
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

MASTER’S DEGREE IN PLANNING AND 

MANAGING URBAN GREENSPACES 

  

ΔΡΑΜΑ 2015  

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΡΑΜΑΣ • ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 



 “Οι πράσινοι χώροι σε μια πόλη 

δεν είναι πολυτέλεια 

    Είναι αναγκαιότητα” 
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To Αστικό πράσινο είναι σύνδεσμος μεταξύ της ποιότητας 
του δημόσιου χώρου και της ευεξίας των κατοίκων 
Το 74% των ανθρώπων πιστεύουν ότι τα πάρκα και οι 
ανοικτοί πράσινοι χώροι είναι σημαντικοί για την υγεία και 
την ευημερία των ανθρώπων  



Πλεονεκτήματα 

  Περιβαλλοντικές υπηρεσίες  

  Οικονομικές Υπηρεσίες 

  Κοινωνικές Υπηρεσίες  
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 Υποστηρίζουν την τοπική μικροπανίδα,  

 

Ποιότητα αέρα 

Μείωση ακραίων  

   θερμοκρασιών 

 Μείωση θορύβου 



Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως τμήματα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  



Η παρουσία πρασίνου είναι συνδεδεμένη με 

υψηλότερες οικονομικές αξίες σε μια πόλη . . 

Παρατηρούνται υψηλότερες αξίες τόσο των οικιών 

όσο και των εμπορικών καταστημάτων 

Οικονομικά Πλεονεκτήματα 



Δημόσια υγεία 

Αναψυχή 

Μείωση στρες 

Κοινωνικές Υπηρεσίες  



Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Σχεδιασμό και 

Διαχείριση του Αστικού Πρασίνου  

αναλύει όλους αυτούς τους παράγοντες, δίνοντάς 

σας τη δυνατότητα να υιοθετήσετε μια συνολική 

προσέγγιση μιας κοινωνικά βιώσιμης αστικής 

μεταμόρφωσης. 

 

Θα αποκτήσετε τα εργαλεία και τις δεξιότητες για να 

προτείνετε έργα αστικής ανάπτυξης διαφόρων 

κλιμάκων και  ιδιαιτεροτήτων, από το τοπικό έως το 

στρατηγικό σχεδιασμό σε μητροπολιτικό και 

περιφερειακό επίπεδο 



Μεταπτυχιακός τίτλος   

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης (ΜΔΕ)  

(επιπέδου «Μάστερ»)  

στο Σχεδιασμό και Διαχείριση 

του Αστικού Πρασίνου  

(Master’s Degree in Planning 

and Managing Urban 

Greenspaces) 

(ΦΕΚ 337/τΒ’/1-3-2015). 



Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σχεδιασμός και 

Διαχείριση του Αστικού Πρασίνου», επιχειρεί να 

συμβάλλει στη διαμόρφωση του μελλοντικού 

αστικού περιβάλλοντος.  

 

Ο απόφοιτος θα εκπαιδευτεί έτσι ώστε να μπορεί 

να δημιουργήσει ελκυστικά, ποικίλα και βιώσιμα 

τοπία μέσα και γύρω από τον αστικό ιστό, χώρους 

που οι κάτοικοι θα χρησιμοποιούν ενεργά 



Το επιστημονικό προσωπικό έχει δεσμευτεί να 

παρέχει διδασκαλία της υψηλότερης ποιότητας, 

βοηθώντας σας να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες σας.  

 

Τα ακαδημαϊκά μέλη του προσωπικού του Τμήματος 

καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες έχουν εμπειρία 

στους τομείς του αστικού σχεδιασμού, του 

σχεδιασμού του τοπίου, τη συντήρηση, τις 

πρακτικές διαχείρισης, της πληροφορικής και της 

τεχνολογίας.  



 Στόχοι του προγράμματος 

– Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

• Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Επιστήμης  

   του Αστικού Περιβάλλοντος 

 

• Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και  

  πολιτικών για την ορθολογική Προστασία και Διαχείριση  

  του Αστικού Περιβάλλοντος 

 

• Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαραίτητες δεξιότητες για  

  επιτυχή σταδιοδρομία σε δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, φορείς  

  διαχείρισης πρασίνου, πάρκων και προστατευόμενων  

  περιοχών, στον ιδιωτικό τομέα (μελετητές, εργολήπτες) και  

  τέλος στον ακαδημαϊκό τομέα 

 

• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού  

  επιπέδου 



Έναρξη λειτουργίας από το 
ακαδημαϊκό έτος 2015- 2016 

Ο 1ος κύκλος του 

προγράμματος θα αρχίσει τον 

Οκτώβριο 2015 

θα εισαχθούν τριάντα (30) 

μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

Ιωάννης Τάκος – Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 



Ποιοι γίνονται δεκτοί στο 

πρόγραμμα 

Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ 

(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της 

ημεδαπής συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου 

καθώς και πτυχιούχοι 

ομοταγών αναγνωρισμένων 

από το Δ.O.A.T.A.Π. 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Ιωάννης Τάκος – Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 



Η χρονική διάρκεια για την απονομή του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται 

σε τρία (3) εξάμηνα 
 

Διάρκεια σπουδών  

 Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 



Το Πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική  

γλώσσα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 



Πρόγραμμα μαθημάτων 
Α΄ Εξάμηνο 

• Πράσινο και Αστικό Περιβάλλον 

• Ερευνητική Μεθοδολογία 

• Σχεδιασμός, Επιλογή Ειδών,  Εγκατάσταση 

Πρασίνου 

• Οικολογία και Διαχείριση Αστικής Πανίδας 

 

Β΄ Εξάμηνο 

• Ασθένειες και Προστασία Αστικού Πρασίνου 

• Απογραφή Βλάστησης και Χρήση Νέων 

Τεχνολογιών στη Διαχείριση του Αστικού 

Πρασίνου 

• Σχεδιασμός και Συντήρηση Έργων Ξύλου 

στο Αστικό Πράσινο 

• Διαχείριση και Συντήρηση Αστικού Πρασίνου 

 

Γ΄ Εξάμηνο 

• Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 



Δίδακτρα 

Το πρόγραμμα είναι 

αυτοχρηματοδοτούμενο και προβλέπεται η 

καταβολή διδάκτρων ύψους 3.200 

ευρώ σε δόσεις δόσεις. 



Τόπος διεξαγωγής 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα διεξάγεται 

στη Δράμα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος 

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 



Παρακολούθηση μαθημάτων 

Όλες οι παραδόσεις, οι ασκήσεις και τα εργαστήρια θα 

πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή απόγευμα 

και Σάββατο πρωί.  

Για κάθε μάθημα προβλέπονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα. 

Κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες. 



Χρήσιμες ημερομηνίες 

 Υποβολή αιτήσεων: έως 31-8-2015 

 Έναρξη μαθημάτων: 1-10-2015 



Δικαιολογητικά - Αιτήσεις 

Έντυπη αίτηση χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα  

http://www.msgreen.teiemt.gr 

Η αίτηση θα συνοδεύεται και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

• Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος 

• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. 

• Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 

• Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 

η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις 

επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα. 

• Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά 

σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια 

του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία) 



Πληροφορίες 

 Ιστοσελίδα 

 http://www.msgreen.teiemt.gr 

 

 Τηλέφωνο 

25210 60414 (κα Όλγα Αποστολίδου) 

http://www.msgreen.teiemt.gr/


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


