Πόλη και Πολεοδομία

Ανάπηςξη και πποβλήμαηα πόλεων
Σςζζώπεςζη ηος κεθαλαίος, γευγπαθική πόλυζη και εζυηεπική δομή ηηρ πόληρ.
Αηομικέρ αποθάζειρ παπαγυγών και καηοίκυν, αποζπαζμαηικέρ κπαηικέρ παπεμβάζειρ
Μεηαβολή καθεζηώηυν ζςζζώπεςζηρ και ηύπυν πόλευν
Πποβλήμαηα ηων πόλεων
Πποβλήμαηα ανάπηςξηρ ηων πόλεων: (1) είδορ δπαζηηπιοηήηυν, (2) κλάδοι και clusters, (3)
εξειδίκεςζη, (4) ανεπγία, (5) ειζοδήμαηα
Πποβλήμαηα ζηο επίπεδο ηηρ ζςνεπγαζίαρ σπήζεων: (1) μη ανηιζηοισία σπήζευν και ζςνεπγαζία
παπαγυγήρ – καηανάλυζηρ, (2) ανάμιξη, πύπανζη, (3) κςκλοθοπιακό και εμπόδια επικοινυνίαρ
σπήζευν και δπαζηηπιοηήηυν
Πποβλήμαηα εξαιηίαρ ηος ανηαγωνιζμού ηων σπήζεων: (1) δςζκολία ανάπηςξηρ οπιζμένυν
σπήζευν, “αποβολή σπήζευν”, (2) καηοικία εκηόρ κένηπος, (3) έλλειτη επενδύζευν λόγυ
σαμηλήρ απόδοζηρ (ηομείρ κοινυνικήρ ςποδομήρ), (4) καηοσή και καηαπαηήζειρ γηρ
Πποβλήμαηα ζηο επίπεδο ηηρ διανομήρ ηος σώπος και ηηρ σπήζηρ ηυν ςποδομών: (1) κοινυνική
διαζηπυμάηυζη ηηρ πόληρ, (2) διαζηπυμάηυζη και ανιζόηηηα ζςνθηκών διαβίυζηρ, (3)
ανιζόηηηα κοινυνικήρ ςποδομήρ ζε επιμέποςρ ηομείρ ηηρ πόληρ, (4) οι ςποδομέρ ακολοςθούν ηην
κοινυνική διαζηπυμάηυζη

Πποβλήμαηα ζςνολικήρ θςζιογνωμίαρ ηηρ πόληρ: (1) αηομική, καηακεπμαηιζμένη οικοδόμηζη και
ανάπηςξη πόλευν, (2) δςζκολίερ ζςνολικού ππογπαμμαηιζμού και οπγάνυζηρ

Ρόλορ και ζςμβολή ηηρ πολεοδομίαρ
Έλεγσορ και πύθμιζη ηηρ ζςνολικήρ αζηικήρ ανάπηςξηρ. Σηπαηηγικόρ ππογπαμμαηιζμόρ,
πςθμιζηικά ζσέδια (πληθςζμόρ, ζςνολική δπαζηηπιόηηηα, ηομείρ βιομησανίαρ, ηπιηογενή,
μεγάλερ ςποδομέρ και έπγα)
Έλεγσορ και πύθμιζη ηηρ εζωηεπικήρ δομήρ ηηρ πόληρ. Πολεοδομικά ζσέδια σπήζευν γηρ
και ςποδομών (καηανομή σπήζευν, κςκλοθοπιακό, βαθμόρ εκμεηάλλεςζηρ γηρ ζε κάθε
πεπιοσή ηηρ πόληρ, πςκνόηηηερ, ζςνηελεζηέρ δόμηζηρ)
Ρύθμιζη ηων επενδύζεων και ςποδομών ηος δημοζίος.Πολεοδομικέρ παπεμβάζειρ και
έπγα ζημειακήρ αναβάθμιζηρ (δημόζια έπγα, βαζικέρ ςποδομέρ, νέερ ηεσνολογικέρ
ςποδομέρ)
Έλεγσορ, αναβάθμιζη ηηρ ποιόηηηαρ ηος πεπιβάλλονηορ. Πολεοδομία και βιώζιμη
ανάπηςξη (ανάμιξη σπήζευν, έλεγσοι πύπανζηρ, ςποδομέρ επεξεπγαζίαρ αποβλήηυν,
αιζθηηική αναβάθμιζη πεπιοσών)
Έλεγσορ και πύθμιζη ηηρ γαιοπποζόδος. Πολεοδομικέρ πςθμίζειρ (ζςμμεηοσή ιδιοκηηζιών
ζηη δημιοςπγία ηυν κοινοσπήζηυν και κοινυθελών σώπυν, ιδιοκηηζία και καηάημηζη γηρ,
ιδιοκηηζία ζε διαηηπηηέα, αποθέμαηα γηρ, διαθύλαξη αγποηικήρ γηρ)
Έλεγσορ και πύθμιζη ηηρ οικοδόμηζηρ. Πολεοδομικόρ ζσεδιαζμόρ. (συπική διάηαξη,
γευμεηπία ζ.δ., γενικά σαπακηηπιζηικά ηηρ μοπθολογίαρ)
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Η πολεοδομία ωρ επγαλείο: θεζμική πύθμιζη και ηεσνολογία ηηρ ανάπηςξηρ ηων πόλεων
ο διπλόρ σαπακηήπαρ ηηρ πόληρ - ο διπλόρ σαπακηήπαρ ηηρ πολεοδομίαρ
κοινυνικο-οικονομικόρ σώπορ και αζηικόρ ππογπαμμαηιζμόρ
θςζικόρ-καηαζκεςαζμένορ σώπορ και αζηικόρ ζσεδιαζμόρ
Γιάκπιζη αζηικού ππογπαμμαηιζμού - αζηικού ζσεδιαζμού
διάκπιζη: ανηικείμενο (κοιν-θςζ), μέθοδορ (σπήζη-γευμεηπία), θεζμική βάζη
διαδικαζηική ζςνέσεια, ενόηηηα θςζικού και κοινυνικού σώπος ηηρ πόληρ
ενόηηηα ππογπαμμαηιζμού - ζσεδιαζμού καηά ηην άζκηζη ηηρ πολεοδομίαρ
Αζηικόρ ππογπαμμαηιζμόρ και κοινωνικόρ σώπορ ηηρ πόληρ (οικιζηικών ενοηήηων)
ζςνολική πόλη (ηοπικό παπαγυγικό ζύζηημα, εξειδίκεςζη, πληθςζμόρ)
δομή και οπγάνυζη ηηρ πόληρ (επιμέποςρ ενόηηηερ, ζσέζειρ, κςκλοθοπιακό)
σαπακηήπαρ επιμέποςρ ενοηήηυν (σπήζειρ, ζ.δ.)
Αζηικόρ ζσεδιαζμόρ και κηιζμένορ σώπορ πόληρ (οικιζηικών ενοηήηων)
επιμέποςρ ενόηηηερ πόληρ (σπήζειρ ζηη λεπηομέπεια, εζυηεπική δομή)
ιζηόρ, ιδιυηικόρ και δημόζιορ σώπορ, εξοπλιζμόρ δημοζίος σώπος
ογκομεηπία, γευμεηπία ζ.δ., ιδιυηικόρ σώπορ
αζηική μοπθολογία, γενικά σαπακηηπιζηικά, όποι δόμηζηρ
Βαζικέρ καηηγοπίερ πολεοδομικών παπεμβάζεων
ζύνολο πόληρ: ζηπαηηγικόρ ππογπαμμαηιζμόρ ανάπηςξηρ, δίκηςα ζςνοσήρ (πςθμιζηικά, ΓΠΣ,
ππογπαμμαηιζμόρ ςποδομών)
ημήμα πόληρ: ππογπαμμαηιζμόρ και ζσεδιαζμόρ ηηρ οικιζηικήρ ενόηηηαρ. Οπγάνυζη και καηαζκεςή
(ΠΜΕΑ, Αναπλάζειρ, ΒΕΠΕ, κ.α.)
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