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Ιστορία Αρχιτεκτονικής  
 
Εξάμηνοδιδασκαλίας: Α΄  
Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική- Δομοστατική 
Εβδομαδιαίες ώρεςδιδασκαλίας: 3 
Διδακτικέςμονάδες: 7.5 

 
Σκοπός και στόχος του μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην προσέγγιση των ιστορικών 
κτιρίων, θρησκευτικών και κοσμικών, αλλά και των τεχνικών έργων που πρόσκεινται στους 
οικισμούς και τα ιστορικά οικιστικά σύνολα. Επίσης, σκοπός είναι να γίνει γνωστός στους 
φοιτητές ο πλούτος της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Ελλάδας και των Βαλκανίων, οι 
ρίζες, η εξέλιξή της, η μορφολογία,  η τυπολογία και η ιστορική της θέση μέσα στους αιώνες. 

Ειδικώς για τα θρησκευτικά κτίρια, μέσω του μαθήματος,  θα γίνει προσπάθεια ερμηνείας 
από θρησκευτική, ιστορική και καλλιτεχνική άποψη, των μνημείων της Αρχαίας Χριστιανικής, 
Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής εποχής. Η ερμηνεία αυτή θα παρέχει στους φοιτητές 
σαφέστερη την εικόνα της χριστιανικής λατρείας και της αναπτύξεως της χριστιανικής 
αρχιτεκτονικής. Θα εξετασθεί ο ρόλος και το έργο του αρχιτέκτονα, του μηχανικού αλλά και 
του ανώνυμου δημιουργού κατά τη διάρκεια των παραπάνω περιόδων και το ιστορικό και 
κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι τύποι και οι μορφές των αρχιτεκτονικών 
έργων. Θα παρουσιασθούν,θα περιγραφούν και θα αναλυθούν τα σημαντικότερα 
αρχιτεκτονικά μνημεία με ιδιαίτερη αναφορά στα υλικά κατασκευής και στην οικοδομική 
τεχνική τους. 

Στόχος είναι η αποφασιστική συμβολή στην κοινή προσπάθεια  όλων των χωρών για τη 
διατήρηση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας και της διαφύλαξης της πολιτιστικής τους 
κληρονομιάς. 
 
Περιγραφή του μαθήματος 
Α. Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική : Στη μελέτη της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : Χριστιανικά μνημεία προ του 312 μ.Χ. Η αρχιτεκτονική κατά 
την Παλαιοχριστιανική Περίοδο. Η βυζαντινή αρχιτεκτονική στα χρόνια του Ιουστινιανού. Η 
αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο από τον 6ο έως τον 10ο αιώνα. Η αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο 
κατά την μέση Βυζαντινή περίοδο. Η αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο κατά την τελευταία περίοδο 
(1204-1453). Η αρχιτεκτονική στην Ελλάδα κατά το διάστημα της ξένης επικυριαρχίας. Η 
αρχιτεκτονική κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. 
Β. Ιστορικά Τεχνικά ΄Εργα : Εκτός από τα θρησκευτικά και κοσμικά κτίρια, οι πόλεις, οι 
οικισμοί, τα ιστορικά κέντρα και σύνολα, καθώς και τα αγροτικά σύνολα συνοδεύονταν από 
τεχνικά έργα, ή έργα υποδομής, απαραίτητα για την εξυπηρέτηση λειτουργικών και βιωτικών 
αναγκών. Τα έργα αυτά δημιουργήθηκαν για να δώσουν λύσεις σε προβλήματα και να 
βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την ποιότητα ζωής, συγχρόνως όμως 
καθόρισαν και την φυσιογνωμία του χώρου. Δρόμοι, υδραγωγεία, γέφυρες, κρήνες είναι 
μερικά από τα έργα αυτά. Αντικείμενο του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η προσέγγιση της 
αρχιτεκτονικής τους  η οποία συνίσταται στην έρευνακαι την μελέτη της τυπολογίας και της 
μορφολογίας τους. 
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Βιβλιογραφία 
Α. Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική 
-  Γ κ ι ο λ έ ς  Ν., Βυζαντινή Ναοδομία (600-1204), Αθήνα 1987, Εκδ. Καρδαμίτσας, ISBN  
960-726-263-8. 
-  Γ ο ύ ν α ρ η ς  Γ. Εισαγωγή στην Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία, 2002, 
Εκδ. UnivercityStudioPress. 
-   Κ ό ρ α τ ς  Β. – Σ ο ύ π ο υ τ  Μ., Βυζάντιο. Ιστορία και Αρχιτεκτονική. Αθήνα 2004, Εκδ.  
Καρακώτσογλου, ISBN 960-7927-91-5. 
-  Μ π ο ύ ρ α ς  Χ. – Μ π ο ύ ρ α  Λ., Η Ελληνική Ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα  
2002, Εκδ.  Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος, ISBN 960-7079-12-3. 
-  Μ π ο ύ ρ α ς  Χ., Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Εκδ. Μέλισσα,  
ISBN 960-204-229-Χ. 
-  Μ π ο ύ ρ α ς  Χ., Ιστορία Αρχιτεκτονικής, Δεύτερος τόμος, Αθήνα 1994,  Εκδ. Μέλισσα,  
ISBN 960-204-0238. 
- Ο ρ λ ά ν δ ο ς  Α., Αρχείον Βυζαντινών Μνημείων Ελλάδος, τ. Α΄-ΙΒ΄. 
- Π α σ α λ ή  Α., Ναοί της Επισκοπής Δομενίκου και Ελασσόνος. Συμβολή στη  
Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη 2003, Εκδ. Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών,  
Σειρά Βυζαντινά Μνημεία, τόμ. 13. 
-Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περ. Δ΄, τ. Α΄- ΛΕ΄. 
- Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την ΄Αλωση, τ. 1(1979), 2(1982), 3(1989), 4(1993),   
5(1998)6(2002), Εκδ. Ε.Μ.Π., 7(2013), Εκδ. Μυγδονία. 
-  KrauthemerR., μτφρ. Φ. Μαλούχου-Τουφάνο, Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή  
Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1991, Εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθν.Τραπέζης, ISBN 960-250-012-3. 
-M a n g o  C., Byzantine Architecture, Milano 1978, ISBN 0-8478-0615-4. 
 
Β. Ιστορικά Τεχνικά Έργα 
- Γ ε ω ρ γ α κ ό π ο υ λ ο ς  Κ., Αρχαίοι Έλληνες Θετικοί Επιστήμονες, Αθήναι 1995, Εκδ.    
Γεωργιάδης, ISBN 960-316-058-X. 
- Λ ά ζ ο ς  Χρ., Μηχανική και Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήναι 1993, Εκδ.  
Αίολος, ISBN 960-7267-61-3.  
- Π α π α δ ή μ ο ς  Δ., Τα Υδραυλικά Έργα παρά τοις Αρχαίοις, Αθήναι 1975, Εκδ. Τ.Ε.Ε. 
- DielsH., AntikeTechnik - Teubner, Leipzig 1920/Zeller, Osnabrück, 1965. 
-  Forbes R., Studies in ancient Technology, Leiden 1963. 
-  Garrism E., A History of Enginneering and Technology, CRC Press-US. 
-  Ladels J., Engineering in the Ancient World. London 1980. 
-  S I n g e r  C. – H o l m y a r d  H., A History of Technology, Oxford 1956, Clarendon Press. 
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Ανάπλαση και Αναβίωση 
Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων 
 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Α΄  
Κατεύθυνση:  Αρχιτεκτονική - Δομοστατική 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 
Διδακτικές μονάδες: 7.5 

 
Στόχος και σκοποί του μαθήματος 

Στόχος του μαθήματος είναι η επέκταση του αντικειμένου της προστασίας και 
αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων σε ιστορικά οικιστικά σύνολα καθώς και η κατανόηση 
των ομοιοτήτων και διαφορών (ποσοτικών και ποιοτικών) ανάμεσα στις δύο κλίμακες 
επέμβασης. 

Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι : 
- η εξοικείωση των μεταπτυχιακών σπουδαστών με βασικές έννοιες που αφορούν τις 

αξίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ιστορικών οικιστικών συνόλων. 
- η κατανόηση της σωστής και λειτουργικής σχέσης κτιρίων και περιβάλλοντος και των 

λειτουργιών ενός οικιστικού συνόλου.  
- η ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδαστών όσον αφορά οικονομικά και 

κοινωνικά ζητήματα των αναπλάσεων ιστορικών οικιστικών συνόλων, καθώς και στη 
θετική συμβολή της αναβίωσης των Ιστορικών Κέντρων στην ανάπτυξη των 
σύγχρονων ελληνικών πόλεων. 

- η εξοικείωση με τη μεθοδολογία ανάπλασης, η οποία απαιτεί επίσης δέσμη 
κατάλληλων θεσμικών και οικονομικών μέτρων, καθώς και επαρκή επιστημονική 
αναλυτική και συνθετική προσέγγιση. 

 
Περιγραφή του μαθήματος 

- Η επιστήμη της Πολεοδομίας. Η πόλη. Σχέση κτιρίου και ευρύτερου πολεοδομικού 
περιβάλλοντος. Οι λειτουργίες της πόλης και η έκφρασή τους στο χώρο. Ο δρόμος. Η 
πλατεία. Τα όρια της πόλης.  

- Φιλοσοφία της προστασίας και αποκατάστασης. Τάσεις -Σχολές. Απόψεις περί 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 

- Προστασία Ιστορικών Οικιστικών Συνόλων. Ιστορικές περιοχές πόλεων. Παραδοσιακοί 
οικισμοί. Ιστορικά τοπία. 

- Ανάπλαση οικιστικών συνόλων. Ανάγκες, που προκαλούν την ανάπλαση. Ορολογία της 
ανάπλασης. Ιδιαιτερότητες των ιστορικών οικισμών. 

- Τυπολογία αναπλάσεων ως προς: την κλίμακα της παρέμβασης, την αντιμετώπιση των 
αρχιτεκτονικών κελυφών, τον τύπο της παρέμβασης και τη μορφή αξιοποίησης 
ιστορικού οικιστικού συνόλου, τον βαθμό διατήρησης της κοινωνικής σύνθεσης του 
ιστορικού οικιστικού συνόλου. 
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- Ανάπλαση και αναβίωση ιστορικών κέντρων πόλεων στην Ευρώπη και την Ελλάδα. 
Ανάπλαση και αναβίωση Παραδοσιακών Οικισμών. 

- Η αναβίωση των Ιστορικών Κέντρων συμβολή στην ανάπτυξη των σύγχρονων 
ελληνικών πόλεων. Διαμόρφωση της Στρατηγικής του Προγραμματισμού.     

- Η Αναγκαιότητα της Κοινωνικής Συμμετοχής. Φορείς και συμμετοχή του κοινού στον 
πολεοδομικό προγραμματισμό και σχεδιασμό. Η διεθνής εμπειρία. Φορείς και 
συμμετοχή κατά τον πολεοδομικό προγραμματισμό και σχεδιασμό στην Ελλάδα. 

- Οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα των αναπλάσεων ιστορικών οικιστικών συνόλων. 
- Διεθνές θεσμικό πλαίσιο και ελληνική νομοθεσία για την προστασία των ιστορικών 

οικιστικών συνόλων. 
- Φορείς αρμόδιοι για την προστασία και αποκατάσταση των ιστορικών οικιστικών 

συνόλων. Χρηματοδότηση των έργων ανάπλασης ιστορικών οικιστικών συνόλων. 
- Μεθοδολογία της Ανάπλασης και Αναβίωσης Ιστορικών Οικιστικών Συνόλων. 
- Ανάλυση. Σχέσεις του οικισμού με τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Κοινωνικά - 

δημογραφικά - οικονομικά χαρακτηριστικά του οικισμού (Χωροταξική κλίμακα). 
Γενικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά του οικισμού - Ιστορική ανάλυση (κλίμακα 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου). Τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά 
οικιστικού συνόλου (κλίμακα Πολεοδομικής Μελέτης). Τυπολογικά και μορφολογικά 
χαρακτηριστικά των κτισμάτων - φυσική κατάσταση (Αρχιτεκτονική κλίμακα). 
Απογραφή κτισμάτων. Καρτέλες απογραφής. 

- Σύνθεση. Αξιολόγηση και βαθμός προστασίας κτισμάτων. Ρυμοτομικό Σχέδιο. Ειδικός 
Πολεοδομικός Κανονισμός. Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις. Ένταξη νέας αρχιτεκτονικής. 

 
Βιβλιογραφία 
1. Δ η μ η τ ρ ι ά δ η ς, Ε., Κ ο υ σ ι δ ώ ν η ς, Χ., Λ α γ ό π ο υ λ ο ς Α., (επιμ.), Επανασχεδιασμός 

Υποβαθμισμένων και Κατεστραμμένων Περιοχών της Ευρώπης. Διεθνές Συμπόσιο Αστικής 
και Περιφερειακής Ανασυγκρότησης υπό την αιγίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του 
Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2004, Εκδ. UNIVERSITY STUDIO PRESS, ISBN 960-12-1119-5. 

2. Κ α λ λ ι γ ά, Χ., Μ ά λ λ ι α ρ η ς, Α. , (επιμ.),  Θεωρία και πρακτική για την αποκατάσταση 
ιστορικών οικισμών με σκοπό τις νέες χρήσεις. Αθήνα 2003, Εκδ. Βιβλιοπωλείου της 
Εστίας, ISBN 960-05-1135-7. 

3. Κ α ρ α μ ά ν ο υ, Ζ., Αναβάθμιση Προβληματικών Οικιστικών Περιοχών.Θεσσαλονίκη 1997, 
Εκδ. Γιαχούδης, ISBN 960-7425-14-6.  

4. Ν ο μ ι κ ό ς, Μ., Αποκατάσταση Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και συνόλων. 
Μεθοδολογία – Εφαρμογές. Θεσσαλονίκη 2004, Α.Π.Θ. Τμήμα Αρχιτεκτόνων / Εκδ. 
Γιαχούδης, ISBN 960-7425-15-4. 

5. Ο ρ φ α ν ο υ δ ά κ η ς, Δ., Μελέτη Αποκατάστασης Μνημείων και Συνόλων. Έκδοση 
Ιδιωτική, ISBN 960-9062-13-X. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biblionet.gr/com/12/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82�
http://www.biblionet.gr/com/12/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82�
http://www.biblionet.gr/com/12/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82�
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Τοπογραφία – Γεωματική με Εφαρμογές στη 
Γεωμετρική Τεκμηρίωση Ιστορικών Κτιρίων και 
Συνόλων 
 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Α΄  
Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική- Δομοστατική 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 
Διδακτικές μονάδες: 7.5 

 
Στόχος και σκοποί του μαθήματος 

Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση συμβατικών και σύγχρονων μεθοδολογιών 
γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση στα ιστορικά 
κτίρια και σύνολα, με τη χρήση της τοπογραφίας και της γεωματικής.   

Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι : 
- η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για την ακριβή γεωμετρική τεκμηρίωση ιστορικών 

κτιρίων και συνόλων που θα αποτελέσουν τη βάση για την αρχιτεκτονική 
αποκατάσταση και επανάχρηση τους.  

- η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας βάσει του διατιθέμενου εξοπλισμού, των 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών του κτιρίου και της κλίμακας απόδοσης. 

- η γνώση των απαιτήσεων των προδιαγραφών γεωμετρικής τεκμηρίωσης αντίστοιχων 
εφαρμογών που επιτάσσουν διεθνείς οργανισμοί και ειδικές επιστημονικές επιτροπές 
πολιτιστικής κληρονομιάς (UNESCO, ICOMOS). 

 
Περιγραφή του μαθήματος 

- Ορισμός και αντικείμενο της Τοπογραφίας και των επιστημών της Γεωματικής. 
Βασικές έννοιες και αρχές.  

- Η ανάγκη και ο ρόλος της γεωμετρικής τεκμηρίωσης ιστορικών κτιρίων και συνόλων.  
- Προδιαγραφές γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.  
- Κατηγορίες και χαρακτηριστικά γεωχωρικών δεδομένων.  
- Αρχές, όργανα και μέθοδοι τοπομετρικής και τοπογραφικής αποτύπωσης. Αποτύπωση 

με τη χρήση μετροταινίας και γεωδαιτικού σταθμού.  
- Αρχές, όργανα και μέθοδοι φωτογραμμετρικής αποτύπωσης. Επίγεια και εναέρια 

Φωτογραμμετρία. Μονοεικονική Φωτογραμμετρία και Στερεοφωτογραμμετρία.  
- Εισαγωγή στην αποτύπωση μέσω τρισδιάστατων σαρωτών laser.  
- Συγκριτική ανάλυση μεθοδολογιών γεωμετρικής τεκμηρίωσης ιστορικών κτιρίων και 

συνόλων.  
- Συνθήκες ακριβείας μετρήσεων.  
- Τοπογραφικά και φωτογραμμετρικά προϊόντα. 
- Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). 
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- Διεθνείς οργανισμοί, ειδικές επιστημονικές επιτροπές και προδιαγραφές γεωμετρικής 
τεκμηρίωσης πολιτιστικής κληρονομιάς (UNESCO, ICOMOS).  

 
 
Βιβλιογραφία 
1. Β λ ά χ ο ς, Δ., Τεχνικές προδιαγραφές αποτυπώσεων μνημείων, Θεσσαλονίκη 1995. 
2. Π α τ ι ά ς, Π., Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία. Θεσσαλονίκη 1991, Εκδ. Ζήτη, ISBN 960-

431-021-6. 
3. Π α τ ι ά ς, Π., Κ α ρ ρ ά ς, Γ., Σύγχρονες φωτογραμμετρικές πρακτικές σε εφαρμογές 

αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας. Θεσσαλονίκη 1995, Εκδ. Δίπτυχο. 
4. Mikhail, E. M., BethelJ. M., McGloneJ. C., Introductiontomodernphotogrammetry. NewYork 

2001, Eds. JohnWiley&Sons, Inc, ISBN 0-471-30924-9. 
5. V o s s e l m a n, G., M a a s, H., Airborne and terrestrial laser scanning.Scotland 2010, Eds. 

WhittlesPublishing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  9 
 

 
Περιγράμματα Μαθημάτων  Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.                                                                      Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.  
  
 

 

 

Ηλεκτρομηχανολογικές και Υδραυλικές 
Εγκαταστάσεις και Ενεργειακή Αναβάθμιση 
Ιστορικών Κτιρίων 
 
Εξάμηνο διδασκαλίας: A΄  
Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική - Δομοστατική 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 
Διδακτικές μονάδες: 7.5 

 
Στόχος και σκοποί του μαθήματος: 

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση της γνώσης των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων ιστορικών κτιρίων και συγκεκριμένα: ποιες είναι οι εσωτερικές ηλεκτρικές 
και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ποιοι οι κανονισμοί, οι προδιαγραφές και οι βασικές τεχνικές 
αρχές που τις διέπουν. Επιπροσθέτως στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του 
ζητήματος της ενεργειακής απόδοσης των ιστορικών κτιρίων και η εκμάθηση τρόπων 
ενεργειακής τους αναβάθμισης. 

Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι : 
- η απόκτηση γνώσεων σχετικών με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ιστορικών κτιρίων, 

τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό ιστορικών κτιρίων και οικισμών, την 
αρχιτεκτονική των εγκαταστάσεων και τις ειδικές προδιαγραφές για εγκαταστάσεις 
σε ιστορικά κτίρια. 

- η κατανόηση της συγκρότησης και τεχνολογίας ηλεκτρικών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, αερισμού και κλιματισμού 
ιστορικού κτιρίου.  

- η εξοικείωση των μεταπτυχιακών σπουδαστών με βασικές έννοιες που αφορούν το 
ενεργειακό πρόβλημα, την οικονομική διάσταση του ενεργειακού προβλήματος, την 
εξέλιξη του ενεργειακού προβλήματος και τις παγκόσμιες προοπτικές. 

- η ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδαστών όσον αφορά τις ήπιες μορφές 
ενέργειας, την τεχνολογία των ήπιων μορφών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας 
σε ιστορικά κτίρια και οικισμούς. 
 

Περιγραφή του μαθήματος: 
- Εσωτερικές εγκαταστάσεις κτιρίων. Εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός 

ιστορικών κτιρίων και οικισμών. Η αρχιτεκτονική των εγκαταστάσεων. Ειδικές 
προδιαγραφές για εγκαταστάσεις σε ιστορικά κτίρια. 

- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Γενικά, κτιριακά δίκτυα. Συγκρότηση και τεχνολογία 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες κατασκευής ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων: δίκτυα κανονικής τάσεως φωτισμού, θερμάνσεως, κινήσεως, έλξεως 
κ.λπ., δίκτυα χαμηλής τάσεως, σημάνσεως, κλήσεως κ.λπ., δίκτυα ασθενών ρευμάτων, 
ενδοσυνεννοήσεως, τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως.  

- Κανονισμοί και οδηγίες κατασκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων: εγκαταστάσεις 
υδρεύσεως, δίκτυα διανομής ψυχρού ύδατος, πόσιμου, χρήσεως πυροσβέσεως κ.λπ., 
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υδραυλικές εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ψύξεως, εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, 
γενικά κτιριακά δίκτυα απορροής λυμάτων, ομβρίων, δίκτυα εξαερισμού.  

- Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Βιολογικοί καθαρισμοί. Αερισμός, κλιματισμός. 
Φυσικός και τεχνητός αερισμός. Εκπόνηση μελετών υδρεύσεως, αποχετεύσεως 
ιστορικού κτιρίου, υδρεύσεως, αποχετεύσεως ιστορικού οικισμού. 

- Πηγές ενέργειας σήμερα και το ενεργειακό πρόβλημα. Οικονομική διάσταση του 
ενεργειακού προβλήματος. Η εξέλιξη του ενεργειακού προβλήματος, και οι παγκόσμιες 
προοπτικές. Ενεργειακό πρόβλημα και περιβάλλον.  

- Οι ήπιες μορφές ενέργειας. Τεχνολογία ήπιων μορφών ενέργειας. Κτίρια και 
κατανάλωση ενέργειας. Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Θερμομόνωση κτιρίων.  

- Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με σκοπό την παθητική θέρμανση και τον φωτισμό του 
κτιρίου. Ιστορική αναδρομή κατασκευών «ενεργειακών» κτιρίων. Σύγχρονες τάσεις 
αρχιτεκτονικού «ενεργειακού σχεδιασμού».  

- Τεχνολογία ηλιακής ενέργειας. Ηλιακοί συλλέκτες. Ηλεκτρονικά θερμοστοιχεία. 
Σχεδιασμός κτιρίου με πηγή την ηλιακή ενέργεια. Εκπόνηση μελέτης.  

- Τεχνολογία αιολικής ενέργειας. Χρήση αιολικής ενέργειας στις οικοδομές. 
Τεχνοοικονομική μελέτη για την πηγή αιολικής ενέργειας σε οικοδομές.  

- Εναλλακτικές μέθοδοι θέρμανσης κτιρίων οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία. Φυσικό αέριο. Τηλεθέρμανση. 

- Διαφορές σε ενεργειακή απόδοση, ανάμεσα σε παλιά και νέα κτίρια (Eftekhari M. 
1997).  Τρόποι ενσωμάτωσης βιοκλιματικών στοιχείων και συστημάτων σε 
ανακαινίσεις κτιρίων (Voss K. 2000), σε παραδοσιακούς οικισμούς, ορεινούς 
(Τρουμπούνης Γ. 1988) ή νησιωτικούς (Τομπάζης Α. 1988). Παραδοσιακές μορφές 
δόμησης, ως πρότυπα αποτελεσματικής βιοκλιματικής συμπεριφοράς (Σγούτας Β. 
1988).  

 
Βιβλιογραφία: 
1. Χ ο ν δ ρ ο γ ι ά ν ν η ς, Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, 1993, Εκδόσεις 

Χονδρογιάννης, ISBN 960-853-002-4. 
2. Α ν δ ρ ε α δ ά κ η – Χ ρ ο ν ά κ η, Ε., Βιοκλιματικός Σχεδιασμός– Περιβάλλον και 

Βιωσιμότητα, Εκδόσεις UNIVERSITY STUDIO PRESS, ISBN 960-12-1470.  
3. E f t e k h a r i, M., ‘Comparative Thermal Performance of New and Old Houses’ Energy and 

Buildings, 1997, Vol. 25, pp. 69-73. 
4. Μ α χ ι ά ς, Α., Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, ISBN 960-888- 601-5. 
5. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς, Μ., - Α ξ α ρ λ ή, Κ., Ενεργειακός Σχεδιασμός και Παθητικά Ηλιακά 

Συστήματα Κτιρίων. Δομική Φυσική Ι, 1995, Εκδόσεις Κυριακίδη, ISBN 960-343-330-6. 
6. Σ γ ο ύ τ α ς, Β., ‘Σπίτι μέσα στη Γη’ Ελληνική Κατοικία 1984, Αθήνα, 1988, Εκδ. ΥΠΕΧΩΔΕ, 

σσ. 166-167. 
7. Τ ο μ π ά ζ η ς, Α., ‘Ηλιακές Κατοικίες σε Νησιωτικό Οικισμό’ Ελληνική Κατοικία 1984, 

Αθήνα, 1988, Εκδ. ΥΠΕΧΩΔΕ, σσ. 162-163. 
8. Τ ρ ο υ μ π ο ύ ν η ς, Γ., ‘Ηλιακό Σπίτι στο Πήλιο’ Ελληνική Κατοικία 1984, Αθήνα, 1988, 

Εκδ. ΥΠΕΧΩΔΕ, σσ. 116-117. 
9. V o s s, K., ‘Solar Energy in Building Renovation – Results and Experience of International 

Demonstration Buildings’ Energy and Buildings, 2000, Vol. 32, pp. 291-302. 
10. W a c h b e r g e n M., Αξιοποίηση της Ηλιακής Ενέργειας, 2000, Εκδόσεις Γκιούρδας Μ., 

ISBN 960-512-008-9. 
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Δεύτερο Εξάμηνο 
(Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική) 
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Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων 
 
Εξάμηνοδιδασκαλίας: Α΄  
Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική - Δομοστατική 
Εβδομαδιαίες ώρεςδιδασκαλίας: 3 
Διδακτικές μονάδες: 7.5 

 
Σκοπός και στόχος του μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση των ιστορικών 
κτιρίων, καθώς και η απόκτηση των τεχνικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την 
συστηματική αντιμετώπιση των τεράστιων και πολύπλευρων προβλημάτων του απέραντου 
σε ποσότητα, ποιότητα και ποικιλία ελληνικού μνημειακού πλούτου. 

Το μάθημα στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές γνώσεις και εμπειρίες που θα τους 
βοηθήσουν να εργασθούν για τη συντήρηση, αποκατάσταση και προβολή των 
αρχιτεκτονικών μνημείων. Να τους εξειδικεύσει στην αντιμετώπιση και επίλυση 
προβλημάτων προστασίας και διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Να τους 
βοηθήσει να αποκτήσουν γνώσεις στις διάφορες μεθόδους επεμβάσεως και στις 
παραμέτρους που καθορίζουν την εκάστοτε επιλογή μεθόδου αποκατάστασης. 
 

Περιγραφή του μαθήματος 
Στα πλαίσια του μαθήματος θίγονται οι πτυχές του προβλήματος της προστασίας των 

μνημείων και προσφέρεται μία δυνατότητα εμβαθύνσεως στο πρόβλημα αυτό. Γίνεται 
εισαγωγή στο θέμα της αποκατάστασης και ερμηνεύονται βασικές έννοιες (μνημείο - 
ιδιότητες, αποκατάσταση, ανακατασκευή, αναστήλωση, προστασία - συντήρηση, εξυγίανση, 
αναβίωση). Τίθενται οι γενικές αρχές και η σκοπιμότητα της προστασίας και της 
αποκαταστάσεως. Ακολουθεί η περιγραφή των παραγόντων που συντελούν στη φθορά των 
μνημείων: των κακών επισκευών και λανθασμένων αποκαταστάσεων, της φυσικής φθοράς, 
της φθοράς που προέρχεται από τον άνθρωπο, των εσωτερικών και εξωτερικών αιτιών 
καταστροφής, των φυσικών και τυχαίων αιτιών.  

Θα ακολουθήσει μελέτη ζημιών που υφίστανται τα κτίρια κατά την διάρκεια της ζωής και 
λειτουργίας των. Βασικές έννοιες ανθεκτικότητας των κατασκευών. Γενικά περί 
συντηρήσεως και αποκαταστάσεως βλαβών. Αποκατάσταση βλαβών κτιριακών 
εγκαταστάσεων, υλικά, συντήρηση. Ανάλυση βλαβών και ατελειών κατασκευής. Προστασία, 
επισκευή και ενίσχυση. Βλάβες - επισκευή τοιχοποιιών, επιχρισμάτων, χρωματισμών, 
επικαλύψεων κτιρίων, πατωμάτων, δαπέδων, κουφωμάτων.  

Τέλος, θα εξετασθούν οι διάφορες τεχνικές συντηρήσεως και αποκαταστάσεως. 
Η τεχνική της μελέτης αποκαταστάσεως θα περιλαμβάνει: 
1. Αναλυτική διαδικασία 
α. Ιστορική ανάλυση - τεκμηρίωση, που στοχεύει στην παρακολούθηση της διαχρονικής 
εξελίξεως του κτιρίου (μελέτη ιστορικών πηγών, συγκέντρωση μαρτυριών, εντοπισμό, 
ιστορικών φάσεων, παρουσίαση της τεκμηρίωσης με παλαιότερα σχέδια, αρχειακό και 
εικονογραφικό υλικό). β. Αρχιτεκτονική ανάλυση - τεκμηρίωση (αρχιτεκτονική αποτύπωση, 
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φωτογραφική αποτύπωση, σχεδιαστική απεικόνιση, τυπολογική και μορφολογική ανάλυση, 
κατασκευαστική δομή - παθολογία). γ. Δομοστατική Ανάλυση (ανάλυση - συγκέντρωση  
στοιχείων, έρευνες στο άμεσο περιβάλλον, σεισμικός κίνδυνος, έρευνες για τα 
χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων και υλικών, μελέτη στατικής λειτουργίας, 
στερεωτικές επεμβάσεις). 
2. Συνθετική διαδικασία 
Πρόταση αποκατάστασης  και επανάχρησης: Γενικές αρχές - φιλοσοφία των επεμβάσεων, 
μελέτη συμβατότητας της νέας χρήσεως, εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης, ανάδειξης 
και προσαρμογής του κτιρίου στη νέα του χρήση, μελέτη επισκευής και στερέωσης - στατικές 
δομικές επεμβάσεις και ενισχύσεις για αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του κτιρίου 
και αποκατάσταση των κατεστραμμένων, διαβρωμένων ή αλλοιωμένων στοιχείων του 
κτιρίου. Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις, αναδιάταξη χώρων, εκσυγχρονισμός των 
εγκαταστάσεων, προτάσεις αρχιτεκτονικών - μορφολογικών αποκαταστάσεων, χρωματική 
οργάνωση του κτιρίου. Προϋπολογισμός και χρονοδιαγράμματα εκτελέσεως των εργασιών. 

Οι γνώσεις θα παρέχονται στους φοιτητές με τη θεωρία και την παράθεση παραδειγμάτων 
ολοκληρωμένων μελετών.  

 
Βιβλιογραφία 
1. Γ α β ρ ά Ε., Πολιτιστικό Απόθεμα και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στα Βαλκάνια, 2004, Εκδ. 

Κυριακίδη, ISBN 960-343-740-9. 
2.   Κ α ρ α δ έ δ ο ς Γ., Προστασία Μνημείων και Συνόλων, τεύχ. 2, Ιστορία και Εξέλιξη της 

Προστασίας Μνημείων και Συνόλων, Θεσσαλονίκη 1984, Εκδ. Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων 
Α.Π.Θ., Τμήμα  Αρχιτεκτόνων, τόμ. Β΄.   

3.   Κ ω τ σ ι ό π ο υ λ ο ς Α., Συντήρηση και Αναβίωση Ιστορικών Κτιρίων, Εκδ. Τ.Ε.Ε. 
4.   Λ ά β β α ς Γ., Προστασία Μνημείων και Συνόλων, τεύχ. 1, Βασικές ΄Εννοιες, Ιδεολογία και 

Μεθοδολογία, Θεσσαλονίκη 1984, Εκδ. Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων, τόμ. Β΄.  

5.  Μ π ο ύ ρ α ς  Χ., Σημειώσεις του Μαθήματος Αποκαταστάσεως των Μνημείων Ι, Αθήνα 
1983, Ε. Μ. Π., Σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής. 

6.  Μ π ο ύ ρ α ς Χ., Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Εκδ. Μέλισσα, 
ISBN 960-204-229-Χ. 

7.  Ν ο μ ι κ ό ς Μ., Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων.Μεθοδολογία-    
Εφαρμογές. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1997, Εκδ. Γιαχούδη- Γιαπούλη, 
ISBN 960-7425-15-4. 

8.  Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ Αλεξ., Αθήνα-Ένα Όραμα του Κλασσικισμού,Εκδ. Καππόν, ISBN 960-
703-702-2. 

9.  Σ ι δ έ ρ η ς Θ., Μνήμη της Πέτρας, Εκδ. Κλειδάριθμος, Κωδ. 45005. 
10.  Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας, Συντήρηση και Αναβίωση Παραδοσιακών Κτιρίων και Συνόλων, 
        Εκδ. University Studio Press, ISBN 960-12-120. 
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Χριστιανική Τέχνη 
 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Β΄  
Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 
Διδακτικές μονάδες: 7.5 

 
Στόχος και σκοποί του μαθήματος 

Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση και η επιμέρους ενδελεχής μελέτη της 
ΧριστιανικήςΤέχνης στον ελληνικό  και τον ευρύτεροχώροαπό  τους 
πρώτουςχριστιανικούςαιώνες στους κύριουςκλάδους της (πλην της αρχιτεκτονικής , η 
οποίαεξετάζεται σε ιδι αίτερομάθημα): την μνημειακή ζωγραφική , τις φορητές εικόνες , τη 
γλυπτική  (και την ξυλογλυπτική), την μικροτεχνία και τις μικρογραφίεςχειρογράφων.  

Σκοποί είναι: α) η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη Χριστιανική Τέχνη, β) η 
ανάλυση και ερμηνεία των κύριων ρευμάτων της βυζαντινής τέχνης σε όλες της εκφάνσεις 
της γ) η εκμάθηση του τρόπου έρευνας και ανάλυσης δεδομένων, δ) η αναγνώριση της 
επιρροής των ιστορικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών στην τέχνη, ε) Η 
αλληλεπίδραση της Βυζαντινής με την τέχνη της Δύσης. 

 
Περιγραφή του μαθήματος 

- Παλαιοχριστιανική Τέχνη (Κατακόμβες, ζωγραφική κατακομβών, ΔούραΕυρωπός,  
Φαγιούμ. 

-   Γλυπτική: Αυτοκρατορικοί ανδριάντες, αγαλματίδια, Σαρκοφάγοι, Ελεφαντοστά 
- Ζωγραφική και Ψηφιδωτά 4ου και 5ου αιώνα. Ενδεικτικά: SantaCostanza, 

SantaMariaMaggiore (Ρώμη), Αχειροποίητος, Άγιος Γεώργιος (Ροτόντα) 
Θεσσαλονίκης, Μονή ΛΑτόμου, Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης, GallaPlacidia, 
ΒαπτιστήριοΟρθδόξων, ΒαπτιστήριοΑρειανών (Ραβέννα). 

- Πρωτοβυζαντινήτέχνη (6ος - 9ος αιώνας). Προεικονομαχικήπερίοδος - Εικονομαχία 
- Μεσοβυζαντινή περίοδος (9ος - 12ος αιώνας) - ΑκμήΜακεδόνων και Κομνηνών . Μονή 

Βατοπαιδίου, Καστοριά , Αγία Σοφία Κιέβου, Αγία Σοφία Αχρίδας, Nerezi, Σικελία 
(Παλέρμο), Βενετία (Άγιος Μάρκος)  

- Ύστερη Βυζαντινή περίοδος (13ος - 1453). Τοιχογραφίες, ψηφιδωτά Φορητές 
εικόνες. Κωνσταντινούπολη, Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης, Μυστράς, Zica, Mileseva, 
Pec,Decani, Κρήτη, Κύπρος). Ζωγράφοι: Καλλιέργης, Μανουήλ ΠΑνσέληνος, Μιχαήλ 
Αστραπάς και Ευτύχιος 

- Μεταβυζαντινή περίοδος (1453 - 19ος αι.) 
α) 15ος αι. Κρήτη, Κύπρος, ηπειρωτικός Ελλαδικός χώρος (Τοιχογραφίες, εικόνες, 
μικροτεχνία) 
β) 16ος αιώνας: Κρήτη, Άγιον Όρος, Μετέωρα: i. Τοιχογραφίες: Κρητική Σχολή, Σχολή 
Βορειοδυτικής Ελλάδος, άλλες τάσεις). ii. Φορητές εικόνες, μικρογραφίες 
χειρογράφων) 
γ) 17ος αιώνας. Τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, μικροτεχνία, ξυλογλυπτική. 
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δ) 18ος αι. Τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, μικροτεχνία, ξυλογλυπτική. Παράδοση και 
ανανέωση στην τέχνη. Η σχέση με τη δυτική ζωγραφική. Διονύσιος ο εκ Φουρνά 
ε) 19ος αιώνας. Τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, ξυλογλυπτική. Η συνέχιση της 
βυζαντινής παράδοσης και οι Ναζαρηνοί. 

 
Βιβλιογραφία 
1. Delvoye Ch., Βυζαντινή Τέχνη, Αθήνα 2013, ISBN 9789602060032. 
2. Αχειμάσ τα ου – Πο τ αμιάνου Μ., Η Βλαχέρνα της Άρτας. Τοιχογραφίες, Αθήνα 2009 ISBN 

978-960-8145-78-8. 
3. Αχειμάσ τα ου – Πο τ αμιάνου Μ., Οι τοιχογραφίες της μονής των Φιλανθρωπηνών στο 

νησί των Ιωαννίνων, Αθήνα 2004, ISBN 960-500-437-2, ISBN-13 978-960-500-437-8. 
4. Αχειμάσ τ ου – Πο τ αμιάνου Μ., Βυζαντινές τοιχογραφίες, Αθήνα 1995, ISBN-13 978-

960-213-296-8. 
5. Γαρίδης Μ., Μεταβυζαντινή ζωγραφική (1450-1600), Αθήνα 2007, ISBN 978-960-262-

071-7 
6. Γκιολές Ν , ΠαλαιοχριστιανικήΤέχνη - ΜνημειακήΖωγραφικη ́ (π. 300-726), [ΦΕΚ 

1968/Τεύχ. Β’/2003], Αυτοέκδοση.  
7. Γκιολές Ν ., Ο Βυζαντινόςτρούλλος και το Εικονογραφικο ́  του Πρόγραμμ α, Αθήνα 1990, 

ΕκδόσειςΚαρδαμίτσας, ISBN 960-7262-13-1.  
8. Διονύσιος εκ Φουρνά , Ερμηνεία της ΖωγραφικήςΤέχνης (υπόΠαπαδοπούλου - Κεραμέως) 

- Πετρούπολη 1909, ΕκδόσειςΣπανός.  
9. Κου τ ελάκης Χ., ΞυλόγλυπταΤε ́μπλα - Δωδεκανήσουμέχρι το 1700,Αθήνα - Γιάννινα 1980, 

ΕκδόσειςΔωδώνη, ISBN 960-248-452-7.  
10. Πελεκανίδης Στ., Καλλιέργης. Όλης της Θετταλίας άριστος ζωγράφος. Αθήνα 1994, ISBN 

960-7036-36-0. 
11. Σδρόλια Στ., «Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Πέτρας (1625) και η ζωγραφική 

των ναών των Αγράφων του 17ου αιώνα», Μελέτες 1, ΥΠΑΙΘΠΑ – ΑΙΘΣ, Βόλος 2012 ISSN 
2241-2670. 

12. Τ σιγαρίδας Ε., Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του Αγίου Ευθυμίου (1302/3). Έργο 
του Μανουήλ Πανσέληνου στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 2008, ISBN 978-960-242-383-
7. 

13. Τ σιουρής Ι. Η ζωγραφική του καθολικού της Μονής Γηρομερίου Θεσπρωτίας (1577 - 
1590). Συμβολή στη μελέτη της εντοίχιας ζωγραφικής του 16ου αιώνα στην Ήπειρο, Αθήνα 
2011 ISBN 978-960-99073-0-9. 

14. Τ σιουρής Ι. Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Αγίας Τριάδος Δρακότρυπας (1758) 
και η μνημειακή ζωγραφική του 18ου αιώνα στην περιοχή των Αγράφων, έκδ. Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα 2008. 
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Λαϊκή Αρχιτεκτονική. Ελλάδα – Βαλκάνια 
 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Β΄  
Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 
Διδακτικές μονάδες:  
 
Η λαϊκή αρχιτεκτονική κατέχει ιδιαιτέρως σημαντική θέση στην πολιτιστική κληρονομιά. Η 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική κληρονομιά στον Βαλκανικό χώρο παρουσιάζει μια κοινή 
γλώσσα που ξεπερνά εθνότητες και θρησκείες, έχει  ρίζες στη βυζαντινή παράδοση, δέχεται 
ανατολικές και δυτικές επιδράσεις και στη συνέχεια εξελίσσεται. Ιδιαιτερότητες τοπικές, 
εθνικές ή περιβαλλοντικές δίνουν το χαρακτήρα της κάθε περιοχής που όμως στις γενικές 
αρχές της υπακούει στους κανόνες της κοινής γλώσσας.  
Το κεφάλαιο της κοσμικής αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει την διείσδυση στην αρχιτεκτονική  
της Ελλάδας, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβίας, της Ρουμανίας και 
της Τουρκίας.  
Θα εξετασθούν αγροτικά  και αστικά κτίρια, η εξέλιξη, η τυπολογία, η μορφολογία, τα υλικά, 
τα κατασκευαστικά συστήματα, η ανώνυμη αρχιτεκτονική και θα δοθούν χαρακτηριστικά 
παραδείγματα. 
 
Βιβλιογραφία 
- Ε λ λ η ν ι κ ή  Ε τ α ι ρ ε ί α  Σ λ α β ι κ ώ ν  Μ ε λ ε τ ώ ν,  Αφιέρωμα στη μνήμη του  
ΣωτήρηΚίσσα, 2002, Εκδ. UniversityStudioPress. 
- Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική,Αθήνα, Εκδ. Μέλισσα 
- Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς  Ν., Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική  της Μακεδονίας 15ος –19ος Αιώνας,  
  Θεσσαλονίκη 1993, Εκδ. Παρατηρητής. 
-  Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς  Ν., Κουδαραίοι. Μακεδόνες και Ηπειρώτες Μαΐστορες.  Οι Πρώτοι  
  Έλληνες Τεχνικοί Επιστήμονες περιόδου Απελευθέρωσης,  Αθήνα 1976, Εκδ.ΤΕΕ 1976. 
- Μ π ο ύ ρ α ς  Χ., Βαλκανική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1993,  Εκδ. Μέλισσα,  
   ISBN 960-204-0157. 
- Χ α τα ζ η τ ρ ύ φ ω ν ο ς  Ε., C u r c i c  S., Κοσμική Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική στα  
  Βαλκάνια και η διατήρησή της 1300-1500, 1992, Εκδ. UnivercityStudioPress. 
- RapoportA. , Ανώνυμη Αρχιτεκτονική και Πολιτιστικοί Παράγοντες, Αθήνα 1976, Εκδ.  
  Αρχιτεκτονικών Θεμάτων. 
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Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων 
 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Β΄  
Κατεύθυνση:  Αρχιτεκτονική 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 
Διδακτικές μονάδες: 7.5 

 
Στόχος και σκοποί του μαθήματος 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών σπουδαστών, με τον ορθό 
τρόπο των επεμβάσεων στα ιστορικά κτίρια, κατά τη διαδικασία της αποκατάστασης και 
εγκατάστασης νέας χρήσης.  

Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι : 
- να γίνει αντιληπτή η ιστορική, η καλλιτεχνική και η αισθητική αξία των ιστορικών 

κτιρίων. 
- να γίνουν κατανοητά τα κριτήρια επιλογής της χρήσης και του βαθμού επέμβασης στα 

ιστορικά κτίρια.  
- να είναι σε θέση οι απόφοιτοι του προγράμματος να αξιολογήσουν τη συμβατότητα 

μιας νέας χρήσης τόσο με το αρχιτεκτονικό κέλυφος όσο και με τις επιθυμίες της 
κοινότητας. 

- να γνωρίσουν τις μεθόδους αντιμετώπισης βασικών δομοστατικών προβλημάτων του 
ιστορικού κτιρίου και των οικοδομικών του προβλημάτων από τη φθορά του χρόνου 
και του καιρού.  

- να είναι σε θέση να συλλάβουν και να προτείνουν τρόπους για την αισθητική 
αναβάθμιση και την ανάδειξη της ιστορικής αξίας του. 

- να είναι σε θέση να σχεδιάσουν τη μελέτη επανάχρησης, με αποτελεσματική 
λειτουργική αξιοποίηση του κτιρίου, με τρόπο συμβατό με το ήθος του και την 
ιστορική, καλλιτεχνική και αισθητική του αξία.  

 

Περιγραφή του μαθήματος 
- Ιστορική και καλλιτεχνική αξία, βαθμός αυθεντικότητας και αισθητική αξία. 
- Κριτήρια επιλογής της χρήσης και του βαθμού επέμβασης στα ιστορικά κτίρια.  
- Η αρχική χρήση του κτιρίου και η σκοπιμότητα διατήρησής της. Βαθμός διατήρησης 

εσωτερικού διακόσμου και εξοπλισμού. Τυχόν νέες προδιαγραφές ή απαιτήσεις 
ανέσεων.   

- Προϋποθέσεις μετασκευών, τροποποιήσεων, κατασκευαστικές και αρχιτεκτονικές 
δεσμεύσεις, νέες εγκαταστάσεις, εξασφάλιση απαιτήσεων πυροπροστασίας, 
προσβασιμότητας ΑμεΑ και ενεργειακής αναβάθμισης.       

- Οι ανάγκες του οικισμού για πολιτιστικό ή κοινωνικό εξοπλισμό. Συμβατότητα νέας 
χρήσης με τις επιθυμίες της κοινότητας. 

- Πολεοδομική σημασία ιστορικού κτιρίου, θέση στον πολεοδομικό ιστό, εγγύτητα, 
προσβασιμότητα και τυχόν επιπτώσεις που ενδέχεται να δημιουργήσει η νέα χρήση στον 
οικισμό (επιβάρυνση σε κυκλοφορία, θέσεις στάθμευσης κ.ά.). 
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- Αντιμετώπιση δομοστατικών προβλημάτων του ιστορικού κτιρίου, των οικοδομικών 
προβλημάτων από τη φθορά του χρόνου και του καιρού,  του κτιρίου. Αισθητική 
αναβάθμιση και ανάδειξη της ιστορικής αξίας του. 

- Μελέτη επανάχρησης, με λειτουργική  αξιοποίηση του κτιρίου με τρόπο συμβατό με το 
ήθος του και την ιστορική, καλλιτεχνική και αισθητική του αξία.  

- Βασικές Αρχές της Αποκατάστασης - Επανάχρησης του Ιστορικού Κτιρίου.  Ηπιότητα 
και αντιστρεψιμότητα των επεμβάσεων. Διατήρηση αυθεντικών στοιχείων και 
αρχικού χαρακτήρα. Σεβασμός στις αξιόλογες φάσεις και μεταγενέστερες επεμβάσεις. 
Διαφύλαξη αυθεντικότητας και αποφυγή νόθευσης και παραπλάνησης. 
Αποκατάσταση και συμπλήρωση των φθαρμένων μελών και στοιχείων με τρόπο 
συμβατό, με επιδίωξη την εναρμόνιση αλλά και τη διακριτότητα (σφραγίδα της 
εποχής). 

 
Βιβλιογραφία 
1. Κ α λ λ ι γ ά, Χ., Μ ά λ λ ι α ρ η ς, Α., (επιμ.),  Θεωρία και πρακτική για την αποκατάσταση 

ιστορικών οικισμών με σκοπό τις νέες χρήσεις. Αθήνα 2003, Εκδ. Βιβλιοπωλείου της 
Εστίας, ISBN 960-05-1135-7. 

2. Κ α λ ο γ ή ρ ο υ, Ν., (επιμ.),  Διατηρητέα: Αποκατάσταση – Επανάχρηση Κτιρίων, Σύγχρονη 
Ελληνική Αρχιτεκτονική τ.5., 2003, Εκδ. Μαλλιάρη, ISBN13 9789602396827. 

3. Ν ο μ ι κ ό ς, Μ., (επιμ.), Αποκατάσταση - Επανάχρηση Μνημείων και Ιστορικών Κτιρίων 
στη Βόρεια Ελλάδα. Α΄ τόμος, Θεσσαλονίκη 2001, Εκδ. ΕΡΓΟΝ IV, ISBN 960-86678-2-8. 

4. Ν ο μ ι κ ό ς, Μ., (επιμ.), Αποκατάσταση - Επανάχρηση Μνημείων και Ιστορικών Κτιρίων 
στη Βόρεια Ελλάδα. Β΄ τόμος, Θεσσαλονίκη 2001, Εκδ. ΕΡΓΟΝ IV, ISBN 960-86678-3-6. 

5. Ν ο μ ι κ ό ς, Μ., Αποκατάσταση Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και συνόλων. 
Μεθοδολογία – Εφαρμογές. Θεσσαλονίκη 2004, Α.Π.Θ. Τμήμα Αρχιτεκτόνων / Εκδ. 
Γιαχούδης, ISBN 960-7425-15-4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biblionet.gr/com/12/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82�
http://www.biblionet.gr/com/12/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82�
http://www.biblionet.gr/com/12/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82�
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Δεύτερο Εξάμηνο 
(Κατεύθυνση: Δομοστατική) 
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Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων 
 
Εξάμηνοδιδασκαλίας: Α΄  
Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική - Δομοστατική 
Εβδομαδιαίες ώρεςδιδασκαλίας: 3 
Διδακτικές μονάδες: 7.5 

 
Σκοπός και στόχος του μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση των ιστορικών 
κτιρίων, καθώς και η απόκτηση των τεχνικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την 
συστηματική αντιμετώπιση των τεράστιων και πολύπλευρων προβλημάτων του απέραντου 
σε ποσότητα, ποιότητα και ποικιλία ελληνικού μνημειακού πλούτου. 

Το μάθημα στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές γνώσεις και εμπειρίες που θα τους 
βοηθήσουν να εργασθούν για τη συντήρηση, αποκατάσταση και προβολή των 
αρχιτεκτονικών μνημείων. Να τους εξειδικεύσει στην αντιμετώπιση και επίλυση 
προβλημάτων προστασίας και διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Να τους 
βοηθήσει να αποκτήσουν γνώσεις στις διάφορες μεθόδους επεμβάσεως και στις 
παραμέτρους που καθορίζουν την εκάστοτε επιλογή μεθόδου αποκατάστασης. 
 

Περιγραφή του μαθήματος 
Στα πλαίσια του μαθήματος θίγονται οι πτυχές του προβλήματος της προστασίας των 

μνημείων και προσφέρεται μία δυνατότητα εμβαθύνσεως στο πρόβλημα αυτό. Γίνεται 
εισαγωγή στο θέμα της αποκατάστασης και ερμηνεύονται βασικές έννοιες (μνημείο - 
ιδιότητες, αποκατάσταση, ανακατασκευή, αναστήλωση, προστασία - συντήρηση, εξυγίανση, 
αναβίωση). Τίθενται οι γενικές αρχές και η σκοπιμότητα της προστασίας και της 
αποκαταστάσεως. Ακολουθεί η περιγραφή των παραγόντων που συντελούν στη φθορά των 
μνημείων: των κακών επισκευών και λανθασμένων αποκαταστάσεων, της φυσικής φθοράς, 
της φθοράς που προέρχεται από τον άνθρωπο, των εσωτερικών και εξωτερικών αιτιών 
καταστροφής, των φυσικών και τυχαίων αιτιών.  

Θα ακολουθήσει μελέτη ζημιών που υφίστανται τα κτίρια κατά την διάρκεια της ζωής και 
λειτουργίας των. Βασικές έννοιες ανθεκτικότητας των κατασκευών. Γενικά περί 
συντηρήσεως και αποκαταστάσεως βλαβών. Αποκατάσταση βλαβών κτιριακών 
εγκαταστάσεων, υλικά, συντήρηση. Ανάλυση βλαβών και ατελειών κατασκευής. Προστασία, 
επισκευή και ενίσχυση. Βλάβες - επισκευή τοιχοποιιών, επιχρισμάτων, χρωματισμών, 
επικαλύψεων κτιρίων, πατωμάτων, δαπέδων, κουφωμάτων.  

Τέλος, θα εξετασθούν οι διάφορες τεχνικές συντηρήσεως και αποκαταστάσεως. 
Η τεχνική της μελέτης αποκαταστάσεως θα περιλαμβάνει: 
1. Αναλυτική διαδικασία 
α. Ιστορική ανάλυση - τεκμηρίωση, που στοχεύει στην παρακολούθηση της διαχρονικής 
εξελίξεως του κτιρίου (μελέτη ιστορικών πηγών, συγκέντρωση μαρτυριών, εντοπισμό, 
ιστορικών φάσεων, παρουσίαση της τεκμηρίωσης με παλαιότερα σχέδια, αρχειακό και 
εικονογραφικό υλικό). β. Αρχιτεκτονική ανάλυση - τεκμηρίωση (αρχιτεκτονική αποτύπωση, 
φωτογραφική αποτύπωση, σχεδιαστική απεικόνιση, τυπολογική και μορφολογική ανάλυση, 
κατασκευαστική δομή - παθολογία). γ. Δομοστατική Ανάλυση (ανάλυση - συγκέντρωση  
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στοιχείων, έρευνες στο άμεσο περιβάλλον, σεισμικός κίνδυνος, έρευνες για τα 
χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων και υλικών, μελέτη στατικής λειτουργίας, 
στερεωτικές επεμβάσεις). 
2. Συνθετική διαδικασία 
Πρόταση αποκατάστασης  και επανάχρησης: Γενικές αρχές - φιλοσοφία των επεμβάσεων, 
μελέτη συμβατότητας της νέας χρήσεως, εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης, ανάδειξης 
και προσαρμογής του κτιρίου στη νέα του χρήση, μελέτη επισκευής και στερέωσης - στατικές 
δομικές επεμβάσεις και ενισχύσεις για αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του κτιρίου 
και αποκατάσταση των κατεστραμμένων, διαβρωμένων ή αλλοιωμένων στοιχείων του 
κτιρίου. Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις, αναδιάταξη χώρων, εκσυγχρονισμός των 
εγκαταστάσεων, προτάσεις αρχιτεκτονικών - μορφολογικών αποκαταστάσεων, χρωματική 
οργάνωση του κτιρίου. Προϋπολογισμός και χρονοδιαγράμματα εκτελέσεως των εργασιών. 

Οι γνώσεις θα παρέχονται στους φοιτητές με τη θεωρία και την παράθεση παραδειγμάτων 
ολοκληρωμένων μελετών.  
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Αρχιτεκτόνων, τόμ. Β΄.  

15.  Μ π ο ύ ρ α ς  Χ., Σημειώσεις του Μαθήματος Αποκαταστάσεως των Μνημείων Ι, Αθήνα 
1983, Ε. Μ. Π., Σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής. 
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Προσδιορισμός και Αποτίμηση Φέρουσας 
Συμπεριφοράς Ιστορικών Κτιρίων υπό Στατικά και 
Σεισμικά Φορτία - Επεμβάσεις.   
 

Εξάμηνο διδασκαλίας: Β’ 
Κατεύθυνση:  Δομοστατική 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3  
Διδακτικές μονάδες: 7.5 

 
Στόχος και σκοποί του μαθήματος 
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από το σπουδαστή της φέρουσας συμπεριφοράς 
των ιστορικών κτιρίων, η οικοδόμηση θεωρητικού υποβάθρου επί των γνωστικών 
αντικειμένων της Στατικής και της Σεισμικής Μηχανικής, καθώς και η ανάπτυξη ικανότητας 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού προσεισμικών και μετασεισμικών επεμβάσεων. 

Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι: 
- η παρουσίαση των συνήθων τύπων δομικών συστημάτων των ιστορικών κτιρίων.  
- η εκμάθηση μεθοδολογιών στατικής και δυναμικής ανάλυσης.  
- η κατανόηση από το σπουδαστή των βασικών αρχών που διέπουν τον αντισεισμικό 

σχεδιασμό των κατασκευών. 
- η ανάπτυξη μεθοδολογιών προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου των ιστορικών 

κτιρίων. 
- η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για το σχεδιασμό επεμβάσεων. 
- η συστηματική παρουσίαση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου. 

 
Περιγραφή του μαθήματος 

- Δομικά στοιχεία και μόρφωση φέροντος οργανισμού ιστορικών κτιρίων.  
- Στοιχεία Μηχανικής της φέρουσας τοιχοποιίας και του οπλισμένου σκυροδέματος. 

Μέθοδοι ανάλυσης και προσδιορισμού της εντασιακής κατάστασης υπό στατικά 
φορτία. 

- Εισαγωγή στην Τεχνική Σεισμολογία. Το φαινόμενο του σεισμού. Είδη-μηχανισμός 
γένεσης σεισμών. Αποτίμηση των σεισμών. Σεισμικότητα και σεισμική επικινδυνότητα. 
Ισχυρή εδαφική κίνηση. Επιπτώσεις των σεισμών.    

- Στοιχεία Δυναμικής των Κατασκευών. Διακριτά συστήματα. Μονοβάθμιος -
πολυβάθμιος ταλαντωτής. Ιδιομορφική Ανάλυση. Φάσματα απόκρισης και 
σχεδιασμού.  

- Η φιλοσοφία της αντισεισμικής ασφάλειας και των αντισεισμικών κανονισμών. 
Βασικές αρχές και κριτήρια σχεδιασμού. Μέθοδοι αντισεισμικού υπολογισμού 
(εισαγωγική παρουσίαση).  

- Προσεισμικός έλεγχος ιστορικών κτιρίων. Στάδια και μεθοδολογίες ελέγχου. Ελληνικό 
και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο. 

- Παθολογία φέροντος οργανισμού ιστορικών κτιρίων. Μετασεισμική εκτίμηση βλαβών. 
Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις.  
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- Προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις. Κριτήρια, στρατηγικές, υλικά και τεχνικές 
επεμβάσεων. 

Βιβλιογραφία 
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3151-7. 
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Σχεδιασμός και Αποτίμηση Σεισμικής Επάρκειας 
Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και 
Φέρουσα Τοιχοποιία  
 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Β΄  
Κατεύθυνση: Δομοστατική 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 
Διδακτικές μονάδες: 7.5 

 
Στόχος και σκοποί του μαθήματος 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε θέματα σεισμικής απόκρισης 
κατασκευών με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και άοπλη τοιχοποιία. Μετά 
το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να διαστασιολογούν 
τον φέροντα οργανισμό νέων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος, καθώς και να αποτιμούν 
την σεισμική επάρκεια υφιστάμενων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και ιστορικών και 
παραδοσιακών κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία, εφαρμόζοντας επιτόπιους υπολογισμούς 
αλλά και αναλυτικές μεθόδους. 

Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι: 
1. Η αναγνώριση των δομικών στοιχείων που αποτελούν τον φέροντα οργανισμό 

κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος και άοπλης τοιχοποιίας και η αξιολόγηση της 
συνεισφοράς τους στη σεισμική απόκριση του κτιρίου. 

2. Η ικανότητα προσομοίωσης με προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων, η ανάλυση 
και η διαστασιολόγηση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του φέροντα 
οργανισμού νέων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος. 

3. Η αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας υφιστάμενων κτιρίων οπλισμένου 
σκυροδέματος με χρήση ταχείας μεθόδου δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου 
αλλά και με αναλυτικές μεθόδους. 

4. Η ικανότητα προσομοίωσης με προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων, η ανάλυση 
και η αποτίμηση σεισμικής επάρκειας ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων από 
φέρουσα τοιχοποιία. 

 
Περιγραφή του μαθήματος 

- Αναγνώριση των στοιχείων του φέροντα οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία. Αξιολόγηση της συνεισφοράς τους στην ανάληψη 
κατακόρυφων και οριζόντιων φορτίσεων.  

- Αρχές διακριτοποίησης δομικών στοιχείων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος με 
χρήση προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων. Προσομοίωση κτιρίωνως 
τρισδιάστατα προσομοιώματα. 

- Κανονισμοί και διεθνή πρότυπα που διέπουν τον αντισεισμικό σχεδιασμό νέων 
κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος. 
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- Ανάλυση και διαστασιολόγη φέροντα οργανισμού νέων κτιρίων οπλισμένου 
σκυροδέματος με χρήση προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων. Εξαγωγή τεύχους 
στατικών υπολογισμών και σχεδίων ξυλοτύπων. Προμέτρηση υλικών. 

- Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος υφιστάμενων κτιρίων οπλισμένου 
σκυροδέματος σύμφωνα με την Μέθοδο Ταχείας Αποτίμησης Σεισμικής Επάρκειας 
Υφιστάμενων Κτιρίων. 

- Κανονισμοί που διέπουν την αποτίμηση σεισμικής επάρκειας υφιστάμενων κτιρίων 
οπλισμένου σκυροδέματος με αναλυτικές μεθόδους. 

- Ανάλυση και αποτίμηση σεισμικής επάρκειας υφιστάμενων κτιρίων οπλισμένου 
σκυροδέματος με χρήση προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων. 

- Αρχές διακριτοποίησης δομικών στοιχείων ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων από 
φέρουσα τοιχοποιία με χρήση προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων. 
Προσομοίωση κτιρίωνως τρισδιάστατα προσομοιώματα. 

- Ανάλυση και αποτίμηση σεισμικής επάρκειας κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με 
χρήση προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων. 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Β΄  
Κατεύθυνση: Δομοστατική 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 
Διδακτικές μονάδες: 7.5 

 
Στόχος και σκοποί του μαθήματος 

Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που 
αφορούν στη φύση και τις ιδιότητες των εδαφικών σχηματισμών θεμελίωσης κατασκευών, 
στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια γεωτεχνικών ερευνών, στις μεθόδους 
διερεύνησης αστοχιών του εδάφους και στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση 
των μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης τεχνικών έργων με έμφαση στα 
ιστορικά κτίρια. 

Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι: 
− Η μελέτη της φυσικής και μηχανικής συμπεριφοράς του εδάφους ως μέσου θεμελίωσης 

ιστορικών κτιρίων. 
− Η κατανόηση των απαιτήσεων ευστάθειας μίας θεμελίωσης και ειδικά σε ό,τι αφορά τη 

φέρουσα ικανότητα του εδάφους έδρασης. 
− Η παροχή γνώσεων αναφορικά με τη θεωρία του σχεδιασμού οριακών καταστάσεων 

και των επιμέρους συντελεστών που εφαρμόζονται στην ευστάθεια θεμελιώσεων στα 
γενικά πλαίσια των υφιστάμενων κανονισμών. 

− Η κατανόηση των παραδοχών, της σημασίας και των περιορισμών που εισάγουν οι 
διεθνείς μεθοδολογίες σχετικά με τους διάφορους τύπους αστοχίας του εδαφικού 
υλικού που αποτελεί το σχηματισμό έδρασης μίας κατασκευής. 

− Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικών με την εφαρμογή μεθόδων 
προσδιορισμού άμεσων καθιζήσεων και μετακινήσεων του εδάφους καθώς και 
φαινομένων δευτερογενούς συμπίεσης αργίλων και άλλων συμπιεστών εδαφών. 

− Η μελέτη και τεκμηρίωση όλων των μεθόδων, του εξοπλισμού και των υλικών που 
χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για τη βελτίωση και την ενίσχυση των ιδιοτήτων και 
της μηχανικής συμπεριφοράς εδαφικών σχηματισμών θεμελίωσης ιστορικών κτιρίων. 

 
Περιγραφή του μαθήματος 

- Ορισμός και αντικείμενο της γεωτεχνικής μηχανικής, της εδαφομηχανικής και των 
θεμελιώσεων κατασκευών ιστορικών κτιρίων. Βασικές έννοιες και αρχές. 

- Διερεύνηση της φυσικής και μηχανικής συμπεριφοράς του εδάφους ως μέσου έδρασης 
και θεμελίωσης ιστορικών κτιρίων. 

- Αναλυτική περιγραφή και προσδιορισμός όλων των παραμέτρων κατάταξης των 
εδαφικών σχηματισμών από τη διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών. 
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- Έρευνα υπεδάφους και δειγματοληπτικές γεωτρήσεις. 
- Ενόργανη παρακολούθηση και διενέργεια επιτόπου δοκιμών (πρότυπη δοκιμή 

διείσδυσης SPT, δοκιμή διείσδυσης κώνου CPT, δοκιμή πτερυγίου FVT, δοκιμή 
πρεσσιομέτρουPMT, επίπεδο ντιλατόμετροMarchettiDLT, δοκιμές εισπιέσεων, 
πιεζόμετρα, κύτταρα πίεσης γαιών, κλισιόμετρα και καθιζησίμετρα). 

- Αναλυτική περιγραφή των μορφών εδαφικής αστοχίας και απαρίθμηση αστοχιών 
γεωτεχνικής φύσης σε ιστορικά κτίρια με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. 

- Πεδίο και αναγκαιότητα εφαρμογής των τεχνικών βελτίωσης και ενίσχυσης εδαφών. 
- Αναλυτική διερεύνηση και μελέτη των μηχανισμών βελτίωσης του εδάφους 

θεμελίωσης ιστορικών κτιρίων σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Στερεοποίηση, 
οπλισμός του εδάφους, συμπύκνωση, βαθιά εδαφική ανάμειξη (χημική 
σταθεροποίηση), ενέσεις, θερμική δράση και ενσωμάτωση στοιχείων. 

- Ενδελεχής καταγραφή και μελέτη των μεθόδων βελτίωσης και ενίσχυσης του εδάφους 
έδρασης ιστορικών κτιρίων. Προφόρτιση, προφόρτιση με στραγγιστήρια, ηλεκτρική 
όσμωση, λιθοπάσσαλοι, οπλισμένο έδαφος, γεωυφάσματα, ριζοπάσσαλοι, δυναμική 
συμπύκνωση, πάσσαλοι συμπύκνωσης, μέθοδοι μαζικής δόνησης, εκρήξεις, 
ασβεστοπάσσαλοι, πάσσαλοι ή διαφράγματα με ανάμειξη εδάφους και τσιμέντου, 
ενέσεις εμποτισμού, ενέσεις εκτόπισης, ενέσεις συμπύκνωσης, ενέσεις με φλέβα 
υψηλής πίεσης, θέρμανση και ψύξη του εδάφους. 

- Τεκμηρίωση, έλεγχος και βελτιστοποίηση νέων υλικών τσιμεντενέσεων, διερεύνηση 
και μοντέλα πρόβλεψης ενεσιμότητας και διεισδυτικότητας ενεμάτων, μηχανικές 
ιδιότητες και συμπεριφορά εδαφών ενισχυμένων με τσιμεντενέσεις και, τέλος, 
διερεύνηση της μακροχρόνιας ανάπτυξης αντοχής εδαφών ενισχυμένων με ένεμα. 
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