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Πνιενδνκία, Υωξνηαμία, Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε  

 εξωηήκαηα  

• ηεο θαζεκεξηλόηεηαο / ηεο δεκόζηαο δσήο  

• ηεο ρώξαο / ηνπ ηόπνπ καο 

• γηα ηνπο πνιίηεο, ηνπο πνιηηηθνύο, ηηο ηνπηθέο αξρέο, ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο: 

 
– ζα γίλεη πάξθν ε αιάλα ηεο γεηηνληάο ; 

– λα γίλεη πεδόδξνκνο ε νδόο Σζηκηζθή ; 

– ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα ηηο γεηηνληέο πνπ ππνβαζκίδνληαη ; 

– ζα ‘κπεη ζην ζρέδην’ έλα νηθόπεδν – θαη πόηε ; 

– ζα πεξάζεη ν δξόκνο από ην ρσξηό ;  

– ζα ζπλδεζεί ε πόιε καο κε ηελ Δγλαηία νδό ; 

– πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν ΥΤΣΑ ;  

– πσο ζα ζηακαηήζεη ε εγθαηάιεηςε ησλ νξεηλώλ νηθηζκώλ ; 

– ηη πξνηηκνύκε: νηθνλνκηθή αλάπηπμε ή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ;  

– πσο ζα ‘απνξξνθεζνύλ ηα Δπξσπατθά θνλδύιηα’; 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΙΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ -ΣΜΥΑ  

ηνπ ΑΠΘ κε έδξα ηε Βέξνηα  



εξωηήκαηα πνπ αθνξνύλ 

• αλάπηπμε, πεξηβάιινλ, θνηλσληθή ζπλνρή,  

 

Δξωηήκαηα πνπ γηα λα ηα αληηκεησπίζνπκε ρξεηάδεηαη  

• ζρεδηαζκόο, πξνγξακκαηηζκόο - «planning» 

• όρη κόλν γεληθά αιιά γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο – 

• ΥΩΡΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ  

• από εηδηθνύο επηζηήκνλεο – όπσο  

 νη κεραληθνί Υωξνηαμίαο Πνιενδνκίαο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

 

 Σν ΣΜΥΑ είλαη έλα λέν Σκήκα ηνπ ΑΠΘ από ην 2004  

 κε αληηθείκελν πνπ εθθξάδεη  

–  ππάξρνπζεο αλαγθαηόηεηεο θαη  

–  πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ  

 

 



Το ΤΜΧΑ ανηαποκρίνεηαι  

ζε νέες ζσνθήκες ποσ κάνοσν επιηακηικό  

ηον τωρικό ζτεδιαζμό:   

  

 

 απνθέληξσζε, αξκνδηόηεηεο ηεο απηνδηνίθεζεο,  

 βηώζηκε αλάπηπμε,  

 Δπξσπατθή πεξηθεξεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, 

 αλάγθε νξζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ από ηελ ηδησηηθή παξαγσγηθή 

δξαζηεξηόηεηα 

 

αλάγθε λα ζρεδηάζνπκε γηα λα αμηνπνηήζνπκε ηνπο  

 ιίγνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο (πεξηβαιινληηθνύο , νηθνλνκηθνύο,  

θνηλωληθνύο)  

 ηδίωο ζηελ επνρή ηεο θξίζεο   

 

 Γηακνξθώλνπλ  

 έλα λέν θαη δπλακηθό πεδίν  απαζρόιεζεο πνπ απαηηεί  

 εμεηδηθεπκέλε αληηκεηώπηζε από θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο κεραληθνύο  



Σν ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΙΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΖ 

ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΠΘ κε έδξα ηε ΒΔΡΟΙΑ ηδξύζεθε ην 2004 (λ. 3255/2004) 
κε ζθνπό λα πξνζθέξεη γλώζεηο ζε γλσζηηθά πεδία θαη αληηθείκελα πνπ αθνξνύλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε 
γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ θαη ρσξηθώλ ελνηήησλ, όπσο (α): 

Υωξνηαμία θαη 

πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε (1)   

εζληθά, 

πεξηθεξεηαθά, 

εηδηθά 

ρσξνηαμηθά 

ζρέδηα, ζρέδηα 

ρσξηθήο 

αλάπηπμεο, 

ππνδνκέο, ηνπηθά 

αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα, 

αμηνιόγεζε 

επελδπηηθώλ 

ζρεδίσλ, 

δηαρείξηζε 

πεξηβάιινληνο 

θαη βηώζηκε 

αλάπηπμε 

ΠΗΓΗ:: ΤΠΔΥΧΓΔ Γεληθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο - http://www.minenv.gr/4/42/00/xorotaksia/xartes.genikou.plaisiou.22.10.08.pdf 



Υωξνηαμία θαη 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε (2)   

Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ 

Αλάπηπμεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο - Πξόηππν ρσξηθήο αλάπηπμεο 

ΠΗΓΗ: ΦΔΚ 218 Β 6-2-2004 



ΠΗΓΗ: ΑΝΚΟ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία LEADER + 

Ννκόο Γξεβελώλ - Γήκνο Ηξαθιεσηώλ http://www.anko.gr/leader/nomgrev.html 

Υωξνηαμία θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε (3) 

εζληθά, πεξηθεξεηαθά, εηδηθά ρσξνηαμηθά ζρέδηα, ζρέδηα 

ρσξηθήο αλάπηπμεο, ππνδνκέο, ηνπηθά αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα, αμηνιόγεζε επελδπηηθώλ ζρεδίσλ, 

δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο θαη βηώζηκε αλάπηπμε 

ΠΗΓΗ: ΑΝΔΘ ΑΔ «ηξαηεγηθό ρέδην Γηαηήξεζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ζην Ννκό Θεζζαινλίθεο» 

http://www.aneth.gr/42_fisikoPerivalon.asp# 



ΠΗΓΗ: EUROPEAN COMMISSION Inter-service Group on Urban Development 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/urban/pdf/urbanguide1_en.pdf 

Υωξνηαμία θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε (4) 
 

εζληθά, πεξηθεξεηαθά, εηδηθά ρσξνηαμηθά ζρέδηα, ζρέδηα 

ρσξηθήο αλάπηπμεο, ππνδνκέο, ηνπηθά αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα, αμηνιόγεζε επελδπηηθώλ ζρεδίσλ, 

δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο θαη βηώζηκε αλάπηπμε 

ΠΗΓΗ: ΤΠΟΙΟ ΜΟΓ Διιάδα ΚΠ 2007-2013 

http://www.mou.gr/media/documents/hlektroniki_vivliothiki/ekdoseis/2007_diary_kps12p.pdf 



ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΙΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΖ 

ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΠΘ κε έδξα ηε ΒΔΡΟΙΑ ηδξύζεθε ην 2004 (λόκνο 3255/2004) 
κε ζθνπό λα πξνζθέξεη γλώζεηο ζε γλσζηηθά πεδία θαη αληηθείκελα πνπ αθνξνύλ ζηελ νξγάλσζε θαη 
δηαρείξηζε γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ θαη ρσξηθώλ ελνηήησλ, όπσο (β): 

ξπζκηζηηθά ζρέδηα, γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα, 

πνιενδνκηθέο κειέηεο, αζηηθόο ζρεδηαζκόο, ζρέδηα 

νινθιεξσκέλεο αζηηθήο αλάπηπμεο, ζρέδηα πεξηνρώλ 

επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο, πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε 

ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ. 

Πνιενδνκηθόο πξνγξακκαηηζκόο θαη 

αζηηθή αλάπηπμε (1) 

Ρπζκηζηηθό ρέδην Θεζζαινλίθεο 1985 – δνκηθέο Παξεκβάζεηο 

ΠΗΓΗ: ηξαηεγηθό ρέδην γηα ηε  Βηώζηκε Αλάπηπμε ηεο Θεζζαινλίθεο 

http://www.mathra.gr/files/Strategic_Plan_Final_V3.pdf 

Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Θεζζαινλίθεο - ηάζεηο αλάπηπμεο 

ΠΗΓΗ:http://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=116&limit=20

&limitstart=0&order=name&dir=DESC 



Πηινηηθό Πξόγξακκα αζηηθήο αλάπιαζεο ηνπ ηζηνξηθνύ θαη εκπνξηθνύ 

θέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. ΠΗΓΗ: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urban/upp/src/bullet07.htm#

othe 
Οινθιεξσκέλν Πξόγξακκα Αλαδσνγόλεζεο ηνπ Γπηηθνύ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο  

ΠΗΓΗ: http://www.urban.gr/gr/index.asp?p=1-3 

ξπζκηζηηθά ζρέδηα, γεληθά 

πνιενδνκηθά ζρέδηα, πνιενδνκηθέο 

κειέηεο, αζηηθόο ζρεδηαζκόο, 

ζρέδηα νινθιεξσκέλεο αζηηθήο 

αλάπηπμεο, ζρέδηα πεξηνρώλ 

επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο, 

πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ. 

Πνιενδνκηθόο 

πξνγξακκαηηζκόο 

θαη αζηηθή 

αλάπηπμε (2) 



Πνιενδνκηθόο 

πξνγξακκαηηζκόο θαη 

αζηηθή αλάπηπμε (3) 

Γήκνο Κνκνηηλήο URBAN II - Υάξηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο 

ΠΗΓΗ: http://www.urban.gr/gr/index.asp?p=7-2 



ΟΙ ΠΟΤΓΔ ΣΟ TMΖΜΑ ΜΖΥΑΝΙΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ζπλδπάδνπλ  

θεωρίες - μεθόδοσς - ηετνικές 

δίλνπλ έκθαζε ζηελ θαηαλόεζε όιωλ ηωλ πιεπξώλ 

 ηεο νξγάλωζεο, 

 ηεο ιεηηνπξγίαο,  

 ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ  

 ηνπ ρώξνπ 

Δλζωκαηώλνπλ γλώζεηο:  

 Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο  

 Φπζηθήο θαη αλζξώπηλεο γεσγξαθίαο  

 Γηαρείξηζεο ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο  

 Υσξνζέηεζεο ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ  

 Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο  

 Γηαρείξηζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο  

 Γηνίθεζεο έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ 

 



ΟΙ ΠΟΤΓΔ ΣΟ TMXA 

επηδηώθνπλ ηελ 

απόθηεζε δεμηνηήηωλ (1) 

ζηελ 

αλάιπζε ηεο 

ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο  

ζηε ρξήζε 

πξνεγκέλωλ 

κεζνδνινγηθώλ 

εξγαιείωλ θαη 

ηερληθώλ  

ΠΗΓΗ: 

http://www.eea.europa.eu/themes

/landuse/clc-download 
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Δείκτης ΕΕ25 = 100

ΠΗΓΗ: 

http://ec.europa.eu/regi

onal_policy/sources/slid

es/cd/2_3cr_el.ppt#256,

1,Σξίηε Έθζεζε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ζπλνρή  

Φεβξνπάξηνο 2004 



Οη ζπνπδέο ζην TMXA 

επηδηώθνπλ ηελ 

απόθηεζε δεμηνηήηωλ (2)  

 
ζηε ζύληαμε 

εθαξκνγή θαη 

αμηνιόγεζε 

πξνγξακκάηωλ 

ζε δεηήκαηα 

Υωξηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη 

Υωξηθήο 

Αλάπηπμεο  

Υσξνζέηεζε αλά Γήκν ησλ έξγσλ Αλάπιαζεο ΚΠ 2000-06 

ΠΗΓΗ: http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=xartografikesota&tabid=0 

ζηε δηαδηθαζία απνθάζεωλ  

WISE 12ε Αλαθνίλσζε γηα ην λεξό 

Έλα θνηλό θαζήθνλ: πκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ζην ζρεδηαζκό 

ηεο δηαρείξηζεο ιεθαλώλ απνξξνήο 

ΠΗΓΗ: 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/pdf/wat

ernotes/WATER%20NOTER%2012%20-%20GR.pdf 
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Π.Ε.Π. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ

ΠΗΓΗ:http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/PROODOS%20PROGRAMMAT

WN/kps/poroi/centralmak.xls 



ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ  

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΖΥΑΝΙΚΩΝ 

ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

δέθα εμάκελα  

 
51 καζήκαηα – 40 ππνρξεσηηθά θαη 11 

επηινγήο  

 από απηά:  

9     ζπλζεηηθά εξγαζηήξηα (6σξα) 

15  εξγαζηεξηαθά καζήκαηα (4σξα) 

27 ζεσξεηηθά καζήκαηα (3σξα) 

 

επηπιένλ 

 

1   αηνκηθή εξεπλεηηθή εξγαζία 
ζεσξεηηθνύ ραξαθηήξα  

1    δηπιωκαηηθή εξγαζία εθαξκνζκέλνπ 
ζπλζεηηθνύ ραξαθηήξα 

 ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο 

καζεκάηωλ:  

 

 Υσξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη Πξνγξακκαηηζκνύ  

 

 Υσξηθήο Αλάιπζεο θαη Αλάπηπμεο  

 

 Γεσγξαθηθήο Πιεξνθνξίαο θαη Γεληθήο 

Τπνζηήξημεο  

 

 Πεξηβάιινληνο θαη Γηαρείξηζεο Γηθηύσλ θαη 

Τπνδνκώλ  



ΓΙΟΡΓΑΝΩΖ 

ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΩΝ 

ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ 

απεπζύλνληαη ζηνπο 

θνηηεηέο / ζηηο 

θνηηήηξηεο θαη ζε 

δηδάζθνπζεο / 

δηδάζθνληεο ηνπ 

Σκήκαηνο 

Εεηήκαηα 

Πνιενδνκίαο, 

Υωξνηαμίαο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο  



ΓΙΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ  

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΩΝ ΦΟΙΣΖΣΩΝ 

ζε Δπηζηεκνληθό πλέδξην 

5ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κέξθπξα 1-3 Μαΐνπ 2009 



… Φνηηεηηθά Δξγαζηήξηα  

Οη πξννπηηθέο ηεο ΓΔΘ ζην Αεξνδξόκην: ελλέα εκέξεο 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΑΠΘ ζην ΜΜΣ (1)  

Φνηηεηηθό Δξγαζηήξην (Workshop) πάλσ ζηνλ 

«παξακεηξηθό» αξρηηεθηνληθό θαη αζηηθό ζρεδηαζκό 

κε γεληθό ηίηιν «SKG IN_FLUX: Έλα Αζηηθό ρέδην ζε 

Δμέιημε» 

… Δπηζηεκνληθέο Έξεπλεο  

 

πλεξγαζία ΣΜΥΑ θαη ΑΘ 

ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ νξγάλσζε ηεο έξεπλαο 

«Σν πνδήιαην ζηε δσή καο» 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΩΝ 

ΦΟΙΣΖΣΩΝ Δ … 

ΠΗΓΗ: http://press.auth.gr/news/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/1-dt-15-12-2009.JPG 

ΠΗΓΗ: http://plandevel.web.auth.gr/info/news/files/podilato.pdf 



ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΩΝ 

ΦΟΙΣΖΣΩΝ Δ … 

… Φνηηεηηθά Δξγαζηήξηα 

Οη πξννπηηθέο ηεο ΓΔΘ ζην 

Αεξνδξόκην: ελλέα εκέξεο 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΑΠΘ ζην 

ΜΜΣ  (2)  

 

Spatial impact of noise at the campus 



ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ – ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ   

Σν δηδαθηηθό πξνζσπηθό απνηειείηαη από:  

Σα εθιεγκέλα κέιε ΓΔΠ (15 δηνξηζκέλα, 5 ζε αλακνλή δηνξηζκνύ)  

Γηδάζθνληεο κε εληνιή δηδαζθαιίαο (ΠΓ 407/80)  

Μέιε ΓΔΠ ηνπ ΑΠΘ κε αλάζεζε δηδαζθαιίαο  

 
Σν δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ζηειερώλεη:  

 

 Σε Γξακκαηεία δηνηθεηηθώλ ζεκάησλ  

ΑΠΘ Πνιπηερληθή ρνιή Θεζζαινλίθε - 54124 ηει. 2310 994179  

 Σε Γξακκαηεία θνηηεηηθώλ ζεκάησλ, ηε Βηβιηνζήθε, ηε Νεζίδα Η/Τ  

Σκήκα Μεραληθώλ Υωξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο Αγία Βαξβάξα Βέξνηα–59100  

ηει. 2310 991430, 2310 991442, 2310 991449 

URL: http://www.plandevel.auth.gr/ 



ΟΙ ΦΟΙΣΖΣΔ ΚΑΙ ΦΟΙΣΖΣΡΙΔ  

• ζην Σκήκα θνηηνύλ 361 άηνκα 

• ηνλ Ινύιην ηνπ 2009 νξθίζηεθαλ νη πξώηνη 

δηπισκαηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο  

• ηα δπν ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ απνθνηηήζεη 74 

άηνκα 

Από ην Σκήκα απνλέκεηαη 

Γίπιωκα Μεραληθνύ Υωξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο 
  

 

 

Οη απόθνηηνη ηνπ ΣΜΥΑ ΑΠΘ έρνπλ ηελ επάξθεηα γηα λα αληαπνθξηζνύλ:  

 ζε όια ηα δεηήκαηα ηνπ ρωξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο ρωξηθήο αλάπηπμεο 

 ζε όια ηα γεωγξαθηθά επίπεδα θαη θιίκαθεο, από ηελ ηνπηθή έωο ηε δηεζλή 

κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ ωο: 

 ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο κεραληθνί,  

 ζηειέρε ζε επηρεηξήζεηο,  

 ζύκβνπινη κεραληθνί,  

 κεραληθνί ζηελ απηνδηνίθεζε, ζηε δεκόζηα δηνίθεζε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζηηο 

 ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο  

http://www.plandevel.auth.gr/ 

 


