
Ο χώρος και ο Σχεδιασμός του 
έχουν σημασία: 
Η συμβολή του Τμήματος 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
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Ο ΧΩΡΟΣ και η σημασία του (1980 +) ΄GEOGRAPHY MATTERS’ (Massey 1984)

Από τη θεωρία στις πολιτικές διεθνών οργανισμών, κρατών, πόλεων και περιφερειών: 

LOCAL AGENDA 21 (UN 1992), ΣΑΚΧ (ΕΕ 1999), Territorial Outlook (OECD 2006), Urban Agenda (UN 

2016), EU Urban Agenda (…), 

Ο ΧΩΡΟΣ στο επίκεντρο: παγκοσμιοποίηση, αποβιομηχάνιση, ανταγωνισμός πόλεων, περιφερειακές 

ανισότητες, ενδογενής τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη  … 

Οι ΠΟΛΕΙΣ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ σε νέους ρόλους για την προώθηση της ανάπτυξης: χωρική 

ανταγωνιστικότητα, εδαφικό κεφάλαιο, εδαφική συνοχή, έξυπνες, δημιουργικές πόλεις …

Νέες απαιτήσεις για την ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ στις πόλεις, την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: περιβάλλον 

και προστασία του, κοινωνικοί διαχωρισμοί και κοινωνική συνοχή: συμπαγής πόλη, συνεκτική πόλη, 

βιώσιμη πόλη, πόλη σε ‘μετάβαση’, κλιματικά ουδέτερη πόλη … 

Ο χωρικός προγραμματισμός/σχεδιασμός 

(Spatial Planning) υποστηρίζει τη 

ΒΙΩΣΙΜΗ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ανάπτυξη πόλεων και 

περιφερειών 



ΕΛΛΑΔΑ (1980-2000) Χωρικός Σχεδιασμός και Χωρική Ανάπτυξη

Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ και νέες προκλήσεις για την Τοπική και 

Περιφερειακή και Ανάπτυξη: ΠΕΠ, INTERREG, Μακροπεριφέρειες, ΟΧΕ 

ΒΑΑ, Life, Urban, … 

Νέο θεσμικό πλαίσιο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού για 

βιώσιμη ανάπτυξη 

Μελετητικό έργο και θεσμοθέτηση Πολεοδομικών και Χωροταξικών 

Σχεδίων για

Δήμους και οικισμούς, Περιφέρειες και Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ (2010 +) 

Νέο πλαίσιο για τη σχέσης ΧΩΡΟΥ – Ποιότητας Ζωής και Ανάπτυξης σε 

συνθήκες πολλαπλών κρίσεων (οικονομική, περιβαλλοντική, κλιματική, 

ενεργειακή …) 

Νέο θεσμικό πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού – νέα εργαλεία (τοπικό 

επίπεδο)

Νέες προκλήσεις για τον Χωρικό Σχεδιασμό, αναγκαιότητα για 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ των πόλεων και περιφερειών απέναντι σε 

πολλαπλούς κινδύνους και ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   



Ο ΧΩΡΟΣ και ο ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

στο επίκεντρο των γνωστικών αντικειμένων του ΤΧΜΑ

➢ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ (2004) 

➢ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ. (1989) 

Αναγνώριση της σημασίας του χώρου και του Χωρικού Σχεδιασμού για την ποιότητα ζωής 

και την ανάπτυξη

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του Ν.3255/2004 ΦΕΚ Α’/22-07-2004, το Τμήμα Μηχανικών 

Χωροταξίας και Ανάπτυξης έχει ως αποστολή και σκοπό να προσφέρει γνώσεις σε 

γνωστικά πεδία και αντικείμενα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση 

γεωγραφικών περιοχών και χωρικών ενοτήτων, όπως:

α. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (εθνικά, περιφερειακά, ειδικά 

χωροταξικά σχέδια, σχέδια χωρικής ανάπτυξης, υποδομές, τοπικά αναπτυξιακά 

προγράμματα, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, διαχείριση περιβάλλοντος και 

βιώσιμη ανάπτυξη) και

β. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ρυθμιστικά 

σχέδια, γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, αστικό σχεδιασμό, σχέδια 

ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, σχέδια περιοχών επαγγελματικής εγκατάστασης, 

περιβαλλοντική διάσταση στην οργάνωση του χώρου.



Το ΤΜΧΑ Απαντά σε σύγχρονες ανάγκες και ερωτήματα

της καθημερινότητας, της δημόσιας ζωής, της γειτονιάς, της πόλης, της χώρας …
για τους πολίτες, τη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση για τα οποία χρειάζεται 

σχεδιασμός, προγραμματισμός - «planning» - Χωρικός Σχεδιασμός 

Όχι μόνο γενικά αλλά για συγκεκριμένες περιοχές 

από ειδικούς επιστήμονες, τους μηχανικούς Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

Ο μηχανικός μελετά, ερευνά, αναλύει, μετρά, υπολογίζει, ερμηνεύει, προβλέπει, 

δημιουργεί, σχεδιάζει, προτείνει λύσεις, κατασκευάζει, συνθέτει …

Ο διπλωματούχος του ΤΜΧΑ – Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης 

αποκτά γνώσεις και δεξιότητες για: 

➢ Τη μελέτη και κατανόηση των οικονομικών, κοινωνικοπολιτικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων

της οργάνωσης, της λειτουργίας και του μετασχηματισμού του χώρου.

➢ Τη χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών αποτύπωσης και ανάλυσης

όλων των παραμέτρων του χώρου καθώς και των πλέον σύγχρονων μεθόδων, εργαλείων και

τεχνικών του χωρικού σχεδιασμού.

➢ Την απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας για τη σύνταξη σχεδίων, προγραμμάτων και μελετών 

του πεδίου του χωρικού σχεδιασμού όπως ειδικότερα του χωροταξικού σχεδιασμού και του

πολεοδομικού σχεδιασμού, του αναπτυξιακού προγραμματισμού και της περιφερειακής και 

αστικής ανάπτυξης, του σχεδιασμού των μεταφορών, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης 

ανάπτυξης και των κοινωνικο-χωρικών διεργασιών.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

▪ Η εκπαίδευση των φοιτητώνμέσω παραγωγής,

μετάδοσης και εφαρμογής της επιστημονικής

γνώσης, η συνεχής  βελτίωση του επιπέδου

σπουδών και προαγωγήτης  επιστημονικής

έρευνας

▪ Η καθιέρωσή του Τμήματοςως μία συνεκτική  

διεπιστημονική ακαδημαϊκή μονάδαπου

συμβάλλειστην προαγωγήων επιστημονικών

πεδίων του χωρικού  σχεδιασμούκαι της χωρικής

ανάπτυξης

▪ Η βελτίωση της ικανότητας αντιμετώπισης

προβλημάτων  στην παρούσα δύσκολη συγκυρία,

παράλληλα με την  αξιοποίησηευκαιριών για

ανάπτυξη στο ευρύτερο  ακαδημαϊκό και

μητροπολιτικόπεριβάλλον

ΣΤΟΧΟΙ 

του Προπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών 

• Υψηλή ποιότητα της 

παρεχόμενης 

εκπαίδευσης στο ΠΠΣ

• Βελτίωση των επιδόσεων 

των φοιτητών του  ΠΠΣ

• Ανάπτυξη έρευνας 

υψηλού επιπέδου –

Σύνδεση με ΠΠΣ

• Ανάπτυξη της 

εξωστρέφειας και της  

διεθνοποίησης

• Βελτίωση των υποδομών, 

λειτουργιών και  

υπηρεσιών του Τμήματος

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης



Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη (2018)

ΤΜΧΑ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - Καλές Πρακτικές: 

Το πρόγραμμα σπουδών που έχει σχεδιαστεί προσεκτικά, επιτρέποντας στους φοιτητές την

ανάπτυξη διεπιστημονικής προσέγγισης, προωθεί μια ολιστική οπτική στο αντικείμενο του

Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης έχοντας ως αποτέλεσμα καλά καταρτισμένους

αποφοίτους με αναγνώριση από την αγορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα, τόσο σε εθνικό όσο

και σε διεθνές επίπεδο, υποβάλλεται σε περιοδική αξιολόγηση και επικαιροποιείται για να

ενσωματώσει τα αποτελέσματα της έρευνας και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας.

Τα μέλη του Τμήματος που είναι ενθουσιώδη και αφοσιωμένα στις αξίες και τα καθήκοντα της

διδασκαλίας επιδιώκοντας να παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους φοιτητές,

αναγνωρίζουν την αξία της συνεχούς αλληλεπίδρασης με τους φοιτητές και τους αποφοίτους την

οποία αξιοποιούν για τη βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος, κατανοούν τον ρόλο τους

στον ακαδημαϊκό χώρο της Χωροταξίας και Ανάπτυξης επενδύοντας στα δυνατά τους σημεία,

συνεργάζονται πολύ στενά με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και φορείς σε διάφορες

πτυχές του χωρικού σχεδιασμού αξιοποιώντας την ειδίκευσή τους, και έχουν αναπτύξει

κουλτούρα συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης.

Αρκετά χρόνια μετά την διαπίστωση πως Ο ΧΩΡΟΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ 

Καθώς ιδέες και εφαρμογές πεδίων της επιστήμης και της πολιτικής συναντούν τους περιορισμούς 
του χώρου και επιζητούν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του

Το ΤΜΧΑ επιδιώκει 

➢ να αναδείξει την ταυτότητά του ως ακαδημαϊκή μονάδα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις 

➢ να συμβάλει με ιδέες και προτάσεις στα ζητήματα που απασχολούν την επιστήμη και την 

κοινωνία

➢ εξασφαλίζοντας τη συνοχή των σπουδών και η σύνθεση της φυσιογνωμίας του Μηχανικού 

Χωροταξίας και Ανάπτυξης ως επιστήμονα και επαγγελματία με επάρκεια ανταπόκρισης σε όλο 

το φάσμα των ζητημάτων του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης σε όλα τα 

γεωγραφικά και διοικητικά επίπεδα και κλίμακες
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