικές 
και Ψηφιακές Μέθοδοι 
Χαρτογραφίας 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας   2 

∆ιδάσκων / Συντονιστής 
 

 Α. ΣΙΟΛΑΣ 
(Συντονιστής/∆ιδάσκων) 
Ι.ΣΑΓΙΑΣ (∆ιδάσκων) 

Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής 
Υποστήριξης  

 Ε. Μπακογιάννης 

   
 



 
Εκπαιδευτικό Υλικό του Μαθήµατος 
 
∆ιδακτικό εγχειρίδιο  ΟΧΙ 

Σηµειώσεις ή αντίγραφα διαλέξεων  ΝΑΙ 

Κατάλογος πολλαπλής βιβλιογραφίας ΝΑΙ  

Ιστοσελίδα µαθήµατος  

Υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της 

ιστοσελίδας (π.χ., γενικές πληροφορίες, 

ανακοινώσεις, παροχή σηµειώσεων, κλπ.) 

 

 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήµατος 
 
Στόχοι µαθήµατος Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η 

εξοικείωση των φοιτητών µε τη 
διαδικασία διερεύνησης των 
διαδικασιών µε τις  οποίες 
αντιµετωπίζονται προβλήµατα 
σχεδιασµού και προγραµµατισµού  της 
ανάπτυξης των οικιστικών συστηµάτων. 
Για το σκοπό αυτό εκπονούνται ειδικά 
σχεδιασµένες εργασίες ανάλυσης και 
σχεδιασµού επιλεγµένων περιοχών 
 

Σε ποιους απευθύνεται το Μάθηµα; Σε όλους του φοιτητές του 
µεταπτυχιακού 
 

Ποιες ικανότητες των µεταπτυχιακών φοιτητών 

βελτιώνει το µάθηµα; 
Ανάδειξη των θεωρητικών ερευνητικών 
προβληµάτων ανάλυσης και 
σχεδιασµού του χώρου και ειδικότερα 
των οικιστικών συστηµάτων. Οι φοιτητές 
εξοικειώνονται επίσης µε τις σύγχρονες 
εννοιολογικές, µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις και τις τεχνικές ανάλυσης 
και σχεδιασµού 

Πώς εναρµονίζεται το µάθηµα µε το συνολικό 

Πρόγραµµα; 
Καλύπτει τη συνιστώσα της ανάλυσης 
και σχεδιασµού του χώρου και των 
οικιστικών συστηµάτων µε τη 
αξιοποίηση της γεωπληροφορικής 

 



 
Αναλυτική Περιγραφή και Πρόγραµµα Μαθήµατος 

 
Α / Α Εβδοµάδα Θέµα  

∆ιάλεξης 
1 1 Η σηµασία της διάρθρωσης του οικιστικού δικτύου στον 

αναπτυξιακό σχεδιασµό 
2 2 Μεγέθη, µορφή οικισµών στην Ελλάδα: Αναπτυξιακή πορεία-

Προοπτικές-Προβλήµατα. 
3 3 Συγκριτική ανάλυση του οικιστικού δικτύου της Ελλάδας µε το 

αντίστοιχο Ευρωπαϊκό και ιδιαίτερα των Μεσογειακών χωρών 
4 4 Χωροταξικό-Πολεοδοµικό-Οικιστικό-∆ιοικητικό επίπεδο 

ανάλυσης και σχεδιασµού 
5 5 Μεθοδολογία-Μέθοδοι και Τεχνικές για την ανάλυση του 

οικιστικού δικτύου Ι: Αναπτυξιακά µοντέλα. Χωρικά µοντέλα 
6 6 Μεθοδολογία-Μέθοδοι και Τεχνικές για την ανάλυση του 

οικιστικού δικτύου ΙΙ: Καθορισµοί ορίων, όρων δόµησης.  
7 7 Μέθοδοι και τεχνικές Αξιολόγησης ρυθµιστικών πολιτικών. 
8 8 Μέθοδοι Σχεδιασµού-Προγραµµατισµού της ανάπτυξης του 

Οικιστικού ∆ικτύου 
9 9 Νοµοθετικές ρυθµίσεις σχεδιασµού  του οικιστικού δικτύου 

10 10 Τυπολογικές προδιαγραφές ενός αναπτυξιακών προγραµµάτων 
οικιστικών συστηµάτων.  

11 11 ∆ιαδικασίες και τρόποι εφαρµογής των οικιστικών 
προγραµµάτων στο χώρο. 

12 12 ∆ιατύπωση ενός διαχειριστικού προγράµµατος για ένα οικιστικό 
σχέδιο 

 
 


