
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Θ΄ εξάμηνο 
 



ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 901 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χωρική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

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 3+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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

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 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωσή των σπουδαστών/στριών για το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και η γνώση των προβλημάτων χωρικής ανάπτυξης και των σχετικών πολιτικών της ΕΕ.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας και τον ρόλο της ΕΕ για τη χωρική ανάπτυξη και τις 
περιφερειακές ανισότητες  

 Γνωρίζει τους στόχους και τον τρόπο υλοποίησης των χωρικών πολιτικών και ιδίως της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ και τη σημασία τους για τις εθνικές πολιτικές  

 Γνωρίζει τα βασικά προγράμματα υλοποίησης της πολιτικής συνοχής στην Ελλάδα  

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  

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  



ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

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 

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Περιεχόμενο θεωρίας: 

 Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση: ιστορία και προοπτικές  

 Τα όργανα και η λειτουργία της ΕΕ  

 Τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης  

 Περιφερειακές ανισότητες στην ΕΕ  

 Η πολιτική συνοχής: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη μορφή  

 Η πολιτική συνοχής: Προγράμματα εδαφικής συνεργασίας  

 Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη στην ΕΕ: ΣΑΚΧ και Εδαφική ατζέντα  

 Αστική πολιτική της ΕΕ  

 Οι ελληνικές περιφέρειες στην ΕΕ  

 Οι περιφερειακές ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις στην ΕΕ 

 Η πολιτική συνοχής της ΕΕ στην Ελλάδα  
  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (Στην αίθουσα διδασκαλίας)  

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 

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 

Α/Π  

Εργαστηριακές ασκήσεις 
13 ώρες 

Προετοιμασία ασκήσεων 
13 ώρες 

Επίλυση 
ασκήσεων/Συγγραφή 
εργασίας 

13 ώρες 

Αυτοτελής μελέτη                  65 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  143 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

 
Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική. 
Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής και  
Εργαστηριακή Εξέταση (επίλυση ενός πρακτικού 
προβλήματος) σε συνδυασμό με τις Εργαστηριακές 
Εργασίες 



ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

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. 

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

 

 Μαραβέγιας Ν., Σακελλαρόπουλος Θ. (επιμ.), Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Εκδόσεις 
ΔΙΟΝΙΚΟΣ, 2018.  

 Μαραβέγιας Ν., Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2016 

 Μούσης Ν., Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2018 

 Γιώτη – Παπαδάκη Ο., Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης, 
Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2010 

 Παπαδασκαλόπουλος Α., Χριστοφάκης Μ., Περιφερειακός προγραμματισμός και 
αναπτυξιακός σχεδιασμός, Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2016 

Συμπληρωματικό υλικό)  

Σημειώσεις μαθήματος και αρθρογραφία μέσω e-learning 
 

 

 
 

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ & ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 902 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαχείριση γης & αξίες 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 

Επιστημονικής Περιοχής και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
(Μάθημα Ειδικότητας) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

συνιστάται να υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο γνώσης από 
τα μαθήματα : Κτηματολόγιο, πράξεις τακτοποίησης & 
αναλογισμοί, πράξεις εφαρμογής. Αστικές αποτυπώσεις και 
εφαρμογές τίτλων ακινήτων. 

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 Διαχείριση γης & αξίες ακινήτων, εντάσσεται στα μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής και 
ανάπτυξης δεξιοτήτων (Μάθημα Ειδικότητας).  

Ο/Η απόφοιτος/η πρέπει να κατανοήσει ότι η χρήση του χώρου, οι μεταβολές και βελτιώσεις είναι 
δυναμικά μεγέθη και αποτυπώνουν τη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα κάθε περιόδου 
και ένα τμήμα της χωρικής πληροφορίας, εκ του συνόλου των χωρικών δεδομένων και της 
γεωπληροφορίας, για τα οποία εκπαιδεύεται σε πρότερα μαθήματα, αποτελεί η οικονομία του 
χώρου. Τα θέματα τα σχετικά με τα Ακίνητα έχουν οικονομική διάσταση και πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ορθολογικά, επειδή αυτό εξυπηρετεί το ατομικό και το συλλογικό συμφέρον. 
Επομένως, οι απόφοιτοι/ες πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά νομικά θέματα που αφορούν τα 
Ακίνητα, την έννοια της αξίας και τις μεθόδους εκτίμησης αυτής καθώς και θέματα ανάπτυξης, 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ & ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

επενδύσεων και διαχείρισης των Ακινήτων, το πως διαμορφώνονται οι τιμές και οι αξίες και πως 
λειτουργεί ο νόμος ζήτησης – προσφοράς, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την Αξία των 
Ακινήτων. Παράλληλα, , οι απόφοιτοι/ες πρέπει να αποκτήσουν συνδυαστική γνώση μεταξύ 
κτηματολογίου και GIS, για τα ζητήματα αναφορικά με τις εκτιμήσεις της αξίας ακινήτων, τη 
φορολογία και τη δυνατότητα ανάπτυξης συστημάτων μαζικών εκτιμήσεων ακινήτων.   
 
Σκοπός της ύλης του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων που πρέπει να διαθέτει ο/η 
απόφοιτος/η, για αυτοδύναμη, αλλά και ομαδική εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, 
προκειμένου να αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του νόμου ζήτησης-προσφοράς και τους παράγοντες 
που επηρεάζουν τις αξίες ακινήτων, τις μεθόδους εκτίμησης αξιών ακινήτων, μεθόδους διαχείρισης-
αξιοποίησης ακινήτων και να συντάσσει μια μελέτη εκτίμησης αξιών ακινήτων, έχοντας υπόψη 
βασικά νομικά θέματα που αφορούν τα ακίνητα, αλλά και πολεοδομικούς όρους και δεσμεύσεις, 
που πρέπει να διερευνηθούν και συντελούν στη διαμόρφωση της αξίας.  
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 γνωρίζει βασικά νομικά θέματα που αφορούν τα Ακίνητα. 

 αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του νόμου ζήτησης-προσφοράς και τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τις αξίες ακινήτων. 

 εφαρμόζει εναλλακτικές μεθόδους για την εκτίμηση της αξίας ακινήτων 

 προτείνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης-αξιοποίησης ακινήτων 

 συντάσσει μελέτες εκτίμησης ακινήτων. 

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  

 προσαρμογή σε νέες καταστάσεις (εντάξεις περιοχών σε σχέδιο, μετά από φυσικές καταστροφές 
κλπ) 

 αυτόνομη και ομαδική εργασία  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σκοπός: η απόκτηση ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο πτυχιούχος, για αυτοδύναμη, αλλά και 
ομαδική εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, προκειμένου : να γνωρίζει βασικά νομικά θέματα 
που αφορούν τα Ακίνητα, να αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του νόμου ζήτησης-προσφοράς και τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τις αξίες ακινήτων, να είναι σε θέση να εφαρμόσει εναλλακτικές  
μεθόδους εκτίμησης αξιών ακινήτων, να συγκρίνει τα αποτελέσματα και να αποφασίσει για το 
τελικό πόρισμα, που θα διατυπώσει στη μελέτη εκτίμησης της αξίας του ακινήτου, μπορεί να 
προτείνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης-αξιοποίησης ακινήτων, να γνωρίζει τουλάχιστον τα 
βασικά στοιχεία για τη φορολογία των ακινήτων και να μπορεί να εφαρμόσει τεχνολογίες GIS στην 
υπηρεσία του Real Estate. 
Στόχος : του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για : βασικά νομικά θέματα που 
αφορούν τα Ακίνητα, τα είδη αξίας, τη σκοπιμότητα και τις μεθόδους εκτίμησης αξιών ακινήτων, 
τους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης-αξιοποίησης ακινήτων, τη φορολογία των ακινήτων. 
 

Περιγραφή μαθήματος: Αναφορά σε ορισμούς και έννοιες αξιών Ακινήτων, τους σκοπούς 
Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων. Την έννοια της πολιτικής γης και την άσκηση στην εκτός και εντός 
σχεδίου δόμηση. Νομική διάσταση του χώρου των ακινήτων. Δικαιοπραξίες ακινήτων. Δημοσιότητα 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα ακίνητα. Χώροι με αξία και χώροι με οικονομική αξία. Η αξία του 
εντός και εκτός συναλλαγής χώρου. Η αξία των ακινήτων και η αναγκαιότητα προσδιορισμού. 
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Ανάλυση και Λειτουργία της «Αγοράς Ακινήτων». Ο νόμος ζήτησης-προσφοράς στα ακίνητα. Η 
διαμόρφωση της τιμής των ακινήτων. Παράγοντες που επηρεάζουν την «Αγορά Ακινήτων». Μέθοδοι 
Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων. Τελική τιμή. Επενδύσεις σε αξίες ακινήτων. Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων 
και Φορολογία. Σχεδιασμός και Σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων. 
 
Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας: 

 Ορισμοί - έννοιες αξιών Ακινήτων. Σκοποί Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων.  

 Νομική διάσταση του χώρου των ακινήτων. Δικαιοπραξίες ακινήτων. Δημοσιότητα εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων στα ακίνητα. Χώροι με αξία και χώροι με οικονομική αξία. Η αξία του εντός και 
εκτός συναλλαγής χώρου. 

 Η αξία των ακινήτων και η αναγκαιότητα προσδιορισμού. Ανάλυση και Λειτουργία της «Αγοράς 
Ακινήτων». Συνθήκες ισορροπίας και επάρκειας. Νόμος ζήτησης-προσφοράς D-S στα ακίνητα. Η 
εξέλιξη των τιμών, μεταβολές. Η ελαστικότητα της ζήτησης και προσφοράς. Παραδείγματα. 

 Η διαμόρφωση της τιμής των ακινήτων.. Μορφή και βαθμός ανταγωνισμού. Απόθεμα ακινήτων. 
Παράγοντες που επηρεάζουν την «Αγορά Ακινήτων». Ταξινόμηση. Επίδραση παρουσίας μεσίτη, 
όρων συμβολαίου,  κόστους συμβολαίου.. Χωρική αλληλεξάρτηση 

 Μέθοδοι Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων. Σύστημα αντιπαροχής. Τελική τιμή 

 Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων και Κτηματολόγιο. Επενδύσεις σε αξίες ακινήτων.  

 Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων και Φορολογία. Κύριοι φόροι επί των ακινήτων. Το «σύστημα 
αντικειμενικού προσδιορισμού του Υπ. Οικονομικών». Σύνταξη περιουσιολογίου. 

 Διαχείριση Γης. Εργαλεία διαχείρισης. Σύστημα Land Information management.  

 Διαχείριση - Αξιοποίηση Ακινήτων (Μεθοδολογίες  Τεκμηρίωση ‐ Εναλλακτικές Προτάσεις).  

 Εκτιμήσεις Αξιών Γης στην Ελλάδα (Θεσμικό Πλαίσιο, Μεθοδολογίες, Τεχνικές, Εφαρμογές στον 
Αστικό και Αγροτικό Χώρο). Παραδοσιακές μέθοδοι εκτίμησης και χρησιμοποίησή τους κατά 
περίπτωση. Ανάπτυξη συστήματος «Μαζικών Εκτιμήσεων» Ακινήτων. 

 Σχεδιασμός και Σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων.  

 Η τεχνολογία των GIS στην υπηρεσία του Real Estate 

 Ειδικές κατηγορίες και ειδικές εφαρμογές 
 
Περιεχόμενα εργαστηριακών ασκήσεων. 
Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα έχουν βασικό και διακριτό πολεοδομικό καθεστώς, ως δεδομένο, 
προκειμένου εκ των αποτελεσμάτων να δημιουργηθεί η ανάλογη κριτική ικανότητα του/της 
φοιτητή/τριας.   

 Δεδομένα για εκτός σχεδίου δόμηση, αλλά μη άρτιο γεωτεμάχιο. Μέθοδοι Εκτίμησης Αξιών 
Ακινήτων. Τελική τιμή 

 Δεδομένα για εκτός σχεδίου δόμηση, αλλά άρτιο γεωτεμάχιο. Μέθοδοι Εκτίμησης Αξιών 
Ακινήτων. Τελική τιμή. Συγκρίσεις. Εκτίμηση αποτελεσμάτων. 

 Δεδομένα για εντός σχεδίου μη δομημένο οικόπεδο, μη άρτιο, αλλά οικοδομήσιμο. Μέθοδοι 
Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων. Τελική τιμή 

 Δεδομένα για εντός σχεδίου μη δομημένο οικόπεδο, άρτιο, αλλά μη οικοδομήσιμο. Μέθοδοι 
Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων. Τελική τιμή 

 Δεδομένα για εντός σχεδίου μη δομημένο οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο. Μέθοδοι 
Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων. Τελική τιμή. Συγκρίσεις. Εκτίμηση αποτελεσμάτων. 

 Δεδομένα για εντός σχεδίου, δομημένο, μεσαίο. Μέθοδοι Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων. Τελική 
τιμή. 

 Δεδομένα για εντός σχεδίου, δομημένο, γωνιακό. Μέθοδοι Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων. Τελική 
τιμή. 

 Δεδομένα για εντός σχεδίου, δομημένο, διαμπερές. Μέθοδοι Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων. Τελική 
τιμή. Συγκρίσεις. Εκτίμηση αποτελεσμάτων. 

 Δεδομένα για εντός σχεδίου οικόπεδο, σε πράξη εφαρμογής, με υποχρεώσεις και δικαιώματα. 
Μέθοδοι Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων. Τελική τιμή. 
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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 
 

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 32 ώρες 

Αυτοτελής μελέτη 46 ώρες 
  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

143 

 

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 πολλα-
πλών επιλογών, ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και επίλυ-
ση 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.  

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

(Συνδυασμός από τα παρακάτω:)  

 Καρανικόλας Ν., Η εκτίμηση των ακινήτων, εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, 2010 

 Ζεντέλης Π., Real Estate. Αξία, εκτιμήσεις, ανάπτυξη, επενδύσεις, διαχείριση,  Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (kallipos), 2015 

 Κιόχος Π., Εισαγωγή στην εκτίμηση των ακινήτων & μέθοδο αποτίμησης της αξίας αυτών, 
εκδόσεις Ελένη Κιόχου, 2010. 

 Scarrett D., εκτίμηση Ακινήτων : οι πέντε μέθοδοι, εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2012.  
  
(Συμπληρωματικό υλικό)  

Σημειώσεις μαθήματος μέσω e-learning 

 



ΟΔΟΠΟΙΙΑ IV: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 903 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Οδοποιία IV: Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων και 
Οικονομική των Μεταφορών 

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 

Επιστημονικής Περιοχής και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
(Μάθημα Ειδικότητας) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

συνιστάται να υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο γνώσης από 
τα μαθήματα : Στατιστική και Θεωρία σφαλμάτων,  Τεχνικό-
Τοπογραφικό σχέδιο ΙΙ, Οδοποιία ΙII: Γεωπληροφορική και 
Συγκοινωνιακά έργα. 

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 VI: Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων και Οικονομική των Μεταφορών, 
εντάσσεται στα μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής και ανάπτυξης δεξιοτήτων (Μάθημα 
Ειδικότητας) 

Απόκτηση γνώσεων για : τη κυκλοφορία σαν μαζικό φαινόμενο (μοντέλα), την ανάλυση και 
πρόγνωση της κυκλοφορίας, τις βασικές αρχές κυκλοφοριακής ροής και σχεδιασμού μεταφορικών 
συστημάτων, την κυκλοφοριακή ικανότητα ελεύθερης ροής και σε κόμβους, την σταθμεύουσα 
κυκλοφορία, τη κυκλοφορία των πεζών, τα δημόσια μέσα συγκοινωνιών μικρών αποστάσεων, τη 
βελτίωση της ροής οχημάτων, την προνομιακή μεταχείριση των ΜΜΜ, την επίδραση των ποδη-
λάτων στην κυκλοφοριακή ικανότητα, τη διαχείριση στάθμευσης, τους περιορισμούς κυκλοφορίας 
οχημάτων, την οδική ασφάλεια, τις Ελληνικές προδιαγραφές κυκλοφοριακών μελετών. 
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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 έχει 
κατανοήσει τις αρχές κυκλοφοριακής ροής και σχεδιασμού μεταφορικών συστημάτων, να αναζητά, 
αναλύει και συνθέτει δεδομένα και πληροφορίες με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών, να 
διαρθρώνει και τεκμηριώνει προγνώσεις της κυκλοφορίας, να συμμετέχει στην έρευνα, μελέτη, 
κατασκευή και λειτουργία έργων διαχείρισης κυκλοφορίας και να συμβάλλει με προτάσεις 
βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών στις πόλεις.  
 

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

 μετρά τη ρέουσα κυκλοφορία και να αξιολογεί τα αποτελέσματα. 

 τεκμηριώνει προγνώσεις της κυκλοφορίας 

 γνωρίζει τους παράγοντες ατυχημάτων, από τη σκοπιά του συγκοινωνιολόγου και να αποτιμά 
τους σχετικούς δείκτες ατυχημάτων 

  υπολογίζει τα κυκλοφοριακά μεγέθη, να γνωρίζει τις θεμελιώδεις σχέσεις και τα μοντέλα κυκλο-
φορίας. 

 αναλύει τη χωρητικότητα και καθορίζει τη κυκλοφοριακή ικανότητα. 

 επιλέγει μεθόδους έρευνας της σταθμεύουσας κυκλοφορίας, εκτίμησης αναγκών και σχεδια-
σμού εγκαταστάσεων 

 γνωρίζει τα ανθρωπομετρικά στοιχεία και τα κριτήρια τοποθέτησης των εγκαταστάσεων 
κυκλοφορίας των πεζών 

 διακρίνει περιπτώσεις ένταξης ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό 

 μελετά, χωροθετεί και αξιολογεί τη λειτουργία ΜΜΜ ή/και να προτείνει διαδικασίες προνομια-
κής μεταχείρισης των ΜΜΜ 

 προτείνει βελτιώσεις της ροής οχημάτων με περιορισμούς ή/και απαγορεύσεις 

 εφαρμόζει συστήματα πληροφόρησης και ελέγχου με νέες τεχνολογίες 

 εκτιμά τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις από την εφαρμογή πολιτικής των μεταφορών και να 
επανασχεδιάζει συγκοινωνιακά συστήματα στα πλαίσια διαδικασιών λήψης αποφάσεων 

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 τα μέτρα που θα εφαρμοστούν 

 Αυτόνομη εργασία για τις μετρήσεις-εκτιμήσεις κυκλοφορίας.  

 Ομαδική εργασία, αν απαιτηθεί για τα προτεινόμενα μέτρα ή/και διαδικασίες διαχείρισης.   

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων κυκλοφορίας 

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών για μια έξυπνη πόλη. 

 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

 Επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας με επίκεντρο την ασφάλεια του πεζού και ποδηλάτη 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σκοπός: η απόκτηση ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο απόφοιτος, για αυτοδύναμη, αλλά και 
ομαδική εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, προκειμένου να έχει κατανοήσει τις αρχές 
κυκλοφοριακής ροής και σχεδιασμού μεταφορικών συστημάτων, να αναζητά, αναλύει και συνθέτει 
δεδομένα και πληροφορίες με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών, να διαρθρώνει και 
τεκμηριώνει προγνώσεις της κυκλοφορίας, να συμμετέχει στην έρευνα, μελέτη, κατασκευή και 
λειτουργία έργων διαχείρισης κυκλοφορίας και να συμβάλλει με προτάσεις βελτίωσης των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στις πόλεις.  

Στόχος : του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για την αναζήτηση, ανάλυση 
δεδομένων και σύνθεση πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών, για τη 
τεκμηρίωση και πρόγνωση της κυκλοφορίας και για τη συμμετοχή στην έρευνα, μελέτη, κατασκευή 
και λειτουργία έργων διαχείρισης κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση των κυκλοφοριακών 
συνθηκών στις πόλεις. 
 

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας: 

 Σχεδιάζοντας για όλους. Οδηγίες σχεδιασμού. ΥΠΕΧΩΔΕ 1998 

 Εισαγωγή στην κυκλοφοριακή τεχνική. Βασικά κυκλοφορικά μεγέθη (φόρτος, πυκνότητα, 
σύνθεση κυκλοφορίας, μέση ημερήσια κυκλοφορία κλπ). Μέθοδοι μέτρησης και εκτίμηση 
πρόγνωσης. 

 Θεμελιώδεις σχέσεις κυκλοφοριακών μεγεθών. Σχέσεις φόρτου ταχύτητας-πυκνότητας. Θεμε-
λιώδη διαγράμματα. Πρότυπα και Στατιστικές Κατανομές Κυκλοφοριακής Ροής. Μοντέλα κυκλο-
φορίας. 

 Ανάλυση χωρητικότητας. Επίπεδα εξυπηρέτησης. Κυκλοφοριακά συμβάντα. Στατιστική και αιτίες 
τροχαίων, παράγοντες ατυχημάτων. Η σημασία τους για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων οδικής κυκλοφορίας. Οδική ασφάλεια. 

 Υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας σε διάφορες περιπτώσεις.  

 Σταθμεύουσα κυκλοφορία. Χώροι στάθμευσης. Διαχείριση στάθμευσης 

 Κυκλοφορία πεζών. Περιπτώσεις ένταξης ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό 

 Σχεδιασμός, μελέτη, αξιολόγηση και λειτουργία ΜΜΜ. Προνομιακή μεταχείριση ΜΜΜ.  

 Μεθοδολογίες διαχείρισης-βελτίωσης ροής οχημάτων. Περιορισμοί ή/και απαγορεύσεις. 

 Μοντέλα προσομοίωσης της κυκλοφορίας. 

 Δυναμικά στοιχεία κίνησης συρμού. Στοιχεία σχεδιασμού σιδηροδρομικών γραμμών. Κατά-
σκευαστικά στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών. 

 Σήμανση - σηματοδότηση 

 Συνδυασμένες μεταφορές. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διαχείριση της κυκλοφορίας. 
 

Περιεχόμενα εργαστηριακών ασκήσεων. 

 Εφαρμογή ανθρωπομετρικών στοιχείων και σχεδιασμός πεζοδρομίου και πεζοδρόμου με διάφο-
ρα επίπεδα εξυπηρέτησης. 

 Υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας σε αστικές περιοχές. 

 Επιλογή και σχεδιασμός δικτύου πεζοδρόμων σε αστικό περιβάλλον 

 Σχεδιασμός  ένταξης ποδηλατόδρομων σε αστικό ιστό. 

 Σχεδιασμός χώρων στάθμευσης 

 Σχεδιασμός διαδρομών ΜΜΜ 

 Εντοπισμός κρίσιμων σημείων για πρόκληση ατυχημάτων. 

 Σχεδιασμός, χωροθέτηση σήμανσης/σηματοδότησης 

 Προτάσεις βελτίωσης της κυκλοφορίας. 

 Συνδυασμός μεταφορών και προτάσεις χρήσης ή/και χωροθέτησης νέων τεχνολογιών για τον 
έλεγχο και τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αποβλέποντας σε μια «έξυπνη» πόλη σε αυτό τον 
τομέα. 
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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 26 ώρες 

Α/Π  

Εργαστηριακές ασκήσεις 
26 ώρες 

 

Προετοιμασία ασκήσεων 13 ώρες 

Επίλυση ασκήσεων 26 ώρες 

Αυτοτελής μελέτη 52 ώρες 
  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  143 
 

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:)  
 

 Φραντζεσκάκης, Ι., Γκόλιας, Ι., Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ., Κυκλοφοριακή Τεχνική, Εκδόσεις 

Παπασωτηρίου, 2009.  

 Πιτσιάβα- Λατινοπούλου, Μ., Μίντσης Γ., Μπάσμπας Σ., Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων 

κυκλοφορίας και στάθμευση, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2006 

 Φραντζεσκάκης, Ι., Γιαννόπουλος Γ., Σχεδιασμός των μεταφορών και κυκλοφοριακή τεχνική, 

εκδόσεις Επίκεντρο ΑΕ, 2005. 

 Γιαννόπουλος Γ., Σχεδιασμός των μεταφορών : Η διαδικασία πρόβλεψης των μελλοντικών 

αναγκών μετακινήσεων, εκδόσεις Παρατηρητής, 2002. 

 Χρυσουλάκης Γ., Δημητρίου Δ., Συστήματα κυκλοφοριακής τεχνικής και αστικής οδοποιίας, 

εκδόσεις ΤΕΙ Αθήνας, 2004. 

 Φραντζεσκάκης, Ι., Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Μ., Τσαμπούλας, Δ., Διαχείριση Κυκλοφορίας, 
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Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1997 

 Φραντζεσκάκης, Ι., Γκόλιας, Ι., Οδική Ασφάλεια, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1994  

 Φραντζεσκάκης, Ι., Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Μ., Τσαμπούλας, Στάθμευση, Εκδόσεις 

Παπασωτηρίου, 1994  

 Φραντζεσκάκης, Ι., Γιαννόπουλος, Γ., Σχεδιασμός των Μεταφορών και Κυκλοφοριακή Τεχνική, 

Τόμος 1, Εκδόσεις Παρατηρητής, 1986.  

Λυμπέρης Κ., Σιδηροδρομική Θεωρία και εφαρμογές, τόμοι Ι και ΙΙ, εκδόσεις Συμμετρία, 2009 

 Δοκουμετζίδης Ι., Ευμολπίδης Β., Κυκλοφοριακό πρόβλημα στις πόλεις της επαρχίας. Έρευνα ανά 

την Ελλάδα., Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, 1980 

 

 (Συμπληρωματικό υλικό)  
Σημειώσεις μαθήματος μέσω e-learning 

 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ GIS III : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 904 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS III : Εφαρμογές 

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    2Θ +1ΑΠ+1Ε 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, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

συνιστάται να υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο γνώσης από 
το μάθημα :  Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ (GIS 
II) 

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 

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων αλλά και γνώσεων εμβάθυνσης, σε 
διάφορες εφαρμογές των  Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Το περιεχόμενο του, 
εστιάζεται στην χρήση με επιστημονική τεκμηρίωση, εφαρμογών και εργαλείων – διαδικασιών GIS, 
σε ζητήματα όπως είναι η Διαχείριση Στόλου Οχημάτων, η εύρεση βέλτιστων διαδρομών, η χρήση 
ασαφούς λογικής σε εφαρμογές GIS, η δημιουργία πιθανοτικών χαρτών και η ανάλυση δικτύων 
υποδομών Κοινής Ωφέλειας. 
 
  Συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει στη δυνατότητα των σπουδαστών για τη γνώση και τη 
εφαρμογή τοπολογικών κανόνων σε γεωγραφικά δεδομένα, τις δυνατότητες χωρικής ανάλυσης που 
παρέχουν τα λογισμικά GIS, την κατανόηση αρχών και μεθόδων χωρικής στατιστικής, καθώς και τη 
δόμηση γεωγραφικών βάσεων δεδομένων από αναλυτικές συντεταγμένες για αντικείμενα με  
ιδιαίτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά.    
 
 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ GIS III : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

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

 διαχειρίζεται ψηφιακά υπόβαθρα που προκύπτουν από αναλυτικές συντεταγμένες 
και αφορούν χαρακτηριστικά με ιδιαίτερη γεωμετρία 

 δομεί γραμμικά ψηφιακά υπόβαθρα με τη λογική ανάλυσης δικτύου 

 κατανοεί και χρησιμοποιεί τεκμηριωμένα σε διάφορες εφαρμογές, εργαλεία χωρικής 
ανάλυσης 

 γνωρίζει τις δυνατότητες της χωρικής στατιστικής 

 εφαρμόζει αλγόριθμους εύρεσης βέλτιστης διαδρομής 

 αναλύει γεωγραφικά και άλλα δεδομένα, ώστε να παράγει πιθανοτικούς χάρτες 

 εφαρμόζει τεχνικές GIS, για τη διαχείριση στόλου οχημάτων 

 γνωρίζει μεθόδους εξόρυξης γνώσης από γεωγραφικά δεδομένα 

 γνωρίζει τη σχέση του εθελοντισμού με τα GIS 
 

 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 

 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: 

 Διαχείριση αναλυτικών συντεταγμένων σε περιβάλλον GIS (COGO).  

 Τοπολογία  

 Ανάλυση δικτύων υποδομών Κοινής Ωφέλειας (Network Analysis) 

 Χωρική ανάλυση (Spatial Analysis) 

 Χωρική στατιστική (Spatial Statistics) 

 Αλγόριθμοι   βέλτιστων διαδρομών (Corridor Analyst -Least Cost Path) 

  Εφαρμογές των GIS με ασαφή λογική (Fuzzy Logic)   

 Πιθανοτικοί Χάρτες (Probability maps) 

 Εφαρμογές Γεωστατιστικής (Geostatistics) 

 Εφαρμογές των GIS στη Δημόσια Υγεία, στην Αρχαιολογία και στο περιβάλλον 

 Διαχείριση Στόλου οχημάτων (Fleet Management) σε περιβάλλον GIS  

 Εξόρυξη γνώσης (Data Mining) από γεωγραφικά δεδομένα 

 Εθελοντικά Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Volunteered Geographic Information –
VGI ) 

 
Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων 

 Δημιουργία εργαλείων αυτοματοποίησης διαδικασιών σε περιβάλλον GIS 

  Άσκηση εφαρμογής εργαλείων χωρικής ανάλυσης 

 Άσκηση εφαρμογής βέλτιστων διαδρομών 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ GIS III : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 Άσκηση εφαρμογής διαχείρισης στόλου οχημάτων 

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 GIS ανοιχτού κώδικα (QGIS) και 

εμπορικό (ARCGIS) 

 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 

Εργαστηριακές ασκήσεις 13 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

13 ώρες 

Συγγραφή εργασιών 36 ώρες 

Εκπόνηση μελέτης 
(project) 

34 ώρες 

 Σεμινάρια 04 ώρες 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 04 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  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. 
Μέθοδος αξιολόγησης:    Γραπτή εργασία, γραπτή εξέταση 
Κριτήρια αξιολόγησης:  
 
Γραπτή Εργασία :  40 % 
Οι εργασίες θα είναι 4. 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 : 

 Κωστής Κουτσόπουλος, Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και ανάλυση χώρου, 
Εκδόσεις Δίσιγμα, 2017 

 A P.A. LONGLEY- M.F GOODCHILD, D.J MAGUIRE, D.W RHIND, Συστήματα και επιστήμη 
γεωγραφικών πληροφοριών (2η έκδοση), Εκδόσεις: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2010 
 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 International Journal of Geographical Information Science 
https://www.tandfonline.com/toc/tgis20/current 
 

 Transactions in GIS 
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679671 

 

 

https://www.tandfonline.com/toc/tgis20/current
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679671


ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 905 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Φυσικοί κίνδυνοι & Τεχνικά Έργα: Πρόληψη & Διαχείριση 
Φυσικών Καταστροφών 

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, Εργαστήριο 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 

Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

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 παροχή γνώσεων σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση φυσικών 
κινδύνων. 
Διασυνδέει γνώσεις των κεντρικών επιστημονικών περιοχών που καλύπτει το Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών (Γεωπληροφορική & Τοπογραφία) με βασικές έννοιες, αρχές, μεθοδολογίες 
και διαδικασίες που έχουν σχέση με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των φυσικών κινδύνων στα τεχνικά 
έργα και στην κοινωνία με έμφαση σε θέματα πρόληψης μέσω σχεδιασμού και διαχείρισης φυσικών 
καταστροφών.  

Σκοπός είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που δίνουν στους αποφοίτους, τη δυνατότητα συμμετοχής 
(αυτόνομα ή σε ομάδες έρευνας) σε έρευνες και δράσεις σχετικές με την πρόληψη και διαχείριση 
φυσικών καταστροφών είτε στα πλαίσια σχεδιασμού τεχνικών έργων είτε ανεξάρτητα σε περιοχές 
με πιθανά προβλήματα. 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 



ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

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 

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 Λήψη αποφάσεων 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 Φυσικοί κίνδυνοι. Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και στον κόσμο.  

 Βασικές έννοιες εκτίμησης και διαχείρισης φυσικών κινδύνων (επικινδυνότητα (hazard), 
διακινδύνευση (risk), τρωτότητα (συστημική, κατασκευαστική, οικονομική κλπ), 
ανθεκτικότητα/προσαρμοστικότητα (resilience). 

 Η αλληλεπίδραση ανθρωπογενών επεμβάσεων στο περιβάλλον και φυσικών κινδύνων, 
διακινδύνευσης, τρωτότητας. 

 Αρχές πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Αβεβαιότητα εκτιμήσεων. 

 Έγκαιρη προειδοποίηση. Αρχές, εφαρμογή, περιορισμοί.  

 Σύγχρονες Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής στην πρόληψη & διαχείριση φυσικών 
καταστροφών με εφαρμογή τόσο στη συλλογή δεδομένων πεδίου και κοινή 
πρόσβαση/χρήση όσο και στη διάχυση πληροφοριών μέσω ιστού. 

 Παραδείγματα εφαρμογής: Πρόληψη και διαχείριση καταστροφών από σεισμούς, 
πλημμύρες, άλλους γεωλογικούς/γεωτεχνικούς κινδύνους (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, 
ρευστοποιήσεις), από ξηρασία, ερημοποίηση, εδαφική διάβρωση και από δασικές 
πυρκαγιές. 

 
Περιεχόμενα εργαστηριακών ασκήσεων: 

 Συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων πεδίου και τηλεπισκόπησης. 

 Εφαρμογή μοντέλων εκτίμησης φυσικών κινδύνων και διακινδύνευσης. 
 

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 

 Εξειδικευμένα και δωρεάν λογισμικά (SAGA GIS & 
QGIS) για την ανάπτυξη εφαρμογών Συστημάτων 
Γεωγραφικών Πληροφοριών για την εκτίμηση 
φυσικών κινδύνων καθώς και τη λήψη αποφάσεων 
για την πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών 
καταστροφών.  

 Λογισμικό τηλεπισκόπησης και οδηγός χρήσης και 
εφαρμογών του λογισμικού τηλεπισκόπησης στα 



ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Ελληνικά (pdf). 

 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 

39 

Αυτοτελής Μελέτη 52 
  

  

Σύνολο Μαθήματος  143 
 

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: 

 

 Ευθύμιος Λέκκας. Φυσικές & Τεχνολογικές Καταστροφές. Έκδοση: Τομέας Δυναμικής, 
Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας – Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος // 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ISBN: 960-90329-0-7. 

 Papatheodorou Konstantinos. Flood Hazard Assessment. POLITEHNICA PRESS, University 
Politehnica Bucuresti, 2017. ISBN: 978-606-515-751-4. 

 Καλλιόπη Σαπουντζάκη, Μιράντα Δανδουλάκη. Κίνδυνοι και Καταστροφές. Έννοιες και 
Εργαλεία Αξιολόγησης, Προστασίας, Διαχείρισης. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα. 
ISBN: 978-960-603-305-6. Copyright © ΣΕΑΒ, 2015. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 906 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικά θέματα συνορθώσεων και εφαρμογές 

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 :Γεωδαισία ΙΙ: Αποτυπώσεις – Χαράξεις, 
Γεωδαισία ΙΙΙ: Γεωμετρική και Δίκτυα, Γεωδαισία IV: 
Δορυφορική (GPS) 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Ηλεκτρονική σελίδα 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. 
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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 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος:. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές αποκτούν μια βασική κατανόηση της 
θεωρίας, των προηγμένων μεθόδων και των εφαρμογών της σύγχρονης γεωδαισίας με τη χρήση 
δορυφορικών και διαστημικών τεχνολογιών. 

Σκοπός:  Ο φοιτητής να κατανοήσει στην πράξη τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των 
δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού, να έχει πρακτική γνώση των μετρητικών τεχνολογιών 
ανάλογα με τις απαιτήσεις ακρίβειας, και να χρησιμοποιήσει τα λογισμικά επεξεργασίας των 
μετρήσεων. 

 

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας: 

 Ανασκόπηση βασικών αρχών της θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων  

 Προβλήματα συνόρθωσης "διευρυμένης μοντελοποίησης"  

 Προβλήματα συνόρθωσης "αδύναμης πληροφορίας", ασταθή μοντέλα και τεχνικές εκτίμησης 

παραμέτρων μέσω κανονικοποίησης  

 Προβλήματα συνόρθωσης "δυναμικής πληροφορίας" μέσω τεχνικών Kalman filtering  

 Προβλήματα συνόρθωσης "πολυδιάστατης μέσης τιμής" και βέλτιστη προσαρμογή πολλαπλών 

σετ χωρικών δεδομένων 

 Προβλήματα συνόρθωσης για την εκτίμηση αγνώστων συναρτήσεων-πεδίων μέσω στοχαστικής 

μοντελοποίησης 

 Παραδείγματα - Εφαρμογές 

 

Περιεχόμενα εργαστηριακών ασκήσεων.  
Εφαρμογές  με ειδικές γεωδαιτικές τεχνικές μετρήσεων, της διαφορικής λειτουργίας του GPS. 
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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 

 

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. 
 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
(συνδυασμός από τα παρακάτω) 

 

 Δερμάνης Αθανάσιος, Συνορθώσεις παρατηρήσεων και θεωρία εκτίμησης, Τόμος 2, Εκδόσεις 

Ζήτη Πελαγία & ΣΙΑ ΙΚΕ, 1996 

 Δερμάνης Αθανάσιος, Φωτίου Αριστείδης, Μέθοδοι και εφαρμογές συνόρθωσης παρατηρήσεων, 

Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & ΣΙΑ ΙΚΕ, 1995 

(Συμπληρωματικό υλικό)  
Σημειώσεις μαθήματος μέσω e-learning. 

 

 



 
 
ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προοπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 907 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βαρυτημετρία 

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 
 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 

Επιστημονικής Περιοχής  (Μάθημα Ειδικότητας) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

συνιστάται να υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο γνώσης από 
τα μαθήματα : Μαθηματικά, Στατιστική και Θεωρία σφαλμά-
των, Εφ. Πληροφορική Ι & ΙΙ, μαθήματα γεωδαισίας προη-
γούμενων εξαμήνων.  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΈΡΕΤΑΙ 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 Βαρυτημετρία εντάσσεται στα μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής  (Μάθημα Ειδικότητας). 
 
Εισαγωγή στη Φυσική Γεωδαισία. Μέθοδοι προσδιορισμού του Γεωειδούς. Βασικές παράμετροι του 
πεδίου βαρύτητας της Γης, μετρήσεις απόλυτων και σχετικών τιμών της βαρύτητας και σχετικά 
πειράματα. Κατανόηση των σφαλμάτων των μετρήσεων βαρύτητας και των τεχνικών απομάκρυνσης 
τους. Σύγχρονές μέθοδοι προσδιορισμού του πεδίου βαρύτητας με χρήση δορυφόρων, δορυφορικές 
αποστολές.  Αναγωγές των παρατηρήσεων για τον προσδιορισμό μοντέλων γεωειδούς. Συνδυασμός 
επίγειων και δορυφορικών μεθόδων. Συνδυασμός με GPS. 
  



 
 
ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ 

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

 Αναλύει παρατηρήσεις βαρύτητας και προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις. 

 Διορθώνει Γεωδαιτικές μετρήσεις. 

 Συνορθώνει βαρυτημετρικά δίκτυα. 

 Συνδυάζει επίγειες και δορυφορικές μεθοδολογίες. 

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 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αυτόνομη εργασία 

 Ομαδική εργασία 

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Περιγραφή μαθήματος:   

Πεδίο βαρύτητας της Γης, Δυναμικό βαρύτητας, ισοδυναμικές επιφάνειες, κανονικό πεδίο 
βαρύτητας. Απόκλιση κατακορύφου. Διαταρακτικά μεγέθη και στατιστική περιγραφή του πεδίου 
βαρύτητας. Αναγωγές της βαρύτητας και ισοστασία. Συστήματα αναφοράς και συστήματα υψών. 
Γεωειδές, μέθοδοι προσδιορισμού του Γεωειδούς, ολοκληρωματικές και στοχαστικές μέθοδοι 
προσδιορισμού.  Ανάλυση σε σφαιρικές αρμονικές. Μετρήσεις βαρύτητας και όργανα. 
Προσδιορισμός τοπικού γεωειδούς, διόρθωση γεωδαιτικών μετρήσεων. Συνδυασμός με GPS. 
Διαστημικές μέθοδοι προσδιορισμού του γήινου πεδίου βαρύτητας. Δορυφορική αλτιμετρία. 
Βαρυτημετρικά δίκτυα εγκατάσταση και συνόρθωση. Διαχρονικές μεταβολές της βαρύτητας. 
Βαρυτημετρικά δίκτυα μεγάλης ακρίβειας. Συμβολή των βαρυτημετρικών μετρήσεων στη 
γεωδυναμική.  

 

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας: 
 Εισαγωγή στο πεδίο βαρύτητας. Ιστορική Αναδρομή. Στοιχεία από την Γεωμετρική Γεωδαισία. 

Χαρακτηριστικά μεγέθη, ορισμοί.  

 Συστήματα αναφοράς και συστήματα υψών. Ανωμαλία και διαταραχή της βαρύτητας, δεύτερες 

παράγωγοι του δυναμικού. Αναγωγές βαρύτητας και ισοστασία.  

 Ορισμός της επιφάνειας του Γεωειδούς, τα προβλήματα Stokes και Molodensky. Εισαγωγή στις 

μεθόδους προσδιορισμού του Γεωειδούς, ολοκληρωματικές και στοχαστικές μέθοδοι. 

Παγκόσμια μοντέλα. Ανάλυση σε σφαιρικές αρμονικές. 

 Μέθοδοι προσδιορισμού του γεωειδούς, μοντέλα συνόρθωσης, πολυωνυμικός προσδιορισμός. 

Συνάρτηση συμμεταβλητότητας, πρόγνωση  πεδίου βαρύτητας.  

 Μέθοδος σημειακής προσαρμογής, συνδυασμός σημειακής προσαρμογής και ολοκληρωματικής 

μεθόδου. 



 
 
ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ 

 Φασματικές τεχνικές. Ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT). Εφαρμογή στην πράξη.  

 Μετρήσεις, και όργανα μετρήσεων. Βαρυτημετρικά δίκτυα. Επίλυση δικτύων. 

 Η επίδραση του πεδίου βαρύτητας στις γεωδαιτικές μετρήσεις. Συνδυασμός με GPS. 

 Διαστημικές τεχνικές. Μέτρηση των δευτέρων παραγώγων του δυναμικού της βαρύτητας. 

Ανάλυση δορυφορικών παρατηρήσεων. Σύγχρονες δορυφορικές αποστολές. Δορυφορική 

Αλτιμετρία.  

 Δίκτυα υψηλής ακρίβειας.  

 Στοιχεία από Γεωφυσικές διασκοπήσεις. Συμβολή των βαρυτημετρικών μετρήσεων στον 

προσδιορισμό των γεωμετρικών μεταβολών του φλοιού της γης  

 

Περιεχόμενα εργαστηριακών ασκήσεων. 
Σχετικά με το Εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος πραγματοποιούνται εργασίες πεδίου και 
γραφείου.Οι εργασίες πεδίου αποτελούν αντικείμενο ομαδικής εργασίας. Τα τέσσερα (4) 
εργαστήρια αφορούν βιβλιογραφική έρευνα και Ασκήσεις σε ΗΥ από υπάρχοντα δεδομένα και τα 
υπόλοιπα εργασίες πεδίου και ακολουθούν εργασίες γραφείου για την επεξεργασία των 
παρατηρήσεων, τα αποτελέσματα και συγκρίσεις. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο  
Εργασίες πεδίου και 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 εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.  
Χρήση προγράμματος στατιστικής και εξειδικευμένων 
ακαδημαϊκών προγραμμάτων. 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 ώρες 

Α/Π  

Εργαστηριακές ασκήσεις 26 ώρες 

Προετοιμασία ασκήσεων 13ώρες 

Επίλυση ασκήσεων 39ώρες 

Αυτοτελής μελέτη 39ώρες 

  

  

  

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. 

 



 
 
ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
(συνδυασμός από τα παρακάτω) 

 Αραμπέλος Δ., Βαρυτημετρία, εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2000. 

 Αραμπέλος Δ., Τζιαβός Ηλ, Εισαγωγή στο πεδίο βαρύτητας της γης, εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2007 

 Αραμπέλος Δ., Εισαγωγή στη θεωρία του Δυναμικού, εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2007 

 Κατσάμπαλος Κ., Τζιαβός Ηλ, Φυσική Γεωδαισία, εκδόσεις ΖΗΤΗ, 1992 

(Συμπληρωματικό υλικό)  

Σημειώσεις μαθήματος μέσω e-learning. 

 



ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ  ΠΟΛΕΙΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 908 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακές και έξυπνες  πόλεις 

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    2Θ +1ΑΠ+1Ε 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, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

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 

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων αλλά και γνώσεων εμβάθυνσης, σε 
ζητήματα που αφορούν τις ψηφιακές – ευφυείς πόλεις και σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο της 
γεωπληροφορικής. Το περιεχόμενο του, εστιάζεται στην κατανόηση της καινοτόμου τεχνολογίας 
που αναδύεται για τις σύγχρονες πόλεις και στον προσδιορισμό των εφαρμογών και των 
απαιτήσεών τους, στα πλαίσια υλοποίησης προτάσεων που εμπεριέχουν σύγχρονες τεχνολογίες 
γεωπληροφορικής.  
 
  Συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει στη δυνατότητα των σπουδαστών για τη γνώση του 
απαραίτητου θεωρητικού υποβάθρου για την αναπαράσταση τρισδιάστατων αντικειμένων και τη 
δόμηση ψηφιακών μοντέλων αστικών περιοχών (City Models), μοντέλων κτιριακών πληροφοριών 
(ΒΙΜ) και τον συνδυασμό GIS-CAD και ΒΙΜ. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

 γνωρίζει τη σημασία των όρων που σχετίζονται με τις ευφυείς πόλεις 

 γνωρίζει τις δυνατότητες της τεχνολογίας που αφορά τις ψηφιακές-ευφυείς πόλεις  



ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ  ΠΟΛΕΙΣ 

 ενημερωθεί για τις εφαρμογές που υλοποιούνται σε διεθνές επίπεδο  

 προτείνει και υλοποιεί σύγχρονες και καινοτόμες σχετικές εφαρμογές 

Γεωπληροφορικής  

 γνωρίζει το θεωρητικό υπόβαθρο  για την  αναπαράσταση τρισδιάστατων 

αντικειμένων 

 κατανοεί και αναλύει χαρακτηριστικά και ιδιότητες για τον τρισδιάστατο σχεδιασμό 

του Αστικού Χώρου 

 δομεί δυναμικά τρισδιάστατα μοντέλα πόλεων 

 γνωρίζει την τεχνολογία και τις εξελίξεις της, σε θέματα σχετικά με τα μοντέλα 

πληροφοριών κτιρίων (BIM) 

 συνδυάζει τις τεχνολογίες των GIS με τα σχεδιαστικά προγράμματα (CAD) και τα 

μοντέλα πληροφοριών κτιρίων (BIM) 

 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 

 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: 

 Ψηφιακές και έξυπνες πόλεις - Ορισμοί 

 Λειτουργικότητα, χαρακτηριστικά και παράγοντες έξυπνης πόλης 

 Εφαρμογές – Παραδείγματα έξυπνων πόλεων 

 Πληροφοριακό Σύστημα EU Smart Cities, City Information Modeling 

 Καινοτόμες εφαρμογές  Γεωπληροφορικής για έξυπνες πόλεις 

 Αναπαράσταση τρισδιάστατων αντικειμένων  

 Τρισδιάστατος Σχεδιασμός του Αστικού Χώρου 

 Δυναμικά τρισδιάστατα μοντέλα πόλεων 

 Εικονική  / Επαυξημένη   / Μεικτή  πραγματικότητα 

 Μοντέλα Πληροφοριών Κτιρίων (ΒΙΜ) 

 ΒΙΜ, CAD και GIS 
 
Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων 

 Περιβάλλον λογισμικού αναπαράστασης 3D αντικειμένων City Engine  

  Μοντελοποίηση διαδικασιών και κανόνες σε 3D Δυναμικά μοντέλα πόλεων 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ  ΠΟΛΕΙΣ 

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 

 Ειδικά λογισμικά 3D 

 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 

Εργαστηριακές ασκήσεις 13 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

13 ώρες 

Συγγραφή εργασιών 36 ώρες 

Εκπόνηση μελέτης 
(project) 

34 ώρες 

 Σεμινάρια 04 ώρες 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 04 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  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. 
Μέθοδος αξιολόγησης:    Γραπτή εργασία, γραπτή εξέταση 
Κριτήρια αξιολόγησης:  
 
Γραπτή Εργασία :  40 % 
Οι εργασίες θα είναι 2. 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 : 

  Δημοπούλου, Ε., 2015. nD Κτηματολόγιο. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3661 

 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 

 Δημούλας, Χ., 2015. Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων. [ηλεκτρ. βιβλ.] 
Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 
http://hdl.handle.net/11419/4343 

 Vinod Kumar,  Geographic Information System for Smart Cities, 2013, Εκδόσεις Copa 
Publishing Group, ISBN: 9788 1924 73352 

 

http://hdl.handle.net/11419/4343
http://hdl.handle.net/11419/3661
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4491


ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙΙ : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 909 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χαρτογραφία ΙΙΙ : Χαρτογραφική σύνθεση και παραγωγή 

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    2Θ +1ΑΠ+1Ε 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, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

συνιστάται να υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο γνώσης από 
τα μαθήματα : Χαρτογραφία Ι και Χαρτογραφία ΙΙ 

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 

Το μάθημα αναφέρεται σε ζητήματα εμβάθυνσης στην κατανόηση εξειδικευμένων αρχών 
και νέων τεχνικών χαρτογράφησης, σε μεθόδους και προβλήματα της χαρτογραφικής 
διαδικασίας, καθώς και στην ψηφιακή σύνταξη χαρτογραφικού προϊόντος για 
αναπαραγωγή με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. 
  
Πιο συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει στη δυνατότητα των σπουδαστών να αναζητούν, 
αξιολογούν  και χρησιμοποιούν, βέλτιστες χαρτογραφικές τεχνικές, για την παραγωγή αλλά 
και την αξιοποίηση ενός χάρτη. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

 αναγνωρίζει τα σημαντικά χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν τη θεματική 
πληροφορία σε έναν χάρτη και προσδίδουν γενικά, προστιθέμενη αξία  

 κατανοεί και χρησιμοποιεί βέλτιστες πρακτικές  σύνταξης  ενός χάρτη, 
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 χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία, που αναδεικνύουν το τελικό αποτέλεσμα 
(χάρτη), 

 χρησιμοποιεί διαδικασίες αυτοματοποίησης, στην παραγωγή χαρτών με 
πολλά Φύλλα Χάρτη 

 αναζητά, αξιολογεί και αξιοποιεί αρχειακό υλικό χαρτών, 

 γνωρίζει μεθόδους αξιοποίησης ενός χάρτη ή γενικά χαρτογραφικού 
υποβάθρου για την εξιστόρηση γεγονότων 

 γνωρίζει τη διαδικασία, δημοσιοποίησης χαρτογραφικού περιεχομένου στο 
δίκτυο 

 

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 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αυτόνομη Εργασία 

 Ομαδική Εργασία 

 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: 

 Αρχές, προβλήματα και βελτιστοποίηση της χαρτογραφικής σύνθεσης.  

 Χαρτογραφικές παρεμβολές, εξομαλύνσεις και γενικεύσεις.  

 Σχέση μεταξύ Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και του ψηφιακού 
χάρτη. Χαρτογραφικές αναπαραστάσεις (cartographic representation) 

 Αυτοματοποίηση χαρτογραφικής παραγωγής 

 Βιβλιογραφικές πηγές – Χαρτογραφικές πηγές στο διαδίκτυο. Δορυφορική 
χαρτογραφία 

 Γεωαναφορά ιστορικών και άλλων παλαιών χαρτών. Χαρτογραφική τεκμηρίωση 

και αρχειοθέτηση 

 Χάρτες  ΜΜΕ, χάρτες προβολής-προώθησης, χάρτες σε έντυπα. Χαρτοκεντρικά  
γραφήματα (map infographics) 

 Χάρτες στο Ιnternet. Web-Mapping και χαρτογραφικές εφαρμογές-λογισμικά 

 Χαρτογραφικοί Άτλαντες. Εθνικοί, σχολικοί, ειδικού σκοπού, ηλεκτρονικοί 
άτλαντες. Θεματικοί. Ψηφιακοί Άτλαντες και Χαρτογραφία Πολυμέσων 

 Δυναμική Χαρτογραφία (Animated or time lapse Cartography) 

 Χαρτοκεντρικές ιστορικές αφηγήσεις και παρουσιάσεις 
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Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων 

 Γεωαναφορά ιστορικωών χαρτών 

 Σύνταξη χαρτοσύνθεσης με χρήση χαρτογραφικών  αναπαραστάσεων 

 Αυτοματοποιημένη παραγωγή Φύλλων Χάρτη 

 Υλοποίηση χαρτοκεντρικής ιστορικής αφήγησης και παρουσίασης 
 

 

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 

 Ειδικό 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 

Εργαστηριακές ασκήσεις 13 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

13 ώρες 

Συγγραφή εργασιών 36 ώρες 

Εκπόνηση μελέτης 
(project) 

34 ώρες 

 Σεμινάρια 04 ώρες 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 04 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  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. 
Μέθοδος αξιολόγησης:    Γραπτή εργασία, γραπτή εξέταση 
Κριτήρια αξιολόγησης:  
 
Γραπτή Εργασία :  40 % 
Οι εργασίες θα είναι 4. 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 : 

 Ευάγγελος Λιβιεράτος, 25 Αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών –Μια περιήγηση από 
τους Ίωνες στον Πτολεμαίο και το Ρήγα , Εκδόσεις Ζήτη , Θεσσαλονίκη, 2007 

 Robinson A.,Morrison J., Muehrcke P., Kimerling J. Guptill S, "Στοιχεία 
Χαρτογραφίας", Αθήνα, Εκδόσεις Ε.Μ.Π. , 2002 

 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 

http://hdl.handle.net/11419/2506
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 MacEachren, A, How Maps Work: Representation, Visualisation and Design, Guilford 
Press., 2008 

 Slocum, Α. Τ., Thematic Cartography and Geographic Visualization, Pearson Prentice 
Hall , 2009 

 Dent B.D., Torguson J.S. & Hodler T.W,  Cartography. Thematic Map Design (6th 
ed.). New York: McGraw-Hill. , 2009 

 Kraak M.J. & Ormeling F., Cartography: Visualization of Geospatial Data (2nd ed.), 
Prentice Hall, London, 2003 

 
-Ιστοσελίδες: 

 International Cartographic Association: http://icaci.org/ 

 Cartography and Geographic Information Science: https://cartogis.org/ 
 

 

https://cartogis.org/
http://icaci.org/


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 910 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

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 

Επιστημονικής Περιοχής και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
(Μάθημα Ειδικότητας) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

συνιστάται να υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο γνώσης από 
τα μαθήματα : Τεχνικό-τοπογραφικό σχέδιο Ι και ΙΙ. Πολεο-
δομικός σχεδιασμός, περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων 
και ανοικτών χώρων, γεωδαισία IV : Δορυφορική (GPS), 
Συστήματα Γεωγραφικών πληροφοριών Ι και ΙΙ. 

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 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, εντάσσεται στα μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής  

Σκοπός της ύλης του μαθήματος είναι η απόκτηση ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο/η απόφοι-
τος/η, για αυτοδύναμη, αλλά και ομαδική εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, προκειμένου να: 
μπορεί να εφαρμόσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να διαχωρίσει τις κατηγορίες των στερεών 
αποβλήτων με τις ανάλογες ιδιαιτερότητες τους, επιλέγει και εφαρμόζει μεθόδους συλλογής των,  
χρησιμοποιεί μεθοδολογίες διαχείρισης, γνωρίζει διαδικασίες ανακύκλωσης/ανάκτησης υλικών,  
έχει τη δυνατότητα χωροθέτησης χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) με τη χρήση 
GIS, εκπονεί ή/και συμμετέχει σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός ΧΥΤΑ 
 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για θέματα που σχετίζονται με τη 
συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων, τη χωροθέτηση ΧΥΤΑ, 
ώστε ο/η απόφοιτος/η να συνεργάζεται με ευχέρεια με άλλες ειδικότητες.  

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

 εφαρμόζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

 διαχωρίσει τις κατηγορίες των στερεών αποβλήτων, με τις ανάλογες ιδιαιτερότητές τους 
(επικίνδυνα). 

 επιλέγει τρόπους συλλογής και μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων, με τη χρήση GIS 

 γνωρίζει μεθόδους διαχείρισης, επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων 

 χωροθετεί ΧΥΤΑ με χρήση GIS. 

 Εκπονεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

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 οικονομική συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων. 

 Ομαδική εργασία, είναι το αντικείμενο από τη φύση του.   

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον με μεθόδους ανακύκλωσης και διάθεσης 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σκοπός: η απόκτηση ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο/η απόφοιτος/η, για αυτοδύναμη, αλλά 
και ομαδική εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, προκειμένου : μπορεί να εφαρμόσει το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να διαχωρίσει τις κατηγορίες των στερεών αποβλήτων με τις ανάλογες 
ιδιαιτερότητες τους, επιλέγει και εφαρμόζει μεθόδους συλλογής των,  χρησιμοποιεί μεθοδολογίες 
διαχείρισης, γνωρίζει διαδικασίες ανακύκλωσης/ανάκτησης υλικών, έχει τη δυνατότητα χωροθέ-
τησης χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) με τη χρήση GIS, εκπονεί ή/και συμμετέχει 
σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός ΧΥΤΑ 

Στόχος : του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για για θέματα που σχετίζονται με τη 
συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων, τη χωροθέτηση ΧΥΤΑ, 
ώστε ο/η απόφοιτος/η να συνεργάζεται με ευχέρεια με άλλες ειδικότητες 

Περιγραφή μαθήματος: 

Αναδρομή και υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με τη διαχείριση αστικών στερεών 
αποβλήτων. Επισήμανση και διαφοροποίηση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων 
(Χ.Α.Δ.Α.), από τους ΧΥΤΑ, το γενικότερο πλαίσιο και οι κατευθύνσεις πολιτικής στη χώρα μας. Το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ορισμοί-έννοιες της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Πηγές προέλευσης 
των στερεών αποβλήτων. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των στερεών αποβλήτων. Αστικά και 
ειδικά (μη επικίνδυνα, επικίνδυνα, νοσοκομειακά). Σκοπός και στόχοι της διαχείρισης. Στάδια 
διαχείρισης. Η διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων σε Ευρωπαϊκές πόλεις. Η οικονομική 
διάσταση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Τεχνολογίες συλλογής, μεταφόρτωσης, μεταφο-
ράς. Πληθυσμιακά δεδομένα και απόβλητα. Παράγοντες χωροθέτησης κάδων συλλογής απορριμμά-
των σε αστικό περιβάλλον. Οχήματα συλλογής. Η συμβολή των GIS στη χωροθέτηση και για τον κα-
θορισμό των βέλτιστων διαδρομών των απορριμματοφόρων. Τεχνολογίες επεξεργασίας των απορ-
ριμμάτων οικιακού τύπου. Μηχανική και βιολογική επεξεργασία. Καύση. Συγκριτική αξιολόγηση. 
Ανακύκλωση-εναλλακτική διαχείριση. Διαλογή στην πηγή. Υγειονομική ταφή. Παράγοντες και 
μεθοδολογίες χωροθέτησης ΧΥΤΑ. Η συμβολή των GIS στη χωροθέτηση. Διαχείριση βιοαερίου και 
στραγγισμάτων, κομποστοποίηση. Μελλοντική ανάπλαση ΧΥΤΑ. Αρχές ορθολογικού Εθνικού σχεδια-
σμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων οικιακού τύπου. Χρηματοδοτικά μέσα και ΣΔΙΤ. Τεχνοοι-
κονομική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών.  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΧΥΤΑ 
 

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας: 

 Υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων. Οι 
χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), το πλαίσιο και οι κατευθύνσεις στη 
χώρα μας. 

 Ορισμοί-έννοιες της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Νομοθεσία για τη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων.  

 Σκοπός και στόχοι της διαχείρισης. Πηγές προέλευσης. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των 
στερεών αποβλήτων. Αστικά και ειδικά (μη επικίνδυνα, επικίνδυνα, νοσοκομειακά)  

 Στάδια διαχείρισης. Η διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων σε Ευρωπαϊκές πόλεις 

 Η οικονομική διάσταση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Τεχνολογίες συλλογής, 
μεταφόρτωσης, μεταφοράς. 

 Πληθυσμιακά δεδομένα. Παράγοντες χωροθέτησης κάδων συλλογής απορριμμάτων σε αστικό 
περιβάλλον. Οχήματα συλλογής. Η συμβολή των GIS στη χωροθέτηση και για τον καθορισμό των 
βέλτιστων διαδρομών των απορριμματοφόρων.  

 Τεχνολογίες επεξεργασίας των απορριμμάτων οικιακού τύπου. Συγκριτική αξιολόγηση. 

 Ανακύκλωση-εναλλακτική διαχείριση. Διαλογή στην πηγή. 

 Υγειονομική ταφή. Παράγοντες και μεθοδολογίες χωροθέτησης ΧΥΤΑ. Η συμβολή των GIS στη 
χωροθέτηση. Διαχείριση βιοαερίου και στραγγισμάτων, κομποστοποίηση. Μελλοντική ανάπλαση 
ΧΥΤΑ. 

 Αρχές ορθολογικού Εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων οικιακού τύπου. 
Χρηματοδοτικά μέσα και ΣΔΙΤ. Τεχνοοικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών.  

 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΧΥΤΑ 
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Περιεχόμενα εργαστηριακών ασκήσεων. 
Στο πλαίσιο του εργαστηριακού μέρους περιλαμβάνεται και η αναζήτηση πηγών των πρόσθετων 
δεδομένων που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση 
 
Δεδομένα που θα χορηγούνται :  

 ρυμοτομικό σχέδιο σε κλίμακα 1:1000 και τον/τους ΣΔ κατά περιοχές,  

 κτηματογραφικό διάγραμμα ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000, σε επίπεδο ΟΤΑ 
 
θα πρέπει να : 

 εκτιμηθεί η μοναδιαία παραγωγή απορριμμάτων (ΜΠΑ) και ο ρυθμός παραγωγής απορριμ-
μάτων (ΡΠΑ) 

 χωροθετηθούν οι κάδοι στο ρυμοτομικό σχέδιο, ώστε να εξυπηρετούν τους κατοίκους 

 οριστεί ο βέλτιστος αριθμός των απορριμματοφόρων εν κινήσει, που απαιτείται για τη συλλογή 
των απορριμμάτων από τους κάδους, αν όλα τα απορρίμματα συλλέγονται χωρίς κάδους 
διαλογής (δηλ. σε ένα κάδο). 

 χαραχθούν οι βέλτιστες διαδρομές ανά όχημα 

 χωροθετηθεί ΧΥΤΑ στην ευρύτερη περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη όμορα οικιστικά σύνολα, 
υδρογραφικό δίκτυο και ανάγλυφο εδάφους, ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ. 

 συνταχθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ως προμελέτη. 

 χωροθετηθούν αν κριθεί απαραίτητο σταθμοί μεταφόρτωσης. 
 
θα πρέπει τα προαναφερόμενα να  

 μελετηθούν για εναλλακτικά σενάρια, με διαλογή των αποβλήτων στην πηγή και επομένως 
κάδους συλλογής ανάλογα με το είδος.  

 προκύψουν τεχνοοικονομικά συμπεράσματα. 
 

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 

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 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

 
Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική. 
Στη θεωρία (70%): γραπτή εξέταση, με ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και 
επίλυση προβλημάτων. Σε κάθε ερώτηση αναγράφεται ο 
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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. 

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:)  

 Tchobanoglous G., Kreith F., Εγχειρίδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2018 

 Παναγιωτακόπουλος Δ., Βιώσιμη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, 2007 

 Σαββίδης Σ., Εμπλουτισμός στερεών αποβλήτων. Τεχνολογίες ανακύκλωσης., εκδόσεις Σεραφειμ 
Γ. Σαββίδης – S.G.S., 2007 

 
 (Συμπληρωματικό υλικό)  

Σημειώσεις μαθήματος μέσω e-learning 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΤΓ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 911 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Επιστήμη του 
μηχ/κού ΤΓ  

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 +2ΑΠ 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  

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 

Το μάθημα αποτελεί  εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας. Το παγκόσμια, διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό, τεχνολογικό και 
κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο διαμορφώνεται από παράγοντες όπως η 
παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, ο ανταγωνισμός, οι αγορές και η καινοτομία,   
παρουσιάζει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και ταυτόχρονα δημιουργεί και νέους κινδύνους. 
 
Στόχος του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της 
Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας, καθώς και η χρήση εργαλείων και μεθόδων 
ανάλυσης που εφαρμόζονται στο χώρο της γεωπληροφορικής και συμβάλλουν στην 
κατανόηση της επιχειρηματικής αγοράς. 
 
Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών, 
βασικών γνώσεων οικονομίας των επιχειρήσεων, ενώ παρουσιάζεται και η συμβολή της 
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καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην οικονομία.   
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 κατανοούν ζητήματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων  

 γνωρίζουν θέματα τεχνικο‐οικονομικής υποστήριξης των επιχειρήσεων 

 αναγνωρίζουν επενδυτικά και αναπτυξιακά κίνητρα 

 αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν κίνητρα σχετικά με την ανάληψη 
επιχειρηματικών δράσεων στην έναρξη της επαγγελματικής τους 
σταδιοδρομίας  

 καλλιεργήσουν την κρίση τους και τις ικανότητές τους στη λήψη αποφάσεων 
σε ότι αφορά στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων  

 έλθουν σε επαφή με επαγγελματίες του χώρου, γεγονός το οποίο δημιουργεί 
προοπτικές μελλοντικής απασχόλησης  

 ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους μέσω της υλοποίησης επιχειρηματικών 
σχεδίων  

 αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης 

  αναπτύξουν ερευνητική ικανότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

 αξιοποιούν επαγγελματικές ευκαιρίες με την παρουσίαση ολοκληρωμένων 
εργασιών σε ευρύ επαγγελματικό φάσμα 

 χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους στη Γεωπληροφορικής για ζητήματα που 
σχετίζονται με την ανάλυση αγοράς. 
 

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 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αυτόνομη Εργασία 

 Ομαδική Εργασία 

 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: 

 Ανάλυση των βασικών εννοιών και εργαλείων της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας.  

 Στρατηγικές για την καινοτομία, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη σε Εθνικό, 
Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Φορείς και θεσμοί που ενισχύουν την 
επιχειρηματικότητα. 
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 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ίδρυση, λειτουργία και διοίκηση μιας 
επιχείρησης (μικρού ή μεσαίου μεγέθους). 

 Επιχειρηματικό σχέδιο δράσης: Περιγραφή της επιχείρησης. Αγορά και 
Ανταγωνισμός, Στρατηγικό  Marketing.  Λειτουργική  Οργάνωση, Χρηματοδοτικές  
Ανάγκες.  Έλεγχοι. Αξιολόγηση της Επιχείρησης και του επιχειρηματία.   

 Τεχνικές διαχείρισης καινοτομίας: προώθηση καινοτομίας, τεχνολογική 
παρακολούθηση, διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σχεδιασμός 
και ανάλυση αξίας της καινοτομίας.  

 Διάγνωση και αξιολόγηση τεχνολογίας και καινοτομίας: διαγνωστικά εργαλεία, 
technology audits, δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης καινοτομίας.  

 Ανάλυση αγοράς μέσω τεχνολογίας γεωπληροφορικής 

 Φύλλα εργασίας, ασκήσεις, εφαρμογές και μελέτες ανάλυσης περιπτώσεων, 
διάγραμμα GANTT 

 Αξιολόγηση νέων επιχειρηματικών ιδεών και εγχειρημάτων. Μέτρηση της επίδοσης 
μιας επιχείρησης. Ανάλυση ευαισθησίας και ανάλυση ρίσκου και διαχείριση 
αβεβαιότητας, Ανάλυση SWOT.   

 Κοινωνικά δίκτυα και προοπτικές. Εργαλεία ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης. 
Τεχνολογίες υποστήριξης κοινωνικών δικτύων. Κοινωνικά δίκτυα σε μία 
επιχείρηση.  

 Παραδείγματα καινοτόμων επιχειρηματικών προσπαθειών στο χώρο του 
Μηχανικού και της Γεωπληροφορικής 

 Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) – Σημασία, περιγραφή ιδέας, 
ανάλυση αγοράς (προσφορά, ζήτηση, τεχνολογίες, προοπτικές, ανταγωνισμός,  
σχετικό με την επιστημονική ειδίκευση του Τοπογράφου και Γεωπληροφορικού  
Μηχανικού στο πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 Σύνδεση με τις επιχειρήσεις (προσκεκλημένοι ομιλητές από τον χώρο των νέων 
επιχειρηματιών και από τον χώρο των χρηματοδοτικών οργανισμών, οργάνωση 
επισκέψεων σε σχετικούς οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  
 

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 

 Ειδικό 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 26 ώρες 

Α/Π Εργαστηριακές 
ασκήσεις 

26 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

13 ώρες 

Συγγραφή εργασίας 34 ώρες 

Εκπόνηση μελέτης 
(project) 

34 ώρες 

 Σεμινάρια 06 ώρες 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 04 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  143 ώρες 
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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 % 
(οι εργασίες θα είναι 3 (Διάγραμμα GANTT ή/και SWOT 
ανάλυση, Ανάλυση Αγοράς, Εκπόνηση επιχειρηματικού 
σχεδίου). 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 : 

 Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, White Μ. A.,Bruton 
G.D. Εκδόσεις Κριτική, 2010 

 Γεωργαντά Ζ, Επιχειρηματικότητα και Management της επιχειρηματικής 
καινοτομίας, Εκδόσεις Ανικούλα, 2003 

 Χατζηκωνσταντίνου Γ., Γωνιάδης, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Εκδόσεις 
Gutenberg,2009 

 Christiansen J, Διαχείριση της ανταγωνιστικής καινοτομίας, Εκδόσεις Επίκεντρο,  
2009 

 Κορρές Γ.. Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη, 2015, [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: 
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,  
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/693/1/Korres_all.pdf  

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjOnuyEzcXjAhVJ1qYKHf0xD8oQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Frepository.kallipos.gr%2Fbitstream%2F11419%2F693%2F1%2FKorres_all.pdf&usg=AOvVaw10EVnUPt9eNRVHLkpeKqI0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjOnuyEzcXjAhVJ1qYKHf0xD8oQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Frepository.kallipos.gr%2Fbitstream%2F11419%2F693%2F1%2FKorres_all.pdf&usg=AOvVaw10EVnUPt9eNRVHLkpeKqI0


ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 912 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9
ο
  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Βιωσιμότητα και αστικό περιβάλλον. Ο ρόλος των μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής  

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 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 

Επιστημονικής περιοχής και Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Συνιστάται να υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο γνώσης από 
τα μαθήματα: Πολεοδομικός Σχεδιασμός, 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 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 
 έχουν εξασκηθεί στην χρήση των βασικών εργαλείων του πολεοδομικού σχεδιασμού 

στη πράξη 

 κατανοούν την έννοια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 

 αναγνωρίζουν την συνέχεια με υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού 

 έχουν εξασκηθεί στην οργάνωση και παρουσίαση ολοκληρωμένων πολεοδομικών 

προτάσεων 
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 αναγνωρίζουν τις περιβαλλοντικές διαστάσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού σε 

τοπικό περιφερειακό και πλανητικό επίπεδο 

 αναγνωρίζουν τη συνέχεια του πολεοδομικού σχεδιασμού με υπερκείμενο επίπεδα 

χωρικού σχεδιασμού καθώς και με τον αστικό σχεδιασμό 

- αναπτύξουν ικανότητες σύνθεσης πολυεπίπεδων στρατηγικών για το αστικό 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 

 
Σκοπός Να εξετάζονται θέματα που καθορίζουν εννοιολογικά τα ζητήματα της αστικής 
βιωσιμότητας προκειμένου να καθοριστούν οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη ενός 
κατάλληλο σύνθετου δείκτη προσδιορισμού της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.  

 
Στόχος  Ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον και ο ρόλος των μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής για την λήψη αποφάσεων για παράγοντες της βιώσιμης ανάπτυξης των 
αστικών περιοχών 
 

Σύντομη περιγραφή μαθήματος.  
Η έννοια της βιώσιμης πόλης ενσωμάτωσε τους στόχους της περιβαλλοντικής προστασίας, 
της κοινωνικής ισότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς να αμφισβητήσει το 
κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης, και χωρίς κοινωνικά μεταρρυθμιστική πρόταση.  Έτσι, ο 
στόχος της ανταγωνιστικότητας της πόλης στην ελεύθερη παγκόσμια αγορά, κεντρικός 
άξονας στη ρητορική των προγραμμάτων ‘αστικής αναγέννησης’ στις πόλεις του κόσμου τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες, ενσωματώνεται από το στόχο της αστικής βιωσιμότητας.    
 
Η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, όσο και η ελκυστικότητα της εικόνας του, καθώς 
και οι ‘πράσινες’ στρατηγικές αστικής διαχείρισης, αναδεικνύονται σε στοιχείο οικονομικής 
βιωσιμότητας, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και δεν αντιβαίνουν σε αυτήν. 
Οι πόλεις είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά διαφοροποιημένα περιβάλλοντα. Οι 
στρατηγικές της αστικής βιωσιμότητας εμπεριέχουν κοινωνικές και οικονομικές 
διαδικασίες και πολιτικές επιλογές και επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο διαφορετικούς 
ανθρώπους μέσα στο ανομοιογενές αστικό περιβάλλον. 
Πιο συγκεκριμένα επιδιώκονται:  
Η Εννοιολογική προσέγγιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της αστικής 
βιωσιμότητας προκειμένου να θεσπιστούν απαιτήσεις και κριτήρια επιλογής των στοιχείων 
– δεικτών που συνθέτουν τον Δείκτη Ποιότητας Περιβάλλοντος. 
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Η Μεθοδολογική προσέγγιση εκτίμησης Περιβαλλοντικής Αστικής Βιωσιμότητας. 
Επιλέγονται οι Δείκτες ως μεθοδολογικό εργαλείο αξιολόγησης της Περιβαλλοντικής και 
της Αστικής Βιωσιμότητας  

 
Σημαντικό βάρος δίνεται στη σχεδιαστική σύνθεση των προτάσεων σε συγκεκριμένες 
χωρικές σχέσεις και μορφές με δεδομένο τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του αντικειμένου. 
Επίσης επιδιώκεται να γίνουν κατανοητές τόσο οι διαφορετικές πτυχές όπως η κοινωνική, 
η οικονομική, η πολιτική, η τεχνική, κλπ. όσο και οι τρόποι συνέργειας και 
συμπληρωματικότητας που οδηγούν στη διατύπωση των τελικών προτάσεων, για βιώσιμες 
πόλεις. 
 
Τέτοια θέματα μεταξύ άλλων είναι: ο ρόλος των δημόσιων και ιδιωτικών αστικών 
ακινήτων, το πλαίσιο της αστικής διακυβέρνησης και οι διαδικασίες διαβούλευσης, οι 
τεχνικές υποδομές και τα δίκτυα, οι κοινωνικές συγκρούσεις και αποκλεισμοί, οι 
διαδικασίες χρηματοδότησης, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η ανθεκτικότητα σε 
κρίσεις και φυσικές καταστροφές, κ.ά. 
  

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 

 Σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD 

 Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης e-learning 

 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 ώρες 

Α/Π  

Εργαστηριακές ασκήσεις 
26 ώρες 

 

Προετοιμασία ασκήσεων 13 ώρες 

Επίλυση ασκήσεων 32 ώρες 

Αυτοτελής μελέτη 46 ώρες 
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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: 
 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ε., ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Α., ΚΑΥΚΑΛΑΣ, Γ., ΠΙΤΣΙΑΒΑ-ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. 

(2007/2014) Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές: Για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, 
Αθήνα: Kριτική.  

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

Κριτική. 
 

 


