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ΣΦΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΩΝ CAMPUS 



campus 

 Ζ αγγιηθή ιέμε campus (ε αληίζηνηρε ειιεληθή ιέμε 

είλαη παλεπηζηεκηνύπνιε) έρεη πεξάζεη ζηελ 

θαζνκηινπκέλε θαη αλαθέξεηαη ζην ζύλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ππεξεζηώλ 

εμππεξέηεζεο ησλ θνηηεηώλ (εζηηαηόξηα, 

αζινπαηδηέο θ.ιπ.) θαη ειεύζεξνπ ρώξνπ (πξάζηλν, 

ρώξνη ζηάζκεπζεο θ.ιπ.).  



 
ΥΩΡΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΔΩΝ 

Η διεθνήρ εμπειπία 

Γύν δηαθξηηά κνληέια  

 

Σν έλα κνληέιν αλαπηύρζεθε ζηελ Δπξώπε, όπνπ ηα πξώηα 

παλεπηζηήκηα δεκηνπξγήζεθαλ κέζα ζηνλ αζηηθό ηζηό ηζρπξώλ 

επξσπατθώλ πόιεσλ.  

 

Η δηάηαμε κεκνλσκέλσλ κλεκεηαθώλ θηηξίσλ, όζν θαη ε 

ηππνινγία ησλ «απηόλνκσλ» παλεπηζηεκηνππόιεσλ ηεο Δπξώπεο 

(όπσο ηνπ Cambridge, ηεο Salamanca θαη ηεο Χατδειβέξγεο) 

ζπλνςηδόηαλ ζε κηα ζεηξά θειπθώλ γύξσ από κία θεληξηθή απιή, 

πνπ επεθηεηλόηαλ κε ηελ πξνζζήθε νκνίσλ εζσζηξεθώλ απιώλ. 

 



ΥΩΡΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΔΩΝ 

 
 

Σν δεύηεξν κνληέιν αλαπηύρζεθε ζηελ Ακεξηθή. 

  

 ύκθσλα κε ην Oxford English Dictionary ε πξώηε θαηαγεγξακκέλε ρξήζε ηεο ιέμεο 
campus ζπλαληάηαη ην 1774 ζε ζρέζε κε ην Princeton University 

 

 Γεκηνπξγήζεθαλ ζπκπιέγκαηα παλεπηζηεκηαθώλ ππνδνκώλ κε κεγαιύηεξε ιεηηνπξγηθή 
απηνλνκία θαη ρσξνζεηήζεθαλ θνληά ζε κηθξέο πόιεηο. 

 

 Παξαδείγκαηα : ην παλεπηζηήκην ηεο Βηξηδίληα θαη ηνπ Χάξβαξλη ζηε Μαζαρνπζέηε. 

 

 ηαδηαθά, κεηαμύ ησλ δύν απηώλ παξαδνζηαθώλ κνληέισλ αλαπηύρζεθαλ θαη λέεο, 
πβξηδηθέο κνξθέο παλεπηζηεκηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, κε δεκηνπξγίεο 
παλεπηζηεκηνππόιεσλ ζηηο πεξηθέξεηεο κεγάισλ πόιεσλ (Γέει, Πελζπιβάληα, 
Κνινύκπηα, Μπέξθιετ).  

 



σέδιο ηος Πανεπιζηήμιος ηηρ Virginia /1819  

(πηγή εικόναρ: M. Brawne, 1994, 47) . 

 



ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ  
 

 Μεηά ηνλ β’ παγθόζκην πόιεκν ηόζν ζηελ Ακεξηθή, όζν θαη 
ζηελ Δπξώπε, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε πνιιώλ παξαιιαγώλ 
«απηόλνκσλ» παλεπηζηεκηνππόιεσλ. 

 ρεδηάδνληαη campus είηε εληόο, είηε εθηόο ηνπ αζηηθνύ 
ηζηνύ θαη εμεηάδνληαη δεηήκαηα έληαμεο θαη γεληθόηεξεο 
ζρέζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ κε ηελ πόιε:  

  α. είηε κε ηε κνξθή ηεο ρξήζεο ηεο ππάξρνπζαο 
θηηξηαθήο  ππνδνκήο ζηε βάζε ελόο νξγαληθνύ ζρεδηαζκνύ, 
  

  β. είηε κε επεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ελζσκάησζε 
αζηηθώλ  ιεηηνπξγηώλ ζην εζσηεξηθό ησλ 
παλεπηζηεκηνππόιεσλ,  ώζηε λα  δηακνξθώλεηαη ένα «καηά 
αναλογία» αζηηθό πεξηβάιινλ ζην  εζσηεξηθό ησλ 
παλεπηζηεκηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ (Σερλνινγηθό  Ιλζηηηνύην 
ηνπ Ιιιηλνηο, Διεύζεξν Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ, 
 Delft, Urbino, Columbus- Ohio)  .   



ΣΤΠΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑΣΑΞΗ ΚΣΙΡΙΩΝ 

 

 Οξγάλσζε ησλ επί κέξνπο ζρνιώλ, κε δηθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο ζε 
αλεμάξηεηεο λεζίδεο. Με βάζε έλα γεληθό ζρέδην ρξήζεσλ γεο, ε ζπλνιηθή 
έθηαζε ρσξίδεηαη ζε νηθόπεδα έλα γηα θάζε ζρνιή. 

 

 Με ηελ ειεύζεξε ζπλερή δηάηαμε, εμέιημε ηνπ πξνεγνύκελνπ ζπζηήκαηνο. Η 
αλεμαξηεζία ησλ ζρνιώλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, πεξηνξίδεηαη όκσο ε 
κεηαμύ ηνπο απόζηαζε θαη εηζάγεηαη ε ηδέα ηνπ θέληξνπ σο ρώξνπ θνηλήο 
δσήο ησλ θνηηεηώλ.  

 

 Σν γξακκηθό ζύζηεκα δηάηαμεο κε θύξην άμνλα ηνπ ην γξακκηθό θέληξν.  

 ην θέληξν απηό ζπγθεληξώλνληαη όιεο νη θνηλσληθέο ςπραγσγηθέο 
ιεηηνπξγίεο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. Οη ζρνιέο αλαπηύζζνληαη ζε 
δεπηεξεύνληεο θάζεηνπο άμνλεο.  

 

 ηνλ ηύπν ηνπ πιέγκαηνο, ε έλλνηα ηεο αλεμάξηεηεο ζρνιήο εμαθαλίδεηαη θαη 
ηε ζέζε ηεο παίξλεη ε έδξα ή ην εξγαζηήξην. Σν ζπγθξόηεκα ιεηηνπξγηθά θαη 
θαηαζθεπαζηηθά απνηειεί έλα εληαίν ζύλνιν, ζην νπνίν θάζε ιεηηνπξγία 
βξίζθεηαη ζηελ θαηάιιειε ζέζε. 

 
  

 
 



Γιάηαξη ζε πλέγμα (Freie Universitat, Berlin) 

Γπαμμικό μονηέλο (Bochum)  

 









Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 



ΠΔΡΙΟΓΟ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ  

 ηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ, γίλνληαη νη 
πξώηεο πξνζπάζεηεο λα νξγαλσζνύλ απηνηειείο 
παλεπηζηεκηαθνί πόινη, κε πξνεμάξρνπζα ηελ ζρεδίαζε ηνπ 
Α.Π.Θ. Αθόκε θαη ε ίδηα ε ιέμε «παλεπηζηεκηνύπνιηο» ππήξμε 
γηα ηελ επνρή ηνπ κεζνπνιέκνπ έλαο λενινγηζκόο.  

      

 Από ην πξώην πνιενδνκηθό ζρέδην ηεο Θεζζαινλίθεο (E. 
Hebrard, 1917),  ππήξμε πξόβιεςε γηα κηα νξγαλσκέλε πεξηνρή 
εγθαηάζηαζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζ’ έλα ρώξν δίπια ζην 
ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο.  

 

 Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ζπδεηήζεηο έρνπκε θαη ζηελ Αζήλα γηα 
ηε δεκηνπξγία παλεπηζηεκηνύπνιεο ζην Γνπδί (1927).  

      

 

 

 





Η  παλεπηζηεκηούποιε ΑΠΘ (1917) 

Σν ζρέδην ραξάζζεη έλαλ κεγάιν 
θεληξηθό άμνλα θάζεην πξνο ηελ 
αθηνγξακκή, ζπκκεηξηθά πξνο ηνλ 
νπνίν νξγαλώλεηαη έλαο ειεύζεξνο 
ρώξνο πξαζίλνπ πνπ θέξεη δεκόζηεο 
ρξήζεηο.  

 

Ο άμνλαο θαηαιήγεη ζε έλα 
θεληξηθό, εληππσζηαθό θηίξην 
ζρήκαηνο Π πνπ ζπγθεληξώλεη ηηο 
βαζηθέο ζρνιέο. 

 

Η όιε ζύλζεζε νξγαλώλεηαη γύξσ 
από κηα νξζνγώληα θεληξηθή 
πιαηεία.   

 



Η παλεπηζηεκηούποιε 
ΑΠΘ (1930). 
 

 
•  Ο παλεπηζηεκηαθόο ρώξνο 

απνκνλώλεηαη πεξηζζόηεξν από 
ηελ πόιε δηαηεξώληαο ηελ 
απηνηέιεηα ηεο εηδηθήο ρξήζεο 
ηνπ.  

 

• Με ηε ράξαμε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ 
ε επξύηεξε πεξηνρή ππνδηαηξείηαη 
ζε επηκέξνπο νηθνδνκηθέο λεζίδεο, 
όπνπ ηνπνζεηνύληαη νη δηάθνξεο 
ζρνιέο δηαθπιάζζνληαο κε ηνλ 
ηξόπν απηό ηελ εζσηεξηθή 
απηνηέιεηα θαη εζσηεξηθή 

νξγάλσζε ηεο θάζε ζρνιήο.  

 



Δλληνικέρ πανεπιζηημιοςπόλειρ μεηά ηον β’ παγκόζμιο πόλεμο. 

 Γεθαεηία ηνπ 1960  

 Με ηε κεγάιε εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε ηδξύνληαη δύν λέα 
πεξηθεξεηαθά παλεπηζηήκηα, ηα Παλεπηζηήκην Παηξώλ θαη Ισαλλίλσλ. 
ρεδηάδνληαη δύν κεγάιεο παλεπηζηεκηνππόιεηο, απηή ηεο Πάηξαο, 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρίνπ 12 ρηιηόκεηξα από ην θέληξν ηεο πόιεο.  Η 
αληίζηνηρε ησλ Ισαλλίλσλ ζρεδηάζηεθε σο κηα απηόλνκε «πόιε» θαη΄ 
αλαινγία πξνο ηελ θπζηθή πόιε, ζε απόζηαζε 5 ρικ. από ηα όξηα ηεο 
πόιεο.  

 

 Γεθαεηία ηνπ 1970  

 Με ηελ αλάπηπμε ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκην ηεο Θξάθεο 
πξσηνεκθαλίδεηαη  ην κνληέιν ηνπ παλεπηζηήκίνπ σο δίθηπν. Σν 
ζπγθεθξηκέλν παλεπηζηήκην έκειιε λα απισζεί ζε όιεο ηηο κεγάιεο 
πόιεηο ηεο Θξάθεο (Κνκνηελή, Ξάλζε, Αιεμαλδξνύπνιε, Οξεζηηάδα).  

  

  



Δλληνικέρ πανεπιζηημιοςπόλειρ μεηά ηον β’ παγκόζμιο πόλεμο. 

 Γεθαεηία ηνπ 1980  

 Η Διιάδα αθνινπζεί απηή ηελ πεξίνδν ηελ δηεζλή 
πξαγκαηηθόηεηα καδηθνπνηώληαο ηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε. Η 
δηαζπνξά ζεκαδεύεη πιένλ ηνπο ζρεδηαζκνύο ησλ Α.Δ.Ι.  

   

 Γηα ηελ ελ ιόγσ θαηεγνξία παλεπηζηεκηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ηελ νξγάλσζε ηνπο ζε εληαία νηθνπεδηθή έθηαζε, εθπνλήζεθαλ 
κηα ζεηξά ξπζκηζηηθώλ ζρεδίσλ. Αμίδεη ζην ζεκείν απηό λα 
ζεκεηώζνπκε όηη ε ρξήζε ηνπ όξνπ «ξπζκηζηηθό ζρέδην 
παλεπηζηεκηνύπνιεο», ρξεζηκνπνηείηαη θαηαρξεζηηθά, ζηελ 
νπζία πξόθεηηαη γηα ην ζρέδην γεληθήο δηάηαμεο ηνπ 
παλεπηζηεκηαθνύ ρώξνπ (master plan). 

  

 Θεκειηώλνληαη ηα ηδξύκαηα, Πνιπηερλείν Κξήηεο θαη ην 
αληίζηνηρν Παλεπηζηήκην, Θεζζαιίαο, θαζώο θαη ην 
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ηνπ νπνίνπ ε λεζησηηθή ηδηνκνξθία ην 
θαζηζηά ην πιένλ ζύλζεην σο πξνο ηε κνξθή θαη ηε δηνίθεζε 
(1984), ηέινο ηδξύεηαη θαη ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ.  

 



 Σο πςθμιζηικό ζσέδιο 

ζηη πανεπιζηημιούπολη 
Ξάνθηρ (1993) 

  

  

 Κεληξηθή ηδέα ηνπ 
ζρεδίνπ είλαη ε 
νξγάλσζε απηνηειώλ 
θηηξηαθώλ ελνηήησλ 
(«λεζίδσλ»), ζε 
εμάξηεζε από δύν άμνλεο 
πνπ νξίδνπλ κεηαμύ ηνπο 
έλα ρώξν 
δηακνξθσκέλνπ 
πξάζηλνπ. ην ρώξν απηό 
ηνπνζεηνύληαη ε 
θεληξηθή πιαηεία θαη ηα 
θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ηηο 
θνηλόρξεζηεο 
ιεηηνπξγίεο. 

 



Ποισηετλεηούποιε Αθρφηερίοσ 
Χαλίφλ 
 (πεγή: Α. Γηαθοσκαθάηος, 2002:70) 

Ρπζκηζηηθό ζρέδην ηνπ Πνιπηερλείνπ 

Κξήηεο (1989-1996). 

  

Σν ζρέδην ηεο απηόλνκεο 

παλεπηζηεκηνύπνιεο ηνπ Αθξσηεξίνπ 

πξνέβιεπε ηε ιεηηνπξγία λεζίδσλ ώζηε λα 

κε δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα από ηε 

ζηαδηαθή θαηαζθεπή.  

 

Σν μονηέλο ηων νηζίδων επηηξέπεη ηε 

ιεηηνπξγηθή θαη κνξθνινγηθή απνζύλδεζή 

ηνπο θαη ηελ ελδερόκελε εθαξκνγή 

δηαθνξεηηθώλ θαηά ηκήκα ή ρνιή 

αξρηηεθηνληθώλ αληηιήςεσλ.  

 

Δπηηξέπεη επίζεο ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε 

ηνπ ζπλνιηθνύ ρώξνπ δεκηνπξγώληαο 

ηνπηθέο ζπκππθλώζεηο θαη αηκόζθαηξα 

αζηηθνύ ρώξνπ.  

 

 



Ρσζκηζηηθό Α.Π.Θ. 
 (πεγή: Α. Γηαθοσκαθάηος, 2002:70) 

Ρςθμιζηικό ζσέδιο ηος Α.Π.Θ (1989-1993).  

 

Σν campus ηνπ Α.Π.Θ. νξγαλώλεηαη ζηε ζεκεξηλή 

ηνπ κνξθή ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ (1949).  

Αλαζεσξείηαη θαηά ηελ πεξίνδν 1989-1993 κε κηα 

κηα κέζνδν ζπξξαθήο θαη δηνξζσηηθώλ 

ζπκπιεξώζεσλ.  

Με δεδνκέλε ηελ αληίιεςε ηεο 

παλεπηζηεκηνύπνιεο σο απηόλνκνπ campus 

επηιέγεηαη ε αλαζύληαμε ηνπ θεληξηθνύ δηακήθνπο 

άμνλα κέζσ ηεο ζπκβίσζεο ηερλεηνύ θαη 

ππαίζξηνπ ρώξνπ.  

Γίλνληαη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζε δηάθνξα ζεκεία 

θπξίσο ηεο πεξηκέηξνπ κε ζηόρν ηεο δεκηνπξγία 

αζηηθώλ νξίσλ ηεο παλεπηζηεκηνύπνιεο. 



Ζ ειιεληθή εκπεηξία δελ δηαθξίλεηαη γηα ηελ πξνηίκεζε 

ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζηηθό κνληέιν.  

 

Δίλαη θαλεξό όηη νη επηινγέο ζε θάζε αζηηθό θέληξν 

θαηεπζύλνληαη από ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηεο 

δηαζέζηκεο γεο ή ηνπ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο.  

 

Δηδηθόηεξα ζην ρσξηθό κνληέιν ηνπ παλεπηζηήκηνπ-

δηθηύνπ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ απνηππώλνληαη νη 

ζπγρύζεηο, παιηλδξνκήζεηο θαη απνζπαζκαηηθέο 

δηεπζεηήζεηο ηνπ γεληθόηεξνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζρεδηαζκνύ. 

σλουίδοληας ηελ ειιεληθή εκπεηρία…… 



ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ ΚΑΙ ΣΗ 

ΚΑΒΑΛΑ 

  

 

 

Οι πανεπιζηημιοςπόλειρ ζηο Βόλο και ηην Καβάλα, 

δείσνοςν ξεκάθαπα ηην μεηαθοπά ζηην ππάξη ηων δύο 

βαζικών θεωπηηικών επιλογών: 

 
Σο πανεπιζηήμιο ηος Βόλος αναπηύζζεηαι ζηον αζηικό  ιζηό 

αποηελώνηαρ ένα αζηικό οπγανιζμό πος ζςνεσώρ  μεηαβάλλεηαι 

και αναμοπθώνεηαι. 

 

 

Σο απομονωμένο, αςηόνομο campus ηηρ Καβάλαρ, είναι  ένα 

πποϊόν ηηρ λογικήρ ηος zoning και ηηρ εζωζηπέθειαρ. 



Το Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας 

 Τν Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο απνηειεί έλα 

ζύκπιεγκα αθαδεκατθώλ ηκεκάησλ ζηηο 

πξσηεύνπζεο ηεζζάξσλ ζεζζαιηθώλ λνκώλ: ηνλ 

Βόιν, ηε Λάξηζα, ηα Τξίθαια θαη ηελ Καξδίηζα. 

 

 



Η πανεπιζηημιούπολη ηος Βόλος 

 Ο ηζτσρόηερος όκως πόιος ηοσ παλεπηζηεκίοσ παρακέλοσλ οη 
εγθαηαζηάζεης ηοσ ζηο Βόιο, ποσ αθοιούζεζαλ έλα 
ζσγθροηεκέλο ζτέδηο δηάτσηες αζηηθής τωροζέηεζες.  

 

 Το ρσζκηζηηθό ζτέδηο εθπολήζεθε αρτηθά ηο 1986 θαη 
ηροποποηήζεθε ηο 1992 ζε ζσλεργαζία κε ηο Α.Π.Θ., ηο δήκο 
Βόιοσ θαη ηο Τ.Δ.Δ. Μαγλεζίας.  

 

 Προωζήζεθε έλα ποισθεληρηθό ζτήκα οργάλωζες κε θύρηο 
ταραθηερηζηηθό έλαλ πσρήλα παλεπηζηεκηαθώλ 
εγθαηαζηάζεωλ ζηολ θεληρηθό ηζηό ηες πόιες θαη ηης 
σπόιοηπες ζηελ περίκεηρό ηες.  

 



Το κοληέιο ηες δηάτσηες αζηηθής τωροζέηεζες ποσ επηιέτζεθε 
ζηελ περίπηωζε ηοσ Παλεπηζηεκίοσ ζηο Βόιο ζσλήζως 
ζσλδσάδεηαη κε ηελ επαλατρεζηκοποίεζε ηζηορηθώλ θηηρίωλ ή 
περηοτώλ ποσ έτοσλ τάζεη ηελ αρτηθή ιεηηοσργία ηοσς.  
  
Με ηολ ηρόπο ασηό αθελός ε λέα εγθαηάζηαζε αποθηά εθ 
κεηαθοράς ηζηορία θαη παρειζόλ θαη αθεηέροσ κεηαηρέπεηαη ζ’ 
έλα κεταληζκό αλάπιαζες ηες περηβάιιοσζας περηοτής. 
 
 

Η τφροζέηεζε φς κεταληζκός αλάπιαζες 



Σο θηίρηο Παπαζηράηοσ θαη  
Γεικούδοσ (Βόιος) 
 

Η επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ηεο 

θαπλνβηνκεραλίαο Παπαζηξάηνπ 

ζηελ παξαιία ηνπ Βόινπ 

(πξπηαλεία θαη δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο) θαη ηνπ ρώξνπ, όπνπ 

εγθαηαζηάζεθε ε Βηβιηνζήθε, 

ιεηηνύξγεζαλ αθξηβώο κε απηόλ 

ηνλ ηξόπν.  

Η ηδηαίηεξε επαηζζεζία ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ζην Βόιν γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε παιαηώλ θαη 

ηζηνξηθώλ θειπθώλ θαίλεηαη από 

ην όηη ηνπ αλήθνπλ κηα ζεηξά 

λενθιαζηθώλ-βηνκεραληθώλ 

θηεξίσλ 



Σο θηίρηο ηες Βηβιηοζήθες  
ηοσ Παλεπηζηεκίοσ Βόιοσ 

Η πνιηηηθή πξνζθηήζεσλ θαη 

δηαζπνξάο ζηνλ επξύηεξν αζηηθό 

ηζηό, όπσο θαη ε πξνζπάζεηα 

αλέγεξζεο εληππσζηαθώλ θηηξίσλ ή 

αλαθαηλίζεσλ (όπσο ην θηίξην ηεο 

Βηβιηνζήθεο) απνηειεί κηα 

ζπλεηδεηή επηινγή ηεο δηνίθεζεο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

 

Πξόθεηηαη γηα κηα αληίιεςε πνπ 

αληηιακβάλεηαη ηελ αλάπηπμε ελόο 

παλεπηζηεκίνπ σο κηα επθαηξία γηα 

αζηηθή αλάπιαζε. 

 

  

 

 



Πανεπιζηήμιο Βόλος:  

οι αδςναμίερ ηηρ πολςκενηπικήρ σωποθέηηζηρ 

 

 

 Οη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο ηνπ κνληέινπ ηεο δηάρπηεο αζηηθήο 
ρσξνζέηεζεο πξνθύπηνπλ σο, ρακειόο βαζκόο επηθνηλσλίαο θαη 
από θνηλνύ ιεηηνπξγία ησλ δηαθόξσλ ζρνιώλ 

 Οη ππάξρνπζεο ζρνιέο δελ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο νύηε κε 
θάπνην εηδηθό δίθηπν ζπγθνηλσλίαο (π.ρ. κηθξά ιεσθνξεία γηα 
εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηώλ, πνδειαηόδξνκνη, δίθηπν 
πεδνδξόκσλ θ.ιπ.), αιιά νύηε θαη κε ην ππάξρνλ δίθηπν αζηηθήο 
ζπγθνηλσλίαο Βόινπ θαη Νέαο Ισλίαο. 

 Σν δηαηεξεηέν θηήξην Παπαζηξάηνπ σο έδξα ηεο Πξπηαλείαο 
θαη ησλ δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο 
επηζθεςηκόηεηαο, ιόγσ ηεο παληεινύο έιιεηςεο δπλαηνηήησλ 
ζηάζκεπζεο ησλ επηζθεπηώλ.   

 Αληίζεηα, ηδηαίηεξα επλνεκέλεο ζηνλ ηνκέα ζπγθνηλσληώλ θαη 
πξνζβαζηκόηεηαο είλαη νη Πνιπηερληθέο ρνιέο κε γεηηλίαζε κε 
ηνπο ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ 
ζπγθνηλσληώλ θαη θαιή πξνζβαζηκόηεηα από ηνλ ζηαζκό ηνπ 
ηξαίλνπ) θαη ε Γεσπνληθή ρνιή (κε πξνζβαζηκόηεηα από ηνλ 
πεξηθεξεηαθό άμνλα Βόινπ).  

 
 
 



Ρσζκηζηηθό τέδηο Ποισηετλείοσ ζηο Βόιο 

Ρςθμιζηικό ζσέδιο 

Πολςηεσνικήρ σολήρ  

Θεζζαλίαρ (1986-1992).  

 

Η νξγαληθή δηαπινθή ησλ 

παλεπηζηεκηαθώλ κε ηηο 

αζηηθέο ιεηηνπξγίεο γίλεηαη 

κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

ππάξρνπλ πεξηνρέο όπνπ 

θπξηαξρνύλ νη 

παλεπηζηεκηαθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη άιιεο όπνπ 

ππνιείπνληαη. 



Θεηηθή αποηίκεζε 

 Πάλησο ηo κνληέιν ηεο δηάρπηεο αζηηθήο 

ρσξνζέηεζεο ηεο παλεπηζηεκηνύπνιεο ηνπ Βόινπ 

έρεη εθηηκεζεί ζεηηθά από ηελ ειιεληθή επηζηεκνληθή 

θνηλόηεηα, ζεσξήζεθε ζπκβαηό κε ηελ ειιεληθή 

θνπιηνύξα θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη πξνηείλεηαη 

θαη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο, 

 

  π.ρ. γηα ην Τερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Λεκεζνύ 

(βι. κειέηε ρσξνζέηεζεο ηνπ θαζ. Γ. Πνιύδνπ/ 

2006).  



Το campus ηοσ Τ.Ε.Ι.  Καβάλας 

 Τν campus ηνπ Τ.Δ.Η. Καβάιαο αλαπηύζζεηαη ζηελ 
θνξπθή ελόο εμάξκαηνο, κε ζέα πξνο ηελ ζάιαζζα, 
ζηα όξηα ηεο πόιεο.  

 Ζ πξόζβαζε γίλεηαη κε αζηηθή ζπγθνηλσλία (κηθξή 
ζπρλόηεηα δξνκνινγίσλ) θαη Η.Χ. θαη είλαη απνθνκκέλν 
από ηελ πεξηβάιινπζα νηθηζηηθή ελόηεηα. Παξάιιεια 
δελ αλαπηύζζνληαη δίθηπα ελαιιαθηηθώλ κεηαθηλήζεσλ 
(πνδειαηόδξνκνη, πεδόδξνκνη). 

 

 Ζ δπζθνιία πξόζβαζεο ιεηηνύξγεζε εθ ησλ 
πξαγκάησλ πξνβιεκαηηθά, ηδηαίηεξα γηαηί ζηέξεζε από 
ηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα ηε ζπλέρεηα θαη ηελ 
πνιππινθόηεηα ηεο αζηηθήο δσήο. Σεκαληηθή βειηίσζε 
αλακέλεηαη πάλησο κε ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο 
πεξηκεηξηθήο νδνύ ηεο πόιεο.  



Θέζε ηοσ campus ζε ζτέζε κε ηο ηζηορηθό θέληρο ηες 
Καβάιας 



Αεροθφηογραθία ηοσ ΤΕΙ Καβάλας  

Άπουη κηιριακών εγκαηαζηάζεφν Τ.Ε.Ι. Καβάλας 



Το campus ηοσ Τ.Ε.Ι.  Καβάλας:αδσναμίες ενός 

περιταρακφμένοσ μονηέλοσ 

 Ζ ζύλδεζε, ηνπ Τ.Δ.Η. κε ηελ ππόινηπε πόιε θαη ηδηαίηεξα κε 
ην θέληξν ηεο, παξνπζηάδεηαη ζήκεξα δύζθνιε θαη δελ 
αλακέλεηαη λα βειηησζεί ζεκαληηθά ζην πξνζερέο, 
ηνπιάρηζηνλ, κέιινλ.  

 Δμαηηίαο ηεο δπζρεξνύο ζύλδεζεο ηνπ Τ.Δ.Η. κε ηελ πόιε, ε 
επηζθεςηκόηεηα ζπνπδαζηώλ ζηελ ππόινηπε Καβάια 
πεξηνξίδεηαη πεξηζζόηεξν, ελώ εληείλνληαη νη ηάζεηο 
«απηνηξνθνδόηεζεο» θαη «εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο» ηνπ 
Τ.Δ.Η. ζε πηζαλέο δξάζεηο πνιηηηζηηθνύ θαη θνηλσληθνύ 
πεξηερνκέλνπ.  

 Σε ζρεηηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ Ηδξύκαηνο 
αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο ησλ 
ζπνπδαζηώλ, δηαθαίλεηαη ε δπζθνιία εμνηθείσζεο κε ην 
campus (ιόγσ δπζθνιίαο πξόζβαζεο) θαη ν ρακειόο 
βαζκόο εκπινθήο αζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα απζηεξά 
νξνζεηεκέλν ρώξν ηνπ. 

  

  

 Ζ ζύλδεζε, ηνπ 
Τ.Δ.Η. κε ηελ 
ππόινηπε πόιε 
θαη ηδηαίηεξα κε 
ην θέληξν ηεο, 
παξνπζηάδεηαη 
ζήκεξα 
δύζθνιε θαη 
δελ αλακέλεηαη 
λα βειηησζεί 
ζεκαληηθά ζην 
πξνζερέο, 
ηνπιάρηζηνλ, 
κέιινλ.  

 Δμαηηίαο ηεο 
δπζρεξνύο 
ζύλδεζεο ηνπ 
Τ.Δ.Η. κε ηελ 
πόιε, ε 
επηζθεςηκόηεηα 
ζπνπδαζηώλ 
ζηελ ππόινηπε 
Καβάια 
πεξηνξίδεηαη 
πεξηζζόηεξν, 
ελώ εληείλνληαη 
νη ηάζεηο 
«απηνηξνθνδόη
εζεο» θαη 
«εζσηεξηθήο 
θαηαλάισζεο» 
ηνπ Τ.Δ.Η. ζε 
πηζαλέο 
δξάζεηο 
πνιηηηζηηθνύ 
θαη θνηλσληθνύ 
πεξηερνκέλνπ.  

 Σε ζρεηηθή 
έξεπλα πνπ 
δηεμήρζε ζηα 
πιαίζηα ηνπ 
Ηδξύκαηνο 
αλαθνξηθά κε 
ηηο αληηιήςεηο 
θαη πξνζδνθίεο 
ησλ 
ζπνπδαζηώλ, 
δηαθαίλεηαη ε 
δπζθνιία 
εμνηθείσζεο κε 
ην campus 
(ιόγσ 
δπζθνιίαο 
πξόζβαζεο) 
θαη ν ρακειόο 
βαζκόο 
εκπινθήο 
αζηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησ
λ ζηα απζηεξά 
νξνζεηεκέλν 
ρώξν ηνπ. 



Απόζπαζκα από ηο ΓΠ Καβάιας:  
ε ηράπεδα γες γηα ηελ επέθηαζε ηοσ Σ.Δ.Ι. 
(πεγή: Λαιέλες-Βαθεηάδοσ 2008) 

 

ην Γεληθό Πνιενδνκηθό 
ρέδην ηεο Καβάιαο (2008), 
ην δήηεκα ηεο πςειήο 
ρσξηθήο ζπγθέληξσζεο 
πξνβιέπεηαη λα ιπζεί κε 
επέθηαζε ηνπ campus ηνπ 
Σ.Δ.Ι. Καβάιαο ζε όκνξε 
πεξηνρή. 

 

Πξνο απηή ηε θαηεύζπλζε 
ζα ζπκβάιιεη θαη ε 
δεκηνπξγία δεύηεξνπ 
θόκβνπ πξόζβαζεο ηνπ από 
ηελ πεξηκεηξηθή νδό. 

 

 

 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 Βπιζκόμαζηε ήδη ζε νέοςρ δπόμοςρ; 

 Ζ δεκηνπξγία απηόλνκσλ παλεπηζηεκηνππόιεσλ 

ζηηο παξπθέο ή θαη ζε απόζηαζε από ηηο πόιεηο θαη 

ην παλεπηζηήκην-δίθηπν ή παλεπηζηήκην ηεο 

δηαζπνξάο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ 

απνδπλακώλεη ην «θιαζηθό» ρσξηθό κνληέιν ηεο 

παλεπηζηεκηνύπνιεο ησλ κεζνπνιεκηθώλ δεθαεηηώλ 

θαη ε θξηηηθή ηνπ δείρλεη όηη βξηζθόκαζηε ήδε ζε 

λένπο «δξόκνπο».  

 



  

 

 

 

Οη «πξάζηλεο» παλεπηζηεκηνππόιεηο (Greenfield 
Campus), κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ 
νηθνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηελ ίδηα ηε δνκή θαη 
ιεηηνπξγία ηνπ παλεπηζηεκίνπ (Delft, Επξίρε). 

 

- Οη «αζηηθέο» παλεπηζηεκηνππόιεηο (Inner City 
Campus), πνπ βξίζθνληαη ζε θεληξηθέο ζέζεηο ηνπ 
αζηηθνύ ηζηνύ κεγαινππόιεσλ, θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο 
εληάζζεηαη ζηηο αζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο θαη 
ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπο (Κσλζηαληηλνύπνιε, MIT- 
Βνζηώλε,Θεζζαινλίθε). 

 

 
 



Virtual campus 



Καζώο ε γλώζε παγθνζκηνπνηείηαη, ππνρξεσηηθά 

απνρσξηθνπνηείηαη, μεθεύγεη, δειαδή, από ηηο 

δεζκεύζεηο ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ. Έηζη, βξίζθεηαη 

ζε κηα δηαξθή θίλεζε κέζα ζηηο πιεξνθνξηαθέο ξνέο, 

πνπ δηαζρίδνληαο ηνλ θόζκν ζπξξηθλώλνπλ θαη 

ζπκπηέδνπλ ην ρώξν θαη ην ρξόλν (Castells, 1996).  

 

Βέβαηα, δελ κπνξεί λα κελ αλαγλσξηζζεί ην γεγνλόο 

όηη ε πιεξνθνξηαθή απηή θηλεηηθόηεηα ζε εηδηθέο 

πεξηπηώζεηο έρεη ζεηηθό θη επεξγεηηθό ραξαθηήξα 

(απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

θ.ιπ.).  

 

 



Σην εξώηεκα όκσο εάλ απηό ην 

virtual campus επεξεάδεη ηα ρσξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβαηηθώλ 

παλεπηζηεκηαθώλ πόισλ ε 

απάληεζε δελ είλαη αθόκε εύθνιν λα 

δηακνξθσζεί.  



Σελικά….. 

Τν δήηεκα ηεο ππεξνρήο ηνπ απηόλνκνπ 

παλεπηζηεκηαθνύ πόινπ (campus) ζε ζρέζε κ’ έλαλ 

νξγαληζκό πνπ δηαρέεηαη ζηελ πόιε ή ην αληίζηξνθν 

δελ έρεη βξεη κηα ηειηθή ζεσξεηηθή ππνζηήξημε 

 

Πάλησο από ηελ cite culturelle ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, ζηελ ινγηθή ησλ «λεζίδσλ» ηνπ 

ξπζκηζηηθνύ ζρεδίνπ ηεο Ξάλζεο θαη από ηελ 

πνιπθεληξηθή νξγάλσζε ηεο παλεπηζηεκηνύπνιεο ηνπ 

Βόινπ, ζην δηάζπαξην ζην αξρηπέιαγνο Παλεπηζηήκην 

ηνπ Αηγαίνπ δηαλύζεθε ήδε καθξύο δξόκνο.  

 



Τν ηδενιόγεκα όηη νη παλεπηζηεκηνππόιεηο (όξνο 

πνπ επηκέλεη αθόκε θαη ζήκεξα εθζπγρξνληζκέλνο σο: 

university complex) απνηεινύλ κηα νληόηεηα 

απηνδύλακε θαη απηάξθε κε ην δηθό ηεο ηειεηνπξγηθό 

θαη ηεξαξρήζεηο, κηα άιιε απηόλνκε, ηδεαηή «πόιε» 

δίπια, ή ζηελ άθξε ηεο «πξαγκαηηθήο» πόιεο, δέρεηαη 

ζήκεξα θξηηηθή ακθηζβήηεζε.  

 



Άξαγε ζήκεξα πνπ ε δηαδηθηπνθεληξηθή γλώζε έρεη μεπεξάζεη 

ρσξηθά όξηα θαη θξαγκνύο ήιζε ε ώξα λα δηαρπζνύλ νη ειιεληθέο 

παλεπηζηεκηνππόιεηο ζηνπο αζηηθνύο ηζηνύο ησλ πόιεσλ πνπ ηηο 

θηινμελνύλ ή λα πεξηραξαθσζνύλ αθόκε πεξηζζόηεξν ζηα όξηα κηα 

εύθνια αληηιεπηήο «νληόηεηαο»;  

 

Αλ εύθνιεο απαληήζεηο δελ κπνξνύκε λα δώζνπκε, κπνξνύκε 

ηνπιάρηζηνλ λα πξνηείλνπκε κηα «ηξίηε» ηππνινγία απέλαληη ζηηο δύν 

ήδε πνιπζπδεηεκέλεο 

 

  

δηάρπζε ή πεξηραξάθσζε ή… a new university and a new town; 



Δπηιεθηηθές τφρηθές 
ζσγθεληρώζεης 
(clusters) 

 

 

Clusters εταιρειϊν υψηλήσ τεχνολογίασ και τεχνογνωςίασ 

-Clusters χωρων πολιτιςμοφ και αναψυχήσ 



Α new university and a new town. 

 Έλαλ «ηξίην δξόκν», πνπ αξρίδεη ζηηο κέξεο καο λα 

πξνβάιιεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ζα 

κπoξνύζε λα ζπλνςηζζεί ζηε θξάζε: a new 

university and a new town. Πξόθεηηαη γηα ηνλ 

ηαπηόρξνλν ζρεδηαζκό ελόο campus ζε ζρέζε κε 

κηα πεξηβάιινπζα νηθηζηηθή ελόηεηα. Ωο 

παξάδεηγκα ζα κπνξνύζε λα αλαθεξζεί ην 

παλεπηζηήκην Louvain–la Neuve, όπνπ ζε έθηαζε 

650 Ha, ζρεδηάζηεθαλ ηαπηόρξνλα έλα λέν 

παλεπηζηήκην θαη κηα λέα πόιε (Brockliss, 2000, 

169).  

 

 Έλαλ «ηξίην δξόκν», πνπ αξρίδεη ζηηο κέξεο καο λα 

πξνβάιιεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ζα κπoξνύζε λα 

ζπλνςηζζεί ζηε θξάζε: a new university and a new town. 

Πξόθεηηαη γηα ηνλ ηαπηόρξνλν ζρεδηαζκό ελόο campus ζε 

ζρέζε κε κηα πεξηβάιινπζα νηθηζηηθή ελόηεηα. Ωο 

παξάδεηγκα ζα κπνξνύζε λα αλαθεξζεί ην παλεπηζηήκην 

Louvain–la Neuve, όπνπ ζε έθηαζε 650 Ha, ζρεδηάζηεθαλ 

ηαπηόρξνλα έλα λέν παλεπηζηήκην θαη κηα λέα πόιε 

(Brockliss, 2000, 169).  

 

 Δίλαη άξαγε θαηξόο λα ην ζπδεηήζνπκε θαη ζηε ζεκεξηλή 

λενειιεληθή πνιενδνκηθή πξαθηηθή; 



CLUSTERS  ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ 

 

Τετνολογικά Πάρκα 



- Οηερλνινγηθά αλεπηπγκέλεο εθαξκνγέο θαη ζηελ 
θαηλνηνκία (Βεξνιίλν, Espoo).η «ηερλνπόιεηο» 
(Ζightech campus), κε έκθαζε ζηνλ ηερληθό 
ραξαθηήξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηδηαίηεξα ζηηο 

  

- Ο «ζπλεηαηξηζηηθόο» ηύπνο παλεπηζηεκηνππόιεσλ 
(Corporate Campus). Ο ζρεδηαζκόο ηνπο αλαπιάζεη 
ην αζηηθό πεξηβάιινλ, θπξίσο κε ηελ δεκηνπξγία  
θνηλσθειώλ ρώξσλ, όπνπ θαινύληαη θαη 
ελζαξξύλνληαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ όρη κόλν νη 
έρνληεο ζρέζε κε ην παλεπηζηήκην, αιιά θαη ην 
επξύ θνηλό ηεο πόιεο (Βαζηιεία, Vitra Campus - 
Διβεηία).  
 



Corporate Campus Basel 

Vitra Campus in Weil am 

Rhein 



Σετλοιογηθό Πάρθο 

 Ζ έλλνηα ηνπ Τερλνινγηθνπ Πάξθνπ 

ζπλαξηώκελε θαη κε ηηο εθθξάζεηο 

Δξεπλεηηθό Πάξθν, Δπηζηεκνληθό Πάξθν ή 

Τερλόπνιε πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ 

δεθαεηία ηνπ 1940 κε ηελ ελζάξπλζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο γύξσ από ηηο 

εγθαηαηάζηάζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ  

Stanford ζηελ Καιθόξληα 
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One North Masterplan, Network – Fabric – 
Buildings, Singapore,  
Zaha Hadid Architects 2001-2003  Fabric 
and network. This masterplan for a new 
mixed-used urban business district in 
Singapore was the first of a series of 
radical masterplans that led to the 
concept of parametric urbanism and then 
to the general concept of parametricism. 



One North  ηγθαπούρε 

Γεκηνπξγνύληαη 3 ππν-

ελόηεηεο (subclusters): 

 

α) Life Xchange ή 

Biopolis, 

 

β) Central Xchange 

 

γ) Vista Xchange 







Σετλοιογηθά Πάρθα ζηελ Διιάδα 

 1988: Τερλνινγηθό Πάξθν Θεζζαινλίθεο 

 1993: Τερλνινγηθό Πάξθν Κξήηεο 

 2000: Τερλνινγηθό Πάξθν Λαπξίνπ 

 2001: Τερλνινγηθό Πάξθν Θεζζαιίαο 

 2003: Τερλνινγηθό Πάξθν Ζπείξνπ 

 2009: Τερλνινγηθό Πάξθν Λεύθηππνο Αηηηθή 





Θεκαηηθά  πάρθα   αλαυστής 

 Disneyland Ακεξηθή 

 Legoland Αγγιία 

 Effeling Οιιαλδία 

 Europa Park Γεξκαλία 

 Asterix Park Γαιιία 


