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Γιώτα K. Θεοδωρά  
 

Επίκουρος Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 

Σύμβουλος – Καθηγήτρια Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  

  

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.  

Δρ. Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Ε.Μ.Π. [Υπότροφος Ι.Κ.Υ.] 

Μεταδιδακτορική Έρευνα στη “Χωροταξία” [Υπότροφος Ι.Κ.Υ.] 

Post-Master Diploma in City & Regional Planning, University of 

Pennsylvania, U.S.A. [Υπότροφος του “UPS Foundation Transportation 

Program Fellowship”, University of Pennsylvania, USA ] 

M.Sc. Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 

Η Γιώτα Θεοδωρά είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., και Σύμ-

βουλος Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το διάστημα 2006-2011, με εντολή διδασκαλίας 

[Π.Δ. 407/80], δίδαξε μαθήματα Χωροταξίας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περι-

φερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για την περίοδο 2000-2002 ήταν Ερευνήτρια – Επι-

στημονική Συνεργάτης του University of Pennsylvania των Η.Π.Α. [City & Regional Planning Department]. 

Είναι Ερευνήτρια – Επιστημονική Συνεργάτης : α) στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης [Ε.Π.Ι.Π.Α.] του Παντείου Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών [1994-...], 

β) στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακά Εργαστήρια “Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού” Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας [2006-...], και στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Εργαστήρια της Σχολής Αρχιτε-

κτόνων του Ε.Μ.Π. : “Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικής Ανάπτυξης” [2010 -...], “Σχεδιαστικής Μεθοδολο-

γίας και Ρύθμισης του Χώρου” [2010 -...] του οποίου είχε τη Διεύθυνση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 

και “Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών” [2017-...].   

Είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός και Διδάκτορας Πολεοδόμος - Χωροτάκτης της Σχολής Αρ-

χιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατέχει Τίτλο Μεταδιδακτορικής Έρευνας, 

και Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών : α) στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Τμήμα Οι-

κονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, και β) στον Αστικό και Περιφερειακό 

Σχεδιασμό, με εξειδίκευση στο Σχεδιασμό Μεταφορών και Συστημάτων Αστικών Υποδομών από το City & 

Regional Planning Department του School οf Design του University of Pennsylvania των Η.Π.Α. Υπήρξε 

υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών [Ι.Κ.Υ.] για την εκπόνηση Διατριβής, και Μεταδιδακτορι-

κής Εργασίας, στην Ελλάδα, στην επιστημονική περιοχή του “Αστικού Σχεδιασμού” και “Χωροταξίας” αντί-
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στοιχα, και του “UPS Foundation Transportation Program Fellowship”, School of Engineering & Applied 

Sciences - Department of Systems Engineering, University of Pennsylvania.  

Έχει συμμετάσχει ενεργά σε Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας και σε Επιτροπές με αντικείμενο την οργά-

νωση και ανάπτυξη του χώρου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, τη ρύθμιση χρήσεων και λει-

τουργιών στον αστικό, περαστικό και ύπαιθρο χώρο, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας του δομημένου 

και φυσικού περιβάλλοντος και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Στο πλαίσιο της ερευνητικής και επαγγελματικής δραστηριότητάς της έχει συνεργασθεί με Πανεπιστήμια, Ε-

ρευνητικά Ινστιτούτα, και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα σχεδιασμού του χώρου και 

κοινωνικο-οικονομικού προγραμματισμού στις γνωστικές περιοχές της χωροταξίας, της πολεοδομίας, του α-

στικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, του σχεδιασμού δικτύων μεταφορών & συστημάτων υποδομών [τε-

χνικών και κοινωνικών], της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.  

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της συμμετοχής της σε περισσότερα από 35 Ερευνητικά Προγράμματα [2 Ευρω-

παϊκά κι ένα Αμερικανικό], Έρευνες, Μελέτες, έχει ασχοληθεί κυρίως με θέματα : α) ρύθμισης, οργάνωσης 

και ανάπτυξης του αστικού & περιαστικού χώρου, β) προώθησης δικτύωσης πόλεων και οικισμών, γ) σχέ-

σεων αστικών και αγροτικών περιοχών, ενίσχυση υπαίθρου και ειδικών περιοχών, δ) οργάνωσης χρήσεων 

γης σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο και αντιμετώπισης τοπικών & περιφερειακών ανισοτήτων, ε) προστα-

σίας, ανάδειξης, διαχείρισης φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος σε τοπική και υπερτοπική κλίμακα, στ) 

χωροθέτησης υποδομών & λειτουργιών υπερτοπικής σημασίας και αξιολόγησης των επιδράσεών τους στην 

ανάπτυξη σε ποικίλα χωρικά επίπεδα, ζ) τοπικού και περιφερειακού αναπτυξιακού προγραμματισμού και ορ-

γάνωσης δομών διοίκησης, η) εξυγίανσης αστικού περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, θ) αξιοποίησης τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης ως μέσου αστικής & περιφερειακής ανάπτυξης και προώθησης σχέσεων συνεργασίας 

ακαδημαϊκών κοινοτήτων & τοπικών κοινωνιών, ι) ανάπτυξης ιστορικών πόλεων και οικισμών και επανεκκί-

νησης τοπικών κοινωνιών μέσα από δράσεις και πολιτικές διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς & ενίσχυ-

σης της δημιουργικότητας, κ) διαχείρισης και σχεδιασμού θαλάσσιου και παράκτιου χώρου, λ) αρχιτεκτονι-

κού σχεδιασμού, οικιστικής ανάπτυξης και ιδιωτικής πολεοδόμησης.  
 

Αναλυτικότερα :  
 

α) ρύθμιση, οργάνωση και ανάπτυξη του αστικού & περιαστικού χώρου σε τοπική, περιφερειακή / διαπεριφε-

ρειακή, εθνική κλίμακα, δίνοντας έμφαση στις χωρικές, κοινωνικο-οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές συνι-

στώσες του σχεδιασμού [αστική διάχυση, χωρική δικτύωση, προώθηση συνεργασιών, διοικητική αναδιάρθρωση, 

κ.ά.] 

β) προώθηση δικτύωσης πόλεων και οικισμών με δράσεις για βελτιστοποίηση της προσπελασιμότητας τους, 

και την ενθάρρυνση ανάπτυξης λειτουργικών σχέσεων συνεργασίας [“αστικές συμμαχίες” με σκοπό την άμ-
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βλυνση των δια και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, ανάδειξη νέων χωρο-λειτουργικών “αστικών συσχετι-

σμών” σε εθνικό επίπεδο, αξιολόγηση κριτηρίων για τον προσδιορισμό της χωρικής εμβέλειας επιρροής α-

στικών κέντρων, κ.ά.]  

γ) σχέσεις αστικών και αγροτικών περιοχών, ενίσχυση υπαίθρου και ειδικών περιοχών [με έμφαση σε κατη-

γορίες χώρου όπως : διασυνοριακός χώρος, παράκτιος χώρος, νησιωτικός χώρος, ορεινός χώρος, κ.ά.]  

δ) οργάνωση χρήσεων γης σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο και αντιμετώπιση τοπικών & περιφερειακών 

ανισοτήτων [αναγνώριση σχέσεων εξάρτησης και αλληλεπίδρασης περιοχών (π.χ. αστικών, αγροτικών) με ά-

ξονα το είδος των χρήσεων γης, αξιολόγηση συμβατοτήτων / ασυμβατοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό ε-

πίπεδο και διερεύνηση μηχανισμών αντιμετώπισής τους, κ.ά.] 

ε) προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος σε τοπική και υπερτοπική 

κλίμακα, [μελέτη περιοχών με φυσικό / πολιτισμικό ενδιαφέρον σε διαφορετικά χωρικά επίπεδα αναφοράς 

[αστικός, περιαστικός, περιφερειακός, εθνικός χώρος] με σκοπό την αξιολόγηση των διαθεσίμων και τη δια-

τύπωση προτάσεων αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη πόλεων/περιοχών και την προστασία του περιβάλλο-

ντος, κ.ά.]  

στ) χωροθέτηση υποδομών / λειτουργιών υπερτοπικής σημασίας και αξιολόγηση των επιδράσεών τους στη 

χωρική οργάνωση και κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη πόλεων και ευρύτερων περιοχών, και στο φυσικό πε-

ριβάλλον σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  

ζ) τοπικός και περιφερειακός αναπτυξιακός προγραμματισμός και οργάνωση δομών διοίκησης [οργάνωση δη-

μόσιου τομέα, δομές διακυβέρνησης, συμμετοχικός σχεδιασμός, κ.ά.]  

η) εξυγίανση αστικού περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής, [διευθέτηση χρήσεων, ανάδειξη φυσικού και πολι-

τισμικού περιβάλλοντος και οργάνωση “διαδρόμων”, υποδομές, εξυπηρετήσεις, βελτίωση συνθηκών εσωτε-

ρικής κυκλοφορίας, προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, κ.ά.] 

θ) αξιοποίηση ανώτατης εκπαίδευσης ως μέσου αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης & προώθηση σχέ-

σεων συνεργασίας ακαδημαϊκών κοινοτήτων & τοπικών κοινωνιών για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινωνι-

κο-οικονομικού, πολιτιστικού και χωρικού ενδιαφέροντος στην πολεοδομική και χωροταξική κλίμακα.  

ι) ανάπτυξη ιστορικών πόλεων / οικισμών και επανεκκίνηση τοπικών κοινωνιών μέσα από δράσεις / πολιτι-

κές διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς & ενίσχυσης της δημιουργικότητας, [δημιουργική οικονομία - πολι-

τιστική κληρονομία, οργάνωση “δικτύων” επικοινωνίας-συνεργασίας παραδοσιακών επαγγελμάτων τέχνης & 

νέων δημιουργών σε αστικό περιβάλλον]  

κ) διαχείριση και σχεδιασμός θαλάσσιου και παράκτιου χώρου [ερευνητική και σχεδιαστική μεθοδολογία, ζη-

τήματα χρήσεων, ανταγωνιστικότητα και συνέργιες, διακρατικές συνεργασίες, κ.ά.] 
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λ) προσέγγιση ζητημάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, οικιστικής ανάπτυξης, δομημένου χώρου και ιδιωτι-

κής πολεοδόμησης σε ευρύτερες χωρικές κλίμακες στην Πρωτεύουσα και σε πόλεις της ελληνικής περιφέ-

ρειας.  

Η Γιώτα Θεοδωρά έχει λάβει μέρος με εισήγηση σε Επιστημονικά Συνέδρια, Συναντήσεις και Σεμινάρια σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τό-

μους, και πρακτικά συνεδρίων με κριτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος διεθνών και εθνικών 

Επιστημονικών Οργανισμών και Επαγγελματικών Ενώσεων με έντονη επιστημονική και διοικητική δράση, κυ-

ρίως μέσα από την ενεργή συμμετοχή της σε Επιστημονικές και Οργανωτικές Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, 

Επιτροπές Αξιολόγησης Επιστημονικού Έργου και σε Όργανα Διοίκησης.  

 

 
  

Γνωστικό αντικείμενο 

 

 

“Σύγχρονες Θεωρίες και Πρακτικές του Σχεδιασμού του Χώρου”  
  

Ερευνητικά ενδιαφέροντα  

 

 

Επιστημονική περιοχή Πολεοδομίας - Χωροταξίας και ειδικότερα :  
 

 Χωρική Ανάπτυξη – Πολεοδομικός – Χωροταξικός – Περιβαλλοντι-

κός Σχεδιασμός : Θεωρίας & Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας, Πολιτι-

κές, Εφαρμογές, Μέσα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, υπερεθνικό 

επίπεδο.  

 Αναπτυξιακοί Συσχετισμοί Αστικού - Αγροτικού Χώρου, Δομημένο 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη _ Πολιτικές καιΈρευνα 

 Οικιστικό Δίκτυο : Εξέλιξη - Δυναμικοί Μετασχηματισμοί, Αστικοί 

Συσχετισμοί, Ανάπτυξη & Πολιτικές 

 Διαχείριση και Σχεδιασμός Υποδομών ως μέσου άσκησης Αστικής - 

Περιφερειακής Πολιτικής και Χωρικών Ρυθμίσεων 

 Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα ποικίλα χωρικά επίπεδα  

 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση & Αστική - Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ιστο-

ρική Εξέλιξη σχέσεων πανεπιστημίου - πόλης, Η γνώση ως αναπτυ-

ξιακός συντελεστής   

 Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάπτυξης & Σχεδιασμού Πολιτικές, Εφαρ-

μογές, Θεσμικά Ζητήματα, Δομές Συμμετοχικής Διακυβέρνησης 
  

 


