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Μ-Ε Θεοδωρίδου, καθηγήτρια ΠΜ & ΜΤΓ 

Διπλωματούχος αρχιτέκτων-μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Bartlett School of Architecture 
and Planning  στο University College of London (MSc) και Διδάκτωρ Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Γνωστικό αντικείμενο: Μετασχηματισμοί του 
Αστικού χώρου και Αρχιτεκτονική Πρακτική. 

Εκπόνησα μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων έργων, πολλές από τις οποίες 
υλοποιήθηκαν. Διετέλεσα το 1985 πρόεδρος 11μελούς επιτροπής που 
διερεύνησε, τεκμηρίωσε και πρότεινε την επιλογή της θέσης όπου σήμερα 
βρίσκεται το campus του ΤΕΙ/ΚΜ. Συμμετείχα στην κατάρτιση του 
κτιριολογικού προγράμματος του συγκροτήματος και στη σταδιακή εφαρμογή 
του. Μελέτησα και επέβλεψα την κατασκευή του κτιρίου της Βιβλιοθήκης (στη 
συνέχεια ήμουν υπεύθυνη για τον εξοπλισμό και τον εμπλουτισμό της επί 10 
χρόνια). Συνέβαλα στην υλοποίηση των κτιρίων των νέων τμημάτων, στο 
εξοπλισμό των εργαστηρίων τους. Έλαβα το 1996 ειδική επιμόρφωση στην 
οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης (πρόγραμμα CEDEFOP). 
 
Υπηρέτησα σε αιρετές διοικητικές θέσεις (πρόεδρος τμήματος, διευθύντρια 
Σχολής) επί 19 χρόνια καθώς και μέλος της Επιτροπής Ερευνών επί 12 
χρόνια. Συμμετείχα σε πολλές επιτροπές σύνταξης προδιαγραφών, 
παραλαβής εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη έργων, που εκτελέστηκαν στο 
Ίδρυμα επί 30 χρόνια. Πρότεινα το 1999 και στη συνέχεια υποστήριξα (ως 
υπεύθυνη έργου) την λειτουργία του τμήματος Γεωπληροφορικής και 
Τοπογραφίας. Εμπειρία επιστημονικής και διοικητικής διαχείρισης 
ερευνητικών έργων. 
 
Πολυετής αυτοδύναμη διδασκαλία, συμβολή στη διαμόρφωση της 
εκπαιδευτικής ύλης μαθημάτων αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας και 
εντεταλμένη διδάσκουσα στο Πανεπιστημίου Βόλου. Μέλος 5μελούς 
επιτροπής διαχείρισης ενός διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος με 
το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.  
 
Μέλος επιστημονικών φορέων της ειδικότητάς μου, οργανωτικών επιτροπών 
συνεδρίων και αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, συντακτικών επιτροπών 
περιοδικών και  editor του επιστημονικού περιοδικού Χωρογραφίες. 
Περισσότερες απο 100 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 
ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων, συνεισφορές σε αυτοτελείς 
συλλογικούς τόμους και 5 βιβλία.  Για το δημοσιευμένο έργο μου έχουν 
εντοπιστεί εκατόν είκοσι ετεροαναφορές από έγκριτους συγγραφείς του 
κλάδου. 
 
Στα τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντά μου περιλαμβάνεται η σχεδιαστική 
και αρχειακή τεκμηρίωση υφιστάμενων κτιρίων και συνόλων του 
βορειοελλαδικού χώρου με έμφαση στις δυνατότητες ενεργειακής τους 
αναβάθμισης. 
 
Προσωπική ιστοσελίδα: http://teachers.teicm.gr/theod/ 
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