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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 469/42β/2018
Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο
«Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 469/29-03-2018)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114/τ.Α΄) και ιδίως
το κεφάλαιο ΣΤ’ (δεύτερος και τρίτος κύκλος σπουδών),
2) Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «εξουσιοδοτικές διατάξεις».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 2α του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’».
4) Την έγκριση ίδρυσης ΠΜΣ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 2773/16-10-2014, τ.Β’).
5) Την απόφαση περί τροποποίησης της αριθμ. 158923/
Β7/3-10-2014 (ΦΕΚ 2773/τ.Β/16-10-2014) Υπουργικής
Απόφασης που αφορά το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 1310/1-7-2015/τ.Β’).
6) Την απόφαση περί αντικατάστασης της υπουργικής
απόφασης υπ’ αριθμ. 158923/Β7/3-10-2014 που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον» του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ
1815/21-6-2016/τ.Β’).
7) Το π.δ. 73/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-5-2013) «κατάργηση τμημάτων και ίδρυση σχολών στο Πολυτεχνείο
Κρήτης».
8) Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου
Κρήτης (συνεδρία 5η/ 21−03−2018).
9) Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης 469/29-03-2018
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10) Το με αριθμ. πρωτ. 102618/Ζ1/21-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από το οποίο προκύπτει ότι δεν τίθεται ζήτημα
αναπομπής της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ. «Χώρος,
Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον»
11) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε και εγκρίνουμε:
τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο «Χώρος,
Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποτελεί τον δεύτερο κύκλο σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο: «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον».
Το Π.Μ.Σ συνίσταται σε δύο ειδικεύσεις:
1. Ειδίκευση Α’: «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις»
(ΤΠΜΧ) απονέμοντας Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην ειδίκευση «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος:
Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις».
2. Κατεύθυνση Β’: «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά» (ΟΠΙΔΠ) απονέμοντας Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
στην «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου
περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά».
Άρθρο 2
Οργάνωση και Σχεδιασμός
Τα Όργανα του Π.Μ.Σ. είναι:
1. Η Συνέλευση Τμήματος
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
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Το Π.Μ.Σ. συντονίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή
(Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Κ. Η λήψη
αποφάσεων γίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος μετά
από εισηγήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του
Π.Μ.Σ.. Η Συνέλευση Τμήματος ορίζει τα μέλη της Σ.Ε.,
κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων
του Π.Μ.Σ, συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης
των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,
διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ, Η Σ.Ε. είναι αρμόδια
για τον ορισμό του επιβλέποντος και την συγκρότηση
της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για την εκπόνηση των Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας (Δ.Μ.Ε.)
προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ) και γενικά ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 31,
παρ. 8 του ν. 4485/2017, είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει
της Σ.Ε., είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του
Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος
και του οικείου Τμήματος για κάθε θέμα που αφορά την
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος,
τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση
Τμήματος, την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής
των σχετικών δαπανών.
Άρθρο 3
Μέγιστος αριθμός εισακτέων
Στο Π.Μ.Σ «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον» γίνονται δεκτοί έως σαράντα (40) εισακτέοι συνολικά ετησίως. Εκτιμάται ότι ο μέγιστος προτεινόμενος
αριθμός των 40 μεταπτυχιακών εισακτέων φοιτητών στο
Π.Μ.Σ. σε σχέση με τον αριθμό των υφιστάμενων προπτυχιακών φοιτητών (αναλογία 1/15) και διδασκόντων
της Σχολής (αναλογία 1/4), διασφαλίζουν την ποιότητα
όλων των κύκλων σπουδών της Σχολής.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις εγγραφής Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες
Α) Προϋποθέσεις εγγραφής
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Οι κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο
Π.Μ.Σ. είναι:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: α) διπλωματούχοι Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών
Μηχανικών, Μηχανικών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολεοδομίας/Χωροταξίας, Τοπογράφων Μηχανικών, Μη-
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χανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,
Χημικών Μηχανικών, Επιστημόνων Υλικών, Χημικών και
Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών, β)
Πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης,
και Γεωγραφίας, καθώς και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών και γ) πτυχιούχοι Τμημάτων των
Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Β) Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες
Β.1 Διαδικασία εισαγωγής φοιτητών
Η εισαγωγή των φοιτητών ακολουθεί την παρακάτω
διαδικασία:
1. Δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΚ για την εισαγωγή φοιτητών
στο ΠΚ.
2. Υποβολή σχετικής αίτησης από τους υποψηφίους
φοιτητές σε έντυπο της Γραμματείας της Σχολής, συνοδευόμενη από σειρά δικαιολογητικών.
Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά της αίτησης είναι:
1. αντίγραφο πτυχίου
2. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
3. πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.
4. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
5. υπόμνημα, στο οποίο ο υποψήφιος θα εκθέτει τους
λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να φοιτήσει στο
συγκεκριμένο ΠΜΣ
6. δύο συστατικές επιστολές, που αποστέλλονται,
από τους συντάκτες τους, απευθείας στη Γραμματεία
της Σχολής,
7. τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις των υποψηφίων
και portfolio εργασιών (για την Α κατεύθυνση) ή φάκελος
εργασιών (για την Β κατεύθυνση), οι οποίες θα πιστοποιούν
τις ιδιαίτερες ικανότητες και την έφεσή τους για το ΠΜΣ.
Β.2 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής φοιτητών
Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων
είναι το portfolio εργασιών (για την Α κατεύθυνση) ή
ο φάκελος εργασιών (για την Β κατεύθυνση), η αναλυτική βαθμολογία του διπλώματος ή του πτυχίου τους,
καθώς και οι επιδόσεις τους σε μαθήματα συγγενή
προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συνεκτιμώνται η τυχόν ύπαρξη επιπλέον μεταπτυχιακών τίτλων, η γνώση
ξένων γλωσσών (κυρίως της αγγλικής γλώσσας), οι
τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και η συναφής
επαγγελματική δραστηριότητα, οι συστατικές επιστολές και η δυνατότητα επίβλεψης της μεταπτυχιακής
έρευνας του υποψήφιου από το διδακτικό προσωπικό
της Σχολής.
Στη διαδικασία επιλογής συνεκτιμάται και η προσωπικότητα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών με την
πραγματοποίηση συνέντευξης των υποψηφίων η οποία
οργανώνεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής
(ΣΕ) Μεταπτυχιακών Σπουδών. H παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.
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Όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών θεωρούνται εμπιστευτικές. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όπως καθορίζεται στην εκδήλωση
ενδιαφέροντος, όλες οι αιτήσεις ελέγχονται για τις τυπικές προϋποθέσεις από τη Γραμματεία και ζητούνται από
τους υποψηφίους περαιτέρω διευκρινίσεις, αν χρειαστεί.
Μετά την πραγματοποίηση της συνέντευξης, η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) Μεταπτυχιακών Σπουδών
υποβάλει προς την Συνέλευση Τμήματος (Σ.Τ.) πλήρως
αιτιολογημένη εισήγηση για την σειρά κατάταξης όλων
των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η σειρά κατάταξης γίνεται με βαθμολόγηση 0 έως 10 των παρακάτω στοιχείων σταθμισμένων με τους αντίστοιχους
συντελεστές: α) το Portfolio(Α ειδίκευση Χ 3,5) ή ο φάκελος εργασιών (Β ειδίκευση Χ 1), β) τον Βαθμό πτυχίου
(Α ειδίκευση Χ 1,5, Β ειδίκευση Χ 1,5), γ) την κατοχή
επιπλέον μεταπτυχιακού τίτλου (Α ειδίκευση Χ 1, Β ειδίκευση Χ 1), δ) την Συνάφεια ερευνητικού και επαγγελματικού έργου ((Α ειδίκευση Χ 1, Β ειδίκευση Χ 3,5),
ε) την Συνάφεια προπτυχιακών σπουδών (Α ειδίκευση
Χ 1,5, Β ειδίκευση Χ 1,5 ), στ) τις τυχόν Δημοσιεύσεις
((Α ειδίκευση Χ 0,5, Β ειδίκευση Χ 0,5 ), ζ) τις Συστατικές επιστολές (Α ειδίκευση Χ 0,5, Β ειδίκευση Χ 0,5),
η) την Γνώση ξένων γλωσσών (Α ειδίκευση Χ 0,5, Β ειδίκευση Χ 0,5)και θ) την Συνέντευξη (Α ειδίκευση Χ 1, Β
ειδίκευση Χ 1).Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.
Η Σ.Τ. της Σχολής, μετά από ειδικά αιτιολογημένη
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) Μεταπτυχιακών Σπουδών, δύναται να εγκρίνει κατά περίπτωση
την υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση συγκεκριμένων μαθημάτων του Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλης Σχολής
του Πολυτεχνείου Κρήτης προκειμένου να καλυφθούν
διαπιστωμένες ελλείψεις σε βασικά γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο
Περιβάλλον».
Οι υποψήφιοι βαθμολογούνται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: (1): μη αποδεκτός, (2): αποδεκτός υπό
προϋποθέσεις, (3): αποδεκτός.
Η αποδοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χώρος,
Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον» δεν εξυπακούεται αυτόματα για εκείνους που πληρούν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις εγγραφής, διότι υπάρχει περιορισμένος
αριθμός εισακτέων.
Επίσημες επιστολές αποδοχής στέλνονται από τη
Γραμματεία στις οποίες καθορίζεται και η ημερομηνία
εγγραφών. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα
εγγραφής στο ΠΜΣ, εκτός και αν επικαλεστεί λόγους
ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Σε περίπτωση που
προκύψουν κενές θέσεις λόγω μη-εγγραφής επιτυχόντων, οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται από τους επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
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Άρθρο 5
Διάρκεια φοίτησης – Μερική φοίτηση –
Αναστολή φοίτησης
5.1. Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα
(4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο τελευταία
διατίθενται για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ερευνητική μεθοδολογία και την εκπόνηση
διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Η μέγιστη χρονική
διάρκεια για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων για την
απόκτηση του ΔΜΣ ορίζεται σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.
Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής υπερβεί τα ανώτατο
χρονικό όριο, όπως ορίζεται παραπάνω, διαγράφεται
αυτοδίκαια από το ΠΜΣ, λαμβάνει όμως πιστοποιητικό
παρακολούθησης των μαθημάτων εκείνων των οποίων
τη φοίτηση έχει επιτυχώς ολοκληρώσει.
5.2. Μερική φοίτηση
Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
για μη εργαζόμενους φοιτητές στην αποκλειστική και
μόνο περίπτωση που αποδεδειγμένα έχουν σοβαρά
προβλήματα υγείας. Η διάρκεια της μερικής φοίτησης
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής
διάρκειας φοίτησης (4 διδακτικά εξάμηνα).
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που ενδιαφέρεται να υπαχθεί στην παραπάνω κατηγορία (μερικής φοίτησης),
υποχρεούται:
• Να υποβάλλει σχετική αίτηση προς τη Σ.Ε. και τη Συνέλευση Τμήματος, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι που
αιτείται τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
• Σχετικά αποδεικτικά (σε περίπτωση εργαζομένου,
βεβαίωση πρόσληψής του από τον φορέα εργασίας ή
αντίγραφο σύμβασης εργασίας), όπου να αποδεικνύονται τα όσα επικαλούνται στην αίτηση.
Η Σ.Ε. αφού εξετάσει την αίτηση, εισηγείται προς τη
Συνέλευση του Τμήματος την έγκρισή της ή μη.
5.3. Αναστολή φοίτησης
Παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των
σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα
εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη
διάρκεια κανονικής φοίτησης.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που ενδιαφέρεται να προβεί σε αναστολή σπουδών, υποχρεούται:
• Να υποβάλλει σχετική αίτηση προς τη Σ.Ε. και τη Συνέλευση Τμήματος, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι που
αιτείται τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
• Σχετικά αποδεικτικά όπου να αποδεικνύονται τα όσα
επικαλούνται στην αίτηση.
Η Σ.Ε. αφού εξετάσει την αίτηση, εισηγείται προς τη
Συνέλευση του Τμήματος την έγκρισή της ή μη.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά
ειδίκευση έχει ως εξής:
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1η ειδίκευση: Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις.
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ (2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 θεματικό εργαστήριο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικά

Ένα θεματικό εργαστήριο υποχρεωτικό
Θεματικό εργαστήριο Α1α-β (ΘΕΑ1):
Ελεύθερης επιλογής
Δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω
Θεωρητικές προσεγγίσεις στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό: χώρος και μετακίνηση (ΘΕΠΑΣΧ)
Πολιτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού (ΠΟΑΝ)
Προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες (ΠΨΗΤ)
ΣΥΝΟΛΟ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ (2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής, και 1 θεματικό εργαστήριο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Υποχρεωτικά
Ένα θεματικό εργαστήριο υποχρεωτικό
Θεματικό Εργαστήριο Α2α-β (ΘΕΑ2)
Ελεύθερης επιλογής
Δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω
Προηγμένα ψηφιακά εργαλεία στον σχεδιασμό και στην κατασκευή (ΠΨΕΡ)
Διαδραστικοί χώροι και τουριστική εμπειρία (ΔΙΧΩΤ)
Σχεδιασμός του προσωρινού - σύνθεση και συνθετικότητα της αναψυχής (ΕΘΣΧ)
Νεοελληνική αρχιτεκτονική: Τουρισμός και πολιτισμός (ΝΕΑΡ)
ΣΥΝΟΛΟ
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ (1 εργαστήριο υποχρεωτικό)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 Χ 12 =

12
12

2Χ9=

18

9
9
9
30
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Χ 12 =

12
12

2Χ9=
9
9
9
9

18

30
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικό
Εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας (ΕΜΕΘΕ)
ΣΥΝΟΛΟ
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ (1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποχρεωτική)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Υποχρεωτικό
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ)
ΣΥΝΟΛΟ

30
30
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
30
30

2η Ειδίκευση: Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και
υλικά
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ (3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 θεματικό εργαστήριο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικά
Ένα θεματικό εργαστήριο υποχρεωτικό
1 Χ 12 =
12
Θεματικό εργαστήριο Β1 (ΘΕΒ1)
12
Ελεύθερης επιλογής
Τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω
3Χ6=
18
Παθολογία και μηχανισμοί φθοράς υλικών μνημείων από περιβαλλοντικά αίτια - Τε6
χνικές διάγνωσης (ΠΑΦΥΛ)
Δομικές βλάβες και μέθοδοι επέμβασης σε μνημειακές κατασκευές (ΔΟΒΕΤ)
6
Προηγμένες τεχνολογίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων (ΠΤΕΓΕ)
6
Τεχνολογία της πληροφορίας και πολιτιστική κληρονομιά (ΤΕΠΛ)
6
Ειδικά θέματα στην ιστορία της Αρχιτεκτονικής (ΕΘΙΑΡ)
6
Συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων. Θεωρητικές αρχές και εφαρμογή (ΕΘΤΕ)
6
ΣΥΝΟΛΟ
30
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Β' ΕΞΑΜΗΝΟ (3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής, και 1 θεματικό εργαστήριο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικά
Ένα θεματικό εργαστήριο υποχρεωτικό
1 Χ 12 =
12
Θεματικό εργαστήριο Β2 (ΘΕΒ2)
12
Ελεύθερης επιλογής
Τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω
3Χ6=
18
Μη καταστροφικός έλεγχος δομικών υλικών σε μνημειακές κατασκευές για την έγκαι6
ρη διάγνωση δομικών βλαβών και την αξιολόγηση επεμβάσεων (ΜΚΕ)
Νέα υλικά και τεχνολογίες για την συντήρηση δομικών υλικών μνημείων (ΝΥΛΤΕ)
6
Υπολογιστική Μηχανική και μνημειακές κατασκευές (ΥΜΗΧ)
6
Σχεδιάζοντας ιστορικά σύνολα υπό το πρίσμα του πολεοδομικού και χωροταξικού
6
σχεδιασμού (ΠΟΛΣΧΩΡ)
Ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε ιστορικό δομημένο περιβάλλον (ΟΣΠΕΡ)
6
Αντισεισμική προστασία μνημειακών και υφιστάμενων κατασκευών (ΣΕΙΣΜ)
6
ΣΥΝΟΛΟ
30
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ (1 εργαστήριο υποχρεωτικό)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικό

Εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας (ΕΜΕΘΕ)
ΣΥΝΟΛΟ
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ (1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποχρεωτική)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Υποχρεωτικό
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΜΔΕ)
ΣΥΝΟΛΟ

30
30

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
30
30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1η Ειδίκευση: Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικές προσεγγίσεις στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό: χώρος και μετακίνηση
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος- Εξάμηνο
1ο Εξάμηνο
(ECTS)
9
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα εξετάζει τις σύγχρονες αστικές και αρχιτεκτονικές θεωρήσεις και πρακτικές του δεύτερου μισού του
20ουαι. με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα τόπου, τοπίου, τουρισμού και χωρικής μετακίνησης. Επιδίωξη του μαθήματος
είναι η κατανόηση του περιεχομένου των αντιπροσωπευτικών χωρικών θεωρήσεων και ο συσχετισμός αυτού του
περιεχομένου με την αντίστοιχη πρακτική εφαρμογή του. Οι διαλέξεις του μαθήματος περιλαμβάνουν θεωρητικές
παρουσιάσεις και αναλύσεις των ευρύτερων τάσεων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και αστικής παραγωγής εστιάζοντας κατά περίπτωση σε κομβικές περιπτώσεις δημιουργών και σε συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές μελέτες και
εφαρμογές.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πολιτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος- Εξάμηνο
1ο Εξάμηνο
(ECTS)
9
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα αποτελείται από τις ενότητες της θεωρίας και της άσκησης. Στην ενότητα της θεωρίας πραγματοποιούνται διαλέξεις με τα παρακάτω θέματα:
• Ιστορική πορεία της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.
• Ζητήματα τουρισμού και οικονομικής ανάπτυξης.
• Clusters συνεργειών στον τομέα του τουρισμού, το παράδειγμα των Βαλεαρίδων νήσων.
• Ευρωπαϊκές πολιτικές για τον τουρισμό. - Η ανάπτυξη του τουρισμού στις Ευρωπαϊκές μεσογειακές Χώρες.
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• Ο τουρισμός και οι υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες στην Ελλάδα σήμερα. Σύγκρουση και συνεργασία.
• Η διαίρεση του χώρου σε ζώνες τουριστικής ανάπτυξης. Κριτική ανάλυση του Ειδικού Χωροταξικού πλαισίου
για τον τουρισμό.
• Σχεδιασμός τουριστικών ζωνών στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Κρήτης.
• Αναλύσεις μελετών περίπτωσης για την επίδραση και το σχεδιασμό του τουρισμού σε Χωροταξικό επίπεδο.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος- Εξάμηνο
1ο Εξάμηνο
(ECTS)
9
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Στο μάθημα "Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες" (Advanced Digital Media) διερευνώνται νέα μέσα και τεχνολογίες
αιχμής που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, με στόχο αφενός την κατανόηση των δυνατοτήτων τους και αφετέρου
τον δημιουργικό ανασχεδιασμό και συνδυασμό τεχνολογιών για την πρόταση νέων μέσων ανάλυσης και σύνθεσης
για τον αρχιτέκτονα. Εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση των τομέων Τουρισμού και Πολιτισμού, εξετάζονται νέες
μέθοδοι σχεδιασμού και ανάπτυξης περιεχομένου επικοινωνίας και διαχείρισης της πληροφορίας, μελετώνται οι
δυνατότητες των σύγχρονων κοινωνικών δικτύων, περιβάλλοντα εμβύθισης και εικονικής πραγματικότητας (virtual
reality), εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality), μέσα διάδρασης και αναλύονται οι νέες
δυνατότητες οπτικοποίησης της πληροφορίας.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προηγμένα ψηφιακά εργαλεία στο σχεδιασμό και την κατασκευή
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος- Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο
(ECTS)
9
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα διερευνά τις δυνατότητες του ψηφιακού σχεδιασμού στη σύνθεση και κατασκευή αρχιτεκτονικής
(χώρων ή επιμέρους κτηριακών στοιχείων), και εξετάζει σχεδιαστικές προσεγγίσεις και τεχνικές που έχουν ως
κεντρικό άξονα το παραμετρικό μοντέλο. Γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά του ψηφιακού σχεδιασμού όπως
η τοπολογική μορφοποίηση, οι τεχνικές animation, η εύρεση μορφής (formfinding), η αλγοριθμική σκέψη, η οπτικοποίηση του κώδικα που περιγράφει το μοντέλο, η παραγωγή «οικογενειών» μορφών (populationthinking), και
δίνεται έμφαση στην ενοποίηση του ψηφιακού μοντέλου από το αρχικό διάγραμμα (bodyplan) και γενότυπο ως την
κατασκευή (CAD/CAM), και στη σχέση μεταξύ γεωμετρίας, υλικών και τεχνικών. Στο μάθημα προωθείται η έρευνα
πάνω σε παραμετρικά μοντέλα με τη μορφή κώδικα σε αρχιτεκτονική και αστική κλίμακα, ή κλίμακα αντικειμένου.
Γίνονται σεμινάρια παραμετρικού λογισμικού καθώς και διαλέξεις από τους διδάσκοντες. Το μάθημα έχει έντονα
πειραματικό χαρακτήρα και εμπλέκει την αναζήτηση μεθόδων σχεδιασμού με τεχνικές κατασκευής σε κλίμακα 1:1.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Διαδραστικοί Χώροι και Τουριστική Εμπειρία
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος- Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο
(ECTS)
9
Συνοπτική Περιγραφή μαθήματος
Το εργαστηριακό αυτό μάθημα έχει ως κύριο θέμα την εφαρμογή διαδραστικών συστημάτων για την δημιουργία
ανταποκριτικών (responsive) και μεταβαλλόμενων (transformable) χώρων. Το μάθημα εστιάζει στην τεχνολογία που
ενσωματώνεται στα κτίρια και είναι ικανή να δημιουργήσει επιπλέον επίπεδα στη λειτουργία της, στην αισθητική
που προβάλει και στην επικοινωνία που μπορεί να έχει με τους ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν. Απευθύνεται
σε όλους τους μηχανικούς καθώς αποτελεί μια διαεπιστημονική προσέγγιση και οδηγεί σε πλειάδα εφαρμογών και
καινοτόμες επαγγελματικές δεξιότητες.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σχεδιασμός του προσωρινού - σύνθεση και συνθετικότητα της αναψυχής
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος- Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο
(ECTS)
9
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα είναι εργαστηριακό και επιχειρεί να εστιάσει γνωσιακά στα θέματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού εκείνα,
που δεν καλύπτονται επαρκώς από την λειτουργική και τυπολογική διαχείριση του χώρου της μεσογείου σε αστική
ή και γεωγραφική κλίμακα. Στα θέματα αυτά ανήκουν τοπολογικές μέθοδοι ανάλυσης καθώς και εννοιολογικές
προσεγγίσεις του σχεδιασμού και της δημιουργίας «καταστάσεων».
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Νεοελληνική αρχιτεκτονική: τουρισμός και πολιτισμός
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος- Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο
(ECTS)
9
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα παρακολουθεί την αρχιτεκτονική για τον τουρισμό στην Ελλάδα από το 1928, έτος που σηματοδοτεί το
επίσημο κρατικό ενδιαφέρον για τον τουρισμό με την ίδρυση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μέχρι σήμερα.
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της συμβολής του τουριστικού φαινομένου στην εξέλιξη της νεοελληνικής
αρχιτεκτονικής καθώς και οι επιπτώσεις του στο νεοελληνικό αστικό και φυσικό τοπίο.
2η Ειδίκευση: Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και
υλικά
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Παθολογία και μηχανισμοί φθοράς υλικών μνημείων από περιβαλλοντικά αίτια - Τεχνικές
διάγνωσης
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος - Εξάμηνο
1ο Εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Πληροφορίες σχετικά με τη σημασία και επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στη διάβρωση των μνημείων,
καθώς και οι μηχανισμοί φθοράς με την ταυτοποίηση των φθορών αποτελούν τον κορμό του μαθήματος. Αναπτύσσονται οι βασικές φυσικοχημικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της φθοράς. Αξιολογούνται
τα αποτελέσματα διάγνωσης φθοράς τόσο σε εργαστηριακή κλίμακα, όσο και με τεχνικές που εφαρμόζονται επί
τόπου στο μνημείο και στο κτίριο.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δομικές βλάβες και μέθοδοι επέμβασης σε μνημειακές κατασκευές
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος - Εξάμηνο
1ο Εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Στο μάθημα αυτό ερευνάται το θέμα της μελέτης του δομικού φορέα των μνημειακών κατασκευών και συγκεκριμένα οι τρόποι αποτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης (δομικές βλάβες, πιθανά αίτια και εναπομένουσα αντοχή του
μνημείου) και οι πιθανές επιλογές μεθόδων επέμβασης που δίνονται από τον τομέα της τεχνολογίας των επεμβάσεων.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προηγμένες τεχνολογίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος - Εξάμηνο
1ο Εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Ο στόχος του μαθήματος είναι να εκπαιδευτούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στις σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων σε διάφορες κλίμακες ακρίβειας. Αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας
αποτελεί η ευχέρεια χρήσης των σύγχρονων μεθοδολογιών, τεχνικών, οργάνων και πληροφοριακών συστημάτων
για την ολοκληρωμένη μελέτη τεκμηρίωσης.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Τεχνολογία της Πληροφορίας και Πολιτιστική Κληρονομιά
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος - Εξάμηνο
1ο Εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Στο μάθημα «Τεχνολογία της πληροφορίας και πολιτιστική κληρονομιά» (Information Technology and Cultural
Heritage) διερευνώνται νέα μέσα και τεχνολογίες αιχμής που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο με στόχο την κατανόηση των σύγχρονων αναγκών που προκύπτουν από την σύγκλιση του ψηφιακού κόσμου με την Πολιτιστική
Κληρονομιά και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων εφαρμογών για την διαχείριση και ανάδειξη περιεχομένου πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικά θέματα στην ιστορία της αρχιτεκτονικής
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος - Εξάμηνο
1ο Εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
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Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την ανάπτυξη ειδικών θεμάτων από την ιστορία της αρχιτεκτονικής.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων. Θεωρητικές αρχές και εφαρμογή.
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος - Εξάμηνο
1ο Εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα εξετάζει τη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων και τόπων διαχρονικώς, δίδοντας έμφαση στις
σύγχρονες τάσεις. Η προσέγγιση γίνεται με παράλληλη θεώρηση των προβλημάτων και πρακτικών τόσο στην Ελλάδα
όσο και σε διεθνές, κυρίως ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο του αντικειμένου παράλληλα με
τα πρακτικά και τεχνικά προβλήματα που συνδέονται με αυτό, ούτως ώστε να καταστεί σαφής η αντιστοιχία μεταξύ
θεωρίας και πράξης. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται κείμενα και συμβάσεις που συγκροτούν το θεωρητικό
υπόβαθρο του αντικειμένου καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων,
από το παρελθόν ή τη σύγχρονη πραγματικότητα, με έμφαση στη σχέση μεταξύ του θεωρητικού προβληματισμού
και των λεπτομερειών της εφαρμογής.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Μη καταστροφικός έλεγχος δομικών υλικών σε μνημειακές κατασκευές για την έγκαιρη
διάγνωση δομικών βλαβών και την αξιολόγηση επεμβάσεων
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος - Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Στα πλαίσια του μαθήματος αναπτύσσονται οι σχετικές θεωρίες των μη καταστροφικών ελέγχων σε μνημειακές
κατασκευές, παρουσιάζονται σε διαλέξεις τα σημαντικότερα παραδείγματα αυτών, αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματά τους και τέλος εφαρμόζονται στο πεδίο 3 από τις πιο σημαντικές εφαρμογές μη-καταστροφικών
ελέγχων που περιλαμβάνουν την εφαρμογή μεθόδων τομογραφίας με χρήση υπερήχων και ακουστικών κυμάτων,
την εφαρμογή τεχνικών παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο με χρήση πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων καθώς
και την ανίχνευση βλάβης με χρήση αισθητήρων κίνησης (π.χ. επιταχυνσιόμετρα).
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Νέα υλικά και τεχνολογίες για την συντήρηση δομικών υλικών μνημείων
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος - Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Συνοπτική περιγραφή 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.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υπολογιστική μηχανική και μνημειακές κατασκευές
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος - Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Στο μάθημα αυτό ερευνώνται τα δομικά συστήματα των μνημειακών κατασκευών, οι ιδιαιτερότητές τους και η
ανάλυσή τους μέσα από αριθμητικές μεθόδους ανάλυσης όπως η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σχεδιάζοντας ιστορικά σύνολα υπό το πρίσμα του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος - Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Αναλύονται οι έννοιες των ιστορικών συνόλων και της διατήρησης, της αναβίωσης, και της αποκατάστασης.
Εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο και οι πολιτικές προστασίας (Διεθνείς Συμβάσεις, Συστάσεις, Συμφωνίες και Χάρτες.
Επιλογή από την Ελληνική νομοθεσία). Εξετάζονται οι συνθήκες που προκαλούν την υποβάθμιση των ιστορικών
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συνόλων, η σύγχρονη ιδεολογία για τη διατήρησή τους και τα προβλήματα της διατήρησης σε συνάρτηση με τα
σύγχρονα οικιστικά προβλήματα. Παρουσιάζονται παραδείγματα ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων στον
ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε ιστορικό δομημένο περιβάλλον
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος - Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Εκπαιδευτικός στόχος είναι η πλήρης ανάγνωση και τεκμηρίωση εις βάθος του υφιστάμενου ιστού, επί του οποίου
σχεδιάζονται νέες δομές επανασύνδεσης με το ευρύτερο περιβάλλον της πόλης. Σημαντικό ζητούμενο αποτελεί
η εμβάθυνση στην έννοια του υφιστάμενου, η εντρύφηση στις ενδογενείς αξίες του κτιριακού αποθέματος στην
πόλη, τέλος ο βαθμός και το είδος της νέας επέμβασης βασιζόμενοι στις θεωρίες για την αποκατάσταση, ανάκτηση,
επανάχρηση της ιστορικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και στις πλέον σύγχρονες τοποθετήσεις θεωρητικών και
αρχιτεκτόνων.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Αντισεισμική προστασία μνημειακών και υφιστάμενων κατασκευών
Κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έτος - Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την ακόλουθη θεματολογία:
Εισαγωγή στο πρόβλημα του Σεισμικού Κινδύνου. Στοιχεία Τεχνικής Σεισμολογίας και Εδαφοδυναμικής. Σεισμοτεκτονική του ελληνικού χώρου. Εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου μιας περιοχής με έμφαση στης τοπικές
εδαφικές συνθήκες. Βασικές αρχές και μέθοδοι δυναμικής ανάλυσης κατασκευών. Μονοβάθμια και πολυβάθμια
δυναμικά συστήματα. Επιταχυνσιογραφήματα και φάσματα. Δυναμικές ιδιότητες δομικών υλικών και εδάφους.
Πλαστιμότητα και απόσβεση ενέργειας. Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών. Σύγχρονες μέθοδοι αντισεισμικής
προστασίας κατασκευών. Κριτήρια σχεδιασμού (οριακές καταστάσεις). Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Αντισεισμικός
Κώδικας. Κανονισμός Επεμβάσεων.
Άρθρο 7
Χρονική διάρκεια και διάρθρωση διδασκαλίας-παρακολούθηση μαθημάτων από απόσταση
Όλα τα μαθήματα, έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων και περιλαμβάνουν ασκήσεις, θέματα, παρουσιάσεις,
συζητήσεις. Η διάρκεια διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα είναι κατ’ ελάχιστον τρείς (3) ώρες ανά εβδομάδα. Σε
όλα τα μαθήματα απαιτούνται 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας εκ των οποίων οι επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις
εβδομάδες συνίστανται σε διαλέξεις, παρουσιάσεις, συζητήσεις και οι υπόλοιπες έξι (6) τουλάχιστον εβδομάδες
σε συνεργασία με τους διδάσκοντες για την επίλυση εφαρμογών και την εκτέλεση projects. Σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων που ορίζονται από την αρχή του εξαμήνου και τα οποία πραγματοποιούνται σε μορφή workshop
μπορεί να συμπτυχθεί ο χρόνος διδασκαλίας και ασκήσεων των 13 εβδομάδων σε λιγότερες εβδομάδες που να
αντιστοιχούν όμως στον ίδιο συνολικό αριθμό ωρών που αντιστοιχούν αναλογικά στις 13 πλήρεις εβδομάδες. Σε
καμία όμως περίπτωση η προηγούμενη σύμπτυξη των 13 πλήρων εβδομάδων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε
λιγότερες από επτά (7) πλήρεις εβδομάδες.
Κατά περίπτωση μπορεί κάποια μαθήματα να παρακολουθούνται εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο. Σε καμία
όμως περίπτωση το ποσοστό των μαθημάτων που θα παρακολουθούνται εξ αποστάσεως μπορούν να ξεπεράσουν
σε ποσοστό το 35% του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του άρθρου 45 του ν. 4485/2017. Κατά την εξέταση όλων των μαθημάτων
απαιτείται υποχρεωτικά η φυσική παρουσία του εξεταζόμενου μεταπτυχιακού φοιτητή στους χώρους του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Άρθρο 8
Εξέταση μαθημάτων – αξιολόγηση επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών
Πρόγραμμα και Ροή Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. συνίσταται σε μεταπτυχιακά μαθήματα και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.).
Εμπλουτίζεται με διαλέξεις ειδικά προσκαλούμενων επιστημόνων, επιστημονικές θεματικές ημερίδες καθώς και
εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνονται τα μαθήματα που θα προσφερθούν
κατά τη διάρκειά του. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων ορίζεται από τη Συνέλευση Τμήματος. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων και περιλαμβάνουν ασκήσεις,
θέματα, παρουσιάσεις, συζητήσεις. Τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται στην Ελληνική Γλώσσα σε περιπτώσεις
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όμως αλλοδαπών φοιτητών μπορεί να διεξάγονται και σε Αγγλική γλώσσα. Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων
καθορίζεται από τον διδάσκοντα και πραγματοποιείται αποκλειστικά σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους, μία κανονική και μία επαναληπτική. Η πρώτη κανονική εξεταστική περίοδος για τα μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου
εξαμήνου σπουδών διεξάγεται μετά το πέρας των αντίστοιχων εξαμήνων. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται
μία επαναληπτική περίοδο εξέτασης και για τα δύο πρώτα εξάμηνα που διεξάγεται πριν την έναρξη του τρίτου
εξαμήνου σπουδών.
Η εγγραφή στα μεταπτυχιακά μαθήματα γίνεται ηλεκτρονικά στην αρχή κάθε εξαμήνου μέσα σε διάστημα που
ορίζεται από τη Σ.Τ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εγγραφής απαιτείται έγκριση από την Σ.Τ.
Οι φοιτητές μπορούν να ακυρώσουν την εγγραφή τους σε κάποιο μεταπτυχιακό μάθημα σε διάστημα 4 εβδομάδων από την έναρξη του εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση η επίδοσή τους στο μάθημα δεν προσμετρείται στον
μέσο όρο του βαθμού του.
Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν εννέα (9) ή έξι (6), κατά περίπτωση κατεύθυνσης, πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την επίτευξη των στόχων του ΠΜΣ καθορίστηκαν δύο (2) κατευθύνσεις στις οποίες εντάσσονται τα
μεταπτυχιακά μαθήματα της Σχολής. Οι κατευθύνσεις είναι οι εξής:
1. Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις.
2. Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα
υλικά.
Σε κάθε κατεύθυνση υπάρχει ένα θεματικό εργαστήριο που αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες
(ECTS) και ένα εργαστήριο μεθοδολογίας έρευνας που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα
θεματικά εργαστήρια έχουν ως στόχο να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές στην σύναψη διεπιστημονικών συνεργιών
μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και ερευνητικών πεδίων της ίδιας κατεύθυνσης. Τα θεματικά αυτά
εργαστήρια είναι υποχρεωτικά και στις δύο κατευθύνσεις.
Το μάθημα με τίτλο «Εργαστήριο Μεθοδολογίας της Έρευνας» του τρίτου εξαμήνου σπουδών έχει ως στόχο την
εμβάθυνση στην ανάπτυξη του απαραίτητου επιπέδου γνώσεων ώστε να αναπτύξουν το απαραίτητο επίπεδο
γνώσεων για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) καθώς και για την προετοιμασία
τους στην ερευνητική διαδικασία και στις βασικές αρχές της έρευνας (στόχος, μέσα, εκπόνηση και αποτελέσματα)
με την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την δημοσιότητα και προβολή των αποτελεσμάτων της έρευνας
(γραπτών και προφορικών παρουσιάσεων) που είναι απαραίτητες για την συγγραφή και την προβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το «Εργαστήριο Μεθοδολογίας της Έρευνας» είναι υποχρεωτικό και για τις δύο
κατευθύνσεις και συνίσταται στην παρακολούθηση σειράς ημερίδων, ομιλιών και workshops από προσκεκλημένους επιστήμονες καθώς και στην παρουσίαση (προφορική ή γραπτή) των προκαταρκτικών ενεργειών και τυχόν
αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την προετοιμασία εκπόνησης της ΔΜΕ.
Θεματικά εργαστήρια Α' Ειδίκευσης
Στην Α' ειδίκευση προβλέπεται ένα θεματικό εργαστήριο ανά εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών (Α1α-β, Α2α-β).
Στο θεματικό εργαστήριο αντιστοιχούν 12 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το θεματικό εργαστήριο αυτό διαχωρίζεται σε
«α» και «β», καθώς απαρτίζεται από δύο τουλάχιστον συνεργαζόμενα μαθήματα (6 διδακτικών μονάδων το καθένα)
τα οποία άπτονται διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Τα συνεργαζόμενα μαθήματα κάθε θεματικού εργαστηρίου γνωστοποιούνται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα που μπορούν να συνεργασθούν στα
θεματικά εργαστήρια άπτονται των εξής θεματικών ενοτήτων: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αστικός Σχεδιασμός,
Σχεδιασμός Τοπίου και Πολεοδομικός Σχεδιασμός.
Θεματικά εργαστήρια Β' ειδίκευσης
Στη Β' ειδίκευση προβλέπεται ένα θεματικό εργαστήριο ανά εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών (Β1, Β2). Στο
θεματικό αυτό εργαστήριο αντιστοιχούν 12 πιστωτικές μονάδες ECTS. Για κάθε θεματικό εργαστήριο της Β’ ειδίκευσης επιλέγονται από τους διδάσκοντες θεματικές ενότητες που αναφέρονται σε εργασίες αποκατάστασης μνημείων και επανάχρησης συνόλων. Οι θεματικές αυτές ενότητες γνωστοποιούνται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού
έτους. Δημιουργούνται ομάδες από φοιτητές κατά προτίμηση διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε να μελετηθούν
τα προτεινόμενα θέματα με τρόπο ολιστικό που περιλαμβάνει π.χ. αρχές, ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις
στη μνημειακή προστασία, παθολογία, εξειδικευμένες επεμβάσεις αποκατάστασης και επανάχρησης, προηγμένες
μέθοδοι ανίχνευσης βλάβης και παρακολούθησης στο χρόνο, κλπ.
• Επίδοση – Βαθμολογίες
Η επίδοση ενός μεταπτυχιακού φοιτητή σε ένα μάθημα του πρώτου ή του δεύτερου εξαμήνου σπουδών ή ένα
θεματικό εργαστήριο θεωρείται επιτυχής, όταν αυτός έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον έξι και μισό (6,5) στην κλίμακα
0 έως 10. Η βαθμολογία σε ένα θεματικό εργαστήριο προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων από τα οποία συνίσταται. Σε περίπτωση που φοιτητής λάβει βαθμό μικρότερο του έξι και μισό (6,5), θεωρείται
ότι απέτυχε και οφείλει να επαναλάβει το ίδιο μάθημα ή θεματικό εργαστήριο. Σε περίπτωση που αποτύχει και για
δεύτερη φορά, τότε ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ. Ο τρόπος εξέτασης ενός μαθήματος ή ενός
θεματικού εργαστηρίου περιλαμβάνει είτε τελική εξέταση είτε παράδοση εργασίας, κατά την κρίση του διδάσκοντα
ή των συνεργαζόμενων διδασκόντων στην περίπτωση θεματικού εργαστηρίου.
Η επίδοση του μεταπτυχιακού φοιτητή στο υποχρεωτικό «Εργαστήριο Μεθοδολογίας της Έρευνας» του τρίτου
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εξαμήνου σπουδών θεωρείται επιτυχής αν βαθμολογηθεί με βαθμό τουλάχιστον έξι και μισό (6,5). Η βαθμολογία
προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα του συνολικού αριθμού διαλέξεων, ημερίδων και workshops που παρακολούθησε, ανάλογα με την κατεύθυνση (με βαθμό βαρύτητας 40%) και την πρόοδο στην προετοιμασία εκπόνησης
της ΜΔΕ (με βαθμό βαρύτητας 60%) που παρουσίασε κατά την διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών. Η πρόοδος
στην εκπόνηση της ΔΜΕ αποδεικνύεται με τουλάχιστον μία ανοικτή παρουσίασή της. Η βαθμολογία στο «Εργαστήριο
μεθοδολογίας της έρευνας» τίθεται στο φοιτητολόγιο από τον επιβλέποντα της εκπόνησης της ΔΜΕ και προκύπτει
κατά πλειοψηφία μαζί με τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της ΔΜΕ
Για να απονεμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σε φοιτητή του ΠΜΣ, οφείλει αυτός να έχει συγκεντρώσει συνολικό
μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον επτά (7,0) στα μαθήματα και στα θεματικά εργαστήρια του πρώτου και του
δεύτερου εξαμήνου, στο «Εργαστήριο Μεθοδολογίας της Έρευνας» του τρίτου εξαμήνου καθώς και στην ΔΜΕ του
τετάρτου εξαμήνου, σταθμισμένα ανάλογα με τις μονάδες ECTS που τους αντιστοιχούν. Εάν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία με μέσο όρο μικρότερο του επτά (7,0) ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ. Στην
συνολική βαθμολογία γίνεται στρογγυλοποίηση βαθμού στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Στον απονεμόμενο μεταπτυχιακό τίτλο αναγράφεται «Χαρακτηρισμός» επίδοσης που είναι κατά σειρά επιτυχίας:
«Άριστα» με συνολική βαθμολογία από 9,0 έως 10,0.
«Λίαν καλώς» με συνολική βαθμολογία από 8,0 έως 9,0 (συμπεριλαμβανομένου).
«Καλώς» με συνολική βαθμολογία από 7,0 έως 8,0 (συμπεριλαμβανομένου).
Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) Μεταπτυχιακών Σπουδών ελέγχει κατ’ έτος, πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, αν οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ φοιτητές παρακολούθησαν τα προτεινόμενα μαθήματα και εάν πληρούν τις
προϋποθέσεις συνέχισης των μεταπτυχιακών σπουδών τους.
Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή
εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. (άρθρο 34, παρ. 6, ν. 4485/2017).
Άρθρο 9
Προϋποθέσεις λήψης διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται:
1. Επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων.
2. Επιτυχής ολοκλήρωση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας (Δ.Μ.Ε.).
3. Συμπλήρωση συνόλου 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS).
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από
ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (άρθρο 34, παρ. 7, ν. 4485/2017)
Ο ελάχιστος αριθμός των μαθημάτων για απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται ως εξής:
• Α' Ειδίκευση: Τέσσερα (4) μεταπτυχιακά μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ανά εξάμηνο θα απαιτούνται δύο (2)
μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
• Β' Ειδίκευση: Έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ανά εξάμηνο θα απαιτούνται τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
• Και για τις δύο ειδικεύσεις: Δύο (2) υποχρεωτικά θεματικά εργαστήρια. Ανά εξάμηνο θα απαιτείται ένα (1) θεματικό εργαστήριο που θα συνδυάζει μαθήματα από την ίδια ειδίκευση.
• Και για τις δύο ειδικεύσεις: Ένα (1) εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας υποχρεωτικό για κάθε ειδίκευση,
διαρκείας ενός (1) εξαμήνου.
Οι μονάδες ECTS κατανέμονται, ανά εξάμηνο και μαθήματα, ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο:
1η Ειδίκευση:
2η Ειδίκευση:
Δύο (2) ελεύθερης επιλογής μαθήματα και προς 9 ECTS Τρία (3) ελεύθερης επιλογής μαθήματα προς 6 ECTS
έκαστο.
έκαστο.
Ένα (1) θεματικό εργαστήριο προς 12 ECTS.
Ένα (1) θεματικό εργαστήριο προς 12 ECTS.
ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS
Β΄ Εξάμηνο:
1η Ειδίκευση:
Δύο (2) ελεύθερης επιλογής μαθήματα και προς 9 ECTS
έκαστο.
Ένα (1) θεματικό εργαστήριο προς 12 ECTS.
ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

2η Ειδίκευση:
Τρία (3) ελεύθερης επιλογής μαθήματα προς 6 ECTS
έκαστο.
Ένα (1) θεματικό εργαστήριο προς 12 ECTS.
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Γ΄ Εξάμηνο και Δ’ Εξάμηνο:
1η Ειδίκευση:
2η Ειδίκευση:
Εργαστήριο Μεθοδολογίας της Έρευνας: 30 ECTS.
Εργαστήριο Μεθοδολογίας της Έρευνας: 30 ECTS.
Τελική Εκπόνηση και Παρουσίαση της (Δ.Μ.Ε.): 30 ECTS. Τελική Εκπόνηση και Παρουσίαση της (Δ.Μ.Ε.) 30 ECTS.
ΣΥΝΟΛΟ 60 ECTS
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) - Διαδικασία ορισμού επιβλέποντα και εξεταστικής
επιτροπής
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) είναι ατομική εργασία και εκπονείται από κάθε φοιτητή στο 3ο και
4ο εξάμηνο. Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει περατώσει τη ΜΔΕ στο τέλος του 4ου εξαμήνου
δεν έχει δικαίωμα ανανέωσης της εγγραφής του στο ΠΜΣ, εκτός αν αιτηθεί και λάβει παράταση μέχρι ένα το πολύ
έτος για την εκπόνηση και μόνο της Μ.Δ.Ε. από τη Συνέλευση του Τμήματος. Για κανένα λόγο η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε.
δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν του μέγιστου χρόνου λήψης του μεταπτυχιακού τίτλου που είναι τρία έτη.
Το θέμα της Μ.Δ.Ε. κάθε φοιτητή εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Μ.Δ.Ε. πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να πιστοποιεί
τη σχετική ικανότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή. Πρέπει να διακρίνεται από νοηματική και γλωσσική αρτιότητα,
(ορθογραφική και συντακτική), και να πιστοποιεί την ενημερωμένη γνώση του μεταπτυχιακού φοιτητή όσον αφορά
τη σχετική θεματική βιβλιογραφία και τη δυνατότητα (ευχερούς χρήσης της) ερευνητικής αξιοποίησής της.
Η Μ.Δ.Ε. εκπονείται υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη ενός καθηγητή ή λέκτορα (επιβλέπων), ο οποίος θα
πρέπει να είναι διδάσκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) μετά
από αίτηση του φοιτητή στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Μ.Δ.Ε., ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης Μ.Δ.Ε. Η Μ.Δ.Ε. κρίνεται από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή,
αποτελούμενη από τον Επιβλέποντα και άλλους δύο καθηγητές ή λέκτορες, οι οποίοι ορίζονται από τη ΣΕ κατά
την διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών μετά από εισήγηση του επιβλέποντα και οι οποίοι μπορούν να είναι
από το Πολυτεχνείο Κρήτης ή από άλλα αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής .
Ο φοιτητής μπορεί μετά από αίτησή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος να ζητήσει την αλλαγή του Επιβλέποντος Καθηγητή καθώς και του θέματος της Μ.Δ.Ε. του. Αντιστοίχως, σε περίπτωση που ο επιβλέπων καθηγητής
κρίνει για οποιοδήποτε λόγο ότι δεν μπορεί να έχει την επίβλεψη μεταπτυχιακού φοιτητή, μετά από αίτημα προς
τη Συνέλευση του Τμήματος και εφόσον το επιθυμεί και ο μεταπτυχιακός φοιτητής, η Συνέλευση του Τμήματος
μπορεί να ορίσει άλλον επιβλέποντα καθηγητή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος καταβάλλει
κάθε προσπάθεια για την επίλυση του θέματος.
Η Μ.Δ.Ε. συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις αλλοδαπών μεταπτυχιακών φοιτητών μπορεί να συνταχθεί και στην αγγλική γλώσσα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συνοδεύεται από εκτενή
ελληνική περίληψη. Εφόσον η Μ.Δ.Ε. εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα
της Σχολής.
Η Μ.Δ.Ε. κρίνεται με δημόσια παρουσίαση (υποστήριξη) από τον μεταπτυχιακό φοιτητή που την εκπόνησε ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, σε προκαθορισμένη, από τη Συνέλευση του Τμήματος, ημερομηνία.
Παρουσιάσεις των Διπλωματικών Μεταπτυχιακών Εργασιών γίνονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους
εκτός περιόδου διακοπών.
Ο φοιτητής μπορεί, μετά από αίτησή του προς τη Συνέλευση Τμήματος, να ζητήσει την αλλαγή του Επιβλέποντος
Καθηγητή καθώς και του θέματος της Μ.Δ.Ε. του. Αντιστοίχως, σε περίπτωση που ο επιβλέπων καθηγητής κρίνει για
οποιοδήποτε λόγο ότι δεν μπορεί να έχει την επίβλεψη μεταπτυχιακού φοιτητή, μετά από αίτημα προς τη Συνέλευση Τμήματος και εφόσον το επιθυμεί και ο μεταπτυχιακός φοιτητής, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να ορίσει
άλλον επιβλέποντα καθηγητή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Συνέλευση Τμήματος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για
την επίλυση του θέματος.
Η Μ.Δ.Ε. αξιολογείται ως προς την ερευνητική της ποιότητα, την επιστημονική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε,
τη βιβλιογραφική της ενημέρωση, τη γραπτή και προφορική της παρουσίαση. Βαθμολογείται από την Τριμελή
Εξεταστική Επιτροπή με βαθμό της κλίμακας 0 έως 10 κατά πλειοψηφία. Η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. κρίνεται επιτυχής, όταν βαθμολογηθεί τουλάχιστον με επτά (7,0). Σε αντίθετη περίπτωση ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να
επεξεργαστεί περαιτέρω την εργασία του σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και να
υποστεί δεύτερη και τελική κρίση.
Άρθρο 10
Αναπλήρωση Μαθημάτων
Σε περίπτωση που δεν διδαχθεί το μάθημα την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, για οποιονδήποτε ειδικό λόγο, το μάθημα αναπληρώνεται από τον διδάσκοντα
σε συγκεκριμένη μεταγενέστερη ημερομηνία, ώρα και τόπο, που ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής
και της εφαρμογής e-class.
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Άρθρο 11
Διαγραφή από το Π.Μ.Σ.
Μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. κατόπιν αίτησής του.
Για την ολοκλήρωση της διαγραφής του, η Γραμματεία ελέγχει αν ο φοιτητής οφείλει εξοπλισμό του Ιδρύματος,
δανειζόμενα βιβλία από τη βιβλιοθήκη και είναι συνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις του.
Λόγοι αυτεπάγγελτης διαγραφής από το Π.Μ.Σ. συνιστούνται:
• Η μη ολοκλήρωση των προϋποθέσεων λήψης Μ.Δ.Ε. όπως περιγράφονται στο άρθρο 8, μετά το πέρας της
μέγιστης χρονικής διάρκειας.
• Η μη καταβολή των τελών φοίτησης στις προκαθορισμένες χρονικές περιόδους που ορίζονται και ανακοινώνονται από τη Σ.Ε.
Σε περίπτωση αίτησης διαγραφής από το ΠΜΣ τα καταβαλλόμενα τέλη εγγραφής των εξαμήνων που έχουν
παρέλθει δεν επιστρέφονται.
Άρθρο 12
Τέλη φοίτησης
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στο 70% των δαπανών του ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των 39.200,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορίες λειτουργικών εξόδων
Αναμενόμενες
εκροές
α Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού
1.000,00
β Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
2.000,00
γ Δαπάνες αναλωσίμων
500,00
δ Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. (συμμετοχή σε συνέδρια)
10.000,00
ε Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς (συμμετοχή σε
2.000,00
συνέδρια)
στ Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
ζ Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ
η Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (οδοιπορικά)
2.000,00
θ Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
15.000,00
ι Λοιπές δαπάνες (έξοδα οργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων, έξοδα δημοσιότητας6.700,00
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, δαπάνες εργασιών πεδίου)
Τα παραπάνω έξοδα που είναι απαραίτητα για την αξιόπιστη και με ακαδημαϊκά σωστό τρόπο λειτουργία του
Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη
η επιβολή τελών φοίτησης το ύψος των οποίων θα παραμείνει σταθερό μέχρι το τέλος της παρούσας διάρκειας
του προγράμματος.
Επιπλέον λόγοι που κάνουν αναγκαία την επιβολή τελών φοίτησης είναι ότι:
• Χωρίς την επιβολή των τελών φοίτησης δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης των αυξημένων εκπαιδευτικών
απαιτήσεων του προγράμματος για την επιτυχή ολοκλήρωση του "Εργαστηρίου Μεθοδολογίας της Έρευνας" στο
Γ' εξάμηνο σπουδών που και για τις δύο ειδικεύσεις του προγράμματος απαιτεί την υποχρεωτική παρακολούθηση
σειράς διαλέξεων, ημερίδων ή workshops που πραγματοποιούνται με την πρόσκληση ειδικών επιστημόνων τόσο
από την ημεδαπή όσο και από την αλλοδαπή. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι απαραίτητο
εργαλείο/κρίνεται ακαδημαϊκά απαραίτητη για να παράξει το πρόγραμμα ένα αξιόπιστο επίπεδο εμβάθυνσης και
στις δύο ειδικεύσεις του προγράμματος. Πρόκειται για το εξωστρεφές άνοιγμα σε επικαιροποιημένη γνώση και
ανταλλαγές που απαιτεί η σύγχρονη εποχή για την μετάδοση γνώσεων αλλά και την εμπέδωση πρακτικών εφαρμογών σε διεθνές επίπεδο, και την επαφή με τους πλέον εξειδικευμένους επιστήμονες στα γνωστικά αντικείμενα
που καλλιεργούν οι δύο ειδικεύσεις του προγράμματος, του βιώσιμου σχεδιασμού τουριστικών υποδομών και της
ολοκληρωμένης προστασίας μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Το διοικητικό προσωπικό της Σχολής, το οποίο αποτελείται από 1 μόνιμο υπάλληλο και 1 υπάλληλο ΙΔΑΧ,
μετά δυσκολίας καλύπτει ταυτόχρονα τις διοικητικές ανάγκες της μονοτμηματικής Σχολής και της Κοσμητείας σε
γραμματειακή υποστήριξη και εξυπηρέτηση των προπτυχιακών φοιτητών. Ως εκ τούτου, τα τέλη φοίτησης είναι
απαραίτητα για την επιπλέον πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού για την αναγκαία διοικητική, τεχνική και
οργανωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δράσεων του προγράμματος.
• Θα καλυφθεί οικονομικά κατά ένα σημαντικό μέρος η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ευρύτερα ακαδημαϊκές συναντήσεις και ανταλλαγές, καθώς και η έκθεση και δημοσιοποίηση των ερευνητικών επιτευγμάτων του
προγράμματος (εκθέσεις, έντυπα, ψηφιακές πλατφόρμες κλπ).
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Τα τέλη φοίτησης ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που δεν δικαιούται δωρεάν φοίτησης σύμφωνα με
το άρθρο 35 του ν. 4485/2017 για τα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης συνολικά σε 2.000,00 ευρώ.
Τμηματική καταβολή τέλους φοίτησης:
Το τέλος φοίτησης καταβάλλεται σε 4 ισόποσες δόσεις. Εκάστη εκ των τεσσάρων δόσεων καταβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος της περιόδου δηλώσεως μαθημάτων για κάθε ένα από τα 4 εξάμηνα σπουδών.
Στην Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης θα πρέπει να κατατίθεται μέσα
στις προβλεπόμενες ημερομηνίες ευκρινής φωτοτυπία του αποδεικτικού εγγράφου πληρωμής των δόσεων του
τέλους εγγραφής.
Άρθρο 13
Δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης υποτροφιών
Σύμφωνα με το άρθρο 35, παραγ. 2 του ν. 4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ.,
των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα
τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα
κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για
τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό
του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι
υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς
που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προηγούμενων
εδαφίων. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται
δυνάμει της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν. 4485/2017, τα εισοδήματα του τελευταίου
φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής
των φοιτητών του Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής
σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.
Διαδικασία για την χορήγηση υποτροφίας με ακαδημαϊκά κριτήρια
Μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής που τελειώνει
το Β’ εξάμηνο σπουδών και αφενός μεν ολοκληρώνει επιτυχώς όλες τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του Α’ και Β'
εξαμήνου σπουδών και αφετέρου συγκεντρώνει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα και
τα θεματικά εργαστήρια του Α’ και Β’ εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ απαλλάσσεται κατά ποσοστό ίσο με το 100%
από την καταβολή του τέλους φοίτησης για όλη την διάρκεια της φοίτησής του.
Άρθρο 14
Διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων, των διδασκόντων και του Π.Μ.Σ.
Οι διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 44 του ν. 4485/2017. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε
διδάσκοντος, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ηλεκτρονικά, με συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου το
περιεχόμενο του οποίου συντάσσεται από τη Σ.Ε. και εγκρίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος. Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας όπως
προβλέπονται στον ν. 4009/2011 εξωτερική αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. διενεργεί και η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με τα ειδικότερα που προβλέπονται στις παραγ. 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου
44 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 15
Τελετουργικό αποφοίτησης και τύπος απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μετά την υποστήριξη ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και έγκριση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η Συνέλευση του Τμήματος διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί
το Δ.Μ.Σ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ανακηρύσσεται κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) την
ημέρα διαπίστωσης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης του από τη Συνέλευση του Τμήματος και του απονέμεται Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
Η τελετή ορκωμοσίας και απονομής του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιείται μετά από
απόφαση της Πρυτανείας του Ιδρύματος και ορίζεται η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα διεξαγωγής.
Στο μεταπτυχιακό φοιτητή απονέμονται: α) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο τύπος του οποίου απεικονί-
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ζεται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού, και β) Παράρτημα Διπλώματος σύμφωνα με το άρθρο 15 του
ν. 3374/2005 (Α' 189) που εγκρίνεται από την Συνέλευση Τμήματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και αναρτάται στην
επίσημη ιστοσελίδα της Σχολής.
Άρθρο 16
Διοικητική – Τεχνική και Οικονομική Υποστήριξη του Π.Μ.Σ.
Το ΠΜΣ χρησιμοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό όλων των κατηγοριών, τις εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και την
υλικό-τεχνική υποδομή του Προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Π.Κ. Το διοικητικό προσωπικό της Σχολής, το οποίο αποτελείται από 1 μόνιμο υπάλληλο και 1 υπάλληλο ΙΔΑΧ,
μετά δυσκολίας καλύπτει ταυτόχρονα τις διοικητικές ανάγκες της μονοτμηματικής Σχολής και της Κοσμητείας σε
γραμματειακή υποστήριξη και εξυπηρέτηση των προπτυχιακών φοιτητών. Ως εκ τούτου, λόγω της έλλειψης διοικητικού και εργαστηριακού προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΠΜΣ, δύναται να συναφθούν
συμβάσεις εργασίας ή έργου με εξωτερικές συνεργάτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η οικονομική υποστήριξη του ΠΜΣ προέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 1, 2, 4 και 5 του
ν. 4485/2017, μπορεί να προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωση των φορέων σύμφωνα με το άρθρο
43 του ν. 4485/2017,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται
στην περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πολυτεχνείου Κρήτης
ζ) τέλη φοίτησης
η) κάθε άλλη νόμιμη αιτία
Άρθρο 17
Ανάθεση διδασκαλίας
Κατά την έναρξη του εξαμήνου, πραγματοποιείται η διαδικασία ανάθεσης μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων
του Π.Μ.Σ. από τη Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε.
Άρθρο 18
Διδάσκοντες ΠΜΣ-Επισκέπτες διδάσκοντες - Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 1,2, και 5 του ν. 4485/2017, το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ.
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Κ. μπορεί
να προέρχεται τουλάχιστον από 60% από μέλη Δ.Ε.Π. Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. της
Σχολής ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 ή του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 ή την παρ. 7 του άρθρου
29 του ν. 4009/2011. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν
το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ.
σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη
Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ.
7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών
από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις.
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του
Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση
ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών
αναγκών του Π.Μ.Σ υπό την μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων και workshops. Η πρόσκληση επισκέπτη από την αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανατίθεται διδασκαλία, με τη διαδικασία και τα ισχύοντα για την ανάθεση
διδασκαλίας στα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. Ο προηγούμενος περιορισμός δεν ισχύει εφόσον ο καλούμενος διδάσκει
εθελοντικά, χωρίς αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή πλην των οδοιπορικών του, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
Άρθρο 19
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών
Οι φοιτητές του ΠΜΣ "Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον" της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
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Τεύχος Β’ 2787/13.07.2018

Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου
κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
Οι φοιτητές του ΠΜΣ "Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον" της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
• Να εγγράφονται, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στα μεταπτυχιακά μαθήματα και να εξετάζονται
επιτυχώς σε αυτά, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Φοιτητής που απουσίασε αδικαιολόγητα σε κάποιο από τα
μαθήματα του ΠΜΣ συνολικά πάνω από τρεις ώρες θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε επαρκώς το συγκεκριμένο μάθημα.
• Να εκπονούν τη ΜΔΕ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
• Να προσφέρουν επικουρικό έργο στη Σχολή, το οποίο καθορίζεται από τους διδάσκοντες σε συνεργασία με τη
Σ.Ε. και μετά από έγκριση της Συνέλευσης Τμήματος ως προς τον φόρτο και το αντικείμενο του έργου. Ως επικουρικό έργο ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: επιτήρηση σε εξέταση προπτυχιακών μαθημάτων, συνδρομή στη
διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων και στα εργαστήρια της Σχολής.
• Να υποβάλουν κατ’ έτος, τον Ιούλιο, στην Σ.Ε. μια προσωπική αναφορά προόδου, στην οποία θα περιλαμβάνουν
τη βαθμολογία των μεταπτυχιακών μαθημάτων που παρακολούθησαν, την περιγραφή του ερευνητικού έργου που
παρήγαγαν και του επικουρικού έργου που επιτέλεσαν στη Σχολή κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού
έργου. Με βάση αυτή την προσωπική αναφορά προόδου όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών και την επεξεργασία
των αποτελεσμάτων της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μεταπτυχιακών μαθημάτων η Σ.Ε.
προβαίνει στην ετήσια αξιολόγηση του ΠΜΣ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Χανιά, 22 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

35765

35766

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2787/13.07.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02027871307180020*

