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ARC_ΕΣ701 ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Ειδικό Εργαστήριο επιλογής χειμερινού εξαμήνου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ο χώρος ως ο υποδοχέας όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αποτελεί εννοιολογικό
και επιστημονικό αντικείμενο ενός ευρύτατου φάσματος θετικών και θεωρητικών επιστημών
αλλά ταυτόχρονα είναι και το αντικείμενο συγκεκριμένων πολιτικών και επεμβάσεων. Αυτός
ο δυϊσμός (μελέτη, ανάλυση – επέμβαση, δράση) οριοθετεί όλες τις επιστήμες και τεχνικές /
πολιτικές που ασχολούνται με το χώρο και την ανάπτυξη, όπως Γεωγραφία, Περιφερειακή
Πολιτική, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Χωροταξία, Πολεοδομία, Πολεοδομικός και Χωροταξικός
Σχεδιασμός, κλπ.
Η κλίμακα του χώρου αναφοράς αλλά και η θεματική προσέγγιση (τομεακή, κλπ.) είναι
ουσιαστικά οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το διαχωρισμό μεταξύ αυτών των
επιστημών. Με την έννοια αυτή η Χωροταξία, και συνεπώς και ο Χωροταξικός Σχεδιασμός,
είναι έννοιες ευρύτερες από εκείνες της Πολεοδομίας και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού
εφόσον οι δεύτερες αποτελούν ειδικότερες περιπτώσεις των πρώτων (μικρότερος χώρος
αναφοράς).
Συνεπώς η διαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι μία διεπιστημονική διαδικασία που
απαιτεί και εμπλέκει δεδομένα και γνώσεις πολλών γνωστικών αντικειμένων, όπως: Χωρική
ανάλυση, Χαρτογραφία, Βάσεις Δεδομένων, Στατιστική και Χωρική Στατιστική, κλπ.
Το μέγεθος του χώρου αναφοράς (χωροταξική κλίμακα έρευνας/μελέτης) είναι αυτό που
καθορίζει τη συγκεκριμένη οπτική προσέγγισης, μεθοδολογικών επιλογών καθώς και
επιβάλλει την εφαρμογή επιλεγμένων τεχνικών ανάλυσης και σχεδιασμού. Υπό το πρίσμα
αυτό, σκοπός και αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η συστηματική εφαρμογή θεωρητικών
αρχών και τεχνικών της χωροταξίας και της χωρικής ανάλυσης για τη μελέτη, ανάλυση και
σχεδιασμό επιλεγμένης περιοχής χωροταξικής κλίμακας.
Ο χαρακτήρας του Εργαστηρίου είναι προσανατολισμένος σε εφαρμοσμένο επίπεδο και η
εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει την εκπόνηση εξαμηνιαίας υποχρεωτικής συλλογικής
εργασίας η οποία δίνει έμφαση στην ολοκληρωμένη / συνδυασμένη εφαρμογή τεχνικών της
χωροταξίας και της χωρικής ανάλυσης.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Για την επιτυχή και παραγωγική παρακολούθηση / συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι
επιθυμητή η ύπαρξη βασικών θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων χαρτογραφίας και καλή
χρήση λογισμικών χαρτογράφησης και στατιστικής ανάλυσης.
Η τελική βαθμολογία της επίδοσης στο Εργαστήριο θα στηριχθεί αποκλειστικά στην
εκπόνηση και υποστήριξη εξειδικευμένης εργασίας.
Σημαντική παράμετρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η συνεπής και συστηματική
συμμετοχή και παρακολούθηση των εργασιών του Εργαστηρίου, η συμμετοχή στις
διαδικασίες καθοδήγησης και διόρθωσης των εργασιών, οι ενδιάμεσες παραδόσεις και η
υποστήριξη της εργασίας.
Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να επιλέξουν / παρακολουθήσουν το Εργαστήριο εκτός
από τη δήλωσή τους στην ηλεκτρονική Γραμματεία πρέπει να κάνουν και εγγραφή στον
διαδικτυακό τόπο (eclass) του Εργαστηρίου μέσω του οποίου θα γίνεται ο συντονισμός του,
παροχή εκπαιδευτικού υλικού, κλπ.
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Λόγω της ιδιαίτερης τρέχουσας κατάστασης (πανδημία) και των παρελκόμενων
προβλημάτων, να ενημερώσω ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε το Εργαστήριο να
διεξαχθεί με φυσική παρουσία όλων μας στην αίθουσα σεβόμενοι τα εκάστοτε μέτρα.
Βεβαίως θα επανεξετάζουμε και θα επαναπροσδιορίζουμε τον τρόπο διεξαγωγής του
μαθήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες.

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ως βασικό εκπαιδευτικό βοήθημα οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν έναν από τους
επόμενους βιβλιογραφικούς τίτλους:
o

Αγγελίδης Μ., Χωροταξικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη, εκδόσεις Συμμετρία,
Αθήνα 2000, ISBN 978-960-266-113-0, Κωδικός «Εύδοξου» 45233

o

Βασενχόβεν Λ., Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Εκδόσεις: Ίδρυμα Τεχνολογίας &
Έρευνας Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN Κωδικός «Εύδοξου»

o

Γιαουτζή Μ., Στρατηγέα Α., Χωροταξικός Σχεδιασμός, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2011, ISBN
978-960-218-722-7. Κωδικός «Εύδοξου» 43103

o

Γοσποδίνη Ά. (επιμ.), Διάλογοι για το σχεδιασμό του χώρου και την ανάπτυξη, Εκδόσεις
Κριτική, Αθήνα, 2008, ISBN 978-960-218-592-6, Κωδικός «Εύδοξου» 11495

Επιπλέον βασικό – και πλέον εξειδικευμένο - εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, βιβλιογραφία,
κλπ) θα αναρτηθεί ψηφιακά στην ασύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (eclass) του
Πανεπιστημίου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Όλοι οι παρακάτω βιβλιογραφικοί τίτλοι υπάρχουν στην βιβλιοθήκη του Τμήματος.
o

Καυκαλάς Γ., Βιτοπούλου Α., Γεμεντζή Γ., Γιαννακού Α., Τασοπούλου Α., Βιώσιμες πόλεις,
Εκδόσεις Κάλλιπος, 2015 (ηλεκτρονικό βιβλίο:
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2227)

o

Παππάς Β., Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Σχεδιασμός του χώρου, Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 2011

o

Κοτζαμάνης Β., Παππάς Β.(επιμ.), Χώρος και Πληθυσμός. Αναλυτικές προσεγγίσεις,
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2005

o

Καυκαλάς Γ. (επ.), Ζητήματα Χωρικής ανάπτυξης. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές,
εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2004

o

Πετράκος Γ., Ψυχάρης Γ., Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, επιστημονική βιβλιοθήκη,
εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2004

o

Κουρλιούρος Η., Διαδρομές στις Θεωρίες του Χώρου, Οικονομικές Γεωγραφίες της
Παραγωγής και της Ανάπτυξης, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001

o

Κουτσόπουλος Κ., Γεωγραφία: Μεθοδολογία και Μέθοδοι Ανάλυσης του χώρου,
εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 2000

o

Γετίμης Π., Καυκαλάς Γ., Μαραβέγιας Ν. (επιμ.), Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Θεωρία – Ανάλυση και πολιτική, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1994

o

Πολυδωρίδης Ν., Χωροταξία – Περιφερειακή Ανάπτυξη, Σημειώσεις, εκδόσεις
Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 1990
Ο διδάσκων
Βασίλης Παππάς

