
Μαθήματα (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) 

Προπτυχιακό μάθημα «Στοιχεία Δικαίου & Τεχνικής Νομοθεσίας» (σε όλες τις Σχολές 
του ΕΜΠ, πλην εκείνης των Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών). 

Μεταπτυχιακά Διατμηματικά Προγράμματα της Σχολής Αρχιτεκτόνων, με γνωστικά 
αντικείμενα «Προστασία Μνημείων» και «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός του χώρου». 

 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 

 (1971-1975) Μέλος της ομάδας έρευνας για την εκπόνηση του Ρυθμιστικού 
Σχεδίου Αθηνών, υπεύθυνη για τη διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και την 
υποβολή προτάσεων 

 (1971-1975) Μέλος της ομάδας έρευνας για την εκπόνηση της μελέτης 
αναπλάσεως της Παλαιάς Πόλεως των Αθηνών (Πλάκα) του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων, υπεύθυνη για τη διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και την 
υποβολή προτάσεων. 

 (1980) Μέλος της ομάδας έρευνας για τη δημιουργία και λειτουργία του 
Ηλιακού Χωριού (Solar Village SV III) από τον ΟΕΚ, σε συνεργασία με το 
Γερμανικό Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας, υπεύθυνη για τη διερεύνηση 
του θεσμικού πλαισίου και την υποβολή προτάσεων. 

 (1988 – 1989) συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Διαδικασία 
αναγνωρίσεως των δικαιούχων και ενημέρωση του Ελληνικού 
Κτηματολογίου» του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων και είχε την ευθύνη 
της νομικής έρευνας. 

 (1988 – 1990) επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος με 
τίτλο «Η αστική ανάπλαση στη χώρα μας ως μέσον πολεοδομικής 
παρέμβασης και άσκησης κοινωνικής και στεγαστικής πολιτικής» (Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΜΠ, Τομέας ΑΚΕΔ, Τομέας 
Πολεοδομίας). 

 Από το 1995 τακτικό μέλος του Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης του 
ΕΜΠ και συνεργάτης στις έρευνες του σε θέματα που άπτονται της 
νομοθεσίας. 

 Από το 1997 έως το 2000 ως συνεργάτης του ως άνω εργαστηρίου 
συμμετείχε στις ακόλουθες έρευνες: 

«Ο χώρος των νεκρών» (Δήμος Κηφισιάς), 
«Η φυσιογνωμία του γεωγραφικού τοπίου. Χρήση του GIS στην αισθητική του  
ανάλυση. Εφαρμογή στο Νομό Καρδίτσας» (Δήμος Καρδίτσας). 

«Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των φορέων της διοίκησης και του κοινού σε 
θέματα αισθητικής του αστικού τοπίου» (ΥΠΕΧΩΔΕ). 

 (1999) συνεργασία με το Σπουδαστήριο Πολεοδομίας της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην έρευνα για 
την προστασία της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης και τη διατύπωση των 
αναγκαίων κανονιστικών διατάξεων. 

 (1998 – 2000) συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Η φυσιογνωμία της 
ελληνικής πόλης», ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΜΠ (Σπουδαστήριο Αρχιτεκτονικής 
Σύνθεσης), ως υπεύθυνη για τη διερεύνηση της επίδρασης του θεσμικού 
πλαισίου στη φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης. 

 Στο ίδιο χρονικό διάστημα συμμετοχή στην έρευνα «Πρόγραμμα 
εφαρμογών καταπολέμησης θορύβου σε τουριστικές περιοχές». ΥΠΕΧΩΔΕ - 
ΕΜΠ (Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής), ως υπεύθυνη 
για τη διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία από τον 
θόρυβο. 



 Από το 1988 έως σήμερα εκπρόσωπος του Τομέα ΑΚΕΔ, σε 
διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταξύ 13 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, 
στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS-SOCRATES, με τίτλο 
«Ανθρωπολογία του χώρου», που συνιστά νέο διεπιστημονικό κλάδο.  

2001-2003,  συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρότυπη Πολεοδομική 
αντιμετώπιση ιστορικής πόλης - Πολεοδομικός σχεδιασμός της Ερμούπολης», 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων - Δήμος Ερμούπολης, ΕΜΠ (Σπουδαστήριο 
Πολεοδομικής Σύνθεσης), ως υπεύθυνη για τη διερεύνηση του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου και την υποβολή προτάσεων. 
 
Εργογραφία και ενδεικτικές δημοσιεύσεις: 

«Δημόσια Έργα. Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και Νομολογία», Τόμος Α΄ 

Παπασωτηρίου, Αθήνα 2006 

«Δημόσια Εργα. Εξαιρούμενοι τομείς – Μελέτες – Περιβάλλον – Σ.Δ.Ι.Τ. – Κ.Π.Σ.» 

Τόμος Β΄, Παπασωτηρίου, Αθήνα 2007 

«Στοιχεία Δικαίου. Εθνικό – Ευρωπαϊκό Δίκαιο», Παν. Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2004 

«Κατασκευή Δημοσίων Έργων. Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία – Νομολογία – 

Σχόλια», Δ’ Έκδοση, Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1994. 

«Πολεοδομικό  Δίκαιο», Β’ Έκδοση, ΕΜΠ, Αθήνα, 1998. 

«Πολεοδομικό  Δίκαιο», Γ’ Έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα, 2000. 

«Η Φυσιογνωμία  της  ελληνικής πόλης», Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης, ΕΜΠ,  
Εκδόσεις  ΜΕΔΕΩΝ, Αθήνα 2000. 

Χατζοπούλου – Τζίκα Α., «Συνταγματική προστασία της αισθητικής του οικιστικού 
περιβάλλοντος (Συμβολή του Στ.Ε. με την υπ’ αριθμόν. 1159/89 απόφαση της 
Ολομελείας)», Νομικό Βήμα, τ. 37, 1989, σελ. 1016 - 1023.  

 Hatzopoulou A.,  Stefanou  J., «La physionomie des lieux, L empreinte  des 
specificites  d une societe a l espace», Societes, No 40, 1993, p. 211 – 216. 

 Χατζοπούλου – Τζίκα Α., «Εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 1418/84 και η 
(μη) υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση καθηκόντων τεχνικού 
συμβούλου», Νομικό Βήμα, Ιανουάριος 2001, σελ.15 - 21. 

Χατζοπούλου – Τζίκα Α., «Η επίδραση των κανόνων δικαίου στο δομημένο 
περιβάλλον και στη φυσιογνωμία της πόλης. Παράδειγμα η κλασσική Αθήνα», 
Αρχαιολογία - Τέχνες,  2001, σελ. 69 – 72. 

Χατζοπούλου – Τζίκα Α., «Ο ήχος ως στοιχείο της φυσιογνωμίας ενός τόπου και ο 
θόρυβος ως παράμετρος ρύπανσης», Δίκαιο και Περιβάλλον, τ.  1,  2001, σελ. 7 – 
20. 
 
 
 
 
 
 



Συμμετοχή σε επιστημονικές ενώσεις 
 
Έχει διατελέσει: 

Νομική σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ). 

Μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας στο Διεθνές Συνέδριο του Άμστερνταμ για την 
προστασία της Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 

Ιδρυτικό μέλος της «Ελληνικής Εταιρίας για την προστασία του Περιβάλλοντος και 
της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς» και έχει συμμετάσχει για αρκετά χρόνια στο 
Διοικητικό της Συμβούλιο. 

Είναι μέλος: 
- της  Association Francaise pour le Droit  de la Construction (AFDC) και 

συμμετέχει στις εργασίες της. 
- του Ελληνικού Τμήματος του ICOMOS. 
- της Ελληνικής Εταιρίας Δικαίου του Περιβάλλοντος. 
- του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 
της Ελληνικής Εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος και της 
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 
 


