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Το Εργαστήριο ∆οµηµένου

Μακεδονίας στο πλαίσιο

επιστηµονικών διαλέξεων

επιστηµονικών εκδηλώσεων

σχεδιασµό και την αναβάθµιση

δηµοσιοποίηση µέσω ειδικών

ποιότητας του δοµηµένου

διαφόρων περιοχών. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω

µε το Εργαστήριο Τεχνολογίας

Μηχανικών του ΤΕΙ Κεντρικής

"Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ

Οµιλητές ήταν οι εξής:  

• Νικόλαος Ηλιού

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

κινητικότητα στις ελληνικές

• Αθανάσιος Γαλάνης

Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών

Κεντρικής Μακεδονίας

της οδικής ασφάλειας

περιβάλλον». 

• Γεώργιος Μποτζώρης

Μηχανικών, ∆ηµοκρίτειο

των γνώσεων των

Κυκλοφορίας». 

• Σάββας Γκεϊβανίδης

Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ

εργαστήριο ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ │ BUILTENVIRONMENTlab

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ │ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ│

 

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 

Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΡΤΙΟΥ 2019, ΤΕΙ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆οµηµένου Περιβάλλοντος (ΒΕ-LAB)του ΤΕΙ

στο πλαίσιο της αποστολής του αναλαµβάνει 

διαλέξεων, ηµερίδων, σεµιναρίων, συνεδρίων

εκδηλώσεων σε θέµατα που αφορούν την αποτύπωση

και την αναβάθµιση κτιριακών έργων και συνόλων

µέσω ειδικών εκδόσεων καλών πρακτικών και την

δοµηµένου περιβάλλοντος στη µικρή και µεγάλη κλίµακα

της παραπάνω αποστολής ανέλαβε να διοργανώσει

Τεχνολογίας Οχηµάτων (VTL) του Τµήµατος Μηχανολόγων

του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας επιστηµονική ηµερίδα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ". 

 

Νικόλαος Ηλιού, Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, µε θέµα: «Οδική ασφάλεια και βιώσιµη

κινητικότητα στις ελληνικές πόλεις». 

Αθανάσιος Γαλάνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα

Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

ντρικής Μακεδονίας, µε θέµα: «Μεθοδολογία ελέγχου και

οδικής ασφάλειας και κινητικότητας πεζών στο

Γεώργιος Μποτζώρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα

Μηχανικών ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, µε θέµα

γνώσεων των χρηστών οδικών υποδοµών επί του Κώδικα

 

Γκεϊβανίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Μηχανολόγων

Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, µε θέµα: «Επιβάρυνση

BUILTENVIRONMENTlab 

& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 

│http://civilgeo.teicm.gr 

 

ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ"  

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

του ΤΕΙ Κεντρικής 

αναλαµβάνει την διοργάνωση 

συνεδρίων και άλλων 

αφορούν την αποτύπωση, το 

έργων και συνόλων, την 

πρακτικών και την σύγκριση της 

και µεγάλη κλίµακα µεταξύ 

διοργανώσει σε συνεργασία 

τος Μηχανολόγων 

ηµερίδα µε τίτλο 

Πολιτικών Μηχανικών, 

ασφάλεια και βιώσιµη αστική 

Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών 

Γεωπληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ 

ελέγχου και αξιολόγησης 

πεζών στο αστικό οδικό 

Τµήµα Πολιτικών 

µε θέµα: «Αξιολόγηση 

υποδοµών επί του Κώδικα Οδικής 

Καθηγητής Τµήµα Μηχανολόγων 

«Επιβάρυνση του 



αστικού περιβάλλοντος από την κίνηση οχηµάτων, προδιαγραφές και 

πραγµατικότητα». 

• Κυριάκος Κουκνάκος, Πολιτικός Μηχανικός, Diolkos3D, µε θέµα: 

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την κατασκευή των έργων 

υποδοµής σε αστικό περιβάλλον». 

• ∆ρ. Φωτεινή Μίκικη, ∆ήµος Σερρών, µε θέµα: «Ευαισθητοποίηση για 

την οδική ασφάλεια και τη βιώσιµη κινητικότητα». 

 

Την ηµερίδα παρακολούθησαν πάνω από 100 συµµετέχοντες, εκπρόσωποι 

φορέων, σχετικοί επιστήµονες και φοιτητές.   

Εκ µέρους του εργαστηρίου BE-LAB θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου 

ευχαριστίες στα µέλη της οργανωτικής επιτροπής ∆ηµήτριο Χασάπη, Μαρία 

∆ανιήλ, Σάββα Γκεϊβανίδη και Αθανάσιο Γαλάνη καθώς και στους επιστήµονες οι 

οποίοι µε τις εισηγήσεις τους ενηµέρωσαν το κοινό για θέµατα αιχµής στον τοµέα 

της οδικής ασφάλειας και της βιώσιµης αστικής κινητικότητας. Ιδιαίτερες 

ευχαριστίες στον επικ. καθηγητή Αθ. Γαλάνη που είχε την πρωτοβουλία και τον 

γενικό συντονισµό της ηµερίδας, στην επικ, καθηγήτρια Μαρία ∆ανιήλ που 

σχεδίασε το υλικό επικοινωνίας, στον ∆ηµήτρη Πόρναλη για την τεχνική 

υποστήριξη, τους φοιτητές της οµάδας Serres Racing Team και τις φοιτήτριες του 

τµήµατος ΠΜ & ΜΤΓ που κράτησαν τα στοιχεία όσων προσήλθαν.   

 

 

Η ∆ιευθύντρια του BE-LAB 

Καθ. Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


