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H΄ εξάμηνο 
 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 801 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ασκήσεις Υπαίθρου 

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 

Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης και Εργαστηριακές ασκήσεις 1+1 + 4 = 6 7 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
(Ειδικότητας) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Στατιστική και Θεωρία σφαλμάτων, Τεχνικό Τοπογραφικό 
Σχέδιο ΙΙ,  τα μαθήματα Γεωδαισίας, τα μαθήματα 
φωτογραμμετρίας, ΒΔ, Κτηματολόγιο, τα μαθήματα GIS, 
Πράξεις Τακτοποίησης αναλογισμού, πράξεις εφαρμογής. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα Ιδρύματος 

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 Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Επίπεδο 6. 
Περιγραφικός Δείκτης Επιπέδου 6. 
Το μάθημα Ασκήσεις Υπαίθρου εντάσσεται στα μαθήματα Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής και 
ανάπτυξης δεξιοτήτων (Ειδικότητας) 
 
Οι απόφοιτοι/ες, με δεδομένη την περιοχή μελέτης, τη κλίμακα απόδοσης και το σκοπό χρήσης του 
παραχθέντος αποτελέσματος, θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστούν όλα τα στάδια των 
εργασιών, ώστε τελικά να παραδώσουν μία πλήρη τοπογραφική μελέτη, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές. Το μάθημα αποσκοπεί στη συνδυασμένη εφαρμογή γνώσεων από μαθήματα 
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πρότερων εξαμήνων, αφού κατά τη διάρκεια των εργασιών καλούνται να αναζητήσουν, αναλύσουν 
και συνθέσουν δεδομένα και πληροφορίες, με τη χρήση των κατάλληλων οργάνων και των 
απαραίτητων τεχνολογιών, προκειμένου  να αποδοθεί ένα σύννομο και τεχνικώς αποδεκτό, τελικό 
αποτέλεσμα, με ομαδική, αλλά και αυτόνομη εργασία. Σύγκριση επίγειας αποτύπωσης με 
φωτογραμμετρική. Υπόθεση της περιοχής σε ένταξη σχεδίου με όλους τους επερχόμενους 
μετασχηματισμούς στα γεωτεμάχια. 
  

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 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 Αναγνώριση της περιοχής μελέτης 

 Αναζήτηση, τριγωνομετρικών σημείων της περιοχής 

 Εγκατάσταση πολυγωνικής όδευσης στην περιοχή μελέτης 

 Εξάρτηση της πολυγωνικής όδευσης με GPS 

 Μέτρηση της πολυγωνικής όδευσης, (γωνίες μήκη) 

 Επίλυση της πολυγωνικής όδευσης 

 Χωροστάθμιση της πολυγωνικής όδευσης 

 Επίλυση της Χωροσταθμικής όδευσης 

 Ταχυμετρική αποτύπωση 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 Υπολογισμός των ταχυμετρικών σημείων 

 Σχεδίαση των γεωτεμαχίων και των επικείμενων της περιοχής μελέτης 

 Εφαρμογή τίτλων από διάγραμμα της ΤΥΥΓ και μετασχηματισμό σε ΤΜ-87 

 Σχεδίαση του Ρυμοτομικού σχεδίου και των θεωρητικών ορίων των οικοπέδων 

 Απόδοση φωτογραμμετρικού διαγράμματος, Σύγκριση 

 Σχεδίαση ισουψών καμπυλών 

 Όροι δόμησης της περιοχής επί του σχεδίου 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 Στοιχεία Οικοπέδου, υπολογισμός εμβαδού οικοπέδου 

 Κατάτμηση του οικοπέδου σε άρτια οικόπεδα 

 Τελικό σχέδιο προς παράδοση 

Επομένως : 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

 Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός: η επαφή των φοιτητών με πραγματικές συνθήκες πεδίου, τον σχεδιασμό των εργασιών που 
πρέπει να εκτελεστούν για τη σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος, τις συνιστώσες (χρήση 
του διαγράμματος, κλίμακα, προδιαγραφές κλπ) που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, η εφαρμογή 
τίτλων επί της υφιστάμενης κατάστασης, τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται να απεικονίζονται 
επί της υφιστάμενης κατάστασης, πηγές αναζήτησης, ηλεκτρονικός τρόπος παραβόλων και 
υποβολής τοπογραφικών και η αποτίμηση συγκριτικών αποτελεσμάτων μεταξύ επίγειας και 
φωτογραμμετρικής απόδοσης. Η εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων για τις τμηματικές επιλύσεις 
και η συμβολή των GIS σε εκτάσεις με μεγάλο πλήθος γεωτεμαχίων.  
 
Στόχοι: Εφαρμογή των υφιστάμενων προδιαγραφών και νομοθετικού πλαισίου που ισχύει στην 
περιοχή μελέτης. Σχεδιασμός ροής εργασιών. Επιλογή οργάνων, μεθοδολογίας, τεχνικών μετρήσεων 
και έλεγχος σφαλμάτων. Διαχωρισμός εργασιών γραφείου πεδίου. Αλληλεξάρτηση υπολογισμών και 
επιλύσεων και έλεγχος των αποτελεσμάτων. Αναζήτηση πηγών από τις οποίες θα προμηθευτούν 
διαγράμματα με χωρική πληροφορία, βάσει της οποίας έχουν εκδοθεί τίτλοι. Εφαρμογή τίτλων και 
παραγωγή κτηματογραφικού διαγράμματος και κτηματολογικών πινάκων. Συσχέτιση με τη 
ρυμοτομία. Αναγνώριση των δημιουργηθέντων οικοπέδων σε σχέση με τα αρχικά γεωτεμάχια και 
λήψη απόφασης για την αρτιότητα των οικοπέδων. Χρήση GIS για αυτοματοποιημένη διαδικασία.  
 

Περιγραφή μαθήματος: καθορισμός περιοχής μελέτης, της κλίμακας απόδοσης, της χρήσης 

τοπογραφικού διαγράμματος και της απόδοσης με επίγειες μετρήσεις και φωτογραμμετρικά. 
Προδιαγραφές και ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών. Έλεγχοι 
σφαλμάτων επιλύσεις. Απόδοση διαγράμματος από επίγειες παρατηρήσεις και φωτογραμμετρικά. 
Σύγκριση αποτελεσμάτων. Εφαρμογή τίτλων ιδιοκτησίας. Αναζήτηση υπηρεσιών πχ ΤΥΥΓ για λήψη 
δεδομένων. Κτηματογραφικό διάγραμμα και αντίστοιχα κτηματολογικοί πίνακες. Εφαρμογή 
ρυμοτομίας και διάγραμμα εφαρμογής. Λήψη απόφασης για αρτιότητες οικοπέδων. Επιλογή σε 
ατομικό επίπεδο ενός οικοπέδου και σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος. Διαφοροποιήσεις του 
περιεχομένου του διαγράμματος, ανάλογα με εντός ή εκτός σχεδίου, το σκοπό της σύνταξής του 
(έκδοση οικοδομικής άδειας, τροποποίηση σχεδίου, πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού, 
διορθωτική πράξη εφαρμογής, αντιδικία, κλπ)  
 
Περιεχόμενα εργαστηριακών ασκήσεων. 

 Καθορισμός περιοχής μελέτης. Υπηρεσίες αναζήτησης δεδομένων. Περιεχόμενο και στοιχεία 
Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, καθορισμός του επιπέδου λεπτομέρειας της αποτύπωσης 
ανάλογα με την κλίμακα διαγράμματος και τη χρήση. Επιλογή οργάνων, μεθοδολογίας και 
τεχνικών μέτρησης.  

 Αναγνώριση περιοχής, αναζήτηση σταθερών σημείων για εξάρτηση δικτύων. Εγκατάσταση, 
μέτρηση και υπολογισμός τοπογραφικών δικτύων ελέγχου (τριγωνομετρικού πολυγωνομετρι-
κού, χωροσταθμικού).  

 Σήμανση φωτοσταθερών, ανάλογες παρατηρήσεις και υπολογισμοί. 

 Διαδικασία εργασιών αποτύπωσης, λήψη στοιχείων εδάφους, ταχυμετρία. 

 Διαδικασία εργασιών αποτύπωσης, λήψη στοιχείων εδάφους, ταχυμετρία. 

 Διαδικασία εργασιών αποτύπωσης, λήψη στοιχείων εδάφους, ταχυμετρία. 

 Φωτογραμμετρική απόδοση για την ίδια περιοχή.  

 Φωτογραμμετρική απόδοση για την ίδια περιοχή. Σύγκριση αποτελεσμάτων. 

 Σχετική νομοθεσία και προδιαγραφές για εντός και εκτός σχεδίου, για έκδοση οικοδομικής 
άδειας, για μεταβίβαση ακινήτων και ηλεκτρονική υποβολή διαγράμματος, για χωρικές 
μεταβολές, για πράξη τακτοποίησης, τροποποιήσεις, πρ. εφαρμογής, πραγματογνωμοσύνη. 

 Εφαρμογές τίτλων ιδιοκτησίας και πρωτότυπων τίτλων από ΤΥΥΓ. Εφαρμογή ρυμοτομίας. 

 Εφαρμογή τοπολογίας στα χωρικά αποτελέσματα και σύνταξη κτηματολογικών πινάκων.  

 Λήψη απόφασης για αρτιότητες οικοπέδων με χρήση GIS. 

 τεύχη τεκμηρίωσης των εργασιών (τεχνική έκθεση, τεύχη μετρήσεων και υπολογισμών) 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Συνεργασία μελών εκπαιδευτικού προσωπικού για τη 
διεξαγωγή του μαθήματος πρόσωπο με πρόσωπο 
Εργασίες πεδίου και επιλύσεις σε Εργαστήριο σε Η/Υ, με 
χρήση απαραίτητων λογισμικών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Διδασκαλία με χρήση ηλεκτρονικών εποπτικών μέσων 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω e-learning.  
Εργαστηριακές ασκήσεις με επί τόπου επίβλεψη στο πεδίο 
και χρήση λογισμικών για τις εργασίες γραφείου. 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 ώρες 

Α/Π 13 ώρες 

Εργαστηριακές ασκήσεις 52 ώρες 

Προετοιμασία ασκήσεων 13 ώρες 

Επίλυση ασκήσεων 52 ώρες 

Αυτοτελής μελέτη 56 ώρες 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  
(25-30 ώρες φόρτου 

εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

199 
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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. 

 
Ελληνική γλώσσα αξιολόγησης. 
Στη θεωρία (60%): γραπτή εξέταση, με ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και 
επίλυση προβλημάτων. Σε κάθε ερώτηση αναγράφεται ο 
βαθμός.  
 
Στο εργαστήριο (40%): Απαραίτητη η παράδοση των 
εργασιών, συνοδευόμενες με τεχνικές εκθέσεις. Κάθε 
εργασία πρέπει να είναι προβιβάσιμη.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Όλη η βιβλιογραφία των προαπαιτούμενων μαθημάτων. 
 

 
 

 



ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 802 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αστικές αποτυπώσεις και εφαρμογές τίτλων ακινήτων 

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 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές ασκήσεις 2+2 = 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Μάθημα Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

συνιστάται να υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο γνώσης από 
τα μαθήματα : Κτηματολόγιο, Γεωδαισία ΙΙ: Αποτυπώσεις – 
Χαράξεις, Γεωδαισία ΙΙΙ: Γεωμετρική και Δίκτυα, Γεωδαισία 
IV: Δορυφορική (GPS), Πράξεις Τακτοποίησης και 
Αναλογισμοί, Πράξεις Εφαρμογής 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Ηλεκτρονική σελίδα ιδρύματος 

  



ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

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 Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Επίπεδο 6. 
Περιγραφικός Δείκτης Επιπέδου 6. 
Το μάθημα Αστικές αποτυπώσεις και εφαρμογές τίτλων ακινήτων εντάσσεται στα μαθήματα 
Επιστημονικής Περιοχής  (Μάθημα Ειδικότητας). 
Οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με την έννοια της σύνταξης Τοπογραφικού διαγράμματος 
οικοπέδου για διάφορες χρήσεις, όπως σύνταξη συμβολαίων, έκδοση οικοδομικής αδείας, σύνταξη 
εθνικού κτηματολογίου, οριοθέτηση οικοπέδων, επίλυση διαφορών μεταξύ όμορων ιδιοκτησιών. 
 

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 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος: Ο συνδυασμός των γνώσεων Γεωδαισίας για την σύνταξη Τοπογραφικού υποβάθρου σε 
αστικές περιοχές, και η εφαρμογή των τίτλων ακινήτων επί του Τοπογραφικού υποβάθρου. 

Σκοπός:  Δημιουργία κατάλληλου υποβάθρου σε ψηφιακή μορφή, για την σύνταξη συμβολαίων, 
έκδοση οικοδομικών αδειών, εκπόνηση πολεοδομικών μελετών και σύνταξη κτηματολογίου. 

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας: 

 Αστικές αποτυπώσεις, επιλογή κλίμακας, επιλογή συστήματος αναφοράς, σήμανση οριζοντίου 

δικτύου, μέθοδοι μετρήσεων οριζοντίου δικτύου,  Υπολογισμοί οριζοντίου δικτύου, ακρίβεια 

αποτύπωσης, κτηματογράφηση,  

 Υψομετρία,  σήμανση κατακόρυφου δικτύου, μέθοδοι μετρήσεων κατακόρυφου δικτύου,  

Υπολογισμοί κατακόρυφου δικτύου, ακρίβεια υψομέτρων 

 Ειδικές αποτυπώσεις, αποτυπώσεις δικτύων 

 Ρυμοτομικά σχέδια, ρυμοτομικά καθεστώτα στην Ελλάδα, Αναλυτική σχεδίαση ρυμοτομικού 

σχεδίου, μετατροπές συντεταγμένων Ρυμοτομικών σχεδίων,  



ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

 Εφαρμογές τίτλων,  κατηγορίες τίτλων ιδιοκτησίας, ερμηνεία συμβολαίων και μεταφορά αυτών 

στο τοπογραφικό διάγραμμα,  

 Εφαρμογή πράξεων της διοίκησης,  πράξης τακτοποίησης, πράξης εφαρμογής,  πράξης 

απαλλοτρίωσης. 

Περιεχόμενα εργαστηριακών ασκήσεων.  

 Επιλογή μεθόδου αποτύπωσης αστικού ακινήτου. 

 Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου επί τοπογραφικού διαγράμματος. 

 Εφαρμογή συμβολαίου επί τοπογραφικού διαγράμματος. 

 Εφαρμογή απαλλοτρίωσης επί του ακινήτου 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο  
Εργαστήριο σε Η/Υ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις των διαλέξεων στο e-learning 
Λυμένες ασκήσεις στο e-learning 
Ασκήσεις εργαστηρίου και δεδομένα στο e-learning 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 ώρες 

Α/Π  

Εργαστηριακές ασκήσεις 26 ώρες 

Προετοιμασία ασκήσεων 13 ώρες 

Επίλυση ασκήσεων 39 ώρες 

Αυτοτελής μελέτη 39 ώρες 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  
(25-30 ώρες φόρτου 

εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

143 ώρες 

 

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. 

 
Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική. 
Στη θεωρία (80%): γραπτή εξέταση, με ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και 
επίλυση προβλημάτων. Σε κάθε ερώτηση αναγράφεται ο 
βαθμός.  
 
Στο εργαστήριο (20%): Απαραίτητη η παράδοση των 
εργασιών, συνοδευόμενες με τεχνικές εκθέσεις. Κάθε 
εργασία πρέπει να είναι προβιβάσιμη. 
 
 
 

 



ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά 

 Ε. Λάμπρου, Γ. Παναταζής, Εφαρμοσμένη Γεωδαισία, :  Εκδόσεις Ζήτη, 2010. 

(Συμπληρωματικό υλικό)  
Σημειώσεις μαθήματος μέσω e-learning. 
 

 
 

 



ΓΕΩΧΩΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 803 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γεωχωρικός Ιστός και Γεωχωρικές Βάσεις Δεδομένων 

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 

Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2+1+1 = 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ιδρύματος 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση της γνώσης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες 
τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού στη διαχείριση της χωρικής πληροφορίας. Ειδικότερα, 
το μάθημα στοχεύει στην εκμάθηση των τεχνικών σχεδίασης και διαδικτυακού (web-based) 
λογισμικού Γεωπληροφορικής. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Αναγνωρίζει τη σημασία των ανοικτών προτύπων στη σύνθεση και τη διάθεση της γεωχωρικής 
πληροφορίας 

 Εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας των γεωχωρικών υπηρεσιών ιστού και των διαλειτουργικών 
προτύπων που βασίζονται στις γλώσσες σήμανσης 

 Εξετάζει την εφαρμογή των παραπάνω όχι μόνο στις επιτραπέζιες εφαρμογές αλλά και στις 
διαδικτυακές εφαρμογές καθώς και τις εφαρμογές που βασίζονται στην τεχνολογία του 
σύννεφου 

 Σχεδιάζει και αναπτύσσει απλές διαδικτυακές εφαρμογές διαχείρισης της γεωχωρικής 
πληροφορίας με Javascript 
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 Συνθέτει και να συνδυάζει κώδικα από ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό ανοικτού κώδικα και 
ελεύθερες γεωχωρικές βιβλιοθήκες με σκοπό την ανάπτυξη προσαρμοσμένου στις ανάγκες του 
λογισμικό 

 

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 

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας: 

 Διαλειτουργικότητα, Ολοκλήρωση και Διάθεση Χωρικών Δεδομένων.  

 Σημασιολογία Γεωχωρικού Ιστού (Geospatial Web Semantic).  

 Γεωχωρικές Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Geospatial Web Services).  

 Γεωχωρικές Βάσεις Δεοδμένων (Spatial Databases) 

 Γεωχωρικά Πρότυπα για  
o Διατύπωση (Geography Markup Language, GML)  
o Διάθεση (Web Mapping Service, WMS και Web Feature Service, WFS) και 
o Επεξεργασία (Web Processing Service, WPS) Χωρικών Δεδοµένων, Διαδικτυακά 

(Web GIS) και στο Σύννεφο (Cloud GIS). 

 Προσαρμογή (customization) Εργαλειοθηκών, Χρήση Εργαλείων Ανάπτυξης Λογισμικού 
(software development kit), Χρήση Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (application 
programming interface) για Χωρικά Αντικείμενα (spatial objetcs) 

 Διακομιστές Χαρτών 

 Διακομιστές Γεωχωρικών Βάσεων Δεδομένων 
 
Περιεχόμενα εργαστηριακών ασκήσεων: 

 Δημιουργία στατικών χαρτών με HTML. Καθορισμός ενεργών περιοχών 

 eXtensible Markup Language (XML), οπτικοποίηση XML με χρήση μεταφραστών XSLT 

 Geography MarkUp Language (GML) 

 Spatial Lite, Spatial SQL Queries 

 Web Map Services (Get Capabilities Request, GetMap request) 

 Web Feature Services (Get Capabilities Request, GetFeatures request) 

 Web Processing Services 

 Map Servers (Geoserver) 

 Shapefile publishing 

 Διαδικτυακός Προγραμματισμός με χωρικά αντικείμενα (Javascript, GeoExt)  
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο 

εργαστήριο)  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Λογισμικό Συστημάτων Γεωγραφικών 
Πληροφοριών και εξειδικευμένα Πρόσθετα αυτού 

 Διακομιστές Χαρτών 

 Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης 

 Ηλεκτρονική αλληλογραφία 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

13 

Εργαστηριακές ασκήσεις 13 
 

Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

37 

Αυτοτελής Μελέτη 57 
  

  

Σύνολο Μαθήματος  146 
 

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. 

 
Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική. 
Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Επίλυση Προβλημάτων 
Κριτήρια αξιολόγησης: η επιτυχημένη επιλογή απάντησης 
και η επιτυχημένη επίλυση προβλημάτων 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 Τεχνολογίες δημοσιοποίησης χαρτογραφικού περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό, 

Στεφανάκης, Εμμανουήλ, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών (2009), ISBN: 960-6759-30-Χ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 804 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οδοποιία V: Απαλλοτριώσεις σε Οδικά Δίκτυα 

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 

Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης και Εργαστηριακές ασκήσεις 1+ 1 +1 = 3 4 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
(Μάθημα Ειδικότητας) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

συνιστάται να υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο γνώσης από 
τα μαθήματα : Τεχνικό-Τοπογραφικό σχέδιο ΙΙ, Οδοποιία Ι: 
Γεωμετρικός σχεδιασμός Οδών, Κτηματολόγιο, Οδοποιία ΙΙ: 
Χωματισμοί - Κόμβοι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα Ιδρύματος 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Επίπεδο ταξινόμησης μαθησιακών αποτελεσμάτων 6 
Περιγραφικός δείκτης επιπέδου 6. 
Το μάθημα Οδοποιία V: Απαλλοτριώσεις σε Οδικά Δίκτυα, εντάσσεται στα μαθήματα Επιστημονικής 
Περιοχής και ανάπτυξης δεξιοτήτων (Μάθημα Ειδικότητας) 

Απόκτηση γνώσεων για : τις προϋποθέσεις της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κατά το Σύνταγμα, τη 
αιτιολογία απόφασης κήρυξης, τις τεχνικές προϋποθέσεις, την ανάλυση του Ν.653/77, για το 
διοικητικό και τεχνικό σκέλος των απαλλοτριώσεων και των υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών, τα είδη 
των κτηματολογικών πινάκων για τις απαλλοτριώσεις οδικών αξόνων όπως προβλέπονται στη 
24/2010 εγκύκλιο, την εφαρμογή συγκεκριμένων λειτουργιών GIS για χωρική ανάλυση των αρχικών 
γεωτεμαχίων με το όριο απαλλοτρίωσης και λήψη αποφάσεων για τα μη άρτια γεωτεμάχια εκτός 
ορίου απαλλοτρίωσης, τα ψηφιακά αρχεία παράδοσης και τη διαδικασία μεταγραφής στο 
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κτηματολόγιο.   

Σκοπός της ύλης του μαθήματος είναι η απόκτηση ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο απόφοιτος, 
για αυτοδύναμη, αλλά και ομαδική εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, προκειμένου να 
ολοκληρώσει τη μελέτη απαλλοτρίωσης οδικού άξονα σε εφαρμογή συγκεκριμένου νομοθετικού 
πλαισίου και με αρωγό μεθόδους GIS. Λήψη αποφάσεων για τα μη άρτια γεωτεμάχια που 
απομένουν έξω από το όριο της απαλλοτρίωσης και επανακαθορισμό του ορίου. Υπολογισμός 
υποχρεώσεων ιδιοκτησιών. 

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης 
βάσει προδιαγραφών και νομοθετικού πλαισίου, τη σύνταξη του κτηματογραφικού υποβάθρου, των 
προβλεπόμενων κτηματολογικών πινάκων,  τον υπολογισμό των υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών και 
τη διαδικασία μεταγραφής.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις βάσει του Ν.2882/2001 

 γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τον τρόπο υπολογισμού των υποχρεώσεων των παροδίων 
ιδιοκτησιών, όπως θα προκύψουν κατά περίπτωση, από τη συσχέτιση του ορίου απαλλοτρίωσης  
με το χωρικό υπόβαθρο της κτηματογράφησης 

 έχει τη δυνατότητα σύνταξης των προβλεπόμενων κτηματολογικών πινάκων 

 εφαρμόζει διαδικασίες GIS για επίτευξη υπολογισμού των υποχρεώσεων 

 εφαρμόζει διαδικασίες GIS για την λήψη απόφασης της αρτιότητας των γεωτεμαχίων τα οποία 
τέμνονται και είναι εκτός του ορίου απαλλοτρίωσης.  

 επανακαθορίζει σε τοπικό επίπεδο το όριο απαλλοτρίωσης 

 αριθμεί τις κορυφές των γεωτεμαχίων με αυτοματοποιημένη διαδικασία με αρωγό το GIS 

 συντάσσει τα ψηφιακά αρχεία παράδοσης 

 γνωρίζει τις διαδικασίες μεταγραφής στο κτηματολόγιο  

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 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτη-
των τεχνολογιών  

 Λήψη αποφάσεων για την αρτιότητα των εκτός ορίου απαλλοτρίωσης και τεμνόμενα γεωτεμάχια 

 Αυτόνομη εργασία για την ολοκλήρωση της μελέτης απαλλοτρίωσης.  

 Ομαδική εργασία, αν απαιτηθεί για τα προηγηθέντα στάδια μελέτης.   

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σκοπός: η απόκτηση ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο απόφοιτος, για αυτοδύναμη, αλλά και 
ομαδική εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, προκειμένου : να ολοκληρώσει μελέτη απαλλο-
τρίωσης οδικού άξονα, να υπολογίσει τις υποχρεώσεις της κάθε ιδιοκτησίας, να επανακαθορίσει, αν 
κριθεί αναγκαίο νέο όριο απαλλοτρίωσης, να συντάξει τους προβλεπόμενους κτηματολογικούς 
πίνακες.  

Στόχος : του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για το νομοθετικό πλαίσιο των 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων που ισχύει, τις διαδικασίες και τον τρόπο υπολογισμού των 
υποχρεώσεων ιδιοκτησιών, την εφαρμογή διαδικασιών GIS για τους απαιτούμενου υπολογισμούς 
των υποχρεώσεων και τη σύνταξη των τελικών κτηματολογικών πινάκων. 
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Περιγραφή μαθήματος: Νομοθετικό πλαίσιο για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, τους τρόπους 

υπολογισμού των υποχρεώσεων ιδιοκτησιών, τις οδηγίες σύνταξης κτηματολογικών πινάκων, τα 
ψηφιακά αρχεία παράδοσης, τις διαδικασίες μεταγραφής στο κτηματολόγιο. Τον ορισμό του 
πλάτους απαλλοτρίωσης από το πλάτος κατάληψης. Τη τεχνική διαδικασία κτηματογράφησης, 
συσχέτισης με όριο απαλλοτρίωσης, την αποτίμηση της αρτιότητας των τεμνόμενων και εκτός ορίου 
γεωτεμαχίων, τη λήψη απόφασης για επανακαθορισμό του ορίου, την εφαρμογή του ανάλογου 
τρόπου υπολογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών, την αυτοματοποιημένη αρίθμηση των κορυφών 
και τμηματικών εμβαδών που πρέπει να αναγράφονται στους κτηματολογικούς πίνακες, τη σύνταξη 
των κτηματολογικών πινάκων, τα ψηφιακά αρχεία παράδοσης, τις διαδικασίες μεταγραφής στο 
κτηματολόγιο. 
 
Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας: 

 Αντικείμενο, διακρίσεις και προϋποθέσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κατά το Σύνταγμα. 

 Αρμοδιότητα για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, εξαιρέσεις στον τρόπο κήρυξης, απαγορεύσεις 

απαλλοτρίωσης. 

 Αιτιολογία απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, τεχνικές προϋποθέσεις, περιεχό-

μενα, συστατικά, παραρτήματα. 

 Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία απαλλοτρίωσης της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Τοπογράφων (FIG). Συστάσεις σύμφωνα με τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

Τροφίμων και Γεωργίας (FAO). Απαλλοτριώσεις σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

 Θεσμικό πλαίσιο για την απαλλοτρίωση στην Ελλάδα (ΝΔ.797/1971, Ν.2882/2001).  Τρόποι 

συντέλεσης, μεταγραφής, ανάκλησης, άρσης της απαλλοτρίωσης. Στάδια της διαδικασίας. 

 Ανάλυση του Ν.653/1977 (ΦΕΚ 214 Α) «περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών δια την 

διάνοιξιν εθνικών οδών, …», ΠΔ.929/79, Ν.947/79, Ν.2052/92 για τη σύνταξη κτηματολογικών 

διαγραμμάτων και πινάκων απαλλοτρίωσης Συγκ. Έργων εκτός σχεδίου και τον τρόπο σύνταξης 

με την εγκ. 30/89 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 Εγκ. 24/2010 «αναπροσαρμογή κτηματολογικών πινάκων στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μορφής 

δεδομένων. Οδηγίες σύνταξης κτηματολογικών πινάκων, τελικά παραδοτέα.  

 είδη κτηματολογικών πινάκων (ΠΙΝ.1, ΠΙΝ.2, …, ΠΙΝ.6) και πεδία κτηματολογικού πίνακα. 

 μεθοδολογία τοπολογίας σε γεωτεμάχια και όρια απαλλοτρίωσης. Χωρική ανάλυση με Overlay 

διαδικασίες. 

 Αποτίμηση αρτιότητας γεωτεμαχίων τα οποία τέμνονται από το όριο απαλλοτρίωσης. 

Μεθοδολογία επανακαθορισμού του ορίου απαλλοτρίωσης 

 Μέθοδος υπολογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών με χρήση GIS και αυτοματοποιημένου τρόπου 

αρίθμησης κορυφών.  

 Ψηφιακά αρχεία παράδοσης  

 Απαλλοτρίωση οδικών δικτύων και Κτηματολόγιο 

 
Περιεχόμενα εργαστηριακών ασκήσεων. 

 Με δεδομένα την οριζοντιογραφία της οδού και τις κατά πλάτος διατομές, υπολογισμός και 
αρχικός καθορισμός του πλάτους ορίου απαλλοτρίωσης. 

 Με δεδομένη μια οριστική διανομή αγροκτήματος της ΤΥΥΓ, διανυσματοποίηση των 
γεωτεμαχίων, αναγραφή των αριθμών, μετασχηματισμό σε προβολή TM87. Και συσχέτιση με το 
όριο απαλλοτρίωσης. 

 Με χρήση GIS και εφαρμογή τοπολογίας πολυγώνου στα γεωτεμάχια, παραγωγή γεωμετρικών 
στοιχείων για όλα τα γεωτεμάχια 

 Με overlay διαδικασίες μεταξύ γεωτεμαχίων και ορίου απαλλοτρίωσης, παραγωγή των 
γεωτεμαχίων τα οποία εμπίπτουν εντός ορίου μελέτης, τέμνονται, παραμένουν εξ ολοκλήρου 
εκτός. Ορίου. 

 Έλεγχος αρτιότητας των τμημάτων τεμνόμενων γεωτεμαχίων από το όριο απαλλοτρίωσης, τα 
οποία παραμένουν εκτός ορίου, με χρήση GIS, αναγνώρισης προσώπου και εμβαδού. Λήψη 
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απόφασης για βελτίωση του ορίου απαλλοτρίωσης.   

 Ορισμός περιοχών υποχρεώσεων ιδιοκτησιών με καθέτους από τα σημεία τομής των 
ιδιοκτησιών με το όριο μελέτης προς τον άξονα της οδού. Διερεύνηση δημιουργίας «πυρήνα» 
(αποκλειστική υποχρέωση Δημοσίου), ανάλογα με το πλάτος της απαλλοτρίωσης. 

 Διάκριση περιπτώσεων υπολογισμού υποχρεώσεων, ανάλογα με το πλάτος απαλλοτρίωσης, την 
απ’ αρχής διάνοιξη ή διαπλάτυνση, το εμβαδόν του τεμαχίου που απομένει στον υπόχρεο μετά 
την απαλλοτρίωση, δηλ. το όριο επιβάρυνσης. 

 Αρίθμηση των κορυφών των γεωτεμαχίων και όλων των τομών που δημιουργούνται μεταξύ 
ορίου γεωτεμαχίων, ορίου απαλλοτρίωσης, ορίου «πυρήνα», προαναφερόμενων καθέτων, από 
τα σημεία τομής των ιδιοκτησιών με το όριο μελέτης προς τον άξονα της οδού. 

 Υπολογισμός των τμηματικών εμβαδών που δημιουργούνται. Άθροισμα των υποχρεώσεων κάθε 
υπόχρεου, σύγκριση με το όριο επιβάρυνσης του γεωτεμαχίου. Απόφαση συμμετοχής του 
Δημοσίου. 

 Σύνταξη κτηματολογικών πινάκων. 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο  
Εργαστήριο σε Η/Υ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Διδασκαλία με χρήση ηλεκτρονικών εποπτικών μέσων 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω e-learning 
Χρήση λογισμικού AutoCad 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 ώρες 

Α/Π 13 ώρες 

Εργαστηριακές ασκήσεις 13 ώρες 

Προετοιμασία ασκήσεων 13 ώρες 

Επίλυση ασκήσεων 26 ώρες 

Αυτοτελής μελέτη 39 ώρες 
  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  
(25-30 ώρες φόρτου 

εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

117 

 

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. 

 
Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική. 
Στη θεωρία (70%): γραπτή εξέταση, με ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και 
επίλυση προβλημάτων. Σε κάθε ερώτηση αναγράφεται ο 
βαθμός.  
 
Στο εργαστήριο (30%): Απαραίτητη η παράδοση των 
εργασιών, συνοδευόμενες με τεχνικές εκθέσεις. Κάθε 
εργασία πρέπει να είναι προβιβάσιμη.  
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

(Συνδυασμός από τα παρακάτω:)  

 Τομαράς Δ., Η αναγκαστική απαλλοτρίωση,  Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη, 2019 

 Γεωργιάδου Μ., Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 

 Παπαγρηγοράκης Ι., Αναγκαστική απαλλοτρίωση, εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ A.E., 2007. 

 Γεωργίου Γ., Ηλιάδης Σ., Γενική Τοπολογία, εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2017 

 Τσαμάτος Π. Τοπολογία, εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2016  

 Νεγρεπόντης Σ., κ.α., Γενική Τοπολογία και Συναρτησιακή Ανάλυση, εκδόσεις Συμμετρία, 1997 

 (Συμπληρωματικό υλικό)  
Σημειώσεις μαθήματος μέσω e-learning 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 805 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υδραυλική IV: Δίκτυα Αρδεύσεων 

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 

Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης και Εργαστηριακές ασκήσεις 1+1+ 1  = 3 4 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
(Μάθημα Ειδικότητας) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

συνιστάται να υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο γνώσης από 
τα μαθήματα : Υδραυλική Ι: Ανοικτοί Αγωγοί και 
Αποχετεύσεις, Υδραυλική ΙΙΙ: Δίκτυα Ύδρευσης. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

οχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα Ιδρύματος 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Επίπεδο ταξινόμησης μαθησιακών αποτελεσμάτων 6 
Περιγραφικός δείκτης επιπέδου 6. 
Το μάθημα Οδοποιία V: Απαλλοτριώσεις σε Οδικά Δίκτυα, εντάσσεται στα μαθήματα Επιστημονικής 
Περιοχής και ανάπτυξης δεξιοτήτων (Μάθημα Ειδικότητας) 

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν γνώστες των μεθόδων που εφαρμόζονται για την 
άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Κατανοούν τα θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την κατασκευή αρδευτικών δικτύων 

  Χρησιμοποιούν την γνώση που απέκτησαν με επαγγελματική προσέγγιση του αντικειμένου για 
την επίλυση προβλημάτων μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής αρδευτικών δικτύων 

 Συγκεντρώνουν, ερμηνεύουν και αξιολογούν συναφή στοιχεία και διαμορφώνουν κρίσεις που 
περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή ζητήματα με τις αρδεύσεις των καλλιεργειών. 
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 Κοινοποιούν τις ιδέες τους  τα προβλήματα και τις λύσεις τους που αφορούν αρδεύσεις 
καλλιεργειών σε ειδικευμένο και μη κοινό 

 Ανάπτησουν εκείνες τις δεξιότητες και αποκτούν γνώσεις, για να συνεχίσουν σε περαιτέρω 
σπουδές με μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

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 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτη-
των τεχνολογιών  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία για την ολοκλήρωση της μελέτης αρδευσης  

 Ομαδική εργασία, αν απαιτηθεί για τα προηγηθέντα στάδια μελέτης.   

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σκοπός: η απόκτηση ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο απόφοιτος, για αυτοδύναμη, αλλά και 
ομαδική εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, προκειμένου : να ολοκληρώσει μια μελέτη 
άρδευσης σε συγκεκριμένη περιοχή. 

Στόχος : του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τρόπους που πρέπει να 
αντιμετωπίζουν τα πολύπλοκα προβλήματα των αρδεύσεων, ο ποιο ενδεδειγμένος και οικονομικός 
τρόπος κατασκευής των αρδευτικών έργων και ο ορθός τρόπος σύμφωνα με τον οποίο θα 
αξιοποιείται το νερό στις αρδευόμενες καλιέργειες. Η οικονομοτεχνική διερεύνηση των διαφόρων 
τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των αρδεύσεων καθώς και η επίδραση των 
διαφόρων παραμέτρων που υπεισέρχονται στη μελέτη και κατασκευή ενός αρδευτικού δικτύου. 

 
Περιγραφή μαθήματος:  
 
Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας: 

 Αρδεύσεις  με ανοικτούς αγωγούς 
Σχέσεις εδάφους νερού. Υγρασία εδάφους, τρόπος έκφρασης της υγρασίας, σχέσεις μάζας και 

όγκου, φορτίο πίεσης, διαθέσιμη και ωφέλιμη υγρασία, δόση άρδευσης, μέτρηση της υγρασίας. 

Ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό, μέθοδοι προσδιορισμού, φυτικοί συντελεστές, εύρος άρδευσης, 

ανάγκες σε νερό έκπλυσης των αλάτων, προγράμματα άρδευσης.  Στοιχεία ροής σε κλειστούς και 

ανοικτούς αγωγούς. Τεχνητοί και φυσικοί ανοικτοί αγωγοί. Πρισματικοί αγωγοί, διώρυγες σε 

αρδεύσεις και στο εξωτερικό υδραγωγείο, ποικιλία διατομών. Τρόποι άρδευσης με ανοικτούς 

αγωγούς. 

 Αρδεύσεις με κλειστούς αγωγούς 
Ροή με βαρύτητα και υπό πίεση. Στρωτή και τυρβώδης ροή, μεταβατική κατάσταση. Απώλειες 

φορτίου ( υδραυλικές απώλειες, τραχύτητα αγωγού κ.λπ.). Τρόποι άρδευσης με κλειστούς αγωγούς. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κλειστών αγωγών έναντι των ανοικτών.  Πρακτικές 

άρδευσης και εξοικονόμησης νερού στο χωράφι.  

 Νομοθεσία (αγροτική, χρήσης νερού, αδειοδοτήσεις, λειτουργία ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ) 
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Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία χρήσης νερού για άρδευση. Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων 

Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) και έργα Α’ τάξης, Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) και έργα Β’ 

τάξης. Σχέση καλλιεργειών και απαιτούμενης ποσότητας νερού.  

 Διαχείριση υδατικών πόρων και οικονομικά αποτελέσματα. 
Η σημασία του νερού για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η κατάσταση των νερών σήμερα. Οδηγία 

60/2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της. Τι έχει γίνει στην Ελλάδα. 

Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα εξοικονόμησης υδάτινων πόρων.  

 
Περιεχόμενα εργαστηριακών ασκήσεων. 

 Σύνταξη μελέτης άρδευσης με ανοικτούς αγωγούς 

 Σύνταξη μελέτης άρδευσης με κλειστούς αγωγούς 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο  
Εργαστήριο σε Η/Υ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Διδασκαλία με χρήση ηλεκτρονικών εποπτικών μέσων 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω e-learning 
Χρήση λογισμικών AutoCad, και GIS 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 ώρες 

Α/Π 13 ώρες 

Εργαστηριακές ασκήσεις 13 ώρες 

Προετοιμασία ασκήσεων 13 ώρες 

Επίλυση ασκήσεων 26 ώρες 

Αυτοτελής μελέτη 39 ώρες 
  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  117 
 

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. 

 
Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική. 
Στη θεωρία (70%): γραπτή εξέταση, με ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και 
επίλυση προβλημάτων. Σε κάθε ερώτηση αναγράφεται ο 
βαθμός.  
 
Στο εργαστήριο (30%): Απαραίτητη η παράδοση των 
εργασιών, συνοδευόμενες με τεχνικές εκθέσεις. Κάθε 
εργασία πρέπει να είναι προβιβάσιμη.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

(Συνδυασμός από τα παρακάτω:)  

 Εισαγωγή στις αρδεύσεις, Αλέξανδρος Πουλοβασίλης, Εκδόσεις EMBRYO,  2009 
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 Υδρολογία γεωργικών εδαφών, Στραγγίσεις, Αλέξανδρος Πουλοβασίλης, Εκδόσεις EMBRYO,  

2015 

 Γεωργική Υδραυλική Τζιμόπουλος Χρήστος, τόμοι Ι και ΙΙ, Εκδόσεις Ζήτη, 1997 

 Αρδεύσεις στραγγίσεις και προστασία των εδαφών, Καρακατσούλης Π, 1983 

 Η μέθοδος αρδεύσεως δια καταιονήσεως, Κωνσταντινίδης Κ, 1975 

 Αρδεύσεις Στραγγίσεις, Εργαστηριακές ασκήσεοις, Αρτα, 1988 

(Συμπληρωματικό υλικό)  
Σημειώσεις μαθήματος μέσω e-learning 

 



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 806 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εφαρμογές Διασυνδεδεμένων Ψηφιακών Συστημάτων 

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 

Διαλέξεις,  Άσκηση Πράξης  2Θ +1ΑΠ  4 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

OXI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ιδρύματος 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η εκμάθηση των βασικών αρχών της συλλογής και 
μετάδοσης δεδομένων από μετρητικά συστήματα (αισθητήρες κ.α.) καθώς και της αποθήκευσης και 
επεξεργασίας αυτών των δεδομένων.   
Αναφέρονται και επιδεικνύονται οι δυνατότητες και εφαρμογές του λογισμικού Labview της NI (ή 
άλλου παρόμοιου λογισμικού) που αποτελεί σήμερα το πιο διαδεδομένο λογισμικό για την 
ανάπτυξη εφαρμογών συλλογής αποθήκευσης  και επεξεργασίας μετρήσεων από κάρτες, όργανα 
μετρήσεων και συστήματα συλλογής μετρήσεων, ώστε ο φοιτητής να είναι σε θέση να 
προδιαγράψει και εκτιμήσει τις βασικές λειτουργίες ενός συστήματος τηλεμετρίας και 
τηλεμετάδοσης. 
 
Κύριος στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση του συνόλου των εννοιών και διαδικασιών 
που απαιτούνται για  τη εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου αισθητήρων μετρήσεων και 
περιβαλλοντικών παραμέτρων, που θα λειτουργεί ως πηγή εισόδου δεδομένων, σε ένα 
πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται και αναλύει περιβαλλοντικά δεδομένα, ακόμα και σε 
πραγματικό χρόνο. 



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

 γνωρίζει βασικές έννοιες και ορισμούς περί κωδικοποίησης ψηφιακού σήματος και 

πρωτοκόλλων ψηφιακών επικοινωνιών  

 αντιλαμβάνεται ότι σχετίζεται με σήματα, μετρήσεις, συστήματα μετρήσεων και 

ελέγχου 

 κατανοεί και προδιαγράφει τις απαιτήσεις ενός συστήματος που χρησιμοποιεί 

δεδομένα τηλεμετρίας - τηλεμετάδοσης 

 γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των αισθητήρων και των ασύρματων 

δικτύων τους 

 σχεδιάζει και προδιαγράφει συστήματα γεωπληροφορικής που αξιοποιούν δεδομένα 

αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο 

 ενημερωθεί για τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο των αισθητήρων μετρήσεων 

 να ανακαλύπτει και τεκμηριώνει εφαρμογές που συνδιάζουν τη γεωπληροφορική με 

τις επικοινωνίες (μετάδοση δεδομένων) 

 γνωρίζει τα βασικά για τον τρόπο επικοινωνίας οργάνων και συσκευών μέτρησης με 

ειδικά λογισμικά 

 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 

 Προσαρμογή σε Νέες Καταστάσεις 

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

 Αυτόνομη εργασία 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας: 

 Ορισμοί και εισαγωγή στην κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος και στα πρωτόκολλα 
ψηφιακών επικοινωνιών  

 Σήματα, μετρήσεις, συστήματα μετρήσεων και ελέγχου 

 Πρωτόκολλα καταγραφής, ζεύξης, μετάδοσης και εφαρμογής δεδομένων μετρήσεων 

 Διασύνδεση συστημάτων μετρήσεων  

 Τηλεμετρικά συστήματα (συστήματα SCADA) και συστήματα τηλεμετάδοσης δεδομένων. 
Εφαρμογή Labview 

 Συλλογή μετρήσεων σε Η/Υ 

 Αισθητήρες μετρήσεων και συστήματα 

 Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Αρχιτεκτονική του συστήματος. Εφαρμογές 

 Περιβαλλοντικές εφαρμογές ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Πραγματικός χρόνος 

  Πρωτόκολλα τοπογραφικών και άλλων οργάνων και συσκευών, απαιτήσεις 
διασυνδεσιμότητας και εφαρμογών 

 Εφαρμογές   γεωπληροφορικής και επικοινωνιών (telegeoinformatics) 



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο 

εργαστήριο)  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Εξειδικευμένο λογισμικό 

 Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης 

 Ηλεκτρονική αλληλογραφία 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

30 ώρες 

Συγγραφή εργασίας 40 ώρες 

 Σεμινάρια 04 ώρες 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 04 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  117ώρες 
  

 

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. 

  
Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική. 
Μέθοδος αξιολόγησης:    Γραπτή εργασία, γραπτή εξέταση 
Κριτήρια αξιολόγησης:  
 
Γραπτή Εργασία :  30 % 
Απαραίτητη η παράδοση των εργασιών. Κάθε εργασία 
πρέπει να είναι προβιβάσιμη                                     
Γραπτή εξέταση  :  70 % 
 Η  γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών και ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης Σε κάθε 
ερώτηση αναγράφεται ο βαθμός.  
  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

  Εφαρμογές Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων, Πυρομάλης Δ. -Τσελές Δ., Σύγχρονη 
Εκδοτική, 2012 

 Bentley John P., Συστήματα μετρήσεων, Βασικές Αρχές, Εκδόσεις Ίων, 2009 

 Α. Κανατάς, Γ. Πάντος, Ασύρματες Επικοινωνίες (2η έκδοση), Εκδότης: Α. Παπασωτηρίου & 
ΣΙΑ Ι.Κ.Ε, ISBN: 978-960-491-112-7, 2017 

 Κ. Καλοβρέκτης, Ν. Κατέβας Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012 

 Κ. Καλοβρέκτης, LabView για μηχανικούς, Εκδόσεις Α. Τζιόλα, 2014 

 



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ & ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 807 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ & 
ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ 

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 

Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης 2+1=3 3 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

   Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ιδρύματος 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για τη χαρτογράφηση επιφανειακών 
και υπόγειων δομών μέσω εισαγωγής στις βασικές αρχές χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών. 
Σκοπός είναι η παροχή δεξιοτήτων που καλύπτουν προηγμένες μεθόδους συλλογής και  
επεξεργασίας χωρικών δεδομένων, της ερμηνείας  τους καθώς και της χαρτογραφικής απόδοσής 
τους. 

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  

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 



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ & ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 Λήψη αποφάσεων 

 Αυτόνομη εργασία 

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας: 

 Χαρτογράφηση με συστήματα LiDAR. Επεξεργασία δεδομένων και ερμηνεία 
αποτελεσμάτων. 

 Σύγχρονοι τρόποι καταγραφής δεδομένων επιφάνειας (χαρτογράφηση με UAV, 
επεξεργασία καταγραφών, ερμηνεία, παραγωγή αποτελεσμάτων).  

 Σύγχρονοι τρόποι καταγραφής δεδομένων υπεδάφους Εντοπισμός και Χαρτογράφηση 
δικτύων υποδομών (χαρτογράφηση υπεδάφους με γεωραντάρ-GPR).  

 Εφαρμογές από τη χρήση επιστημονικών και άλλων οργάνων για τη παραγωγή ειδικών 
θεματικών χαρτών και ερμηνεία - κατανόηση φαινομένων.  

 
Περιεχόμενα εργαστηριακών ασκήσεων: 

 Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων LiDAR με ελεύθερο λογισμικό. 

 Αποτυπώσεις με χρήση τηλεχειριζόμενων ιπτάμενων μέσων (UAV). 

 Επεξεργασία καταγραφών UAV και παραγωγή ορθοφωτοχαρτών και νεφών σημείων. 

 Επεξεργασία νεφών σημείων (με ελεύθερο λογισμικό) για παραγωγή ψηφιακών μοντέλων 
επιφάνειας (DSM), εδάφους (DTM) και υπερκείμενων οντοτήτων. 

 Χαρτογράφηση υπεδάφους με γεωραντάρ (GPR).  

 Παραγωγή τρισδιάστατων ομοιωμάτων επιφάνειας και video διαδρομών για την ανάδειξη 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους. 

 Παραγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών ομοιωμάτων περιοχών. 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο 

εργαστήριο)  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Λογισμικό (SAGA GIS) επεξεργασίας δεδομένων 
LiDAR και νεφών σημείων για την παραγωγή 
ψηφιακών μοντέλων επιφάνειας και εδάφους. 

 Οδηγός χρήσης και εφαρμογών του λογισμικού 
τηλεπισκόπησης στα Ελληνικά (powerpoint) 

 Εμπορικό λογισμικό (demo versions) για την 
παραγωγή video διαδρομών σε τρισδιάστατα 
ψηφιακά ομοιώματα επιφάνειας (ArcScene) τον 
προγραμματισμό πτήσεων UAV (Pix4D), την 
επεξεργασία καταγραφών και την παραγωγή 
προϊόντων (Pix4D, Agisoft Photoscan). 

 Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης 

 Ηλεκτρονική αλληλογραφία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ & ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

13 

Αυτοτελής Μελέτη 78 
  
  
  

  

Σύνολο Μαθήματος  117 
 

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. 

 
Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική. 
Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Επίλυση Προβλημάτων 
Κριτήρια αξιολόγησης: η επιτυχημένη επιλογή απάντησης 
και η επιτυχημένη επίλυση προβλημάτων 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

 Παπαθεοδώρου Κ. Διερεύνηση υπεδάφους με την χρήση Georadar. Το σύστημα SIR-300 της 
GSSI. Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Σερρών, Σέρρες 2007, ISBN 978-960-88247-9-9. 

 Pinliang Dong and Qi Chen (2018): LiDAR Remote Sensing & Applications. CRC Press, Taylor 
& Francis Group. 

   e S a ,  Charles K. Toth (2018): Topographic Laser Ranging and Scanning: Principles and 
Processing, Second Edition. 

 James W. Dow (2013): Focusing on Results: Applications involving LIDAR and digital imaging 
technologies. Copyright 2013 James W. Dow 

 

 



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΜΗ 
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ   

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 808  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σύγχρονα Συστήματα Χαρτογράφησης & Οπτικοποίησης : μη 
επανδρωμένα συστήματα αεροφωτογράφησης-κινητά 
συστήματα χαρτογράφησης   

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 

Διαλέξεις,  Άσκηση Πράξης , Εργαστηριακές Ασκήσεις      1Θ +1ΑΠ+1E 4 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

OXI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ιδρύματος 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η εκμάθηση των βασικών αρχών  της οπτικοποίησης και 
των σύγχρονων μεθόδων  που παράγουν υλικό για αυτήν. Εξετάζονται αναλυτικά τεχνολογίες που 
αφορούν Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, καθώς και κινούμενα συστήματα 
χαρτογράφησης-οπτικοποίησης.  
Κύριος στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση του συνόλου των διαδικασιών που 
απαιτούνται για  τη συλλογή και την επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων για την οπτικοποίηση 
αλλά και γενικότερα για την παραγωγή επεξεργασμένων δεδομένων που αποκτούν προστιθέμενη 
αξία.  
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

 γνωρίζει βασικές γνώσεις περί οπτικοποίησης και γεωοπτικοποίησης 

 κατανοεί τις αρχές της τρισδιάστατης αναπαράστασης 

 γνωρίζει τις δυνατότητες της τεχνολογίας που αφορά τα ΣμηΕΑ 



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΜΗ 
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ   

 ενημερωθεί για διαδικασίες που απαιτούνται για τη νόμιμη λήψη δεδομένων 

 εφαρμόζει με επιστημονική τεκμηρίωση τις διαδικασίες παραγωγής αποτελεσμάτων 

από την λήψη δεδομένων από ΣμηΕΑ 

 εφαρμόζει και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά εργαλεία για την εικονική περιήγηση 

 ενημερωθεί για τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο των κινητών συστημάτων 

χαρτογράφησης 

 ανακαλύπτει νέους χώρους εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας της 

γεωπληροφορικής 

 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 

 Προσαρμογή σε Νέες Καταστάσεις 

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας: 

 Βασικές αρχές οπτικοποίησης, παραδείγματα οπτικοποίησης στη χαρτογραφία 

 Γεω-οπτικοποίηση και Geovisual analytics 

 Ψηφιακή αναπαράσταση, μοντελοποίηση και χαρτογραφική απόδοση τρισδιάστατων 
αντικειμένων / φαινομένων, 3D Γεωμετρία Μοντέλων 

 Συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – drones) 

 Νομοθεσία και διαδικασία νόμιμης λήψης 

 Προεργασία και Προγραμματισμός πτήσης  

 Επεξεργασία αεροφωτογραφιών. Μέθοδος Structure from Motion 

 Παραγωγή Ορθομωσαϊκού, Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους και άλλων δεδομένων 

 Παρακολούθηση κατασκευαστικών έργων και άλλες Εφαρμογές ΣμηΕΑ 

 Κινητά συστήματα χαρτογράφησης και λήψης δεδομένων πεδίου και εσωτερικού χώρου  

 Παραδείγματα - Εφαρμογές 
 
Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων 

 Παραγωγή Ορθομωσαϊκού, Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους και 3D editing 

 Δυναμικό 3D περιβάλλον και παραγωγή εικονικής περιήγησης 

 Γεωσήμανση φωτογραφιών και γεωαναφορά βίντεο παρά  την οδό 
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο 

εργαστήριο)  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης 

 Ηλεκτρονική αλληλογραφία 



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΜΗ 
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ   

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

με τους φοιτητές 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 ώρες 

Εργαστηριακές ασκήσεις 13 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

30 ώρες 

Συγγραφή εργασίας 40 ώρες 

 Σεμινάρια 04 ώρες 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 04 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  117ώρες 
  

 

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. 

  
Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική. 
Μέθοδος αξιολόγησης:    Γραπτή εργασία, γραπτή εξέταση 
Κριτήρια αξιολόγησης:  
 
Γραπτή Εργασία :  40 % 
Απαραίτητη η παράδοση των εργασιών. Κάθε εργασία 
πρέπει να είναι προβιβάσιμη                                     
Γραπτή εξέταση  :  60 % 
 Η  γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών και ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης Σε κάθε 
ερώτηση αναγράφεται ο βαθμός.  
  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

  Κ.  Μουστάκας Ι. Παλιόκας, Θ. Τσακίρης,  Δ.  Τζαβάρας, ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4491 

 Τσούλος, Λ., Σκοπελίτη, Α., Στάμου, Λ. 2015. Χαρτογραφική σύνθεση και απόδοση σε 
ψηφιακό περιβάλλον. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2506 

 Λέπουρας, Γ., Αντωνίου, Α., Πλατής, Ν., Χαρίτος, Δ., 2015. Ανάπτυξη συστημάτων εικονικής 
πραγματικότητας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2546 

 Manfred Buchroithner, True-3D in Cartography, Autostereoscopic and Solid Visualisation of 
Geodata, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer Berlin Heidelberg, 
2012 
 

 

http://hdl.handle.net/11419/2546
http://hdl.handle.net/11419/2506
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4491


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 809 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8
ο
  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ειδικά θέματα αστικού περιβάλλοντος : ανασχεδιασμοί, 
αναπλάσεις  

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 

Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης και Εργαστηριακές Ασκήσεις 1+1+1=3 4 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής και Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Συνιστάται να υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο γνώσης από 
τα μαθήματα: Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου, 
Πολεοδομικός Σχεδιασμός 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ιδρύματος 

 

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 Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 
 Να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά  των στρατηγικών της ανάπλασης, και της 

ανάπτυξης των πόλεων και αναγνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις του τομέα. 

 Για την προσέγγιση των θεωρητικών, τεχνικών και μεθοδολογικών προβλημάτων που 

παρουσιάζονται στη διαδικασία της πολεοδομικής επέμβασης  

 Για την εξοικείωση  με τις διάφορες τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού μέσα στο 

ευρύτερο πλαίσιο του πολεοδομικού προγραμματισμού με στόχο μια ολοκληρωμένη 

πρόταση αστικού σχεδιασμού σε αστικά κέντρα. 
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 Να δίνει έμφαση και  κατανόηση του τρόπου χρήσης προγραμματικών μεγεθών σε μία 

πολεοδομική επέμβαση και στο πώς αυτά επηρεάζουν το δομημένο περιβάλλον. 

 

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 

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

 Αυτόνομη εργασία  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Η ύλη του μαθήματος στοχεύει να διαμορφώσει μια σύγχρονη πολιτική αστικών 
αναπλάσεων και τον ανασχεδιασμό αυτών, με συνολική θεώρηση των προβλημάτων του 
αστικού χώρου  τόσο στον ελεύθερο δημόσιο (κοινόχρηστο) χώρο, όσο και  
ανασυγκρότηση και βελτίωση περιοχών πόλης με παρεμβάσεις στον δημόσιο, ιδιωτικό 
δομημένο και αδόμητο χώρο. Έχει σαν άξονα τη σχεδιαστική προσέγγιση που αφορά στην 
εξυγίανση και αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, ιστορικών κέντρων 
πόλεων, παραδοσιακών περιοχών ενταγμένων σε αστικά κέντρα. 
Σύντομη περιγραφή μαθήματος 

 Η βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού χώρου 

 Είδη αστικών αναπλάσεων  

 Βελτίωση της αισθητικής του αστικού χώρου 

 Προστασία του περιβάλλοντος, με ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, 
μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και εφαρμογή αρχών βιοκλιματικού  
σχεδιασμού. 

 Η βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού  χώρου, για την εξυπηρέτηση των 
σύγχρονων αναγκών των κατοίκων της πόλης 

  Η βελτίωση των στεγαστικών συνθηκών και η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 
ευπαθών ομάδων πληθυσμού. 

 Η οικονομία των κατασκευών μέσω κατάλληλων επιλογών σχεδιασμού και 
κατασκευαστικών μεθόδων. 

 Η τήρηση  κατά τον σχεδιασμό ουσιαστικών συμμετοχικών διαδικασιών. 
 Η ορθολογική διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου χώρου  με εξασφάλιση 

συνεχούς και επαρκούς συντήρησης, καθαριότητας, ασφάλειας και ελέγχου 
οποιωνδήποτε μελλοντικών επεμβάσεων στο χώρο αυτό από άλλους φορείς. 

Tο μάθημα περιλαμβάνει δύο ενότητες, τη θεωρητική η οποία καλύπτει το σκέλος της 
εμβάθυνσης στις έννοιες του αστικού σχεδιασμού καθώς και στις έννοιες της αστικής 
ανάλυσης. Παράλληλα γίνεται αναφορά σε παραδείγματα πολεοδομικών επεμβάσεων 
εξυγίανσης σε αστικά κέντρα σε διάφορες χώρες. 
H δεύτερη ενότητα του μαθήματος περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη πρόταση αστικού 
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σχεδιασμού πάνω σε ζητήματα αναβάθμισης, εξυγίανσης και βιώσιμης ανάπτυξης του 
αστικού χώρου, καθώς και της κυκλοφοριακής οργάνωσής του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
στις δυνατότητες διατήρησης, μέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης, του 
παραδοσιακού χαρακτήρα και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών παραδοσιακών περιοχών -
κοινωνικά, ιστορικά, οικολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά- και πιό συγκεκριμένα 
του οικισμού που θα αποτελέσει και το πεδίο εφαρμογής της άσκησης. 
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο 

εργαστήριο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Παρουσίαση διαλέξεων με χρήση Η/Υ σε PowerPoint στη 
θεωρία και στο εργαστήριο 

 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 ώρες 

Α/Π 13 ώρες 

Εργαστηριακές ασκήσεις 13 ώρες 

Προετοιμασία ασκήσεων 13 ώρες 

Επίλυση ασκήσεων 26 ώρες 

Αυτοτελής μελέτη 39 ώρες 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  117 
 

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. 

 
Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική. 
Θεωρητικό μέρος 
Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Επίλυση Προβλημάτων 
Κριτήρια αξιολόγησης: η επιτυχημένη επιλογή 
απάντησης και η επιτυχημένη επίλυση προβλημάτων 
 
Εργαστηριακό μέρος  
Εβδομαδιαία παρακολούθηση – υλοποίηση – 
παράδοση εργαστηριακών ασκήσεων . 
Γραπτή αξιολόγηση  
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Α. (1984/2007), Πολεοδομικός Σχεδιασμός: Για Μία Βιώσιμη 

Ανάπτυξη του Χώρου (Αθήνα: Συμμετρία).  

 7. GEHL, J. (2010/2013) Ανθρώπινες Πόλεις, Αθήνα: MBike Events & Digital. 
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 8. HALL, T (1998/2005) Αστική Γεωγραφία, Αθήνα: Κριτική.  

 Γοσποδίνη Α. (2008), Διάλογοι για το Σχεδιασμό του Χώρου και την Ανάπτυξη, 

Αθήνα:Κριτική  

 Γοσποδίνη Α. και Μπεριάτος Η. (2006), Τα Νέα Αστικά Τοπία και η Ελληνική Πόλη, 

Αθήνα: Κριτική 

  Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Καυκαλάς Γ. και Πιτσιάβα Μ. (2014), Πόλη και 

Πολεοδομικές Πρακτικές για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, Αθήνα:  Κριτική  

 

 


