
Εισαγωγή στην Πολεοδομία και στα οικιστικά δίκτυα 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 



Μαθησιακοί στόχοι

χρήση λογικής σκέψης για την: (α) εννοιολογική κατανόηση των 
κύριων όρων των οικιστικών δικτύων, της ιεραρχικής κατάταξης των 
οικισμών και της διοικητικής τους οργάνωσης, (β) εμπέδωση 
ζητημάτων που άπτονται των οικιστικών συστημάτων και της 
διαμόρφωσης του περιαστικού και εξωαστικού χώρου με έμφαση στο 
ρόλο της αστικής διάχυσης, (γ) εμβάθυνση εννοιών που σχετίζονται 
με τη χωρική δομή και την ανάπτυξη, (δ) αναγνώριση του ρόλου του 
αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού στις επιμέρους μεθόδους και τα 
εργαλεία υλοποίησης του πολεοδομικού σχεδιασμού 
 
χρήση λογικής και διαισθητικής σκέψης για την ερμηνεία του 
θεσμικού πλαισίου σχετικά με τους οικισμούς, τα όριά τους, τα 
οικιστικά προβλήματα και τη σχέση τους με την πόλη, τα δίκτυα, την 
επιτρεπόμενη δόμηση κ.α. 
 
χρήση διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης για την υλοποίηση της 
εργαστηριακής άσκησης 
 
χρήση μεθόδων και εργαλείων για την υλοποίηση της εργαστηριακής 
άσκησης 



Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεματικές ενότητες και υποενότητες :   

                                                                                                                                                          
Α. Εισαγωγή στην επιστήμη της Πολεοδομίας 
και τις βασικές έννοιες του σχεδιασμού. 
Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πολεοδομίας,  
Ιστορία των πόλεων/ Ιστορία της Αθήνας,  

σικές έννοιες του σχεδιασμού,  
Επίπεδα του σχεδιασμού στην Ελλάδα,  
Η πολεοδομική νομοθεσία 

                                                                                                                                
Β. Οικιστικά Δίκτυα & η Διάρθρωσή τους 
Η εξέλιξη του Οικιστικού Δικτύου στην Ελλάδα,  
Η σημερινή διάρθρωση του οικιστικού δικτύου στην Ελλάδα,  
Μεγέθη, μορφή οικισμών στην Ελλάδα: Αναπτυξιακή πορεία – 
προοπτικές – προβλήματα. 
Συγκριτική ανάλυση του οικιστικού δικτύου της Ελλάδας με το 
αντίστοιχο Ευρωπαϊκό και ιδιαίτερα των Μεσογειακών χωρών. 
Οικισμοί Β Κατοικίας,  
Οικοδομικοί συνεταιρισμοί,  
Καθορισμός ορίων και πολεοδόμηση οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων,  
Οι νέες μορφές του οικιστικού δικτύου και το πρόγραμμα 
Καλλικράτης 

Γ. Νομοθετικές ρυθμίσεις της ανάπτυξης του 
οικιστικού δικτύου. 
Χωροταξικό – Πολεοδομικό – Οικιστικό – Διοικητικό επίπεδο 
αναφοράς. 
Οι συνέπειες των εφαρμογών, της ανυπαρξίας ή της μη εφαρμογής 
του νομοθετικού πλαισίου στη διαμόρφωση του οικιστικού δικτύου. 

  
 
 
Δ. Μεθοδολογία – Μέθοδοι και Τεχνικές για τη 
διαμόρφωση του οικιστικού δικτύου. 
Αναπτυξιακά μοντέλα. Καθορισμοί ορίων, όρων δόμησης. 
Αξιολόγηση πολιτικών. 

  
Ε. Μέθοδοι σχεδιασμού – Προγραμματισμού 
της ανάπτυξης του οικιστικού δικτύου. 
Διατύπωση ενός προγράμματος για ένα οικιστικό σχέδιο. 
Τυπολογικές προδιαγραφές. 
Διαδικασίες και τρόποι εφαρμογής των οικιστικών προγραμμάτων 
στο χώρο. 

  



Εκπόνηση εργασίας

Το εφαρμοσμένο τμήμα του μαθήματος σχετίζεται με την εκπόνηση εργασίας, όπου οι σπουδαστές/ 
στριες αναλύουν πληθώρα ζητημάτων για τα οικιστικά συστήματα. 
 
Ενδεικτικά μπορεί να αναλύουν το οικιστικό σύστημα συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας ή 
περιφέρειας, συγκεντρώνονται στοιχεία όπως ιστορικά, πληθυσμιακά, οικονομικά, φυσιογνωμικά, 
τοπολογικά κ.λπ. Επιπλέον στη συγκεκριμένη μορφή ασκήσεων καλούνται να αξιολογήσουν τη 
σημασία των κεντρικών οικισμών και τη σχέση τους με τους με υπόλοιπους, να ιεραρχήσουν τους 
οικισμούς ως προς το μέγεθος και άλλες παραμέτρους σχετικές με τις δραστηριότητες τους, να 
αξιολογήσουν και να χωροθετήσουν περιοχές ενδιαφέροντος, προστασίας, ειδικότερων 
δραστηριοτήτων κ.α.  
 
 
 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή ανάλογων εργασιών που εκπονούν οι σπουδαστές/στριες
καθώς η τυπολογία αυτών ομοιάζει με βήματα ανάλογων σχεδίων και προγραμμάτων (ΓΠΣ, 
ΣΧΟΟΑΠ και πλέον ΤΧΣ, ΕΧΣ κ.α.), τα οποία είναι θεσμοθετημένα στο ελληνικό περιβάλλον και 
εκπονούνται από ΑΤΜ και άλλες ειδικότητες ήδη από το 1997.   



Οργάνωση Μαθήματος - Αξιολόγηση

Διαλέξεις 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες φοιτητών 
 
Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης 
 
Εκπαιδευτική εκδρομή / Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 
 
Αυτοτελής Μελέτη 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
Ερωτήσεις κρίσεως αναφορικά με θεωρητικές έννοιες που 
απορρέουν από τις διαλέξεις και την εργασία εξαμήνου  
Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας   
  
ΙΙ. Παρουσίαση  Ομαδικής  Εργασίας (40%) 



Προσαρμογή σε νέες 
καταστάσεις 

Σεβασμός στο φυσικό 
περιβάλλον 

Ομαδική εργασία 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με 

τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

Τι θα κερδίσω από το μάθημα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της  
ελεύθερης, 
δημιουργικής  
και επαγωγικής σκέψης


