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Συνοπτ  ή π ρ γραφή μαθήματος: 

Αναπτύσσονται τα κριτήρια και οι επιλογές μεθόδων και υλικών επεμβάσεων 

αποκατάστασης. Παρουσιάζονται οι τεχνικές και υλικά συντήρησης με αναλυτικά τα 

κριτήρια και τις προδιαγραφές που διέπουν τον στρατηγικό σχεδιασμό επεμβάσεων 

συντήρησης. Παρουσιάζονται υλικά στερέωσης και προστασίας ιστορικών υλικών,  

συμβατά κονιάματα αποκατάστασης και καθαρισμοί επιφανειών. Αξιολογούνται τα 

αποτελέσματα επεμβάσεων τόσο σε εργαστηριακή κλίμακα, όσο και με τεχνικές που 

εφαρμόζονται επί τόπου στο μνημείο και στο κτίριο. Δίνεται έμφαση σε καινοτόμα νανο-

υλικά για την προστασία κτιρίων και την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.  

 

Στόχο  μαθήματος: 

Να είναι σε θέση οι διδασκόμενοι να εκτιμήσουν την επίδραση μεθόδων και υλικών 

επεμβάσεων αποκατάστασης στα δομικά υλικά μνημείων και κτιρίων και να προτείνουν 

τρόπους αποκατάστασης με καινοτόμα υλικά.  

 

Εργα ία  ξαμήνου/Τρόπος αξ ολόγη ης 

Οι φοιτητές παράλληλα με την παρακολούθηση των διαλέξεων εκπονούν σχετική εργασία 

πάνω στην οποία εξετάζονται και βαθμολογούνται. 
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