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Πρόλογος 
 
 
Η Έκθεση περιλαμβάνει την καταγραφή, ανάλυση και τεκμηρίωση στοιχείων, σύνταξη ερωτηματολο-
γίων και προγραμματισμό–χρονοδιάγραμμα εργασιών, σύμφωνα με την προεργασία και τις εκτιμήσεις 
της Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης. Επίσης, συμπεριελήφθησαν στοιχεία του Σχεδίου Ανάπτυ-
ξης του Τμήματος, το οποίο συντάχθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Δ.Π.Θ., με βάση κείμενα εργασίας που κατέθεσαν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και τις 
παρατηρήσεις–επισημάνσεις που ακολούθησαν. Η συγκέντρωση των στατιστικών δεδομένων των 
ακαδημαϊκών ετών 2005–2010, σε ό,τι αφορά στο φοιτητικό δυναμικό καθώς και στο διδακτικό και 
διοικητικό προσωπικό, αναζητήθηκαν από τη Γραμματεία του Τμήματος. Αυτή η Έκθεση της Α΄ Φά-
σης Εσωτερικής Αξιολόγησης ακολουθεί την προτεινόμενη δομή της Α.ΔΙ.Π. 
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1.  Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης 
 
 
1.1  Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Τμήμα 
 
1.1.1 Η σύνθεση της ΟΜ.Ε.Α. 
 
Κατά την με αριθ. 10/02-06-2009 Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος συγκροτήθηκε η Επι-
τροπή για την πρώτη φάση Αξιολόγησης του Τμήματος (Ε.Ε.Α.), επιφορτισμένη με την εργασία του 
σχεδιασμού της Εσωτερικής Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τους: Α. Πρέπη, Αναπλ. Καθηγητή 
Δ.Π.Θ., ως συντονιστή και Ε. Αμερικάνου, Επίκ. Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., Μ. Αναστασίου, Επίκ. Καθηγή-
τρια Δ.Π.Θ., Ν. Μπάρκα, Επίκ. Καθηγητή Δ.Π.Θ. και Γ. Πατρίκιο, Επίκ. Καθηγητή Δ.Π.Θ., ως μέλη. 
 Κατά την με αριθ. 1/13-10-2009 Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος ορίστηκε ως μέλος 
της Ε.Ε.Α. ο Π.–Λ. Εξαρχόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. στη θέση του Ν. Μπάρκα, ο οποίος πα-
ραιτήθηκε. 

Επίσης, στην με αριθ. 2/13-11-2009 Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος ορίστηκε πεντα-
μελής Επιτροπή Φοιτητών του Τμήματος προκειμένου να συνεργαστεί με την Ε.Α.Α. κατά τη διαδικα-
σία της Εσωτερικής Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τους φοιτητές: Δ. Κατσαρέλη, Μ.–Ε. Κυρίτση, 
Μ. Μαλαπάνη, Σ. Μανιάτη και Α. Χαλά. 

Με πρόταση του Προέδρου του Τμήματος (26-11-2009), τα ανωτέρω μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
που αποτελούν την Ε.Ε.Α. θεωρούνται ως τα μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), 
που ορίζεται από το Τμήμα για τη διάρκεια της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης. 
 
1.1.2 Ιστορικό 
 
Τα μέλη της Ε.Α.Α. άρχισαν –και συνεχίζουν ως μέλη της ΟΜ.Ε.Α.– την έρευνα και συγκέντρωση 
στοιχείων για ορισμένες από τις ενότητες-πεδία που θα επεξεργαστεί το Τμήμα σε πρώτη φάση, με 
βάση τα πρότυπα της Α.ΔΙ.Π. 
 
Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών ήταν το αρχείο της Γραμματείας του 
Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π., το «Σχέδιο Ανάπτυξης του Τμήματος» (βλ. Παράρτημα ΙΙ) και ο «Οδηγός 
Σπουδών 2009-2010» (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). 
 
Η Ε.Α.Α. συνέταξε και ανακοίνωσε (20-11-2009) συνοπτικό πλάνο εργασίας-διερεύνησης σταδίων 
της διαδικασίας της Εσωτερικής Αξιολόγησης. Συμπεριλαμβάνονταν εκτιμήσεις για τη δυνατότητα 
άμεσης σύνταξης προκαταρτικής έκθεσης. 

Η Ε.Α.Α. επεξεργάστηκε και ανακοίνωσε (20-11-2009) αναλυτικό πίνακα προγραμματισμού-
χρονοδιάγραμμα εργασιών (βλ. Πίνακα 1.1) ο οποίος αφορά στη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολό-
γησης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10. Παράλληλα, εντοπίζει περιοχές που επιβάλλονται επεμβά-
σεις στα πρότυπα της Α.ΔΙ.Π. (προσθήκες-τροποποιήσεις-αναμορφώσεις των επιμέρους κριτηρίων-
δεικτών-ερωτημάτων), με βάση συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και τον τρόπο λειτουργίας του 
Τμήματος. 
 
Η ΟΜ.Ε.Α. επεξεργάστηκε και ανακοίνωσε (3-12-2009) σχέδιο 3 Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης 
Μαθήματος/Διδασκαλίας από τους φοιτητές, για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τα πρότυπα της Α.ΔΙ.Π. 
με τις κατάλληλες προσαρμογές-προσθήκες, που απαιτεί το περιεχόμενο των αρχιτεκτονικών σπου-
δών. 
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Η ΟΜ.Ε.Α. επεξεργάστηκε και ανακοίνωσε (8-12-2009) το παρόν κείμενο που τεκμηριώνει την πρόο-
δο της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
 
1.2  Ανάλυση των θετικών στοιχείων και δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία 

της Εσωτερικής Αξιολόγησης 
 
Ήδη εντοπίστηκαν θετικά στοιχεία και δυσκολίες κατά την εμπλοκή του Τμήματος στη διαδικασία 
Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

Ως μείζον θετικό στοιχείο αξιολογείται η προθυμία των φοιτητών του Τμήματος –μετά από σχετι-
κή ενημέρωση– να συμμετάσχουν ενεργά και με σοβαρότητα στο όλο εγχείρημα, θεωρώντάς το ως 
βήμα για τη βελτίωση των σπουδών τους. 

Προβλήματα εντοπίστηκαν, κυρίως, όσον αφορά: 
 στο μέγεθος της συνολικής εργασίας σε σχέση με τον μικρό αριθμό μελών (57) του εκπαιδευτικού 

και διοικητικού προσωπικού (ανάγκη συμμετοχής-προσφοράς-ανάθεσης έργου σε όλους, ανάθε-
σης εργασιών επ’ αμοιβή σε άλλα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, επιλογής-καταμερισμού 
εργασιών κ.λπ.) 

 σε πρακτικά θέματα (διεύρυνση των αποδεκτών των ερωτηματολογίων, παραγωγή αντιτύπων, δια-
κίνηση ερωτηματολογίων κ.λπ.) 

 σε θέματα υποστήριξης της επεξεργασίας των στοιχείων που συλλέγονται (στατιστική, υποβοηθη-
τικό λογισμικό κ.ά.) 
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Πίνακας 1.1 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ − ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. 
  

σύμφωνα με προεργασία – εκτιμήσεις 
της Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) 

 
 

α/α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 

Καθορισμός βασικών ενοτήτων (σύμφωνα και με το πρό-
τυπο της Α.ΔΙ.Π.) που προτείνεται να επεξεργαστεί το 
Τμήμα σε πρώτη φάση: 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Παρουσίαση Τμήματος 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προγράμματα Σπουδών 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Διδακτικό έργο 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ερευνητικό έργο (επιστημονικό-αρχιτε-    
    κτονικό-καλλιτεχνικό) 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Διοικητικές υπηρεσίες, λοιπές υπηρεσίες  
    και υποδομές 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς 
    και παραγωγικούς φορείς 

Εργασία Ε.Ε.Α. 
 
Έχουν εξαιρεθεί για την πρώ-
τη φάση τομείς που: 

 συνθέτουν τα αποτελέ-
σματα των προς εξέταση 
ενοτήτων 

 καταγράφουν τη διαδι-
κασία 

 προτείνουν βελτιώσεις 

Έως 20/11/09 

2 

Προσδιορισμός περιοχών όπου απαιτούνται προσθή-
κες-τροποποιήσεις-αναμορφώσεις των επιμέρους κρι-
τηρίων-δεικτών-ερωτημάτων με βάση συγκεκριμένα 
γνωστικά αντικείμενα και τον τρόπο λειτουργίας του Τμή-
ματος (σύμφωνα και με σύσταση της Α.ΔΙ.Π.): 
Οι Ενότητες 2, 3 και 4 περιλαμβάνουν κρίσιμα και ουσια-
στικά στοιχεία που επιβάλουν επεμβάσεις στα πρότυπα της 
Α.ΔΙ.Π. 

Εργασία Ε.Ε.Α. 
Έχουν ήδη προσδιοριστεί τέ-
τοιου είδους ανάγκες, όπως 
φαίνεται και παρακάτω, 
ωστόσο, ίσως προκύψουν 
επιπλέον επεμβάσεις κατά την 
επεξεργασία του συνόλου των 
ενοτήτων 

Έως 20/11/09 

3 

Ενημέρωση εκπαιδευτικoύ προσωπικού, φοιτητών, δι-
οικητικού προσωπικού, υποψ. διδακτόρων κ.λπ. 
για τον γενικό προγραμματισμό της διαδικασίας Εσωτερι-
κής Αξιολόγησης 

Από τον Πρόεδρο του Τμή-
ματος 

Νοέμβριος 
2009 

4 
Σύσταση Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης [ΟΜ.Ε.Α.] 
Μέλη ΔΕΠ των βαθμίδων Καθηγητή και Αναπλ. Καθηγη-
τή και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών 

Με απόφαση Γ.Σ. Τμήματος  

5 
Ανάθεση σε υπεύθυνους πέραν των μελών της Ε.Ε.Α. 
επιμέρους πεδίων της προεργασίας 

 Νοέμβριος 
2009 

6 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 ΕΩΣ 6 (βλ. εργασία 1) 
Έως τέλος 
2009 

6.1 Προεργασία για την Ενότητα 1: Παρουσίαση Τμήματος 
Περιλαμβάνει στοιχεία για τα 
Ακαδ. Έτη 2005-06 έως 2009-10 

 

6.1.1 
Σύνταξη: 
Ερωτηματολόγιο καταγραφής απόψεων για το σκοπό και 
τους στόχους του Τμήματος  

Εργασία Ε.Ε.Α. 
Απευθύνεται στο εκπαιδευτικό 
προσωπικό και τους φοιτητές 

 

6.1.2 
Συγκέντρωση πληροφοριακών και στατιστικών στοι-
χείων 

Εργασία Ε.Ε.Α.  

6.1.3 Συμπλήρωση προτύπων πινάκων: 11-1, 11-2.1, 11-2.2 Εργασία Ε.Ε.Α.  

6.2 Προεργασία για την Ενότητα 2: ΠρογράμματαΣπουδών   

6.2α Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Περιλαμβάνει στοιχεία για τα 
Ακαδ. Έτη 2005-06 έως 2009-10  
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6.2α.1 
Καθορισμός κατηγοριών μαθημάτων (κορμού, κατεύ-
θυνσης, ειδίκευσης κ.λπ.) 

Εργασία Ε.Ε.Α. 
Συνεννόηση με τους συντονι-
στές των μαθημάτων 

 

6.2α.2 
Προσαρμογή-τροποποίηση του πρότυπου: 
Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος 
ανάλογα με το είδος και το περιεχόμενο ομάδων μαθημάτων 

Εργασία Ε.Ε.Α. 
Συνεννόηση με τους συντο-
νιστές των μαθημάτων 

  

6.2α.3 
Σύνταξη: Απογραφικό Δελτίο για το μάθημα Εισαγωγή 
στην Αρχιτεκτονική Έρευνα-Διάλεξη 

Εργασία Ε.Ε.Α. 
 

 

6.2α.4 
Σύνταξη: Απογραφικό Δελτίο για την Διπλωματική Ερ-
γασία 

Εργασία Ε.Ε.Α. 
 

 

6.2α.5 
Προσαρμογή-τροποποίηση του πρότυπου: 
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας 
από τους Φοιτητές 

Εργασία Ε.Ε.Α. 
Συνεννόηση με τα μέλη του 
εκπαιδευτικού προσωπικού 
και τους εκπροσώπους των 
φοιτητών 

 

6.2α.6 
Σύνταξη: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Μαθήματος 
Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα-Διάλεξη από τους 
Φοιτητές 

Εργασία Ε.Ε.Α. 
 

 

6.2α.7 
Σύνταξη: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Διπλωματι-
κής Εργασίας από τους Φοιτητές 

Εργασία Ε.Ε.Α. 
 

 

6.2α.8 
Συγκέντρωση πληροφοριακών και στατιστικών στοι-
χείων σε σχέση με το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπου-
δών 

Επικουρούμενη εργασία 
Ε.Ε.Α. 
 

 

6.2α.9 Μερική συμπλήρωση προτύπων πινάκων: 11-5.1, 11-5.2 
Εργασία Ε.Ε.Α. 
Αφορούν στο Ακαδ. Έτος 
2009-10 

 

6.2α.10 Συμπλήρωση προτύπων πινάκων: 11-6.1, 11-6.2 
Εργασία Ε.Ε.Α. 
Αφορούν στα Ακαδ. Έτη 
2005-06 έως 2009-10 

 

6.2α.11 
Συγκέντρωση πληροφοριακών και στατιστικών στοι-
χείων σε σχέση με τη διεθνή διάσταση του Προγράμμα-
τος Προπτυχιακών Σπουδών 

  

6.2α.12 
Συγκέντρωση πληροφοριακών και στατιστικών στοι-
χείων σε σχέση με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών 

  

6.2β Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών   

6.2β.1 

Επιλογή επιμέρους κριτηρίων και δεικτών που προτεί-
νονται από την Α.ΔΙ.Π. 
Νέα κατάταξη με όσα μπορούν να απαντηθούν στο πλαίσιο 
του προγραμματισμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών 

  

6.2β.2 
Προσθήκη στοιχείων προτεινόμενων άλλων κατευθύν-
σεων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

  

6.2β.3 Συγκέντρωση πληροφοριακών στοιχείων   

6.2γ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
Περιλαμβάνει στοιχεία από 
την ίδρυση του Τμήματος 

 

6.2γ.1 
Αντιπαραβολή του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος με τα επιμέρους κριτήρια-δείκτες που 
προτείνονται από την Α.ΔΙ.Π. 

  

6.2γ.2 
Συγκέντρωση πληροφοριακών και στατιστικών στοι-
χείων 

  

6.2γ.3 Συμπλήρωση πρότυπου πίνακα: 11-4   

6.2γ.4 
Ομαδοποίηση περιοχών διδακτορικής έρευνας που 
εκπονείται στο Τμήμα, σύμφωνα με τη θεματολογία των 
Διδακτορικών Διατριβών 
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6.3 Προεργασία για την Ενότητα 3: Διδακτικό έργο 
Περιλαμβάνει στοιχεία για το 
Ακαδ. Έτος 2009-10 

 

6.3.1 

Προσαρμογή-τροποποίηση του πρότυπου: Ατομικό 
Απογραφικό Δελτίο Μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ, Διδ. 407/80, Επιστ. Συν.) 
προσθήκες κατηγοριών: διδακτικό, διοικητικό έργο 

Εργασία Ε.Ε.Α. 
Συνεννόηση με τα μέλη του 
εκπαιδευτικού προσωπικού 

 

6.3.2 
Επιλογή χρήσιμων στοιχείων από την προεργασία για 
την Ενότητα 2 

Εργασία Ε.Ε.Α.  

6.3.3 

Εντοπισμός και συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών 
και στατιστικών στοιχείων (που δεν προκύπτουν από την 
επεξεργασία δεδομένων προερχόμενων από προηγούμενες 
ενέργειες) 

Επικουρούμενη εργασία 
Ε.Ε.Α 

 

6.3.4 
Συγκέντρωση πληροφοριακών και στατιστικών στοι-
χείων σε σχέση με την κινητικότητα διδακτικού προσω-
πικού και φοιτητών 

Επικουρούμενη εργασία 
Ε.Ε.Α 

 

6.3.5 
 Μερική συμπλήρωση προτύπων πινάκων: 
 11-5.1, 11-5.2, 11-8 

Επικουρούμενη εργασία 
Ε.Ε.Α 

 

6.4 
Προεργασία για την Ενότητα 4: Ερευνητικό Έργο 
(επιστημονικό-αρχιτεκτονικό-καλλιτεχνικό) 

Περιλαμβάνει στοιχεία για τα 
Ακαδ. Έτη 2005-06 έως 2009-10 

 

6.4.1 

Προσαρμογή-τροποποίηση του πρότυπου: 
Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μελών Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (ΔΕΠ, Διδ. 407/80, Επιστ. Συν.) 
Προσθήκες κατηγοριών: εξειδικεύσεις ερευνητικού /επι-
στημονικού ή άλλου έργου (ερευνητικό-επιστημονικό-
αρχιτεκτονικό-καλλιτεχνικό)  

Εργασία Ε.Ε.Α. 
Συνεννόηση με τα μέλη του 
εκπαιδευτικού προσωπικού 

 

6.4.2 
Επιλογή χρήσιμων στοιχείων από την προεργασία για 
τις Ενότητες 2 και 3 

Εργασία Ε.Ε.Α. 
 

 

6.4.3 

Εντοπισμός και συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών 
και στατιστικών στοιχείων (που δεν προκύπτουν από την 
επεξεργασία δεδομένων προερχόμενων από προηγούμενες 
ενέργειες) 

Επικουρούμενη Εργασία 
Ε.Ε.Α. 
 

 

6.4.4 
Προσαρμογή-τροποποίηση προτύπων πινάκων: 
11-9 και 11-10 

Εργασία Ε.Ε.Α. 
 

 

6.5 
Προεργασία για την Ενότητα 5: Διοικητικές υπηρεσίες, 
λοιπές υπηρεσίες και υποδομές 

Περιλαμβάνει στοιχεία για το 
Ακαδ. Έτος 2009-10 

 

6.5.1 
Συγκέντρωση πληροφοριακών στοιχείων σε σχέση με 
τη στελέχωση και της Γραμματείας, των Τομέων και 
των Εργαστηρίων 

  

6.5.2 
Καταγραφή των υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας που 
παρέχονται 

  

6.5.3 
Καταγραφή των πάσης φύσεως υποδομών που χρησιμο-
ποιεί το Τμήμα 

  

6.5.4 
Καταγραφή των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιού-
νται (πλην του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου) 

  

6.5.5 Καταγραφή των οικονομικών πόρων του Τμήματος   

6.5.6 
Σύνταξη: 
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης διοικητικών και άλλων 
υπηρεσιών και υποδομών του Τμήματος 

  

6.6 
Προεργασία για την Ενότητα 6: Σχέσεις με κοινωνι-
κούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς 

Περιλαμβάνει στοιχεία από 
την Ίδρυση του Τμήματος 

 

6.6.1 
Προσαρμογή των επιμέρους κριτηρίων-δεικτών της 
Α.ΔΙ.Π. στα δεδομένα του Τμήματος 

  

6.6.2 
Σύνταξη: 
Ερωτηματολόγιο καταγραφής συνεργασιών του Τμήμα-
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τος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φο-
ρείς και διερεύνησης της σχέσης των συνεργασιών αυτών 
με την εκπαιδευτική διαδικασία 

6.6.3 

Σύνταξη: 
Ερωτηματολόγιο καταγραφής δραστηριοτήτων του Τμή-
ματος που συμβάλουν στην τοπική, περιφερειακή ή εθνι-
κή ανάπτυξη 

  

7 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Μπορεί να γί-
νεται σταδια-
κά έως το τέ-
λος 2009 

8 
Σύνταξη της τελικής φόρμας των Δελτίων και Ερωτη-
ματολογίων 

Εργασία Ε.Ε.Α. 
 

Έως τέλος 
Ιαν. 2010 

9 
Καθορισμός διαδικασίας διανομής, συμπλήρωσης και 
συγκέντρωσης Δελτίων και Ερωτηματολογίων 

 Έως τέλος 
Ιαν. 2010 

10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ  

10.1 
Συμπλήρωση-συγκέντρωση Απογραφικού Δελτίου Εξα-
μηνιαίου Μαθήματος 
από τους συντονιστές των μαθημάτων 

Με τη συνδρομή της Γραμ-
ματείας για τις βαθμολογί-
ες/στατιστικά στοιχεία κάθε 
μαθήματος για τα Ακαδ. Έτη 
2005-06 έως και 2009-10 

Με τη λήξη 
της Εξετ. Πε-
ριόδου Φεβρ. 
2010 και Ιουν. 
2010 

10.2 
Συμπλήρωση-συγκέντρωση Απογραφικού Δελτίου για το 
μάθημα Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα-Διάλεξη 
από το εκπαιδευτικό προσωπικό 

Με τη συνδρομή της Γραμ-
ματείας για τις βαθμολογί-
ες/στατιστικά στοιχεία για τα 
Ακαδ. Έτη 2005-06 έως και 
2009-10 

Με τη λήξη 
της Εξετ. Πε-
ριόδου Φεβρ. 
2010 και Ιουν. 
2010 

10.3 
Συμπλήρωση-συγκέντρωση Απογραφικού Δελτίου για τη 
Διπλωματική Εργασία 
από το εκπαιδευτικό προσωπικό 

Με τη συνδρομή της Γραμ-
ματείας για τις βαθμολογί-
ες/στατιστικά στοιχεία για τα 
Ακαδ. Έτη 2005-06 έως και 
2009-10 

Με τη λήξη 
της Εξετ. Πε-
ριόδου Φεβρ. 
2010 και Ιουν. 
2010 

10.4 
Συμπλήρωση-συγκέντρωση Ατομικού Απογραφικού 
Δελτίου Μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ, Διδ. 
407/80, Επιστ. Συν.) 

 Έως τέλος 
Φεβρ. 2010 

11 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

11.1 
Συμπλήρωση-συγκέντρωση Ερωτηματολογίου καταγρα-
φής απόψεων για το σκοπό και στόχους του Τμήματος 
από μέλη ΔΕΠ, Διδ. 407/80, Επιστ. Συν., φοιτητές 

Με ευθύνη της ΟΜ.Ε.Α. Έως τέλος 
Απριλίου 
2010 

11.2α 
Συμπλήρωση-συγκέντρωση Ερωτηματολογίων Αξιολό-
γησης Μαθήματος/Διδασκαλίας από τους Φοιτητές 
για κάθε μάθημα του Χειμερινού Εξαμήνου 2009-10 

Με ευθύνη της ΟΜ.Ε.Α., των 
συντονιστών των μαθημάτων 
και των φοιτητών 

Ιαν. 2010 ή 
στην Εξετ. 
Περίοδο 
Φεβρ. 2010 

11.2β 
Συμπλήρωση-συγκέντρωση Ερωτηματολογίων Αξιολό-
γησης Μαθήματος/Διδασκαλίας από τους Φοιτητές 
για κάθε μάθημα του Εαρινού Εξαμήνου 2009-10 

Με ευθύνη της ΟΜ.Ε.Α., των 
συντονιστών των μαθημάτων 
και των φοιτητών 

Μάιος 2010 ή 
στην Εξετ. 
Περίοδο Ιουν. 
2010 

11.3 
Συμπλήρωση-συγκέντρωση Ερωτηματολογίων Αξιολό-
γησης του Μαθήματος «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική 
Έρευνα-Διάλεξη» από τους Φοιτητές 

Με ευθύνη της ΟΜ.Ε.Α., των 
συντονιστών των μαθημάτων 
και των φοιτητών 

Ιαν. 2010 ή 
στην Εξετ. 
Περίοδο 
Φεβρ. 2010 

11.4 
Συμπλήρωση-συγκέντρωση Ερωτηματολογίων Αξιολό-
γησης της Διπλωματικής Εργασίας από τους Φοιτητές 

Με ευθύνη της ΟΜ.Ε.Α., των 
συντονιστών των μαθημάτων 
και των φοιτητών 

Μάιος 2010 ή 
στην Εξετ. 
Περίοδο Ιουν. 
2010 

11.5 Συμπλήρωση-συγκέντρωση Ερωτηματολογίων Αξιολό-  Έως τέλος 



 

Δ.Π.Θ. – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ      Εσωτερική Αξιολόγηση – Α΄ Φάση Ακαδ. Έτος 2009-2010 

9

γησης διοικητικών και άλλων υπηρεσιών και υποδομών 
του Τμήματος 

Απριλίου 
2010 

11.6 

Συμπλήρωση-συγκέντρωση Ερωτηματολογίων κατα-
γραφής συνεργασιών του Τμήματος με κοινωνικούς, πο-
λιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς και διερεύνησης 
της σχέσης των συνεργασιών αυτών με την εκπαιδευτική 
διαδικασία 

 Έως τέλος 
Απριλίου 
2010 

11.7 
Συμπλήρωση-συγκέντρωση Ερωτηματολογίων κατα-
γραφής δραστηριοτήτων του Τμήματος που συμβάλουν 
στην τοπική, περιφερειακή ή εθνική ανάπτυξη 

 Έως τέλος 
Απριλίου 
2010 

12 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10, 11 

13 
Ενημέρωση-συζήτηση εκπαιδευτικoύ προσωπικού, φοι-
τητών, διοικητικού προσωπικού κ.λπ. 
για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των εργασιών 10, 11 

 Σταδιακά 

14 
Ανάθεση σε υπεύθυνους επιμέρους πεδίων των εργασι-
ών για τις ενότητες 1 έως 6 

  

15 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 ΕΩΣ 6 
Απρίλιος έως 
Ιούνιος 2010 

15.1 Εργασία για την Ενότητα 1 Σε συνεργασία με τους υπευ-
θύνους για τις εργασίες 18 

 

15.2 Εργασία για την Ενότητα 2  

15.3 Εργασία για την Ενότητα 3  

15.4 Εργασία για την Ενότητα 4  

15.5 Εργασία για την Ενότητα 5  

15.6 Εργασία για την Ενότητα 6  

16 
Ενημέρωση εκπαιδευτικoύ προσωπικού, φοιτητών, δι-
οικητικού προσωπικού, υποψ. διδακτόρων κ.λπ.  
για τις εργασίες 15 

 Σταδιακά έως 
τέλος Ιουνίου 
2010 

17 

Ανάθεση σε υπεύθυνους των εργασιών για τις επιπλέον 
ενότητες του προτύπου της Α.ΔΙ.Π.: 
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Συμπεράσματα 
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Σχέδια Βελτίωσης 
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Περιγραφή της διαδικασίας Εσωτερικής  
    Αξιολόγησης 

 Απρίλιος 2010 

18 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7 ΕΩΣ 10 
Απρίλιος έως 
Ιούνιος 2010 

18.1 Εργασία για την Ενότητα 7 Σε συνεργασία με τους υπευ-
θύνους για τις εργασίες 15 

 

18.2 Εργασία για την Ενότητα 8  

18.3 Εργασία για την Ενότητα 9  

18.4 Εργασία για την Ενότητα 10  

19 
Ενημέρωση-συζήτηση εκπαιδευτικoύ προσωπικού, 
φοιτητών, διοικητικού προσωπικού, υποψ. διδακτόρων 
κ.λπ. για τις εργασίες 18 

 Σταδιακά έως 
τέλος Ιουνίου 
2010 

20 
Ανάθεση σε υπεύθυνους της μορφοποίησης του συνόλου 
της εργασίας και της σύνταξης της Ετήσιας 
Εσωτερικής Έκθεσης για το 2009-10 

 Ιούνιος 2010 

21 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009-10 Ιούλιος 2010 

22 
Ενημέρωση εκπαιδευτικoύ προσωπικού, φοιτητών, 
διοικητικού προσωπικού, υποψ. διδακτόρων κ.λπ. για 
την εργασία 21 

 Ιούλιος 2010 

23 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009-10 Ιούλιος 2010 

24 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Σεπτ.-Οκτ. 
2010 



 

Δ.Π.Θ. – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ      Εσωτερική Αξιολόγηση – Α΄ Φάση Ακαδ. Έτος 2009-2010 

10

25 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(κάθε 4 χρόνια και κατ’ εξαίρεση την πρώτη φορά 2 μήνες μετά την υποβολή της Έκθεσης 
Εσωτερικής Αξιολόγησης) 

Οκτώβριος 
2010 

 
 
Παρατηρήσεις: 
 
 Λόγω του εύρους και της πληθώρας των απαιτούμενων ως άνω εργασιών, κρίνεται αναγκαία η 

συμμετοχή-προσφορά-ανάθεση έργου (προκαθορισμένες επιμέρους εργασίες) σε όλα τα μέλη του 
εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. Με δεδομένο το φόρτο εργασίας πολλών εξ’ αυτών, 
θα πρέπει, ενδεχομένως, να διερευνηθούν δυνατότητες ανάθεσης εργασιών (πιθανόν επ’ αμοιβή) 
σε άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (π.χ. διδάσκοντες 407/80, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λπ.). 

 Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση –στο μέτρο του δυνατού– του παραπάνω χρονοδιαγράμματος 
προαπαιτεί την ενεργό και συνεπή ενασχόληση όλων με την εν λόγω διαδικασία. 

 Η Α.ΔΙ.Π. προτείνει τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν να αφορούν είτε στο τρέχον ακαδημαϊκό 
έτος, είτε στα τελευταία 5 ακαδημαϊκά έτη. Καθώς το Τμήμα έχει λειτουργήσει μόνο μια δεκαετία 
σε ορισμένες κατηγορίες προτείνουμε να συγκεντρωθούν στοιχεία από την Ίδρυσή του. Είναι 
σκόπιμο επιλεκτικά και ως προς άλλα θέματα να ισχύσει αυτό ώστε να υπάρχει μια πιο πλήρης 
εικόνα του Τμήματος και δυνατότητα αξιολόγησης. 
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2.  Παρουσίαση του Τμήματος 
 
 
2.1  Γεωγραφική θέση – Κτηριακές εγκαταστάσεις: υφιστάμενη κατάσταση 
 
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης είναι ένα από τα πέντε τμήματα που αποτελούν την Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης το οποίο 
ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1999. Το Τμήμα συστεγάζεται προσωρινά με το Τμήμα Παραγωγής και 
Διοίκησης στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δ.Π.Θ. στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων Ξάνθης. Το συνολικό εμβαδόν των χώρων 
που καταλαμβάνει το Τμήμα μας στο κτίριο της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης στο οποίο φιλοξε-
νείται, ανέρχεται μόλις σε 2.067 μ2, όπως αυτό καταγράφεται στον Πίνακα 2.1. 

Από την καταγραφή χώρων και επιφανειών που χρησιμοποιεί σήμερα το Τμήμα Αρχιτεκτόνων και 
με βάση την Έκθεση Προκαταρκτικής Διερεύνησης των Κτιριακών Αναγκών του Τμήματος, η οποία 
συντάχθηκε πρόσφατα από την αρμόδια επιτροπή, παρατηρούνται τα ακόλουθα: 
 
 Στα σχεδιαστήρια του Γ΄ και Δ΄ έτους έχουν δημιουργηθεί άτυπα καμαρίνια διαχωρίζοντας τις αί-

θουσες σε κύρια αίθουσα (250 μ2 περίπου Χ 2) και καμαρίνια (150 μ2 περίπου Χ 2). Παρ’ όλα 
αυτά ο σημερινός χώρος των άτυπων καμαρινιών εκτιμάται ότι δεν επαρκεί για την ομαλή εκπόνη-
ση των Διπλωματικών Εργασιών του Τμήματος. 

 Η αίθουσα της Γ.Σ. Τμήματος επιτελεί επίσης λειτουργίες άτυπης βιβλιοθήκης-αναγνωστηρίου και 
διεξαγωγής της εξέτασης (δημόσια παρουσίαση) των διαλέξεων των τελειόφοιτων φοιτητών. 

 Οι αίθουσες των εικαστικών επιτελούν επίσης λειτουργίες της προβλεπόμενης «αίθουσας εκθέσε-
ων» (α/α 1.4 του εγκεκριμένου κτιριολογικού), δηλαδή της δημόσιας παρουσίασης και εξέτασης 
των Διπλωματικών Εργασιών. Σε κάποιες περιπτώσεις η δημόσια παρουσίαση πραγματοποιείται 
στην αίθουσα του Α΄ έτους ή στους χώρους της εισόδου. Αντίστοιχα, στους χώρους της εισόδου 
εκτίθενται κατά καιρούς Διπλωματικές Εργασίες. 

 
Μετά την παραπάνω διερεύνηση και συνεκτιμώντας ταυτόχρονα: 

(α) τις ανάγκες του τμήματος σε χώρους όπως προκύπτουν από την καθημερινή εμπειρία μας σε 
αυτό αλλά και από τις κατά καιρούς διατυπωμένες επιθυμίες συναδέλφων, και 

(β) τη δεδομένη έλλειψη αντίστοιχων διαθέσιμων χώρων (σε αριθμό και επιφάνειες αιθουσών) στα 
διαθέσιμα συγκροτήματα προορισμού,  
οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενοι χώροι για την εύρυθμη προσωρινή λειτουργία του Τμήματος που 
απαιτούνται είναι: 
 
 έξι (6) αίθουσες της τάξης των 250 μ2, προκειμένου να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες διδα-

σκαλίας ανά έτος (5), πλέον μίας που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως εργαστήριο διδασκα-
λίας των εικαστικών μαθημάτων. 

 μία (1) αίθουσα της τάξης των 300 μ2, που θα χρησιμοποιείται ως χώρος εκπόνησης Διπλωμα-
τικών Εργασιών (καμαρίνια). Εναλλακτικά αυτή η χρήση μπορεί να ικανοποιηθεί με την ένταξή 
της σε διαμερισματοποιημένους χώρους αντίστοιχης επιφάνειας (αν δεν υπάρχει η δυνατότητα ενι-
αίας αίθουσας). 

 τρεις (3) αίθουσες της τάξης των 80 μ2, με δυνατότητα να επιτυγχάνεται σχετική συσκότιση, 
όπου θα μπορεί να γίνεται διδασκαλία εκ της έδρας, προβολές, μαθήματα επιλογής με σχετικά μι-
κρό αριθμό φοιτητών, παρουσιάσεις διαλέξεων, διπλωματικών κ.λπ. 

 μία (1) αίθουσα της τάξης των 100 μ2, που θα λειτουργεί ως εργαστήριο υπολογιστών καλύπτο-
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ντας ταυτόχρονα τις ανάγκες του συνόλου των φοιτητών του τμήματος σε υπολογιστική ισχύ για 
τη διεκπεραίωση των εργασιών τους αλλά και τις ανάγκες διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθη-
μάτων. 

 χώρους γραμματείας συνολικής επιφάνειας της τάξης των 100 μ2 – (δύο γραφεία) 
 χώρους γραφείων συνολικής επιφάνειας 900 μ2 – γραφεία για το εκπαιδευτικό προσωπικό (μέλη 

ΔΕΠ και διδάσκοντες Π.Δ. 407/80), διοικητικό κ.α. προσωπικό. 
 
Η παραπάνω προσέγγιση δίνει μία (κατ’ οικονομία) εκτίμηση «καθαρών χώρων» συνολικής επιφάνει-
ας της τάξης των 3.150 μ2, μη συμπεριλαμβανομένων των χώρων κίνησης, υγιεινής, κλιμακοστασίων 
καθώς και υπόγειων χώρων.  

Με δεδομένο ότι το Τμήμα Παραγωγής και Διοίκησης πρόκειται να μετακινηθεί σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα στα κεντρικά κτίρια της Πολυτεχνικής Σχολής (ΠΡΟΚΑΤ), η κάλυψη των παραπάνω 
απαιτούμενων αναγκών επιφανειών και χώρων, για την εύρυθμη προσωρινή λειτουργία του Τμήματος, 
δύναται να επιτευχθεί  με τη διάθεση του συνόλου του κτιρίου της Βιβλιοθήκης, η οποία έχει συνολι-
κό εμβαδόν υπέργειου τμήματος περίπου 4.450 μ2, για την προσωρινή στέγασή του, μέχρι να κατα-
σκευαστεί ο χώρος οριστικής εγκατάστασης του Τμήματος. Μια τέτοια λύση όμως δεν είναι εφικτή 
λόγω των Κοινοτικών πιέσεων καθώς το έργο χρηματοδοτήθηκε από Κοινοτικούς πόρους ως βιβλιο-
θήκη. Έτσι, ως μοναδική λύση ανάγκης είναι η διάθεση μέρους της Βιβλιοθήκης ως εξής: το Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων θα στεγαστεί στον όροφο και η Βιβλιοθήκη στο ισόγειο με την προϋπόθεση μεσαίας 
κλίμακας εργασιών αναδιαμόρφωσης των χώρων τόσο του ισογείου όσο και του ορόφου, αλλά βεβαί-
ως αποτελεί μία μεσοπρόθεσμη λύση ανάγκης. Σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε διαθέσιμους για το 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων τους χώρους που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2 

Βραχυπρόθεσμη λύση, εφόσον απαιτηθεί η μετακίνηση μας από το κτίριο της Βιβλιοθήκης, θα 
ήταν η προσωρινή μετεγκατάσταση στα κτίρια των Πολιτικών Μηχανικών, μετά την ολοκλήρωση και 
μετακίνησή τους στις νέες κτιριακές τους εγκαταστάσεις στην πανεπιστημιούπολη το 2012. Η λύση 
αυτή παρουσιάζει μειονεκτήματα σε επίπεδο ευελιξίας, μεταβλητότητας και ουσιαστικών παρεμβάσε-
ων για να επιτευχθεί η αναδιοργάνωση των χώρων, σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος, διότι είναι 
κτήριο που κατασκευάσθηκε με σύστημα βαριάς προκατασκευής, παρουσιάζει όμως το πλεονέκτημα 
της ένταξης του Τμήματος μέσα στην πόλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
 Πρέπει επίσης να επισημανθεί το γεγονός ότι το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δ.Π.Θ. διαθέτει εγκε-
κριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας, που αφορά μία συνολική μικτή επι-
φάνεια 14.985 μ2. Η ανάλυση των λειτουργιών, χώρων και επιφανειών παρουσιάζεται στον Πίνακα 
2.3. 
 
2.2   Εναλλακτικές δυνατότητες για το κτίριο οριστικής εγκατάστασης του Τμήματος    

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, δύο είναι οι λύσεις για την οριστική εγκατάσταση του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Δ.Π.Θ.: 
 Νέο κτήριο στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, το οποίο θα επιτρέψει να αντιμετωπισθούν οι ανά-

γκες του Τμήματος σε μόνιμη βάση κατά τον καλύτερο τρόπο. Δεν υπάρχει κανείς σχεδιασμός, ού-
τε έχουν εγκριθεί πιστώσεις. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 12÷18 μήνες για μελέτες, 12 μήνες για 
την δημοπράτηση και 2÷3 έτη για την κατασκευή. Ο χρονικός ορίζοντας της λύσης αυτής είναι το 
2015÷2016 και το κόστος της εκτιμάται (για κτήρια 15.000 μ2) σε 12 με 18 εκατομμύρια ευρώ και 
για κτήρια 5.000 μ2 σε 4÷5,5 εκατομμύρια ευρώ. 

 Εγκατάσταση σε αργούντα κτήρια καπναποθηκών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να πληρούνται  
συνολικά όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
- Συνολικό εμβαδόν χώρων όχι μικρότερο από 6.000÷8.000 m2. 
- Οι αργούσες καπναποθήκες να βρίσκονται μεταξύ τους σε απόσταση περπατήματος, όχι δηλα-
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δή μεγαλύτερη από 500÷600 μ. 
- Να υπάρχουν χώροι για στάθμευση τουλάχιστον 50 Ι.Χ. 

Θα ήταν επιθυμητό να υπάρχει απόθεμα συντελεστή δόμησης της τάξης των 1.000-5.000 μ2. 
Το κόστος της λύσης αυτής για ελάχιστη επιφάνεια 6.000 μ2 θα εξαρτηθεί από την κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται οι καπναποθήκες, είναι δύσκολο όμως να κατέλθει από τα 6-8 εκατομμύρια ευρώ. Ο 
χρονικός ορίζοντας της λύσης αυτής δεν μπορεί να είναι πριν το 2015. Έχει το πλεονέκτημα ότι η Αρ-
χιτεκτονική Δ.Π.Θ. θα βρίσκεται μέσα στη πόλη. Τα κτήρια των καπναποθηκών μπορούν να δοθούν 
στο Δ.Π.Θ. και ως χρησιδάνειο για περίοδο τουλάχιστον 30 ετών. 

Από την εκτενή ανάλυση που προηγήθηκε είναι προφανές ότι το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δ.Π.Θ. 
αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα κτηριακών εγκαταστάσεων.  
 
2.3      Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος 
 
2.3.1   Στελέχωση του Τμήματος: διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό 
 
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 το Τμήμα αριθμεί δεκαοκτώ μέλη Δ.Ε.Π.: τρία στη 
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, δεκατέσσερα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και ένα 
στη βαθμίδα του Λέκτορα. Παράλληλα, έχουν συγκροτηθεί oι εισηγητικές επιτροπές δύο θέσεων στην 
βαθμίδα του καθηγητή ή του Αναπληρωτή καθηγητή και επανασυγκροτήθηκαν τα εκλεκτορικά 
σώματα τριών θέσεων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και τριών θέσεων στη βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή. Σε εξέλιξη για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή βρίσκεται ένα μέλος Δ.Ε.Π., ενώ έχουν συγκροτηθεί οι εισηγητικές εκθέσεις τεσσάρων μελών 
για μονιμοποίηση. Επίσης, έχει οριστεί η τριμελής εισηγητική επιτροπή για την πλήρωση μιας θέσης 
Ε.Ε.Δ.Ι.Π. 

Κατά τη διάρκεια των δέκα χρόνων λειτουργίας του Τμήματος τα προαναφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π., 
ανάλογα με το πότε ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής τους και ανέλαβαν υπηρεσία, συνέβαλαν 
καθοριστικά στη κάλυψη όλων των αναγκών του Τμήματος: σε θέματα εκπαιδευτικά, ερευνητικά, 
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος καθώς και σε 
εκλεκτορικά σώματα και επιτροπές. 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων λειτουργίας του Τμήματος προσκλή-
θηκαν Καθηγητές άλλων Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Α.Ε.Ι., οι οποίοι προσέφεραν στο Τμήμα με την 
εμπειρία και τις γνώσεις τους, οργάνωσαν και συντόνισαν ομάδες μαθημάτων κορμού καθορίζοντας 
τις μετέπειτα βασικές κατευθύνσεις και τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του Τμήματος. Μεταξύ αυτών 
αναφέρουμε ιδιαιτέρως τους καθηγητές Ε.Μ.Π. Ε. Γλυνιαδάκη, Ι. Λιακατά, Α. Μονεμβασίτου, Α. 
Μπίρη, Ι. Πολύζο και Σ. Ρογκάν και την καθηγήτρια Α.Π.Θ. Ζ. Καραμάνου. 
  
Την τελευταία πενταετία, χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή δίδασκαν εθελοντικώς, αφιλοκερδώς και προσέ-
φεραν τη βοήθειά τους αμισθί, για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του Τμήματος στην διδα-
σκαλία και έρευνα μαθημάτων σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα της θέσης τους, αρκετά μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ενώ κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010 
συμμετέχει μόνον ένα μέλος του Τμήματος Παραγωγής και Διοίκησης. Στην εκπαιδευτική διαδικασία 
συμμετέχει επίσης ένας επιστημονικός συνεργάτης (Ε.Δ.Π.) και δύο διδάσκοντες αποσπασμένοι από 
τη Μέση Εκπαίδευση. Για την κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος κατά το προαναφερόμενο ακαδημαϊκό έτος προσλήφθηκε έκτακτο διδακτικό προσωπικό, με 
βάση το Π.Δ. 407/80, αποτελούμενο από διακεκριμένους επιστήμονες με ανάθεση έργου.  
 
Το Τμήμα στελεχώνεται με δύο μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και 
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έξι μέλη Διοικητικού Προσωπικού για την παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης στο εν 
γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος. Η στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, 
εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.4. 
 
2.3.2 Φοιτητικό δυναμικό 
  
Το Τμήμα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 φιλοξενεί 562 προπτυχιακούς φοιτητές και 48 
υποψήφιους Διδάκτορες. Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά υποδέχεται εκατό περίπου νέους προπτυχιακούς 
φοιτητές από τους οποίους ένα ποσοστό μετεγγράφεται σε άλλες αρχιτεκτονικές σχολές της χώρας 
(εκροές), ένα ποσοστό κατατάσσεται κάθε χρόνο από άλλα Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων (4%) και από Τεχνολογικά Eκπαιδευτικά Ιδρύματα (5%) της ημεδαπής, μετά από την επιτυχία 
τους στις κατατακτήριες εξετάσεις, ένα ποσοστό κατατάσσεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ένα ποσοστό 
από άλλες κατηγορίες (εισροές). Αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη των εγγεγραμμένων προπτυχια-
κών φοιτητών του Τμήματος την τελευταία πενταετία καθώς και του αριθμού αιτήσεων και αποδοχής 
από το Τμήμα Υποψήφιων Διδακτόρων, παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.5 και 2.6. Η κατανομή διδα-
σκόντων και φοιτητών στο Δ.Π.Θ. ως προς το Ε.Μ.Π. και το Α.Π.Θ. παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.7. 
 
2.4  Σκοπός και στόχοι του Τμήματος σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. ίδρυσής του 
 
2.4.1 Ο κυρίαρχος σκοπός 
 
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης ιδρύθηκε με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 208/1999 (βλ. το σχετικό Φ.Ε.Κ. στο Παράρτημα 
Ι),  στο οποίο προσδιορίζεται η αποστολή του Τμήματος που συνίσταται :  
 αφενός στην καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του  αρχιτέκτονα μηχανικού, ιδίως στους 

τομείς της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, της οικοδομικής τεχνολογίας, του πολεοδομικού και χωροτα-
ξικού σχεδιασμού και της λειτουργικής και αισθητικής διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων των 
κτηρίων 

 αφετέρου στην κατάρτιση επιστημόνων αρχιτεκτόνων μηχανικών ικανών να μελετούν και να ερευ-
νούν τα θέματα που αφορούν στους παραπάνω τομείς  

 
Αναλυτικότερα, όπως είχε επισημανθεί και κατά τη Μελέτη Σκοπιμότητας, πρωτεύων και κυρίαρχος 
σκοπός στην απόφαση για να ιδρυθεί και αναπτυχθεί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ένα 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ήταν η επιτακτική ανάγκη για συμπλήρωση, εμψύχωση και εμπλου-
τισμό της Πολυτεχνικής Σχολής του   Πανεπιστημίου  Θράκης με ένα Τμήμα, η δυναμική και η απή-
χηση του οποίου θα είναι δυνατόν να συμβάλλουν καθοριστικώς στη διάδοση του έργου της, στην αλ-
ληλοεξυπηρέτηση και υποβοήθηση των υπολοίπων γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει, καθώς 
και στην ολοκλήρωση της φυσιογνωμίας της ως βασικής ανώτατης τεχνικής εκπαιδευτικής μονάδας 
ικανής να διαδραματίσει έναν εξόχως πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη όχι μόνον της Βόρειας 
Ελλάδος και ολόκληρης της χώρας, αλλά και της ευρύτερης ενδοχώρας των Βαλκανίων. 

Ένα Τμήμα Αρχιτεκτονικής είναι ικανό, από τη φύση του, να προσδώσει σε μία Πολυτεχνική Σχο-
λή μια διαφορετική φυσιογνωμία και μία μεγαλύτερη ποικιλία ενδιαφερόντων. Είναι ικανό να της 
προσδώσει έναν χαρακτήρα περισσότερο ανοιχτό στην κοινωνία· να τη στελεχώσει με έμψυχο δυναμι-
κό το οποίο με τις γενικότερες γνώσεις και ικανότητές του θα επιδιώξει να επεκτείνει τα επιστημονι-
κά, τεχνικά, κοινωνικά και ανθρωπιστικά ενδιαφέροντά του σε ευρύτερα πολιτιστικά θέματα. Με την 
ίδρυση ενός νέου Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Πολυτεχνική Σχολή της Ξάνθης, όλα 
αυτά είναι περισσότερο από εφικτά· είναι δυνατόν να υλοποιηθούν και σχετικώς βραχυπρόθεσμα. Βο-
ηθά σε αυτό ο έντονος αρχιτεκτονικός χαρακτήρας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της με τις 
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διαχρονικές αρχιτεκτονικές μαρτυρίες από τους προϊστορικούς χρόνους ως τις αρχές του 20ου αιώνα· 
βοηθάει επίσης η ιστορικότητα της όλης περιοχής της νότιας βαλκανικής και η ανάγκη διατήρησης και 
ανάδειξής της· συμβάλλει καθοριστικά η πρόθεση, αλλά και ο ζήλος πολλών εκ των υπηρετούντων 
μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας της πόλης να βοηθήσουν για τη διατήρηση, 
συντήρηση και αξιοποίηση μίας ανεκτίμητης πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς η οποία με 
κανένα τρόπο δεν πρέπει να χαθεί, να αλλοιωθεί ή να αγνοηθεί.  

Είναι, τέλος, αναγκαίο να επανεκτιμηθεί και η συμβολή του χαρακτήρα και της φύσης της περιο-
χής με την ηρεμία της, τους αργούς ρυθμούς ζωής της, το ήσυχο και αμόλυντο ακόμα περιβάλλον της, 
αυτών των προσόντων και στοιχείων  των τόσο άγνωστων πλέον στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Και έχει γίνει πλέον συνείδηση πόσο αναγκαία και χρήσιμα είναι όλα 
αυτά, ως μέσα, προκειμένου να εκπαιδευτούν άρτια νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα προορίζονται να 
εμπνευστούν, να δημιουργήσουν και να εμπλουτίσουν τη χώρα και το κτισμένο περιβάλλον της. Να 
παράγουν αρχιτεκτονική με κτίσματα όχι μόνο στέρεα, άλλα και αισθητικώς σωστά και ωραία, αντά-
ξια και εφάμιλλα των τόσων πολλών προγενέστερων τους· κτίσματα τα οποία με την παρουσία και τις 
μορφές τους προσέδωσαν σε αυτή τη χώρα τη φήμη της ως κοιτίδας του πολιτισμού και το πεδίο 
ανάπτυξης των ύψιστης αισθητικής τελειότητας αρχιτεκτονημάτων. 
 
2.4.2 Σκοποί και στόχοι για διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
 
Οι σκοποί, οι στόχοι και η προσφορά ενός Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών δεν απαιτούν ιδιαίτε-
ρη ανάπτυξη και αιτιολόγηση. Το γεγονός και μόνον ότι, ως επιστημονικός κλάδος, θεραπεύεται με 
τέτοια ευρύτητα και επί αιώνες σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, αποδεικνύει την αναγκαιότητά του 
και την απήχηση και καταξίωσή του τόσο σε πολιτικοοικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Οπως 
είναι γνωστό και παραδεκτό η εκπαίδευση του αρχιτέκτονα και ειδικότερα του αρχιτέκτονα μηχανικού 
αποτελεί πρωταρχική μέριμνα για κάθε χώρα, ενώ το μέσο υλοποίησής της –το Τμήμα ή η Σχολή– 
έχει αποβεί κυρίαρχη μονάδα σε ολόκληρο το φάσμα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

Η διεύρυνση των προσφερόμενων θέσεων στον τομέα αυτό κρίθηκε επομένως απαραίτητη. Αυτή 
η μεγάλη μέριμνα που επιδεικνύουν όλες οι πολιτισμένες χώρες οφείλεται κυρίως στην απήχηση και 
ελκυστικότητα που έχει η ιδιότητα του αρχιτέκτονα και η δυνατότητα ενασχόλησής του είτε με αμιγώς 
επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα είτε με σύνθετα θέματα που εμπεριέχουν πνευματικούς και 
αισθητικούς προβληματισμούς είτε ακόμα και με αμιγώς καλλιτεχνικά ή φιλοσοφικά θέματα τα οποία 
έχουν σχέση με το περιβάλλον, την πόλη, τις εικαστικές τέχνες, την εν γένει ανθρώπινη συμπεριφορά 
σε δραστηριότητες και δημιουργίες που άπτονται του πολιτισμού.  

Αυτή η τόσο μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων για ενασχόληση αποτελεί και τη βασικότερη αιτία της 
αυξημένης ζήτησης και προσφοράς. Και την αιτία αυτή την έχουν αντιληφθεί και την εκμεταλλεύο-
νται δεόντως οι περισσότερες χώρες, προσφέροντας πλουσιοπάροχα την εκπαίδευση του αρχιτέκτονα 
με πληθώρα Τμημάτων ή Σχολών Αρχιτεκτονικής. Ούτε είναι τυχαίο ότι όλα τα ιδρύματα κάνουν 
μεγάλες και συντονισμένες προσπάθειες για να προσελκύσουν, με διάφορους τρόπους και προσφορές, 
όχι μόνο τους ενδιαφερόμενους από τη χώρα τους, αλλά και αλλοδαπούς. Για τους παραπάνω λόγους 
η διεύρυνση των προσφερόμενων θέσεων στη χώρα μας στον τομέα εκπαίδευσης της Αρχιτεκτονικής 
κρίθηκε απολύτως αναγκαία και επιβαλλόμενη. 

Η ανάπτυξη των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει η επιστήμη της Αρχιτεκτονικής σε 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, αποτελεί για τη χώρα μας ενέργεια πρώτης προτεραιότη-
τας και αιχμής. Οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας για αναβάθμιση του κτισμένου περιβάλλοντος, οι 
απαιτήσεις της οικονομίας για περιορισμό του κόστους, εις τρόπον ώστε ο ποιοτικώς βέλτιστος χώρος 
κατοικίας ή εργασίας να είναι προσιτός στους χρήστες κάθε βιοτικού επιπέδου, επιβάλλουν την αναθε-
ώρηση και την αναπροσαρμογή των παλαιών και καθιερωμένων απόψεων και τρόπων οργάνωσης της 
μελέτης και υλοποίησης των κτισμάτων. Οι σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις παρέ-
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χουν αυτή τη δυνατότητα, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η καινούργια τεχνογνωσία θα γίνει εγκαί-
ρως κτήμα στους νέους αρχιτέκτονες. Αυτή ήταν η φιλοδοξία και ο στόχος της Διοίκησης του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης να δημιουργηθεί ένα νέο, πρωτοποριακό Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μη-
χανικών απαλλαγμένο από δεσμεύσεις και αποτυχίες του παρελθόντος. 

Η ενίσχυση του Δ.Π.Θ., ως περιφερειακού ιδρύματος, εκτός των όσων αναφέρθηκαν αρχικώς, 
κρίθηκε επιτακτική για όλους τους επιπρόσθετους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Γενικές προδιαγραφές μελετών». Δηλαδή, θεωρήθηκε ότι η γεωγραφική αποκέντρωση 
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών θα έπρεπε να είχε ήδη συντελεστεί. Να μην ιδρύονται, δηλαδή, πανεπι-
στημιακά Τμήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρόμοια και του αυτού γνωστικού αντικειμέ-
νου, αλλά και ανταγωνιστικά, με εκείνα που ήδη υπάρχουν από δεκαετίες μέσα στην ίδια πόλη και σε 
αποστάσεις μόλις τριών ή τεσσάρων χιλιομέτρων, ούτε να αγνοούμε τη μεγάλη ενδοχώρα των Βαλκα-
νίων με την τόσο σημαντική πολιτιστική παράδοση για τη δημιουργία της οποίας τόσο πολύ έχουμε 
συμβάλλει. Ούτε τέλος να παραγνωρίζουμε τον τόσο έντονο ανταγωνισμό, που αντιμετωπίζουμε σε 
κάθε επίπεδο, από τις γειτονικές μας χώρες τις οποίες σήμερα τροφοδοτούμε με τόσο μεγάλο αριθμό 
δικών μας παιδιών που προσδοκούν να εξασφαλίσουν τον περιπόθητο τίτλο με τον οποίο θα αναβαθ-
μιστεί η υπόστασή τους ως ενεργών ατόμων της κοινωνίας. 

Η εναρμόνιση με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και αντιλήψεις για ευελιξία και για αξιοποίηση, 
σε ένα καινούργιο, για το Δ.Π.Θ. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της θεσμικής δυνατότητας για 
διατμηματικές και διαπανεπιστημιακές προσεγγίσεις είναι άμεσα υλοποιήσιμη. Τα υφιστάμενα Τμή-
ματα Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με τους διδάσκοντες και την υλικοτεχνική υποδομή που 
διαθέτουν, παρέχουν τη δυνατότητα συνδιδασκαλίας των κοινών γενικών και τεχνικών μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών χωρίς την ανάγκη να προσληφθούν βραχυπροθέσμως πρόσθετα μέλη  
ΔΕΠ, τουλάχιστον για την πρώτη πενταετία. Τα Τμήματα της Κομοτηνής, επίσης μπορούν να 
καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων των ανθρωπιστικών επιστημών· από το Α.Π.Θ. και 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πάλι, είναι επίσης εφικτό να προσκληθούν συνάδελφοι για να καλύ-
ψουν ανάγκες συναφών γνωστικών αντικειμένων με αυτά που θεραπεύουν. 
 
Η έρευνα της αγοράς 
 
Αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του τις συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας και τις αντιλήψεις που 
επικρατούν στην κοινωνία μας σχετικώς με την τριτοβάθμια και κυρίως την πανεπιστημιακή εκπαί-
δευση θα θεωρήσει ουτοπία να ασχοληθεί με την έρευνα αγοράς αφού είναι γνωστό ότι για κάθε επι-
στημονική δραστηριότητα υπάρχει και μία υπερπληθώρα πτυχίων και διπλωμάτων, ενώ ταυτοχρόνως, 
ένας μεγάλος αριθμός άνεργων νέων επιστημόνων κάθε επαγγέλματος, γνωστικού αντικειμένου και 
ειδικότητας συμβάλλει καθοριστικώς στην αύξηση του δείκτη ανεργίας. Παραλλήλως, καμία στατιστι-
κή έρευνα, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ή πολιτική προτροπή δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει τους 
έλληνες γονείς από το να επιλέξουν για τα παιδιά τους την καλύτερη φροντιστηριακή προπαρασκευή 
και την καλύτερη και πλέον ελκυστική πανεπιστημιακή εκπαίδευση· φυσικά στο κοντινότερο, προς το 
οικοδομικό τετράγωνο της κατοικίας τους, Πανεπιστήμιο. Αν μάλιστα εξετάσουμε αποκλειστικώς 
τους μηχανικούς τα πράγματα είναι άκρως απογοητευτικά. Εν τούτοις, ανεξαρτήτως των ρυθμών 
ζήτησης – δεν εμπόδισε όλους εκείνους που είχαν τις ικανότητες και τις γνώσεις να διακριθούν στο 
χώρο τους και στον ανταγωνιστικό στίβο. 

Και αυτό γίνεται περισσότερο αντιληπτό στην Αρχιτεκτονική. Χαρακτηριστικό της είναι: να παρέ-
χει σε όλους τις δυνατότητες να αναδειχθούν και να επιβιώσουν επαγγελματικώς με διάφορους τρό-
πους και να απορροφηθούν με ικανοποιητική ή μέτρια απόδοση σε διάφορες κοινές ή συναφείς δρα-
στηριότητες και τελικώς αυτή, ως κριτής, να επιλέγει τους ολίγους, εκείνους που είναι σε θέση να ξε-
χωρίσουν και να διακριθούν ως οι καλύτεροι και αρτίως καταρτισμένοι. Αυτούς, τελικώς, θα αξιοποι-
ήσει και θα τους εμπιστευτεί να παράγουν εκείνο το αρχιτεκτονικό έργο με το οποίο θα εξασφαλιστεί 
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η πολιτιστική συνέχεια και το οποίο στο απώτερο μέλλον θα αποτελέσει, διαχρονικώς, τον αδιάψευ-
στο μάρτυρα του πνεύματος και του χαρακτήρα της δικής μας εποχής.  

Η δημιουργία ενός ακόμα Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, όχι για να απορροφήσει μέρος 
από τους αποτυχόντες υποψήφιους που διαρρέουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό, αλλά με την σαφή πρό-
θεση να αποτελέσει το φυτώριο και το μέσο με τη βοήθεια των οποίων θα παραχθούν μερικοί ακόμα 
αρχιτέκτονες –όχι πάρα πολλοί– οι οποίοι να είναι ικανοί να συμβάλλουν στη διατήρηση και 
διαιώνιση της φήμης και της πολιτιστικής ιστορίας αυτού του τόπου. Άλλωστε, ποτέ σε όλες τις 
περιόδους της ελληνικής Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής δεν υπήρξαν περισσότεροι. Αν εξαιρέσουμε 
τους χιλιάδες άγνωστους αρχιμάστορες και τεχνίτες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονι-
κής μας κληρονομίας, πόσους επιφανείς αρχιτέκτονες έχουμε να επιδείξουμε σε κάθε κρίσιμη, για την 
Αρχιτεκτονική Τέχνη, περίοδο;  
 
2.4.3   Εξυπηρετούμενες αναγκαιότητες στο νέο Τμήμα 
 
Οι λόγοι που επιβάλλουν το προπτυχιακό επίπεδο κατάρτισης 
Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα είναι αναγκαίο να ξεκινήσει από το προπτυχιακό επίπεδο, αλλά και 
ακόμα από πιο πριν· από τα προπαρασκευαστικά και φροντιστηριακά στάδια εκπαίδευσης με τα οποία 
θα εξοικειωθεί, θα αναπτύξει τις ικανότητες και το όποιο ταλέντο του στην έκφρασή τους ώστε να 
προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα της τόσο σύνθετης επιστήμης που επέλεξε 
και τα οποία αφορούν τα στοιχεία τέχνης και καλλιτεχνικής παιδείας που εμπεριέχονται με άρρηκτο 
τρόπο στο γνωστικό της πεδίο. Και αυτό, γιατί η φύση τόσο της επιστήμης όσο και του επαγγέλματος 
του αρχιτέκτονα μηχανικού είναι διττή. Συνδυάζει, κατά απολύτως, σύμμετρο τρόπο την επιστήμη με 
την τέχνη.  

Ο αρχιτέκτονας πρέπει να έχει αναπτυγμένο, ισοδυνάμως, το υπολογιστικό-κατασκευαστικό του 
κριτήριο με το αισθητικό κριτήριο· να γνωρίζει άριστα όχι μόνο την εν γένει επιστήμη και το θεωρη-
τικό και τεχνολογικό υπόβαθρο του μηχανικού, αλλά και την όλη δομή, χαρακτηριστικά και διαχρονι-
κή εξέλιξη των πολιτισμών, των κυριότερων περιοχών του πλανήτη μας, από την προϊστορία ως σήμε-
ρα και από κάθε άποψη: τεχνική, ιστορική, κριτική και καλλιτεχνική. Είναι υποχρεωμένος, επιπροσθέ-
τως, να γνωρίζει όλα τα ρεύματα και τάσεις που οδήγησαν στις εν λόγω εξελίξεις και ποια είναι τα 
αποτελέσματα  και επιρροές στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, αλλά και της Τέχνης, ώστε να είναι σε 
θέση να αντλεί από τη γνώση αυτή διδάγματα,  συμπεράσματα και εμπειρίες, να αφομοιώνει αρχές και 
να τις εφαρμόζει στις δικές του προτάσεις και δημιουργίες.  

Θα πρέπει ακόμα να έχει αναπτυγμένες ως ένα μεγάλο βαθμό και τις καλλιτεχνικές του ικανότητες 
και για το λόγο αυτό ως υποψήφιος φοιτητής στις γενικές εξετάσεις εξετάζεται στα ειδικά μαθήματα 
του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου. Οπως είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί συνεχώς τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και τα επιτεύγματα της τεχνικής, έτσι θα πρέπει να παρακολουθεί και τα σύγ-
χρονα καλλιτεχνικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά ρεύματα και προβληματισμούς. Επιβάλλεται, τέλος, 
να είναι ικανός να σχεδιάζει, να ζωγραφίζει, να πλάθει μορφές και προπλάσματα με κάθε πρόσφορο 
μέσο, και σε ανεκτό επίπεδο, ώστε να είναι πάντοτε σε θέση να προβλέπει, αλλά και να «προ-βλέπει», 
να εκφράζει, να αναπαριστά, να προβάλλει και να υποστηρίζει τις προτάσεις του με τέτοιο τρόπο ώστε 
να καθιστά από πολύ νωρίς το χρήστη-εργοδότη του κοινωνό και συνεργό με τις απόψεις του, όσο το 
δυνατόν πολύ πριν υλοποιήσει το κτίσμα που του έχει αναθέσει να πλάσει και να τον πείθει πως το 
αρχιτεκτονικό έργο που θα παράγει, το τελικό αποτέλεσμα, θα ικανοποιεί όλους τους γραπτούς και 
άγραφους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 
 
Οι αναγκαιότητες που εξυπηρετούνται με το νέο Τμήμα 
Εκτός των όσων αναφέρθηκαν στην αρχή, με αρκετά υποκειμενική διάθεση σε ό,τι σχετικώς με την 
αναγκαιότητα εξυπηρέτησης του κυρίαρχου και πρωτεύοντα σκοπού για τον οποίο προτάθηκε και 
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υλοποιήθηκε, το 1999, η ίδρυση του τρίτου Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Ξάνθη, θεωρή-
θηκε ότι με την πρόταση αυτή εξυπηρετούνται και αρκετές άλλες αναγκαιότητες.  

Πιστεύουμε ότι αποτελούσε επιτακτική η ανάγκη να δημιουργηθεί εξ υπαρχής ένα νέο τμήμα το 
οποίο θα θεραπεύει αποκλειστικώς την Αρχιτεκτονική απαλλαγμένο από προκαταλήψεις του παρελθό-
ντος, παρανοήσεις των σημερινών ρευμάτων, μεθόδους διδασκαλίας όχι πάντοτε επιτυχημένες, και 
συστήματα σπουδών τα οποία αποσκοπούν περισσότερο στην καταξίωση και εξασφάλιση του λόγου 
ύπαρξης των διδασκόντων και όχι των διδασκομένων.  

Ενας ακόμα λόγος, και αναγκαιότητα, που επέβαλε την δημιουργία ενός νέου τμήματος ήταν η 
αδήριτη ανάγκη να δημιουργηθούν και εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις: για συνεχή και εντατική εκ-
παίδευση και κατάρτιση με σύγχρονες αντιλήψεις, για την ενδελεχή έρευνα και ανάλυση των σύγχρο-
νων μεθόδων, ρευμάτων και τάσεων τόσο στην Επιστήμη του μηχανικού όσο και στην Αρχιτεκτονική, 
για συστηματική διδασκαλία με κατανοητά προγράμματα σπουδών, και απλά στη δομή, τη ροή και τη 
λειτουργία τους, ώστε ο εκπαιδευόμενος στην αρχιτεκτονική να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τη 
σημασία και την αξία των σημαντικότατων αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων που πρόκειται να του 
εμπιστευθεί, αφειδώς, η πολιτεία μετά την αποφοίτησή του, αλλά και το μέγεθος των υποχρεώσεων 
που προκύπτουν από όλες αυτές τις παροχές, καθώς και των ευθυνών που συνεπάγονται. 

Θα έπρεπε επομένως το καινούργιο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών να είναι έτσι οργανωμένο, 
ώστε να παρέχει τις δυνατότητες για να επιτελείται στους χώρους του, με αποτελεσματικό τρόπο, ένα 
έργο καινούργιο, εκσυγχρονισμένο και εποικοδομητικό με το οποίο θα επιχειρείται η αναβάθμιση της 
επιστήμης και του επαγγέλματος, καθώς και η ακριβής σηματοδότηση και οριοθέτηση των δυνατοτή-
των και αρμοδιοτήτων του. 
 
Ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
Σημαντική αναγκαιότητα επίσης αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, και η εξασφάλιση εκείνων των βασικών 
προϋποθέσεων, με τη βοήθεια των οποίων θα είναι δυνατή η συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Θα πρέπει, 
επομένως, σύμφωνα με τον τρόπο οργάνωσης του Τμήματος, τη βοήθεια του προπτυχιακού προγράμ-
ματος σπουδών, τις ικανότητες των διδασκόντων και των τεσσάρων καθηγητικών βαθμίδων, καθώς 
και τη διατμηματική και διαπανεπιστημιακή συνεργασία με συναδέλφους των συναφών ιδρυμάτων 
της χώρας, αλλά και του εξωτερικού, να υπάρχουν οι αντικειμενικές και αληθείς συνθήκες για ανάπτυ-
ξη συγκεκριμένων κατευθύνσεων ή μεταπτυχιακών ειδικεύσεων. 

Με τη διάρθρωση του προταθέντος προγράμματος σπουδών, αλλά και τα προβλεπόμενα να διδα-
χθούν γνωστικά αντικείμενα θεωρήθηκε ότι είναι απολύτως εφικτό να αναπτυχθούν κατευθύνσεις-κύ-
κλοι σπουδών από το έβδομο εξάμηνο με βάση τις οποίες θα είναι δυνατόν, εν συνεχεία, να οργανω-
θούν και να αναπτυχθούν μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία θα οδηγούν στις ειδικεύσεις: των 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων, Συνόλων και Έργων Τέχνης, των 
Αρχιτεκτόνων-Πολεοδόμων Μηχανικών, των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή 
των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού.  

Είναι ευνόητο ότι από τις κατευθύνσεις αυτές προκύπτουν και αντίστοιχα Διδακτορικά Διπλώ-
ματα. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος έθεσε ως έναν από τους πρωταρχικούς στόχους 
της την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία των βέλτιστων όρων για την οργάνωση 
μεταπτυχιακού Προγράμματος Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, με την  σύνταξη «Κανονισμού 
Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής» και την έγκρισή του από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
μας. Αποτέλεσμα αυτής της πρόβλεψης και επιθυμίας μας είναι να διαθέτει σήμερα το Τμήμα 42 
επιστήμονες Υποψήφιους Διδάκτορες, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι εκπονούν τις Διδακτορικές 
Διατριβές τους και παραλλήλως συμβάλλουν στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες. 
 
Η αποστολή του Τμήματος 
Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, και με πρόθεση να καταστεί δυνατή η υλοποίηση τόσων φιλόδοξων 
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προθέσεων, η εφαρμοζόμενη από το Τμήμα, όπως αναπτύχθηκε, οργάνωση σπουδών αποσκοπεί στο 
να επιτελεστεί, με τον καλύτερο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο, νομοθετημένη από το ιδρυτικό του 
Προεδρικό Διάταγμα, αποστολή του Τμήματος. 

Αποστολή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστή-
μης του αρχιτέκτονα μηχανικού ιδίως στους τομείς της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, της οικοδομικής 
τεχνολογίας, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και της λειτουργικής και αισθητικής 
διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων και κτιρίων και την κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών ικανών να 
μελετούν και να ερευνούν τα θέματα που αφορούν τους παραπάνω τομείς. Συνήθη ή εξειδικευμένα, τα 
οποία αναφέρονται στη σύλληψη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση του κτισμένου 
περιβάλλοντος από επιστημονική και τεχνολογική άποψη, αλλά και από άποψη καλλιέργειας, προστα-
σίας και διατήρησης των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αρχών και παραδόσεων. 

 
Οι σκοποί και οι στόχοι του Τμήματος, μέσα από την αναλυτική και εκτενή παρουσίαση που προη-
γήθηκε, δεν έχουν αλλάξει και δεν υπάρχει ουσιαστική απόκλιση από τους επίσημα διατυπωμένους 
(στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχους και για το λόγο αυτό δεν τίθεται θέμα αναθεώρησής τους. Είναι προφανές 
όμως ότι για την ανάπτυξη του Τμήματος ισχυρή τροχοπέδη αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός 
θέσεων ΔΕΠ (συνολικά 21) που καθόρισε το Υπουργείο στο ιδρυτικό ΦΕΚ του Τμήματος. Ο αριθμός 
αυτός πρέπει να αναθεωρηθεί και να αυξηθεί τουλάχιστον στο διπλάσιο ώστε να δίνει τη δυνατότητα 
ευρύτερου προσανατολισμού του Τμήματος. Σε αντίθετη περίπτωση θα υποθηκευθεί ανε-πανόρθωτα 
το μέλλον της Αρχιτεκτονικής του Δ.Π.Θ. 
 
2.5       Διοίκηση του Τμήματος 
 
2.5.1    Επιτροπές 
 
Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών δεν λειτουργούν θεσμοθετημένες επιτροπές. Ο Πρόεδρος της 
Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στις Γενικές Συνελεύσεις 
του Τμήματος συγκροτεί σε συναίνεση με τα μέλη της, κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, τη σύσταση Επι-
τροπών ανάλογα με τα θέματα που προκύπτουν προς διερεύνηση ή την αντικατάσταση μελών σε 
υφιστάμενες επιτροπές όπως οι ακόλουθες: Προγράμματος Σπουδών, Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχε-
δίου Ανάπτυξης, Οδηγού Σπουδών, Εσωτερικής Αξιολόγησης, Επιτροπή διενέργειας Πρόχειρων Δια-
γωνισμών και πάσης φύσεως οργάνων ειδών και υλικών, Αναγνωρίσεων Μαθημάτων από 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Κατατακτηρίων εξετάσεων, Προγράμματος Ανταλλαγής Φοιτητών-Αναγνωρίσεις, 
Σύνδεσης φοιτητών-αποφοίτων με το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα, Σύμβουλοι Σπουδών κ.ά.  
 
2.5.2 Εσωτερικοί Κανονισμοί 
 
Για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων δεν έχει ακόμη συνταχθεί εσωτερικός Κανονισμός δεδομένου ότι δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμα η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία πλήρωσης όλων των 
απαραίτητων εκείνων θέσεων και βαθμίδων μελών ΔΕΠ με τα οποία θα καταστεί δυνατόν να λειτουρ-
γήσει αυτοδύναμα. Για το λόγο αυτό κατά την παρούσα φάση της λειτουργίας του έχει εφαρμογή ο 
Κανονισμός Σπουδών των άλλων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, όσοι Κανονισμοί έχουν ήδη 
εγκριθεί από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος και επικυρωθεί από τη Σύγκλητο του 
Ιδρύματος, καθώς και η κείμενη νομοθεσία. Τακτικά μέλη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, 
εκτός του Προέδρου, ο οποίος προέρχεται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, είναι τα έως σήμερα εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος καθώς και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών. Σε αυτό το πλαίσιο: 

Με Απόφαση της με αριθ. 3/24-01-2002 της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αρ-
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χιτεκτόνων Μηχανικών και Αποφάσεις των με αριθ. 45/565/28-02-2002, Θέμα Δ19, και με αριθ. 
49/25-09-2003, Θέμα 1 της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συντάχθηκε ο Κα-
νονισμός εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής. 

Με Απόφαση της με αριθ. 1/18-09-2003 συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  και της με αριθ. 36/582/25-09-2003, Θέμα Β4, συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. συντάχθηκε ο Κανονισμός εκπόνησης Διατριβής στην Διδακτική Ενότητα: 
«Εισαγωγή στη Αρχιτεκτονική Έρευνα–Διάλεξη». 

Με Απόφαση της με αριθ. 1/18-09-2003 συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και με Απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης με αριθ. 36/582/25-09-2003, Θέμα Β4, συντάχθηκε ο Κανονισμός εκπόνησης Διπλωματι-
κής Εργασίας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δ.Π.Θ. 
 
2.5.3 Διάρθρωση Τομέων 
 
Οι Τομείς σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Ν. 12068/82 αλλά και τη διεθνή πρακτική, αποτελούν τη βα-
σική ακαδημαϊκή και ερευνητική μονάδα, η οποία συνθέτει την πρωτεύουσα δομή του Τμήματος. Οι 
τομείς καλύπτουν, στηρίζουν και προάγουν τη διδασκαλία και την έρευνα μέρους του γνωστικού 
αντικειμένου του Τμήματος, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Με πρόταση της 
Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και απόφαση της Συγκλήτου συστάθηκαν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οι προταθέντες 
Τομείς και εν συνεχεία, μετά την αποδοχή της από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ακολούθησε η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης: Y.A. B1/297 της  26-07-
2000 (ΦΕΚ 972Β/03-08-2000). Με βάση την απόφαση αυτή προβλέπεται η λειτουργία τεσσάρων 
Τομέων με διαφορετικές περιοχές στους οποίους κατανέμονται τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνη-
τικού Προσωπικού (ΔΕΠ): 
                                     
Τομέας Α: Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  
που συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα της δομικής στατικής, της τεχνολογίας δομήσιμων υλικών, 
του οπλισμένου και προεντεταμένου σκυροδέματος, των μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών-δι-
κτύων στο χώρο, της τοπογραφίας-αποτυπώσεων του χώρου, φωτογραμμετρία και γεωγραφικά συστή-
ματα πληροφοριών, των ανωτέρων μαθηματικών, της εφαρμοσμένης γεωμετρίας, προοπτικής και 
σκιαγραφίας, των πιθανοτήτων και στατιστικής και της δομικής φυσικής. 
 
Τομέας B: Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 
που συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα της γενικής ιστορίας της τέχνης, της ζωγραφικής, της πλαστι-
κής, των ειδικών ηλεκτρονικών λογισμικών προγραμμάτων-επεξεργασία κειμένων και σχεδίων ή γρα-
φικών αναπαραστάσεων σε δύο ή τρεις διαστάσεις, των οπτικοακουστικών τεχνών, σε συνδυασμό και 
σε σχέση με τα δεδομένα, τις βασικές αρχές και έννοιες και τις παραμέτρους, το νομικό και τεχνικό 
πλαίσιο της επιστήμης και του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα μηχανικού, καθώς και οι επιστήμες της 
οικονομίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας. 
 
Τομέας Γ: Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών  
που συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα των αρχιτεκτονικών συνθέσεων γενικής και ειδικής κτηριο-
λογίας, της μορφολογίας και ρυθμολογίας, της οικοδομικής, της συντήρησης και αποκατάστασης ιστο-
ρικών κτιρίων και συνόλων, της ιστορίας της αρχιτεκτονικής καθώς και της αρχιτεκτονικής οργάνω-
σης χώρων και μικροπεριβάλλοντος σε συνδυασμό και σε σχέση τόσο με τα δεδομένα, τις βασικές 
αρχές και έννοιες και τις παραμέτρους που καθορίζουν την αρχιτεκτονική σύνθεση και τις εν γένει 
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κτηριολογικές, κτηριοδομικές, μορφολογικές, τεχνολογικές ανάγκες και απαιτήσεις όσο και με γνώμο-
να την αξιοποίηση των διαχρονικών εμπειριών και συμπερασμάτων που προκύπτουν από  τη μελέτη, 
τεκμηρίωση και επιστημονική έρευνα των διαφόρων εκφάνσεων και τάσεων που παρουσίασε διαχρο-
νικά η τέχνη της αρχιτεκτονικής. 
 
Τομέας Δ: Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού  
που συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα της πολεοδομίας, της χωροταξίας και της αρχιτεκτονικής 
τοπίου, σε συνδυασμό και σε σχέση με τις γενικές αρχές, έννοιες θεωρίες και διαχρονικά επιτεύγματα 
των επιστημών αυτών αλλά και σε συνάρτηση με τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ρεύματα που 
χαρακτήρισαν κάθε εποχή, τις επικρατούσες τάσεις και σχέσεις οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και τις 
εφαρμοζόμενες διαδικασίες και στρατηγικές παρέμβασης για τον πολεοδομικό ή χωροταξικό σχεδια-
σμό αυτοτελών περιοχών, αναπλάσεων ή χωροθέτησης οικιστικών συνόλων. 
 
Η παραπάνω διάθρωση των Τομέων ανταποκρίνεται πλήρως στο υφιστάμενο Πρόγραμμα Σπουδών με 
γνώμονα όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, που αποτέλεσαν και τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις του 
εμπνευστή και δημιουργού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ., Καθηγητή Χ. Αθα-
νασόπουλου, ο οποίος διετέλεσε επί μία εξαετία Πρόεδρος του Τμήματος. Ο ίδιος προώθησε, εδραίω-
σε και στήριξε αποφασιστικά τη λειτουργία του με στόχο την όσο το δυνατόν υψηλότερη στάθμη εκ-
παίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης. Οι επιλογές του όσον αφορά στο χαρακτήρα και το περιεχό-
μενο του Προγράμματος Σπουδών καθόρισαν τη φυσιογνωμία του Τμήματος. Σήμερα, δέκα χρόνια 
αργότερα από την ίδρυση και λειτουργία του, ζώντας σε μία εποχή έντονων προκλήσεων, προβληματι-
σμών και αναθεώρησης των πάντων σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι προφανές ότι το πλαίσιο δεδομένων 
έχει διαφοροποιηθεί και είναι αναγκαία η αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, μέσα από διεξο-
δική μελέτη και συζήτηση και προτάσεις των μελών που απαρτίζουν το Τμήμα αυτό. Κατά συνέπεια 
και η σημερινή διάρθρωση των θεσμοθετημένων Τομέων πιθανόν να χρήζει αναθεώρησης.       
 
Ίδρυση Εργαστηρίων στους Τομείς 
 
Πρωταρχικό μέλημα, της ίδιας σπουδαιότητας και βαθμού επείγοντος, όπως αυτού για τη σύσταση 
Τομέων, αποτέλεσε από τα πρώτα κιόλας στάδια της λειτουργίας του Τμήματος και η ίδρυση των προ-
βλεπόμενων από τη Μελέτη Σκοπιμότητας επτά Εργαστηρίων χωρίς τα οποία δεν θα ήταν δυνατή η 
εύρυθμη και ισόρροπη ανάπτυξη των νομοθετημένων δραστηριοτήτων τους και η ορθολογική κατανο-
μή των διδασκόντων με γνώμονα τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν. ΄Ετσι, μετά από μία σειρά 
ερευνών και ανάλογων μελετών του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, σχετικών με τη βέλτιστη λειτουρ-
γία ενός Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις, με τις οποίες επι-
χειρήθηκε να αντιμετωπιστεί η πληρέστερη υλοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικα-
σιών που προδιαγράφει το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών: 
 
 Απόφαση της με αριθ. 3/24-01-2002 της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτε-

κτόνων Μηχανικών και 
 Απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με αριθ. 58/565/28-02-2002, 

Θέμα Δ17, «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Εργαστηρίων, των Εκθέσεων 
Σκοπιμότητας Ίδρυσης των Εργαστηρίων, καθώς και της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των 
υπό ίδρυση Εργαστηρίων». 

 
Με αφετηρία τις αποφάσεις αυτές εκδόθηκε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα: Π.Δ. υπ’ αριθ. 27 
(Φ.Ε.Κ. 27Α/10-02-2003). 
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Τα θεσμοθετημένα Εργαστήρια που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είναι τα παρακάτω: 
 
1. Εργαστήριο Εικαστικών Ηλεκτρονικών και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών 
2. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών Ι: Γενικής Κτιριολογίας 
3. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙ: Ειδικής Κτιριολογίας 
4. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙΙ: Μορφολογίας και Ρυθμολογίας  
5. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙV:  Οργάνωσης Χώρων και 

Μικροπεριβάλλοντος 
6. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών V: Οικοδομικών Συνθέσεων και 

Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας   
7. Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ερευνών  
 
Κάθε Εργαστήριο έχει στελεχωθεί από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος, 
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. 
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Πίνακας 2.1 Λειτουργίες, χώροι και επιφάνειες στην υφιστάμενη κατάσταση, στο κτήριο της 
Βιβλιοθήκης 

 
α/α Λειτουργίες Θέση Επιφάνεια (μ2) 

1 Κοινόχρηστες Λειτουργίες 

 Είσοδος – Υποδοχή ισόγειο & όροφος 350

 Εσωτερική Κυκλοφορία ισόγειο & όροφος 250

 Μερικό σύνολο  600

Α Κύριες Λειτουργίες 

2 & 3 Διοίκηση – Γραμματεία 

 Αίθουσα Γ.Σ. Τμήματος ισόγειο 60

 Γραμματεία – Φοιτητικά ισόγειο 39

 Μερικό σύνολο  99

4 Χώροι Διδασκαλίας 

 Σχεδιαστήριο Α΄ Έτους ισόγειο 100

 Σχεδιαστήριο Β΄ Έτους όροφος 405

 Σχεδιαστήριο Γ΄ Έτους όροφος 405

 Σχεδιαστήριο Δ΄ Έτους όροφος 185

 Σχεδιαστήριο Ε΄ Έτους όροφος 185

 Υπολογιστικό Κέντρο ισόγειο 57

 Αίθουσα Εικαστικών ισόγειο 250

 Αίθουσα Προβολών (μικρή) ισόγειο 30

 Μερικό σύνολο  1.617

5 Εργαστήρια (Γραφεία διδασκόντων) 

 Γραφεία (με τον διάδρομο) ισόγειο 305

 Γραφείο Εικαστικών  ισόγειο 46

 Μερικό σύνολο  351

 Σύνολο Κύριων Λειτουργιών (καθαρό)  2.067

Β Υποστηρικτικές Λειτουργίες 

6 Βοηθητικοί Χώροι 

 Χώροι Υγιεινής ισόγειο & όροφος 100

 Αποθηκευτικοί χώροι ισόγειο & όροφος 100

 Αποθηκευτικοί χώροι υπόγειο 

7 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υπόγειο 
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Πίνακας 2.2 Λειτουργίες, χώροι και επιφάνειες στην περίπτωση προσωρινής εγκατάστασης 
στον όροφο του Κτηρίου της Βιβλιοθήκης 

 
α/α Λειτουργίες  Επιφάνεια (μ2) 

1 Κοινόχρηστες Λειτουργίες  

 Είσοδος - Κινήσεις  250 

 Χώροι Υγιεινής  50 

 Μερινό σύνολο 300 

Α ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

2 & 3 Διοίκηση - Γραμματεία  

 Αίθουσα Γ.Σ. Τμήματος  60 

 Γραμματεία - Φοιτητικά  60 

 Μερικό σύνολο 120 

4 Χώροι Διδασκαλίας  

 Σχεδιαστήριο Α΄ Έτους  100 

 Σχεδιαστήριο Β΄ Έτους 185 

 Σχεδιαστήριο Γ΄ Έτους 250 

 Σχεδιαστήριο Δ΄ Έτους 250 

 Σχεδιαστήριο Ε΄ Έτους 185 

 Αίθουσα Εικαστικών 220 

 Αίθουσα Παρουσιάσεων  100 

 Καμαρίνια Διπλωματικών  300 

 Υπολογιστικό Κέντρο  60 

 Μερικό σύνολο 1.650 

5 Εργαστήρια (Γραφεία Διδασκόντων) 

 Γραφεία  350 

 Σύνολο Κύριων Λειτουργιών (καθαρό) 2.120 

Β ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

6 Βοηθητικοί Χώροι  

 Αποθηκευτικοί Χώροι 50 

 Αποθηκευτικοί Χώροι Υπόγειο 

Γ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  Υπόγειο 
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Πίνακας 2.3 Λειτουργίες, χώροι και επιφάνειες σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτηριολογικό 
πρόγραμμα 

 
α/α Λειτουργίες Επιφάνεια (μ2) 

Α ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

1 Κεντρικές Λειτουργίες  

1.1 Είσοδος - Υποδοχή  150 

1.2 Κεντρικό Αμφιθέατρο  500 

1.3 Βιβλιοθήκη 162 

1.4 Αίθουσα εκθέσεων  200 

1.5 Κυλικείο  100 

1.6 Χώροι Υγιεινής  100 

 Μερικό Σύνολο 1.212 

2 Διοίκηση  

2.1 Γραφείο Προέδρου  15 

2.2 Γραμματεία Προέδρου 10 

2.3 Αίθουσα Γ.Σ. Τμήματος  80 

2.4 Αίθουσες Γ.Σ. Τομέων  100 

2.5 Προθάλαμος - Καθιστικό  50 

2.6 Ιματιοθήκη 13 

2.7 Χώροι Υγιεινής 25 

 Μερικό σύνολο 293 

3 Γραμματεία  

3.1 Γραμματέας 15 

3.2 Αρχείο  28 

3.3 Πρωτόκολλο - Κλητήρας 20 

3.4 Τηλεφωνικό κέντρο  20 

3.5 Γραμματεία - Φοιτητικά  150 

3.6 Ιματιοθήκη 40 

3.7 Χώροι Υγιεινής 25 

 Μερικό σύνολο 303 

4 Χώροι Διδασκαλίας 

4.1 Σχεδιαστήριο Α΄ Έτους  460 

4.2 Σχεδιαστήριο Β΄ Έτους 460 

4.3 Σχεδιαστήριο Γ΄ Έτους 460 

4.4 Σχεδιαστήριο Δ΄ Έτους 590 

4.5 Σχεδιαστήριο Ε΄ Έτους 640 

4.6 Σχεδιαστήριο Διπλωματικών (Καμαρίνια) 310 

4.7 Αμφιθέατρα  330 

4.8 Υπολογιστικό Κέντρο 285 

4.9 Αίθουσα Ελεύθερου Σχεδίου 160 

4.10 Αίθουσα Ζωγραφικής (χρώμα) 215 

4.11 Αίθουσα Γλυπτικής 322 

4.12 Αίθουσα Κατασκευών  235 

4.13 Χώρος Αποθήκευσης Οργάνων 80 
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4.14 Χώροι Υγιεινής  48 

 Μερικό σύνολο 4.595 

5 Εργαστήρια  

5.1 Τομέας Β. Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών & 
Οπτικοακουστικών Εφαρμογών 

570 

5.2 Τομέας Γ. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών Ι: 
Γενικής Κτιριολογίας 

625 

5.3 Τομέας Γ. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙ: 
Ειδικής Κτιριολογίας  

625 

5.4 Τομέας Γ. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ΙΙΙ και Ερευνών 
ΙΙΙ: Μορφολογίας & Ρυθμολογίας  

565 

5.5 Τομέας Γ. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών 
ΙV: Οργάνωσης Χώρων & Μικροπεριβάλλοντος 

565 

5.6 Τομέας Γ. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών V: 
Οικοδομικών Συνθέσεων & Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας  

875 

5.7 Τομέας Δ. Εργαστήριο Πολεοδομικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού 
& Ερευνών 

550 

 Μερικό σύνολο 4.375 

 Σύνολο Κύριων Λειτουργιών (καθαρό) 10.778 

Β ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

6 Βοηθητικοί χώροι  

6.1 Αποθηκευτικοί χώροι  320 

6.2 Χώροι Προσωπικού 130 

6.3 Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης 1260 

 Μερικό σύνολο 1.710 

7 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις  

7.1 Συντηρητής   

7.2 Ηλεκτροστάσιο  

7.3 Υποσταθμός ΔΕΗ  

7.4 Ψυκτοστάσιο - Κλιματισμός   

7.5 Λεβητοστάσιο  

7.6 Δεξαμενές Καυσίμων  

7.7 Δεξαμενές Πυρόσβεσης  

7.8 Διάδρομοι - Κυκλοφορία   

7.9 Φρεάτια - Εξαερισμός   

 Μερικό σύνολο 1.000 

 Σύνολο χώρων (καθαρό) 12.488,00 

 Γενικό Σύνολο μικτών χώρων (προσαύξηση καθαρών χώρων κατά 
20%) 

14.985,60 
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Πίνακας 2.4  Eξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος: 2005 - 2010 
 
                                
                               
Ακαδημαϊκά Έτη 

  
2009 - 10 

 
2008 - 09 

 
2007 - 08 

 
2006 - 07 

 
2005 - 06 

Καθηγητές Σύνολο - - - - - 

Από εξέλιξη*      

Νέες προσλήψεις*      

Συνταξιοδοτήσεις*      

Παραιτήσεις*      

Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 3 3 1 1 1 

Από εξέλιξη*             2    

Νέες προσλήψεις*      

Συνταξιοδοτήσεις*      

Παραιτήσεις*      

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 14 14 16 17 17 

Από εξέλιξη*      

Νέες προσλήψεις*             2 

Συνταξιοδοτήσεις*      

Παραιτήσεις*           1   

Λέκτορες 
Καθηγητές Εφαρμογών 

Σύνολο 1 1 1 1 1 

Νέες προσλήψεις*             1 

Συνταξιοδοτήσεις*      

Παραιτήσεις*      

Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Σύνολο      

Διδάσκοντες 
επί συμβάσει** 

Σύνολο 69 54 54 54 40 

Τεχνικό προσωπικό 
εργαστηρίων 

Σύνολο 2 2 2 2 2 

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο 6 6 4 8 8 

 
* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος 
** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (χειμερινό – εαρινό) 
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Πίνακας 2.5  Εξέλιξη των εγγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών: 
2005 - 2010 

 
Ακαδημαϊκά έτη 2009 - 2010 

 
2008 - 2009 2007 - 2008 2006 - 2007 2005 - 2006 

Προπτυχιακοί 562 489 484 502 454 

Μεταπτυχιακοί - - - - - 

Διδακτορικοί 48 48 44 40 28 

 
 
 
Πίνακας 2.6  Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος: 2005 - 2010 
 
Ακαδημαϊκά έτη 2009 - 2010 

 
2008 - 2009 2007 - 2008 2006 - 2007 2005 - 2006 

Εισαγωγικές εξετάσεις 98 99 80 76 76 

Μετεγγραφές* - (-34) ( -31) (1-36) ( 2 -26) 

Κατατακτήριες εξετάσεις - 5 6 6 5 

Άλλες κατηγορίες 6 12 5 14 19 

Σύνολο 104 82 60 61 76 

 
*  Στις μετεγγραφές αναγράφεται ο καθαρός αριθμός μετεγγραφομένων φοιτητών (εισροές – εκροές) 
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Πίνακας 2.7  Διδάσκοντες και φοιτητές στην Αρχιτεκτονική του Δ.Π.Θ. ως προς το Ε.Μ.Π. 
και το Α.Π.Θ. (στοιχεία Μαρτίου 2009) 

 
 Τ.Α.Μ.-Δ.Π.Θ. Τ.Α.Μ.-Ε.Μ.Π. Τ.Α.Μ.-Α.Π.Θ. 

Μέλη Δ.Ε.Π. 18 90 73 

Διοικητικό Προσωπικό 
6 (ενεργό διοικητικό 
προσωπικό 4 και 2 σε 

άδεια) 
18 

27  (4 στη Γραμματεία 
του Τμήματος και 23 
στις Γραμματείες των 

Τομέων) 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό 
Προσωπικό 

2 8 6 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - * 4 

Ειδικό Ερευνητικό και 
Εργαστηριακό Διδακτικό 
Προσωπικό 

 
- 

 
* 

 
3 

Συμβασιούχοι διδάσκοντες  
(ΠΔ 407/80) 

29 διδάσκοντες με 
μερική απασχόληση 

(<6/6) 

 
10 

 
21 

Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) από 
άλλα Τμήματα και Σχολές του ίδιου 
Πανεπιστημίου  

 
3 

 
* 

 
22 

Επιστημονικοί Συνεργάτες  1 5 5 

Αποσπασμένοι από άλλες 
υπηρεσίες  

 
3 

 
* 

 
* 

Αριθμός φοιτητών έως το 10° 
εξάμηνο 

347 925 667 

Αριθμός φοιτητών έως το 10° 
εξάμηνο/ μέλος Δ.Ε.Π. 

347 / 18 = 19.3 925 / 90 = 10.3 667 / 73 = 9.13 

Ενεργοί φοιτητές  549 1583 1100 

Συνολικός αριθμός φοιτητών  549 1958 1474 

Συνολικός αριθμός μαθημάτων στο 
Πρόγραμμα Σπουδών 
(Υποχρεωτικά, κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικά και η διάλεξη)  

 
97 

 
104 

 

Μεταπτυχιακά προγράμματα  Υπό ίδρυση (1) 

Συντονίζει 3 
διατμηματικά 

μεταπτ. 
προγράμματα και 
συμμετέχει σε άλλα 

2 

Συντονίζει 3 
διατμηματικά μεταπτ. 
προγράμματα και 

συμμετέχει σε άλλο 1 

 
*Δεν διατίθεται στο διαδίκτυο 
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3.  Προγράμματα Σπουδών 
 
 
3.1  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
 
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων διαμορφώθηκε το 1998, μετά από μακρά διά-
ρκεια επεξεργασίας προγραμμάτων σπουδών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του εξωτερικού. Τα προγράμ-
ματα που επιλέχθηκαν, μελετήθηκαν αναλυτικά προκειμένου να γίνει μία συγκριτική εξέτασή τους σε 
σχέση με τα προγράμματα των Τμημάτων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και του προτει-
νόμενου δικού μας, με στόχο την απολύτως διακριτή παράθεση συγκεκριμένων γνωστικών αντικει-
μένων-μαθημάτων, τα οποία, αθροιστικώς και μετά από ένα πενταετή κύκλο σπουδών, θα προσδώ-
σουν στον εκπαιδευόμενο αφενός την αρμόζουσα –για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ενδιαφέροντα και τις 
σύγχρονες ακαδημαϊκές τάσεις– κατάρτιση και επιμόρφωση και αφετέρου το συγκεκριμένο δίπλωμα, 
το οποίο και θα αποτελεί το μοναδικό μέσο πρόσβασης στον επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό χώρο. Από 
τότε, έχουν γίνει μικρές βελτιώσεις χωρίς να ανατρέπουν το πνεύμα και το περιεχόμενο του προγράμ-
ματος σπουδών (βλ. Πίνακες 3.1 – 3.5). 

Με βάση το υφιστάμενο Πρόγραμμα Σπουδών ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων για την από-
κτηση του διπλώματος είναι 97, εκ των οποίων τα 73 είναι υποχρεωτικά και τα 14 είναι κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά, μεταξύ 24 προτεινόμενων μαθημάτων. Στα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνεται η 
εκπόνηση της Διάλεξης στο ένατο εξάμηνο των σπουδών, η οποία έχει τη μορφή ερευνητικής εργα-
σίας. Στο δέκατο εξάμηνο εκπονείται η Διπλωματική Εργασία. Το σύνολο των μαθημάτων αντιστοιχεί 
με 333 διδακτικές μονάδες ως ελάχιστο σύνολο υποχρεωτικό και 425 ως μέγιστο σύνολο προαιρετικό, 
στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η αναλυτική παρουσίαση του 
προγράμματος προπτυχιακών σπουδών βρίσκεται στον «Οδηγό Σπουδών 2009-2010» (βλ. Παράρτημα 
ΙΙΙ). 

Η αναδιαμόρφωση του προγράμματος σπουδών δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Προϋπόθεση η «οριο-
θέτηση» της αρχιτεκτονικής που αποτελεί ιδιαιτέρως σύνθετο έργο, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε 
πολλές άλλες επιστήμες και πεδία γνώσης, έρευνας και δράσης. Και τούτο, διότι ενώ ο κορμός της 
εντοπίζεται στο σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους κτηρίων και του δομημένου 
και οργανωμένου χώρου και της πόλης, είναι ακριβώς ο κορμός αυτός που διαρκώς οφείλει να συνδια-
λέγεται επιστημονικά, να τροφοδοτείται και να υποστηρίζεται από τομείς ευρύτατους όπως η τέχνη, η 
πλαστική, η αισθητική, οι φυσικοί νόμοι και τα υλικά δόμησης, διάφορες ανθρωπιστικές επιστήμες 
(κοινωνιολογία, ψυχολογία, ιστορία κ.λπ.). Ως αποτέλεσμα αυτής της πολυμέρειας θα μπορούσαμε να 
διακρίνουμε διάφορους προσανατολισμούς που επιλέγονται στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση, ανάλογα 
με τις εκάστοτε προτεραιότητες και την έμφαση που οι φορείς της εκπαίδευσης αυτής θέτουν. 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δ.Π.Θ. ακολουθεί την αρχιτεκτονική εκπαιδευτική κατεύθυνση που 
στοχεύει στη δημιουργία αρχιτεκτόνων που, παράλληλα με τη συνθετική τους επάρκεια, θα είναι ικα-
νοί να αναλάβουν το θεσμοθετημένο ρόλο του γενικού μελετητή, δηλαδή του επικεφαλής και συντονι-
στή μιας διακλαδικής ομάδας τεχνικών (ειδικών μελετητών που εμπλέκονται στην παραγωγή των πά-
σης φύσεως κτιριακών έργων.) Προς τούτο, η εκπαιδευτική αυτή κατεύθυνση επιδιώκει την ολοκλή-
ρωση και πλαισίωση του πρωταρχικού και θεμελιώδους πυρήνα της, δηλαδή των μαθημάτων αρχιτε-
κτονικού σχεδιασμού και συνθέσεων με τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία-μαθήματα τεχνικών γνώσεων 
που θα εξασφαλίσουν επαρκή κατασκευαστική αντίληψη. Είναι το μοντέλο του «αρχιτέκτονα μηχανι-
κού» που, με μικρές μεταξύ τους  διαφοροποιήσεις, ακολουθούν όλες οι αρχιτεκτονικές σχολές της 
χώρας. 

Κεντρικό και ιδιαίτερο αντικείμενο στις σπουδές αρχιτεκτονικής στο Δ.Π.Θ. αποτελεί η δημιουρ-
γία του αρχιτεκτονήματος από την σύλληψη και επεξεργασία του έως την ολοκλήρωσή του ως πλή-
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ρους, ενιαίας, πνευματικής και υλικής υπόστασης. 
Σήμερα που, στο ευρύτερο πεδίο προβολής και πληροφόρησης, τυγχάνουν ιδιαιτέρως μεροληπτι-

κής μεταχείρισης τάσεις στην αρχιτεκτονική οι οποίες υποθάλπουν άκρατη ελευθεριότητα, ακατανόη-
τη πολυπλοκότητα και βραχύβιο εντυπωσιασμό, οι οποίες προτάσσουν το μεμονωμένο έναντι του 
συλλογικού και την κυριαρχία της εικόνας, (τάσεις που, κατ’ επέκταση, υπεισέρχονται με διαβρωτικές 
συνέπειες και στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση), τα προαναφερθέντα ποιοτικά χαρακτηριστικά (που, σε 
ικανό βαθμό, ανάγουν σε διαχρονικά διδάγματα και ευρύτατες στοχεύσεις του Μοντέρνου Κινήμα-
τος), παρέχουν γόνιμες προοπτικές – ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης. Προσφέρουν στους εκπαιδευ-
όμενους μελλοντικούς αρχιτέκτονες τη δυνατότητα να εδραιώσουν την προσωπική τους διαδρομή σε 
συνειδητές, τεκμηριωμένες και, το κυριότερο, επικοινωνήσιμες αφετηρίες, βάσεις και αξίες.  

Ενώ ο προσανατολισμός στο Δ.Π.Θ. προς τον αρχιτέκτονα-μηχανικό είχε ως αναπόφευκτη συνέ-
πεια την ύπαρξη αρκετών μαθημάτων δομικού-κατασκευαστικού περιεχομένου, εντούτοις, υπάρχει 
σήμερα μία πληθώρα μαθημάτων (97 συνολικά) που, τελικώς, δεν αποτυπώνουν με σαφήνεια τον προ-
σανατολισμό του Τμήματος όπως αυτός σκιαγραφήθηκε παραπάνω. Ταυτόχρονα, δεν αντιπροσωπεύο-
νται επαρκώς ζητήματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, αρχιτεκτο-
νικής τοπίου και χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας. Κύρια αιτία γι’ αυτό δεν αποτέλεσαν οι επιλογές στο 
σχεδιασμό του Τμήματος, αλλά ο περιορισμένος αριθμός θέσεων ΔΕΠ (συνολικά 21) στο ιδρυτικό 
ΦΕΚ, που δεν έδινε την πολυτέλεια προσανατολισμού προς τις σύγχρονες, ενδιαφέρουσες και απα-
ραίτητες αυτές περιοχές. 

Αφού το Τμήμα επαναδιατυπώσει ακριβέστερα την εκπαιδευτική κατεύθυνση που ήδη ακολουθεί, 
θα αναμορφωθεί αντιστοίχως το πρόγραμμα σπουδών με δραστική περικοπή του συνόλου των μαθη-
μάτων, της τάξης του 20÷30%. Ο μόνος τρόπος όμως να αναπροσαρμόσει και να αποσαφηνίσει το 
Τμήμα το σημερινό του προσανατολισμό είναι να αυξηθεί ο αριθμός θέσεων ΔΕΠ (από 21 που προ-
βλέπει το ιδρυτικό ΦΕΚ) σε 35÷40, γεγονός που θα επιτρέψει στο Τμήμα να αναπτύξει σε μεγαλύτερο 
βαθμό και τις επιστημονικές περιοχές που θα ήθελε, αλλά ελλείψει προσωπικού δεν κατάφερε να 
αναπτύξει. Ήδη, η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών έχει αναλάβει να κωδικοποιήσει τις προτάσεις 
των Τομέων που αφορούν τη σύνταξη του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2010–2011 και να εισηγηθεί σχετικά στο Τμήμα. 
 
3.2  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 
Στο πανεπιστήμιο δεν μεταδίδεται μόνο η γνώση αλλά και γεννάται νέα γνώση μέσω της έρευνας. Η 
έρευνα συνιστά τον υπαρξιακό πυλώνα της πανεπιστημιακής γνώσης που διαφοροποιεί μάλιστα το 
ένα πανεπιστημιακό Τμήμα από το άλλο. Στο ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό και εργασιακό περιβάλλον 
και στο χώρο της αρχιτεκτονικής η έρευνα δεν μπορεί πλέον να γίνεται συγκυριακά και κατά περίπτω-
ση, αλλά οργανωμένα, συστηματικά και μεθοδικά. Το πρώτο επίπεδο οργανωμένης έρευνας με έμφα-
ση στην εξειδικευμένη γνώση και σε μεγάλο βαθμό επαγγελματικό προσανατολισμό είναι οι οργανω-
μένες μεταπτυχιακές σπουδές.  
 
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Δ.Π.Θ. έχει ήδη προετοιμάσει ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην περιοχή της αποκατάστασης και συντήρησης μνημείων, με τίτλο «Αποκατάσταση και Επανά-
χρηση Μνημείων και Οικιστικών Συνόλων», που είναι υπό έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και 
αναμένεται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό  έτος  2010-2011.  

Η αναγκαιότητα ίδρυσης του προαναφερόμενου ΠΜΣ βασίζεται στο γεγονός ότι το Δ.Π.Θ. βρί-
σκεται σε μια παραμεθόρια περιοχή, που συνορεύει με χώρες που διαχρονικά μοιράστηκαν κοινές 
τύχες και πληθυσμούς, ήρθαν σε στενές σχέσεις (ειρηνικές είτε όχι) και η διάχυση των πολιτισμικών 
στοιχείων είναι γεγονός. Η γειτνίαση αυτή αποτελεί ένα ισχυρό δεδομένο και για το Τμήμα που 
εδρεύει στην πόλη της Ξάνθης, η οποία έχει το προνόμιο να διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα παρα-
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δοσιακά οικιστικά σύνολα της Βορείου Ελλάδος – και όχι μόνο. Το τελευταίο συνιστά μια πρόκληση 
για το Τμήμα που αντλεί νομοτελειακά τα θέματά του από αυτή τη ζώσα και τόσο πολυποίκιλη 
κοινωνία, από ένα δομημένο περιβάλλον που συνδυάζει τα παραδοσιακά με τα νεωτερικά στοιχεία. Η 
συγκυρία αυτή έρχεται να συμπλεύσει με την αναγνωρισμένη διεθνώς ανάγκη να διατηρηθούν και να 
ενταχθούν με δυναμικό τρόπο στη σύγχρονη ζωή τα παραδοσιακά στοιχεία των οικιστικών συνόλων 
που δίνουν το διαφορετικό, ιστορικό χαρακτήρα στις πόλεις μας και αποτελούν ισχυρό παράγοντα 
ταυτότητας των κατοίκων τους.  

Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο περιεχόμενο του ΠΜΣ έρχεται να αντα-
ποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να παίξει το Τμήμα στην τοπική κοι-
νωνία, συνδυάζοντας παράλληλα και μια από τις πιό σύγχρονες τάσεις στην διδασκαλία της Αρχιτε-
κτονικής, παρέχοντας εξειδικευμένη, υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή γνώση, για την κάλυψη των 
αναγκών σε εξειδικευμένα τεχνικά ή διοικητικά στελέχη.  
 Το ΠΜΣ έχει διάρκεια 18 μηνών και ακολουθεί 2 ετή κύκλο-δομή η οποία έχει δοκιμαστεί σε 

άλλες Αρχιτεκτονικές Σχολές, αποφεύγοντας την υπέρμετρη εντατικοποίηση, και δίνοντας έμφαση 
στην εδραία και σε βάθος απόκτηση γνώσεων. Η σύνθεση του προγράμματος στοχεύει στην παρο-
χή βασικών μεταπτυχιακών γνώσεων στο αντικείμενο, από ένα σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων, 
και παράλληλα παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων γνώσεων που να ανταποκρίνεται στα 
ενδιαφέροντα πολλών ειδικοτήτων μηχανικών, αλλά και Αρχαιολόγων, όπως και ιστορικών της 
Τέχνης – ειδικοτήτων που εν δυνάμει μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό. Χαρακτηριστικό του γνώ-
ρισμα είναι ότι είναι βασισμένο στο μοντέλο της διεπιστημονικής συνεργασίας, η οποία αποτελεί 
την απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων 
των μνημείων του πολιτισμού. Η λειτουργικότητά του βασίζεται στην υλικοτεχνική υποδομή των 
Εργαστηρίων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.  

 Το σύνολο των μαθημάτων κάθε εξαμήνου συνδυάζεται με την διεπιστημονική συνεργασία εφαρ-
μογής τους, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Στο Γ΄εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να εκπο-
νήσουν την προσωπική Διπλωματική τους Εργασία. Με τον τρόπο αυτό συνδυάζεται η εμπέδωση 
των γνώσεων και μέσα από την ομαδική εργασία, αλλά και μέσα από την ατομική αξιολόγηση του 
υποψήφιου. 

 Η διαδικασία επιλογής έχει δυο στάδια. Στο πρώτο (συντελεστής 70%) συνυπολογίζονται η  βαθ-
μολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ., η βαθμο-
λογία στη Διπλωματική (πτυχιακή) εργασία, που είναι σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα του 
Π.Μ.Σ., η ερευνητική και επαγγελματική πείρα του υποψηφίου, που θα πρέπει να πιστοποιείται με 
σχετικές βεβαιώσεις, δυο συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή ή σοβαρή ερευνητι-
κή και επαγγελματική ιδιότητα, σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής, το 
επίπεδο γνώσεων μιας ξένης γλώσσας. Στο δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη 
(συντελεστής 30%). Με τον τρόπο αυτό συνδυάζεται εκτός από τις αντικειμενικές βαθμολογίες τις 
σχετικές με τις γνώσεις του υποψηφίου, και την προσωπική επαφή-έλεγχό τους από τους διδά-
σκοντες.   

 Το ποσό των 2.000 ευρώ που κατατίθεται από κάθε υποψήφιο ως οικονομική συμβολή για την 
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών είναι το ελάχιστο δυνατό για την στήριξη του ΠΜΣ. Τα προ-
βλεπόμενα κονδύλια που προέρχονται από την επιχορήγηση Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για την ενίσχυση των 
Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, από ερευνητικά προγράμματα, μελέτες, πραγματογνωμοσύνες 
κ.λπ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ., από εκδόσεις, σεμινάρια, διάθεση λο-
γισμικού, συνεχιζόμενη εκπαίδευση μηχανικών κλπ. δεν έχουν σταθερή βάση, ούτε σταθερό ύψος 
παροχών. Επομένως, το υπολογιζόμενο ποσόν είναι το ελάχιστο δυνατό.  

 Η διεθνής διάσταση του ΠΜΣ εξασφαλίζεται από την προβλεπόμενη μετάκληση ξένων επιστημό-
νων για διδασκαλία. 
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Υπάρχουν ακόμη σχεδιασμοί για την οργάνωση ακόμη δύο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, 
ενός στην περιοχή των αρχιτεκτονικών συνθέσεων και ενός στην περιοχή της πολεοδομίας-χωροταξί-
ας, σε συσχέτιση με τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς καταναγκασμούς. (ο Τομέας Πολεοδομί-
ας προτίθεται να οργανώσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Το-
πίου, και όχι γενικά μεταπτυχιακό στην πολεοδομία, ως συνέχεια των προπτυχιακών μαθημάτων Αρχι-
τεκτονικής Τοπίου). 
 
Ένα άλλο επίπεδο έρευνας πολύ κοντά στις εξειδικευμένες ανάγκες των επαγγελματιών , είναι η διαρ-
κής επιμόρφωση και τα σεμινάρια. Παρά την επιθυμία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τα προβλήματα 
υλικοτεχνικής υποδομής αποτέλεσαν ανυπέρβλητο βαρίδιο για να αναπτυχθούν τέτοιες δραστηριότη-
τες μέχρι σήμερα. Τα πρώτα εξειδικευμένα σεμινάρια του Τμήματος θα οργανωθούν από το 2010. 
 
Η ερευνητική και επιστημονική παραγωγή των διδασκόντων του Τμήματος μπορεί να συμπυκνωθεί 
στις επιστημονικές δημοσιεύσεις τους σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και συνέδρια, στις διακρίσεις σε 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, στα συγγράμματα τους, στις αρχιτεκτονικές δημιουργίες και κατασκευές. 
Εντός του 2010 θα υπάρξει ειδικός τόμος στον οποίο θα καταγράφεται το συγγραφικό, δημοσιευμένο 
και εφαρμοσμένο αρχιτεκτονικό έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.  

Μετά από ενδελεχή αναζήτηση, το Τμήμα προσπάθησε να εντοπίσει ποιες γνωστικές περιοχές 
παραμένουν ανεξερεύνητες, σε ποιες περιοχές εντοπίζεται ζήτηση αποφοίτων με εξειδικευμένη γνώ-
ση, θεωρώντας πάντοτε την έρευνα ως μία κατεξοχήν παιδευτική διαδικασία που στοχεύει κυρίως στη 
διεύρυνση των γνωστικών και κριτικών οριζόντων των διδασκόντων, των αποφοίτων, των φοιτητών. 
Ορισμένες από τις γνωστικές αυτές περιοχές είναι και οι παρακάτω: 
 θεωρία και ιστορία της αρχιτεκτονικής, σε συσχέτιση ιδίως με το επιστημονικό και φιλοσοφικό 

πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκαν, την αισθητική, την ψυχολογία, τις τάσεις στην τέχνη, την 
αστική αντίληψη, 

 αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, με ειδικότερα τα ζητήματα μικροκατασκευών και επίπλων, αι-
σθητικής και εσωτερικών χώρων, εργονομίας και ανθρωπομετρίας, 

 αρχιτεκτονικές συνθέσεις και ειδικότερα σχεδιασμός της ελληνικής αστικής κατοικίας του μέλλο-
ντος, της βιώσιμης κατοικίας στην ελληνική πόλη ή μετάπολη, 

 βιοκλιματική αρχιτεκτονική, σε συσχέτιση με τις κλιματικές αλλαγές, τη συρρίκνωση των ενεργει-
ακών πηγών, 

 αποκατάσταση και αναβάθμιση κτηρίων (τόσο ιστορικών όσο και πρόσφατων), 
 πολεοδομία–χωροταξία, σε συσχέτιση ιδίως με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, την αειφορία, την 

παγκοσμιοποίηση, τις δημογραφικές τάσεις, αρχιτεκτονική τοπίου σε συνδυασμό με την περιβαλ-
λοντική αρχιτεκτονική.  

 
3.3  Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
 
Το πιο προχωρημένο επίπεδο έρευνας είναι η Διδακτορική Διατριβή. Ήδη στο Τ.Α.Μ.-Δ.Π.Θ. εκπο-
νούνται 42 Διατριβές (ενεργές) που διαπερνούν οριζόντια όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της αρχιτε-
κτονικής. Στη σύντομη ιστορία του Τμήματος έχουν ήδη ολοκληρωθεί 2 Διδακτορικές Διατριβές. Η 
πορεία εκπόνησης των Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος εκτίθεται σε ανοιχτό διάλογο με την 
επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία στη διάρκεια δημόσιας παρουσίασης, που γίνεται τουλάχι-
στον μια φορά το χρόνο. 
 
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος 
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Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. έχουν γίνει αποδεκτοί και εκπονούν ήδη τη Διατρι-
βή τους, αλλά ταυτοχρόνως συμβάλλουν στη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ανά-
πτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων του Τμήματος, οι ακόλουθοι επιστήμονες: 
 
1. Αβούρη Αναστασία, Πτυχιούχος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 
Θέμα: «Η ελληνική τέχνη και αρχιτεκτονική κατά τη διάρκεια της δικτατορίας (1967-1974)» 
Επιβλέπων: Ι. Κολοκοτρώνης, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.  
 
2. Αγγελής Γεώργιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Θέμα: «Το σχήμα και η σημασία του στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση» 
Επιβλέπουσα: Ε. Αμερικάνου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
3. Αθανασιάδου Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός I.U.A.V. 
Θέμα: «Το Αίθριο. Ιστορία και Προβληματισμοί Πάνω στις Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Μορφές» 
Επιβλέπουσα: Ε. Αμερικάνου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
4. Αθανασόπουλος Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Θέμα: «Διαφορές Κλασικού-Μετακλασικού: Μία Επανεξέταση της Θεωρίας του Wölfflin» 
Επιβλέπων: Ν. Λιανός, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
5. Αθηναίος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. 
Θέμα: «Η Ακουστική συμπεριφορά εξειδικευμένων χώρων συνάθροισης κοινού   και αιθουσών 

πολλαπλών χρήσεων» 
Επιβλέπων: Ν. Μπάρκας, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
6. Ανδριοπούλου Ευθυμία, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Θέμα: «Αρχιτεκτονικές απεικονίσεις: Διαχρονική εξέλιξη και διερεύνηση των προβολικών και 

μετρικών συστημάτων» 
Επιβλέπων: Ν. Λιανός, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
7. Αποκορωνιωτάκη-Πολιτειάδου Καλυψώ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστημίου Φλωρεντίας 
Θέμα: «Προσβάσιμες φιλικές πόλεις – Σχεδιάζοντας για όλους» 
Επιβλέπουσα: Ε. Αμερικάνου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
8.  Βασιλειάδης Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. 
Θέμα: «Πολυώροφη αρχιτεκτονική στη μεσοπολεμική Θεσσαλονίκη» 
Επιβλέπων: Ν. Λιανός, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
9. Γεωργοπούλου Σταματίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Θέμα: «Η ένταξη της περιβαλλοντικής παραμέτρου στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των σχολικών 

χώρων» 
Επιβλέπουσα: Π. Μάντζου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
10. Γρηγοριάδου Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ.Π.Θ. 
Θέμα: «Ο εννοιολογικός  επαναπροσδιορισμός του εδάφους και η δομική διαχείρισή του στη 

σύγχρονη αρχιτεκτονική και στην ερμηνεία του τοπίου» 
Επιβλέπων: Δ. Πολυχρονόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
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11. Δανιήλ Μιλτιάδης, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. 
Θέμα: «Ψηφιακές επεξεργασίες εικόνων ψηφιδωτού τύπου με έμφαση στη συγκριτική μελέτη, 

ανάλυση και ερμηνεία των γεωμετρικών πρότυπων ιστορικών απεικονίσεων χαρτογραφικού 
τύπου» 

Επιβλέπων: Β. Τσιούκας, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
12. Δέλλιος Γεώργιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ.Π.Θ. 
Θέμα: «Αστικά τοπία και συλλογική μνήμη – Η περίπτωση του ιστορικού κέντρου της 

Θεσσαλονίκης» 
Επιβλέπων: Δ. Πολυχρονόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
13. Δεληγιαννίδου Ελευθερία, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ.Π.Θ. 
Θέμα: «Προβλήματα ηχοπροστασίας και ακουστικής άνεσης στα κτίρια κατοικίας του 20ου 

αιώνα: η εξέλιξη του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε ζητήματα διαρρύθμισης και 
οικοδομικής σύνθεσης» 

Επιβλέπων: Ν. Μπάρκας, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
14. Δενδηλιάρη Στεργιανή, Μαθηματικός Α.Π.Θ. 
Θέμα: «Εφαρμογή σύγχρονων μαθηματικών μεθόδων και νέων πληροφοριακών συστημάτων στην 

τέχνη και ειδικότερα στην αρχιτεκτονική» 
Επιβλέπων: Ν. Λιανός, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
15. Δούση Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. 
Θέμα: «Η χρήση του σιδήρου στην οικοδομική από τα τέλη του 18ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου 

αιώνα. Η διερεύνηση και η περιγραφή των ιστορικών κτιρίων με χρήση σιδήρου που 
εφαρμόστηκαν στο βορειοελλαδικό χώρο» 

Επιβλέπων: Α. Πρέπης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
16. Θεοδοσίου Ανδρέας, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. 
Θέμα: «Ξυλόγλυπτα Εικονοστάσια του Αγίου Όρους» 
Επιβλέπων: Ι. Κολοκοτρώνης, Επίκ.  Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
17. Καραδήμας Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.  
Θέμα: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα 
Επιβλέπων: Π. Κόκκορης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
18. Καραθανάση Αθηνά, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. 
Θέμα: «Παραδοσιακά Γεφύρια της Θράκης – Corpus Τεκμηρίωσης, Καταγραφής και Ανάλυσης» 
Επιβλέπων: Ν. Λιανός, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
19. Κεβεντσίδης Κωνσταντίνος, Bachelor of Architecture Cornell University  
Θέμα: «Μεθοδολογία και λογικό άλμα στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Η έννοια της ανατροπής στην 

αρχιτεκτονική και στην εκπαίδευση του αρχιτέκτονα» 
Επιβλέπων: Ι. Ποταμιάνος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Α.Π.Θ. 
 
20. Κόκκορης Παναγιώτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Arch. M.I.T.   
Θέμα: «Φευγαλέες Αισθητικές Αξίες και Αρχιτεκτονική Μορφοπλασία» 
Επιβλέπων: Ι. Ποταμιάνος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Α.Π.Θ. 
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21. Κορδαλή Νικολίτσα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Θέμα: «Στρατηγικές διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων με στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου και 

τη διατήρηση του τοπίου» 
Επιβλέπων: Δ. Πολυχρονόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
22. Κούτελης Χρήστος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Θέμα: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα 
Επιβλέπουσα: Μ. Αναστασίου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
23. Κουτσοτάσιος Χρίστος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Δ.Π.Θ. 
Θέμα: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα 
Επιβλέπων: Β. Τσιούκας, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
24. Κωστόπουλος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός του  Ε.Μ.Π., M.Arch., University of 
Southern California 
Θέμα: «Κριτική Διερεύνηση της Εφαρμογής της Σύγχρονης Τεχνολογίας και των 

Συστημάτων Δομής, στην Αρχιτεκτονική Παραγωγή» 
Επιβλέπων: Ν. Λιανός, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
25. Μανδουλίδου Ελισάβετ , Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ.Π.Θ. 
Θέμα: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και ψηφιακά μέσα» 
Επιβλέπουσα: Π. Μάντζου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
26. Μήτσου Ιωάννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. 
Θέμα: «Δευτερογενή φαινόμενα από την ανάπτυξη του τουρισμού στις ιστορικές πόλεις της 

Ανατολικής Μεσογείου» 
Επιβλέπων: Α. Πρέπης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
27. Μοσχίδου Αλκινόη, Πτυχιούχος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. 
Θέμα: Δεν ανακοινώθηκε ακόμα. 
Επιβλέπων: Ι. Κολοκοτρώνης, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
28. Μπουφινάς Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ.Π.Θ. 
Θέμα: Δεν ανακοινώθηκε ακόμα. 
Επιβλέπουσα: Π. Μάντζου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ 
 
29. Νακάσης Άγγελος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Θέμα: «Μορφολογική προσέγγιση αρχαίων ναών με πλευρικές θύρες» 
Επιβλέπων: Ν. Λιανός, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
30. Ουδατζή Μ. Κυριακή, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., Master Συντήρησης-Αναστήλωσης, 
University Leuven, Βέλγιο 
Θέμα: «Σημεία Ιστορικού Ενδιαφέροντος στη Σύγχρονη Πόλη: Ανάδειξη και 

Επαναχρησιμοποίηση» 
Επιβλέπων: Ν. Λιανός, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
31. Παναγιώταρου Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ.Π.Θ.  
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Θέμα: «Συνθέτοντας με το έδαφος. Η αρχιτεκτονική σύνθεση ως διεργασία ανταποκρινόμενη τόσο 
στην υλική υπόσταση όσο και στην ερμηνεία νοητικών μεταφορών του εδάφους» 

Επιβλέπουσα: Ε. Αμερικάνου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  Δ.Π.Θ. 
 
32. Παπαγιαννόπουλος Γιώργος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Θέμα: «Η Εξπρεσιονιστική Αντίληψη στην Αρχιτεκτονική» 
Επιβλέπουσα: Ε. Αμερικάνου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
33. Παπαδέλη Χρυσή, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.  
Θέμα: «Η συστηματική ανάγνωση φυσικού και αστικού τοπίου. Φυσικοί και ανθρωπογενείς 

χωρικοί σχηματισμοί και βιοκλιματικές παράμετροι» 
Επιβλέπουσα: Ελένη Αμερικάνου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
34. Ριζά Δήμητρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.  
Θέμα: «Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κτιριολογικό πρόγραμμα » 
Επιβλέπουσα: Π. Μάντζου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
35. Ροδίου Αναστασία, Πτυχιούχος Αρχαιολόγος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.  
Θέμα: «Αρχιτεκτονική της ιδιωτικής κατοικίας στο χώρο της Μακεδονίας και Θράκης κατά την 

Αρχαιότητα» 
Επιβλέπων: Ν. Λιανός, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
36. Σιναμίδης Ιορδάνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ.Π.Θ. 
Θέμα: «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη των πόλεων της Θράκης τον 19ο αι. - Οι συνέπειες της 

εκβιομηχάνισης και του σιδηροδρομικού δικτύου» 
Επιβλέπων: Α. Πρέπης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
37. Στεφανίδης Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. 
Θέμα: Δεν ανακοινώθηκε ακόμα 
Επιβλέπων: Ι. Ποταμιάνος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Α.Π.Θ. 
 
38. Συμεωνίδου Καλλιόπη, Πτυχιούχος Φιλοσοφίας Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ. 
Θέμα: «Πολιτιστικό περιβάλλον υπό το πρίσμα της φιλοσοφικής και νομικής θεώρησης» 
Επιβλέπων: Ν. Λιανός, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
39. Τσίγκας Αλέξανδρος, Πτυχιούχος Φυσικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών 
Θέμα: Δεν ανακοινώθηκε ακόμα 
Επιβλέπων: Ι. Ποταμιάνος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Α.Π.Θ. 
 
40. Τσιωνάς Ιωάννης, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. 
Θέμα: «Σχεδιασμός Πολεοδομικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government)» 
Επιβλέπων: Β. Τσιούκας, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
 
41.Τύλιου Ουρανία, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. 
Θέμα: «Μνήμη η εν-αρχή του μέλλοντος» 
Επιβλέπων: Ι. Ποταμιάνος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Α.Π.Θ. 
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42. Φάκα Όλγα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. 
Θέμα: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα  
Επιβλέπων: Δ. Πολυχρονόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 
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4.  Διδακτικό Έργο 
 
 
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα αναλύει κριτικά και αξιολογεί την ποιότητα του επιτελούμενου σ’ αυτό 
διδακτικού έργου, σε όλα τα επίπεδα των σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), 
απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης της 
Α.ΔΙ.Π. Επιπροσθέτως, όμως, το Τμήμα καθορίζει επιπλέον ειδικά ερωτήματα ή κριτήρια τα οποία 
αφορούν σε ουσιαστικά και κρίσιμα στοιχεία συγκεκριμένων γνωστικών περιοχών των αρχιτεκτο-
νικών σπουδών και τα οποία ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της φυσιογνωμίας και της 
λειτουργίας του Τμήματος. 
 
4.1  Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού 
 
4.1.1 Προβλήματα σύνθεσης του διδακτικού προσωπικού 
 
Το διδακτικό προσωπικό για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 αποτελείται από 18 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος 
ΔΕΠ από άλλο Τμήμα του Δ.Π.Θ., 35 Συμβασιούχους διδάσκοντες με βάση το ΠΔ 407/80 (με μερική 
απασχόληση), έναν Επιστημονικό Συνεργάτη και 2 αποσπασμένους από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση (βλ. Πίνακα 4.1). 

Ο μικρός αριθμός μελών ΔΕΠ (εκ των οποίων μόνο οι 11 είναι αρχιτέκτονες μηχανικοί, έχει, μέχρι 
τώρα, ως αποτέλεσμα, την  –σε ιδιαίτερα αυξημένο βαθμό– εξάρτηση αυτού καθαυτού του εκπαιδευ-
τικού πυρήνα (δηλαδή των συνθετικών εργαστηριακών μαθημάτων) από την υποστήριξη καθ’ όλα 
άξιων συμβασιούχων διδασκόντων, υποστήριξη όμως που είναι επισφαλής από οργανωτική άποψη.    
 
4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης διδασκόντων 
 
Έχει δρομολογηθεί η διαδικασία αξιολόγησης  των διδασκόντων από τους φοιτητές. 

Έχουν ολοκληρωθεί οι εξής εργασίες: 
 Προσαρμογή-τροποποίηση του προτύπου: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος /Διδασκα-

λίας από τους φοιτητές, ώστε να συμπεριλάβει ερωτήσεις που αφορούν τόσο σε στοιχεία του είδ-
ους και του περιεχομένου βασικών μαθημάτων των αρχιτεκτονικών σπουδών, όσο και στον ιδιαί-
τερο τρόπο διδασκαλίας τους, πέραν των προβλεπόμενων από την Α.ΔΙ.Π. (βλ. Πίνακα 4.2). 

 Σύνταξη νέου σχεδίου: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Μαθήματος Εισαγωγή στην Αρχιτε-
κτονική Έρευνα-Διάλεξη από τους φοιτητές, καθώς το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήμα-
τος/Διδασκαλίας από τους φοιτητές, δεν καλύπτει το είδος και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου 
και όλως διακριτού αυτού μαθήματος των αρχιτεκτονικών σπουδών (βλ. Πίνακα 4.3).  

 Σύνταξη νέου σχεδίου: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Διπλωματικής Εργασίας από τους 
φοιτητές, ώστε να αξιολογηθεί το καίριο και καταληκτικό στάδιο των αρχιτεκτονικών σπουδών 
(βλ. Πίνακα 4.4). 

 
4.2  Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας / Οργάνωση και εφαρμο-

γή του διδακτικού έργου / Εκπαιδευτικά βοηθήματα / Μέσα και υποδομές / Αξιοποίηση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποκεφαλαίων έχουν προγραμματιστεί, σε πρώτη φάση, και εκπονούνται 
εργασίες, τα αποτελέσματα των οποίων σε συνδυσμό με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων προς 
τους φοιτητές θα δώσουν το κύριο υλικό προς επεξεργασία για την αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου 
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που επιτελείται στο Τμήμα ως προς τους εν λόγω τομείς. 
 Οι εργασίες που εκπονούνται είναι: 
 Προσαρμογή-τροποποίηση του προτύπου: Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος, ώστε να 

καταγραφούν στοιχεία που αφορούν στο είδος και το περιεχόμενο βασικών μαθημάτων των αρχι-
τεκτονικών σπουδών και στον ιδιαίτερο τρόπο διδασκαλίας τους, που δεν προβλέπονται από την 
Α.ΔΙ.Π. 

 Σύνταξη νέου σχεδίου: Απογραφικό Δελτίο για το Μάθημα Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευ-
να-Διάλεξη, καθώς το Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος δεν καλύπτει την καταγραφή 
κρίσιμων πληροφοριών για το συγκεκριμένο μάθημα. 

 Σύνταξη νέου σχεδίου: Απογραφικό Δελτίο για τη Διπλωματική Εργασία, ώστε να καταγραφούν 
στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν ειδικά στη Διπλωματική Εργασία. 

 Προσαρμογή-τροποποίηση του προτύπου: Απογραφικό Δελτίο Μελών Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Δ.Ε.Π., Διδ. 407/80, Επιστ. Συν.), ώστε να συμπεριλάβει τις κατηγορίες: διδακτικό έργο και 
διοικητικό έργο, καθώς και τις αναγκαίες εξειδικεύσεις της κατηγορίας ερευνητικό / επιστημονικό 
ή άλλο έργο (ερευνητικό, επιστημονικό, αρχιτεκτονικό, καλλιτεχνικό). 

 
Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί ομάδες πρόσθετων πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων, που δεν 
απορρέουν από καταγραφή μέσω των Απογραφικών Δελτίων, ούτε από τις απαντήσεις στα Ερωτημα-
τολόγια προς τους φοιτητές και θα πρέπει να συλλεγούν ανεξάρτητα, προκειμένου να συμπληρώσουν 
το υλικό προς επεξεργασία για την αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου που επιτελείται στο Τμήμα. 
 
4.3  Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και η μεταξύ τους συνεργασία 
 
Το κρίσιμο μέγεθος που προσδιορίζει την ποιότητα αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης είναι ο αριθμός των 
φοιτητών (ως τέτοιοι θεωρούνται οι φοιτητές μέχρι το 10ο εξάμηνο σπουδών) ανά μέλος ΔΕΠ, που 
είναι 19,3 φοιτητές/μέλος ΔΕΠ στην Αρχιτεκτονική Δ.Π.Θ. (έναντι μόνο 10,3 φοιτητών/μέλος ΔΕΠ 
στην Αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π. και 9,13 φοιτητών/μέλος ΔΕΠ στην Αρχιτεκτονική Α.Π.Θ.). Τα στοιχεία 
αυτά αφορούν στο Ακαδημαϊκό Έτος 2008-09 και περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο Ανάπτυξης του 
Τμήματος» (βλ. Παράρτημα ΙΙ). 
 Ωστόσο, παρά το ανωτέρω δυσμενές ποσοστό, χάρη στο μικρό συνολικά (συγκριτικά) αριθμό των 
φοιτητών του Τμήματος και στην ουσιαστική συνδρομή των συμβασιούχων διδασκόντων με βάση το 
ΠΔ 407/80, εκτιμάται ότι επιτυγχάνεται σε ένα βαθμό η απαιτούμενη και αναγκαία, σε μεγάλο μέρος 
των αρχιτεκτονικών σπουδών, στενή συνεργασία διδασκόντων/διδασκομένων. 
 
4.4  Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα / Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσω-

τερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο / Κινητικότητα του διδακτικού 
προσωπικού και των φοιτητών 

 
Ένα μέρος των επιμέρους κριτηρίων-δεικτών που σχετίζονται με τα ανωτέρω υποκεφάλαια καλύπτο-
νται από την επεξεργασία στοιχείων της καταγραφής μέσω των Απογραφικών Δελτίων και των απα-
ντήσεων στα Ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές. Για τα υπόλοιπα επιμέρους κριτήρια-δείκτες θα 
πρέπει να συλλεγούν ανεξάρτητα ορισμένα στοιχεία, τα οποία απαιτούνται για την ανάλυση-αξιολόγη-
ση. Δεδομένης της μόλις 10ετούς λειτουργίας του Τμήματος κρίνεται σκόπιμο, τουλάχιστον ως προς 
τους παραπάνω τομείς, να συγκεντρωθούν στοιχεία από την ίδρυσή του και πέραν της πενταετίας που 
προτείνεται από την Α.ΔΙ.Π. 
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Πίνακας 4.1  Κατάλογος μελών Διδακτικού Προσωπικού Ακαδ. Έτους 2009-2010 
 
ΜΕΛΗ ΔΕΠ  

α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα 

1 Κόκκορης Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής 

2 Λιανός Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής 

3 Πρέπης Αλκιβιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής 

4 Αμερικάνου Ελένη Επίκουρος Καθηγήτρια 

5 Αναστασίου Μαρία Επίκουρος Καθηγήτρια 

6 Εξαρχόπουλος Πάνος-Λουκάς Επίκουρος Καθηγητής 

7 Θωμάς Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής 

8 Κοζόκος Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής 

9 Κολοκοτρώνης Ιωάννης  Επίκουρος Καθηγητής 

10 Μάντζου Πολυξένη Επίκουρος Καθηγήτρια 

11 Μιχαηλίδης Αντώνης Επίκουρος Καθηγητής 

12 Mπαλτζοπούλου Αικατερίνη  Επίκουρος Καθηγήτρια 

13 Μπάρκας Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής 

14 Ξάνθη Θεώνη  Επίκουρος Καθηγήτρια 

15 Πατρίκιος Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής 

16 Πολυχρονόπουλος Δημήτριος  Επίκουρος Καθηγητής 

17 Tσιούκας Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής 

18 Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος Λέκτορας 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΠΘ 

1 Σπάρταλης Στέφανος Καθηγητής (Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης) 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΔ 407/80    [ Κ: Καθηγητής, Α: Αναπλ. Καθηγητής, Ε: Επίκ. Καθηγητής, Λ: Λέκτορας ] 

1 Αγγελής Γεώργιος     [Ε] 19 Μανίτα Παναγιώτα      [Λ] 

2 Αθανασιάδου Ελένη      [Ε] 20 Μπουγατιώτη Φλώρα-Μαρία    [Λ] 

3 Βασιλειάδης Ιωάννης    [Ε] 21 Νικηφορίδης Πρόδρομος     [Ε] 

4 Βλάχος Ιωάννης      [Λ] 22 Νομικός Μιχαήλ      [Κ] 

5 Γούλιαρης Παναγιώτης    [Λ] 23 Οικονόμου Αινείας      [Ε] 

6 Γρηγοριάδου Μαρία-Αλεξάνδρα  [Λ] 24 Παναγιώταρου Μαρία     [Λ] 

7 Δανιήλ Μιλτιάδης      [Λ] 25 Παπαδάμ-Ριζά Ευθυμία     [Ε] 

8 Δεληγιαννίδου Ελευθερία   [Λ] 26 Πλέσσιας Αργύριος      [Λ] 

9 Δενδρινός Σταύρος      [Ε] 27 Πολυχρονίου Κωνσταντίνος    [Ε] 

10 Δούση Μαρία      [Ε] 28 Ριζά Δήμητρα       [Λ] 

11 Θωμόπουλος Δημήτριος    [Λ] 29 Σακαντάμης Κωνσταντίνος    [Λ] 

12 Καλογιάννης Νικόλαος    [Λ] 30 Σπηλιώτη Μαρία-Χριστίνα    [Λ] 

13 Κανετάκη Ελένη     [Ε] 31 Ταστάνη Σουζάνα      [Λ] 

14 Κεβεντσίδης Κωνσταντίνος    [Ε] 32 Τσαλκατίδης Θεμιστοκλής    [Λ] 

15 Κωστόπουλος Κωνσταντίνος   [Ε] 33 Φαββατά Μαρία       [Λ] 

16 Λογκάρης Νικόλαος     [Λ] 34 Χουρμουζιάδου Καλλιόπη    [Λ] 

17 Λουκόπουλος Δημήτριος    [Ε] 35 Χριστοβασίλης Δημήτριος    [Λ] 

18 Μανδουλίδου Ελισάβετ    [Λ]  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1 Δενδηλιάρη Στεργιανή  2 Μάνδραλη Αγγελική

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

1 Δουρτμές Παναγιώτης 

 
Σύνολο Διδακτικού Προσωπικού: 57 
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Πίνακας 4.2 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 
Τα ερωτηματολόγια διανέμονται σε ώρα του μαθήματος μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας διδασκαλίας και συμπληρώνονται 
ανωνύμως και ατομικά από κάθε φοιτητή. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέγονται και επιστρέφονται στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Η συμπλήρωση του εμπιστευτι-
κού αυτού ερωτηματολογίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
από τους διδάσκοντες για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διδασκαλίας. Ιδιαίτερη αξία έχουν οι παρατηρή-
σεις και τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου. 

 

Oνομασία Μαθήματος Εξάμ. Δ.Μ. Κωδικός 

 
 

   

Συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο διδάσκοντα του μαθήματος (με κεφαλαία) 
 

Υπεύθυνος Διδάσκων  

Διδακτικό Προσωπικό 
(ΔΕΠ, Διδ. 407/80) 

 
 

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό 
(Υπ. Δρ., ΕΕΔΙΠ, Επιστ. Συνεργ.) 

 
 

Συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο διδάσκοντα του μαθήματος [αναγράφονται ονοματεπώνυμα και βαθμίδες ή ιδιότητες (με πεζά)] 
 
Βαθμολογική κλίμακα 
 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ * 
Η ερώτηση δεν έχει 
εφαρμογή στο 

συγκεκριμένο μάθημα 

1 2 3 4 5 

Απαράδεκτη Μη ικανοποιητική Μέτρια Ικανοποιητική Πολύ καλή 

 
Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 
 

Α. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 2 3 4 5 *

1. Κρίνετε ότι το μάθημα θα πρέπει να είναι:        Υποχρεωτικό            Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή  

2. Θεωρείτε ότι το μάθημα είναι: 
  Κορμού     Γενικών Γνώσεων/Υποβάθρου    Ειδίκευσης 

 

3. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;        

4. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;        

5. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;       

6. Χορηγήθηκε κύριο βιβλίο / σύγγραμμα (επιλογή από δύο προτεινόμενα);       

7. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο / σύγγραμμα;       

8. Χορηγήθηκαν πρόσθετα εκπαιδευτικά βοηθήματα πέραν του κύριου βιβλίου / συγγράμματος 
 (σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία, πληροφοριακό υλικό κ.λπ.); 

      

9. Πόσο ικανοποιητικά βρίσκετε τα πρόσθετα εκπαιδευτικά βοηθήματα;       

10. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (κύριο βιβλίο, πρόσθετα) χορηγήθηκαν εγκαίρως;       

11. Είναι επαρκής, ενημερωμένη και εύκολα διαθέσιμη η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή 
 Βιβλιοθήκη και το Αναγνωστήριο για το συγκεκριμένο μάθημα; 

      

12. Χρησιμοποιήθηκε εκπαιδευτικό-εποπτικό υλικό κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος;       
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13. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση της ύλης;       

14. Πραγματοποιούνται πρόσθετες δραστηριότητες στο πλαίσιο διεξαγωγής του μαθήματος (π.χ. 
 εκπαιδευτικές επισκέψεις κτιρίων ή εκθέσεων, πρόσκληση ομιλητών, workshops κ.λπ.); 

      

15. Κρίνετε ότι πρέπει να υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα;       

16. Κρίνετε χρήσιμη τη συνεργασία του μαθήματος με άλλα μαθήματα;       

17. Κρίνετε επιτυχή την τυχόν υφιστάμενη συνεργασία του μαθήματος με άλλα μαθήματα;       

18. Υπάρχουν επικαλύψεις του περιεχομένου του μαθήματος με αυτό άλλων μαθημάτων;       

19. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του;       

20. Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με το φόρτο εργασίας;       

21. Είναι το μάθημα ενδιαφέρον και παρακινεί το φοιτητή σε «αυτοεκπαίδευση»;       

22. Ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος βοηθάει το φοιτητή να αναπτύξει κριτική σκέψη;       

23. Το μάθημα ενισχύει ουσιαστικά το γνωστικό υπόβαθρο του φοιτητή σε σχέση με το βασικό 
 αντικείμενο των σπουδών; 

      

24. Είναι ικανοποιητικός ο χώρος διεξαγωγής του μαθήματος;       

25. Είναι επαρκής και ικανοποιητική η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή του 
 μαθήματος; 

      

26. Υπάρχει διαφάνεια ως προς τα κριτήρια και τη βαρύτητά τους στον τρόπο βαθμολόγησης;       

 Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν συνθετικά θέματα 

27. Τα θέματα προς εκπόνηση είναι σε συνάφεια με τη θεωρία του μαθήματος;       

28. Συμφωνείτε με το είδος και το περιεχόμενο των θεμάτων;       

29. Υπάρχει ικανοποιητική καθοδήγηση (διορθώσεις θεμάτων) από τους διδάσκοντες;       

30. Η καθοδήγηση των διδασκόντων επιτρέπει την ανάπτυξη προσωπικών επιλογών του φοιτητή;        

31. Κατά πόσο τα εκπονούμενα συνθετικά θέματα επιτυγχάνουν να αναπτύξουν τις συνθετικές σας 
 δεξιότητες και γενικά τη δημιουργικότητά σας; 

      

32. Κρίνετε θετική την οργάνωση ενδιάμεσων / τελικών παραδόσεων-παρουσιάσεων-κριτικής των 
 θεμάτων; 

      

33. Είναι επαρκής και κατάλληλος ο χώρος για την εκπόνηση των συνθετικών θεμάτων στα σχε-
 διαστήρια της αίθουσας διδασκαλίας; 

      

34. Είναι επαρκής και ικανοποιητική η τυχόν απαιτούμενη υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή για 
 την εκπόνηση-παρουσίαση των θεμάτων; 

      

35. Είναι ικανοποιητικοί οι οριζόμενοι χρόνοι εκπόνησης-παράδοσης των θεμάτων;       

36. Κρίνετε θετική την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων φοιτητικών θεμάτων;       

 Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν θεωρητικές εργασίες-ασκήσεις 

37. Συμφωνείτε με το είδος και το περιεχόμενο των εργασιών;       

38. Υπάρχει ικανοποιητική καθοδήγηση από τους διδάσκοντες;       

39. Κατά πόσο οι εκπονούμενες εργασίες σάς βοηθούν να κατανοήσετε το γνωστικό περιεχόμενο 
 του μαθήματος; 

      

40. Είναι επαρκής και ικανοποιητική η τυχόν απαιτούμενη υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή για 
 την εκπόνηση-παρουσίαση των εργασιών και την πραγματοποίηση ασκήσεων υπαίθρου; 

      

41. Είναι ικανοποιητικοί οι οριζόμενοι χρόνοι εκπόνησης-παράδοσης των εργασιών;       

 

Β. Ο/Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ 1 2 3 4 5 *

42. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα;       

43. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος;       

44. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα μέσω παραδειγμάτων;        

45. Τα σχόλιά του είναι εποικοδομητικά και αναλυτικά;       

46. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν κρίση;       
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47. Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση θεμάτων 
 και εργασιών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές κ.λπ.); 

      

48. Είναι γενικά προσιτός/ή στους φοιτητές;       

 

Γ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ (ΔΕΠ, Διδ. 407/80, Υπ. Δρ., ΕΕΔΙΠ, Επιστ. Συνεργ.) 1 2 3 4 5 *

49. Πώς κρίνετε τη συμβολή τους στη διεξαγωγή του μαθήματος;       

50. Λαμβάνουν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο διεξαγωγής του μαθήματος;       

51. Είναι ποσοτικά επαρκείς για το συγκεκριμένο μάθημα;        

52. Είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους (βλ. επεξήγηση ερώτ. 47);       

53. Είναι γενικά προσιτοί στους φοιτητές;       

 

Δ. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 2 3 4 5 *

54. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του;        

55. Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις;       

56. Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραμάτων / ασκήσεων;       

57. Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου;        

 

Ε. ΕΓΩ Ο/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 1 2 3 4 5 *

58. Παρακολουθώ τις διαλέξεις-θεωρητικές εισηγήσεις του μαθήματος       

59. Μελετώ συστηματικά την ύλη       

60. Εμπεδώνω και αφομοιώνω την ύλη του μαθήματος       

61. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στα συνθετικά θέματα       

62. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις θεωρητικές εργασίες-ασκήσεις       

63. Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος: 
 1 =  <2 ώρες, 2 = 2-4 ώρες, 3 = 4-6 ώρες, 4 = 6-8 ώρες, 5 = >8 ώρες 

      

64. Αξιολογώ τη βαρύτητα του συγκεκριμένου μαθήματος στο συνολικό πρόγραμμα σπουδών       

 
Παρατηρήσεις και σχόλια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 
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Πίνακας 4.3 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 
Τα ερωτηματολόγια διανέμονται στους φοιτητές του 9ου και πλέον Εξαμήνου μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας διδασκαλίας 
του Χειμερινού και του Εαρινού Εξαμήνου και συμπληρώνονται ανωνύμως και ατομικά από κάθε φοιτητή. Τα συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια συλλέγονται και επιστρέφονται στη Γραμματεία του Τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που 
ορίζονται για το σκοπό αυτό. Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει 
χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη 
βελτίωση της διδασκαλίας. Ιδιαίτερη αξία έχουν οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του 
ερωτηματολογίου. 

 

Ονομασία Μαθήματος Εξάμ. Δ.Μ.  Κωδικός 

Διδακτική Ενότητα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
 ΕΡΕΥΝΑ – ΔΙΑΛΕΞΗ 

9ο  9 ΣΤ.97 

 

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ, Διδ. 407/80 
Ως μέλη 3μελούς Συμβουλευτι-
κής-Εξεταστικής Επιτροπής με 
έναν συντονιστή-επιβλέποντα 

 
Βαθμολογική κλίμακα 
 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 

Απαράδεκτη Μη ικανοποιητική Μέτρια Ικανοποιητική Πολύ καλή 

 
Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 
 

Α. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 2 3 4 5

1. Κρίνετε απαραίτητη, πριν από τη Δήλωση επιλογής θέματος-διδασκόντων, την ενημέρωση των 
 φοιτητών από τους διδάσκοντες σχετικά με το περιεχόμενο της εργασίας (θεματολογία, μεθοδολο-
 γία έρευνας, κανόνες οργάνωσης-σύνταξης-παρουσίασης επιστημονικού κειμένου κ.λπ.); 

     

2. Σας δυσκολεύει η εύρεση του θέματος;      

3. Είναι θετική η συζήτηση με τους διδάσκοντες για τον προσδιορισμό του θέματος;      

4. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών προσανατόλισαν τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα; 
 - Ποιες γνωστικές περιοχές κινητοποίησαν το ενδιαφέρον σας για περαιτέρω θεωρητική έρευνα; 
 ....................................................................................................................................................... 

     

5. Υπάρχει προγενέστερη σχετική εμπειρία για την εκπόνηση της εργασίας (θεωρητικές-ερευνητικές 
 εργασίες στο πλαίσιο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών); 

     

6. Είναι επαρκής, ενημερωμένη και εύκολα διαθέσιμη η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή Βιβλιο-
 θήκη και το Αναγνωστήριο για το συγκεκριμένο θέμα της Διάλεξής σας; 

     

7. Προτείνεται από τους διδάσκοντες σχετική βιβλιογραφία; ΝΑΙ ΟΧΙ 

8. Χορηγείται από τους διδάσκοντες δυσεύρετο υλικό (βιβλία, εικόνες κ.λπ.); ΝΑΙ ΟΧΙ 

9. Το ερευνητικό σας αντικείμενο προϋποθέτει προσφυγή σε φορείς, ιδρύματα, προσωπικότητες;      

10. Θεωρείτε ικανοποιητική τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων;      

11. Θεωρείτε θετική την ύπαρξη της Τριμελούς Συμβουλευτικής-Εξεταστικής Επιτροπής;      

12. Το πρόγραμμα παρουσιάσεων των Διαλέξεων κάθε περιόδου είναι σκόπιμο να καταρτίζεται: 
  Από τη Γραμματεία    Από επιτροπή φοιτητών 
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13. Θεωρείτε χρήσιμη την κοινοποίηση (από τη Γραμματεία) του προγράμματος παρουσιάσεων των 
 Διαλέξεων κάθε περιόδου; 

     

14. Θεωρείτε χρήσιμη την κοινοποίηση της παρουσίασης κάθε Διάλεξης μέσω ενημερωτικής αφίσας 
 από τους φοιτητές; 

     

15. Είναι κατάλληλος ο χώρος παρουσίασης των Διαλέξεων;       

16. Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με το φόρτο εργασίας;      

17. Κρίνετε επαρκή τον προβλεπόμενο χρόνο ενός εξαμήνου για την ολοκλήρωση της εργασίας;      

18. Υπάρχει διαφάνεια ως προς τα κριτήρια και τη βαρύτητά τους στον τρόπο βαθμολόγησης;      

 

Β. ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 2 3 4 5

19. Η επιλογή των διδασκόντων βασίστηκε: 
  Σε προσωπικές προτιμήσεις 
  Στην ανταπόκρισή τους με το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο της εργασίας 
  Άλλοι λόγοι: ............................................................................................................................... 

 

20. Υπάρχει καθοδήγηση από τους διδάσκοντες; 
  Κυρίως από τον επιβλέποντα    Και από τους τρεις 

 

21. Τα σχόλια των διδασκόντων είναι εποικοδομητικά και αναλυτικά;      

22. Επιτυγχάνουν να διεγείρουν περαιτέρω το ενδιαφέρον για το αντικείμενο της έρευνας;      

23. Ενθαρρύνουν τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν κρίση;      

24. Είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους (έγκαιρη διόρθωση-σχολιασμός διαδοχικών φάσεων της 
 εργασίας, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές κ.λπ.); 

     

25. Είναι γενικά προσιτοί στους φοιτητές;      

26. Οι διδάσκοντες της περιοχής που εκπονείτε τη Διάλεξή σας είναι ποσοτικά επαρκείς;      

27. Πώς κρίνετε γενικά τη συμβολή τους;      

 

Γ. ΕΓΩ Ο/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 1 2 3 4 5

28. Παρακολουθώ τις παρουσιάσεις των Διαλέξεων των συμφοιτητών μου      

29. Κρίνω εποικοδομητικά τα σχόλια κατά τις παρουσιάσεις των Διαλέξεων που παρακολούθησα      

30. Επηρεάστηκα από το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης Διαλέξεων συμφοιτητών μου      

31. Αφιερώνω εβδομαδιαία για την εκπόνηση της εργασίας μου: 
 1 =  <2 ώρες, 2 = 2-4 ώρες, 3 = 4-6 ώρες, 4 = 6-8 ώρες, 5 = >8 ώρες 

     

32. Θα ολοκληρώσω την εκπόνηση της εργασίας μου στη διάρκεια του 9ου Εξαμήνου ΝΑΙ ΟΧΙ 

33. Η εργασία με βοήθησε να εμβαθύνω στο συγκεκριμένο θέμα      

34. Μέσω της συγκεκριμένης εργασίας μού δόθηκε η δυνατότητα εμπέδωσης και αφομοίωσης των 
 γνώσεων που απέκτησα μέχρι τώρα 

     

35. Η Διάλεξή μου σχετίζεται με το θέμα της προγραμματιζόμενης Διπλωματικής μου Εργασίας      

36. Αξιολογώ τη βαρύτητα του συγκεκριμένου μαθήματος στο συνολικό πρόγραμμα σπουδών      
 

Το θέμα της Διάλεξής μου εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή / μάθημα: 
 

 ................................................................................................................................................................................................ 

 
Παρατηρήσεις και σχόλια 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 
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Πίνακας 4.4 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 
Τα ερωτηματολόγια διανέμονται στους φοιτητές του 10ου και πλέον Εξαμήνου και οι οποίοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Επιλο-
γής (θέματος-διδασκόντων) μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας διδασκαλίας του Χειμερινού και του Εαρινού Εξαμήνου και 
συμπληρώνονται ανωνύμως και ατομικά από κάθε φοιτητή. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέγονται και επιστρέ-
φονται στη Γραμματεία του Τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Η συμπλή-
ρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποι-
ούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διδασκαλίας. Ιδιαίτερη αξία 
έχουν οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου. 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Εξάμ. Δ.Μ.  Κωδικός 

10ο 40 Ζ.98 
 

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ, Διδ. 407/80 
Ως μέλη 3μελούς Συμβουλευτι-
κής-Εξεταστικής Επιτροπής με 
έναν συντονιστή-επιβλέποντα 

 
Βαθμολογική κλίμακα 
 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 

Απαράδεκτη Μη ικανοποιητική Μέτρια Ικανοποιητική Πολύ καλή 

 
Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 
 

Α. Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 2 3 4 5

1. Κρίνετε απαραίτητη, πριν από τη Δήλωση Επιλογής (θέματος-διδασκόντων), την ενημέρωση των 
 φοιτητών από τους διδάσκοντες σχετικά με το περιεχόμενο της Διπλ. Εργασίας; 

     

2. Συμφωνείτε με τα προαπαιτούμενα, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διπλ. Εργασιών;      

3. Συμφωνείτε με τις προθεσμίες Δηλώσεων Επιλογής, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Εκπόνησης 
 Διπλ. Εργασιών; 

     

4. Σας δυσκολεύει η εύρεση του θέματος;      

5. Σας βοήθησαν στην επιλογή του θέματος οι ανηρτημένες προτάσεις θεματολογίας των διδασκό-
 ντων ανά γνωστικό αντικείμενο; 

     

6. Είναι θετική η συζήτηση με τους διδάσκοντες για τον προσδιορισμό του θέματος;      

7. Συμφωνείτε ότι «το περιεχόμενο και η ουσία των θεμάτων θα πρέπει να ανταποκρίνονται, από επι-
 στημονική-ερευνητική και κυρίως συνθετική-δημιουργική άποψη, σε ένα ολοκληρωμένο αρχιτε-
 κτονικό αποτέλεσμα», όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διπλ. Εργασιών; 

     

8. Εκτιμάτε ότι η Διπλ. Εργασία οφείλει να δίνει έμφαση σε: 
  Ιδιαίτερες προσωπικές επιθυμίες-αναζητήσεις  
             Υπαρκτά προβλήματα-αναγκαιότητες (κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικιστικά κ.λπ.) 

 

9. Σε ποιο βαθμό η Διπλ. Εργασία παρέχει εμπειρία για το επάγγελμα;      

10. Σε ποιο βαθμό η Διπλ. Εργασία προάγει την έρευνα και τον πειραματισμό;      

11. Τα μαθήματα του Προγρ. Σπουδών παρέχουν τα εφόδια για την εκπόνηση της Διπλ. Εργασίας; 
 - Ανάλογα με το θέμα που έχετε επιλέξει, ποιο/α από τα ήδη διδαχθέντα γνωστικά αντικείμενα θεω-
 ρείτε ότι δεν καλύπτουν επαρκώς πτυχές της εργασίας σας που προϋποθέτουν τη συνεισφορά του/ς;   
 ............................................................................................................................................................ 
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12. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι Διπλ. Εργασίες, ως το καταληκτικό στάδιο των σπουδών, συνι-
 στούν σημείο αναφοράς της φυσιογνωμίας του Τμήματος; 

     

13. Είναι επαρκής, ενημερωμένη και εύκολα διαθέσιμη η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή 
 Βιβλιοθήκη και το Αναγνωστήριο για το συγκεκριμένο θέμα της Διπλ. Εργασίας σας; 

     

14. Το αντικείμενο της εργασίας σας προϋποθέτει προσφυγή σε φορείς, ιδρύματα, προσωπικότητες;      

15. Θεωρείτε θετική την ύπαρξη της Τριμελούς Συμβουλευτικής-Εξεταστικής Επιτροπής;      

16. Η Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να περιλαμβάνει και μέλη εκτός της Συμβουλευτικής Επιτροπής;    ΝΑΙ ΟΧΙ 

17. Κρίνετε αναγκαία τη συμμετοχή εξωτερικών κριτών κατά την παρουσίαση της Διπλ. Εργασίας; ΝΑΙ ΟΧΙ 

18. Το πρόγραμμα παρουσιάσεων των Διπλ. Εργασιών κάθε περιόδου είναι σκόπιμο να καταρτίζεται: 
  Από τη Γραμματεία    Από επιτροπή φοιτητών 

 

19. Θεωρείτε χρήσιμη την κοινοποίηση (από τη Γραμματεία) του προγράμματος παρουσιάσεων των 
 Διπλ. Εργασιών κάθε περιόδου; 

     

20. Θεωρείτε χρήσιμη την κοινοποίηση της παρουσίασης κάθε Διπλ. Εργασίας μέσω ενημερωτικής 
 αφίσας από τους φοιτητές; 

     

21. Είναι κατάλληλος και επαρκής ο χώρος που διατίθεται για την εκπόνηση των Διπλ. Εργασιών; 
 - Αναφερθείτε σε τυχόν συγκεκριμένα προβλήματα: 
 ............................................................................................................................................................ 

     

22. Είναι κατάλληλος ο χώρος παρουσίασης των Διπλ. Εργασιών;      

23. Είναι επαρκής και ικανοποιητική η τυχόν απαιτούμενη υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή για 
 την εκπόνηση-παρουσίαση της εργασίας σας; 

     

24. Κρίνετε αναγκαία μια οικονομική ενίσχυση;      

25. Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με το φόρτο εργασίας;      

26. Κρίνετε επαρκές το χρονικό διάστημα ενός εξαμήνου για την ολοκλήρωση της εργασίας; 
 - Που, κατά τη γνώμη σας, οφείλεται η επιμήκυνση του χρόνου ολοκλήρωσης; 
 ............................................................................................................................................................ 

     

27. Υπάρχει διαφάνεια ως προς τα κριτήρια και τη βαρύτητά τους στον τρόπο βαθμολόγησης;      

28. Θεωρείτε θετική την περαιτέρω δημοσιοποίηση των Διπλ. Εργασιών (μέσω εκθέσεων, εκδόσεων 
 κ.λπ.) και είστε διατεθημένοι να συμβάλλετε προς αυτή την κατεύθυνση; 

     

 

Β. ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 2 3 4 5

29. Η επιλογή των διδασκόντων βασίστηκε: 
  Σε προσωπικές προτιμήσεις 
  Στην ανταπόκρισή τους με το συγκεκριμένο θέμα της εργασίας 
  Άλλοι λόγοι: ............................................................................................................................... 

 

30. Υπάρχει καθοδήγηση από τους διδάσκοντες; 
  Κυρίως από τον επιβλέποντα    Και από τους τρεις 

 

31. Η καθοδήγηση των διδασκόντων επιτρέπει την ανάπτυξη προσωπικών επιλογών του φοιτητή;      

32. Τα σχόλια των διδασκόντων είναι εποικοδομητικά και αναλυτικά;      

33. Είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους (έγκαιρη διόρθωση-σχολιασμός διαδοχικών φάσεων της 
 εργασίας, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές κ.λπ.); 

     

34. Είναι γενικά προσιτοί στους φοιτητές;      

35. Οι διδάσκοντες της περιοχής που εκπονείτε τη Διπλ. Εργασία σας είναι ποσοτικά επαρκείς;      

36. Πώς κρίνετε γενικά τη συμβολή τους;      

37. Χρειάζεται η συνδρομή τρίτων για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων της εργασίας σας;  
 - Αν ναι, σε ποιους τομείς; .................................................................................................................. 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Γ. ΕΓΩ Ο/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 1 2 3 4 5

38. Παρακολουθώ τις παρουσιάσεις των Διπλ. Εργασιών των συμφοιτητών μου      
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39. Κρίνω εποικοδομητικά τα σχόλια κατά τις παρουσιάσεις των Διπλ. Εργασιών που παρακολούθησα      

40. Επηρεάστηκα από το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης Διπλ. Εργασιών συμφοιτητών μου      

41.  Θεωρώ γενικά το ποιοτικό επίπεδο των Διπλ. Εργασιών του Τμήματος υψηλό ΝΑΙ ΟΧΙ 

42. Η Διπλ. Εργασία με βοήθησε να εμβαθύνω στο συγκεκριμένο θέμα      

43. Μέσω της Διπλ. Εργασίας μού δόθηκε η δυνατότητα εμπέδωσης και αφομοίωσης των γνώσεων 
 που απέκτησα μέχρι τώρα;  

     

44. Μέσω της Διπλ. Εργασίας απέκτησα περισσότερες γνώσεις και ανέπτυξα τη δημιουργικότητά μου      
 

Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας μου εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή / μάθημα: 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Παρατηρήσεις και σχόλια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 
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5.  Ερευνητικό Έργο (επιστημονικό, αρχιτεκτονικό, καλλιτεχνικό) 
 
 
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα αναλύει κριτικά και αξιολογεί την ποιότητα του επιτελούμενου σ’ αυτό 
ερευνητικού έργου, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια 
αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π. 

Επιπροσθέτως, όμως, το Τμήμα καθορίζει και δίνει έμφαση σε επιπλέον ειδικά κριτήρια-δείκτες τα 
οποία αφορούν σε εξειδικεύσεις του Ερευνητικού Έργου για τα γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής 
και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας τα οποία χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία και την εφαρμογή της 
αρχιτεκτονικής (βλ. Π.Δ. 123/841), όπως, εξάλλου, προβλέπεται και από την Α.ΔΙ.Π. στο Υπόδειγμα 
Ατομικού Απογραφικού Δελτίου για τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού: Άλλο Έργο, 
σημείωση 3. 

Για το λόγο αυτό η ΟΜ.Ε.Α. αναμορφώνει το Απογραφικό Δελτίο Μελών Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, ώστε να συμπεριλάβει όλες τις αναγκαίες εξειδικεύσεις της κατηγορίας Ερευνητι-
κό/Επιστημονικό ή Άλλο Έργο (δηλαδή το αρχιτεκτονικό και το καλλιτεχνικό έργο), για να αξιολογη-
θεί αφενός μεν ως προς το σύνολό του το φάσμα του έργου των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού και αφετέρου να δοθεί έμφαση σε κρίσιμα κριτήρια που αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα εξαι-
ρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας των αρχιτεκτονικών σπουδών. 
 
Κοινή συνιστώσα αυτών των γνωστικών αντικειμένων –που ρυθμίζονται με το παραπάνω Π.Δ.–  είναι 
η Αρχιτεκτονική Σύνθεση, η οποία αποτελεί και την κύρια γνωστική συνιστώσα των αρχιτεκτονικών 
σπουδών. Μάλιστα, η συνθετική διάσταση είναι και το κοινό σημείο της Αρχιτεκτονικής με τις Καλές 
Τέχνες (οι σχολές των οποίων διέπονται από το ίδιο Π.Δ.), καθώς και η κοινή πτυχή του αρχιτεκτονι-
κού και του καλλιτεχνικού έργου. 

Η Αρχιτεκτονική Σύνθεση ως γνωστική ικανότητα, αλλά και (κυρίως) ως ικανότητα έμπρακτης 
εφαρμογής και διδασκαλίας της τεκμηριώνεται (κατά το ίδιο Π.Δ.) από τη συνεκτίμηση συγκεκριμέ-
νων και ειδικών κριτηρίων, μεταξύ των οποίων πρωτεύουσα θέση και αξία έχει το αναγνωρισμένο με-
λετημένο και πραγματοποιημένο αρχιτεκτονικό έργο. Όχι ως προς την ποσότητα ή τον επαγγελμα-
τισμό του, αλλά ως προς την ποιότητα και τη διδακτική του αξία. Το αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό 
έργο αξιολογείται ως προς τις συνθετικές ιδέες και αρχές που θέτει και εκφράζει, καθώς και το συντα-
κτικό, τη μεθοδολογία και την επιστημονική γνώση που το στηρίζουν και το χαρακτηρίζουν. Η «ανα-
γνώριση» του έργου επιβεβαιώνεται από τη βράβευσή του σε Διεθνείς ή Πανελλήνιους Αρχιτεκτονι-
κούς Διαγωνισμούς, από παρουσιάσεις του σε έγκυρες επιστημονικές αρχιτεκτονικές εκδόσεις και εκ-
θέσεις, από την αναφορά σε αυτό έγκυρων μελετητών και κριτικών της αρχιτεκτονικής, από την ανα-
φορά του στην αρχιτεκτονική βιβλιογραφία και από θεσμοθετημένες διακρίσεις αρχιτεκτονικού έργου. 

Είναι προφανής η πρωτεύουσα σημασία της ανάγκης της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης να υποδέ-
χεται, να απορροφά και να αξιοποιεί την πολύτιμη γνώση που συγκροτείται μέσα από τη μελέτη και 
την πραγματοποίηση αρχιτεκτονικού έργου υψηλής στάθμης. Κατ’ αναλογία το ίδιο ισχύει και για το 
καλλιτεχνικό έργο. 
 
Η ΟΜ.Ε.Α. θεωρεί ότι το αρχιτεκτονικό έργο των μελών του Διδακτικού Προσωπικού ενός Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι συνυφασμένο με την αρχιτεκτονική εκπαίδευση και ως εκ τούτου 
αποτελεί στοιχείο της αξιολόγησης του Τμήματος. Κατ’ αντιστοιχία το καλλιτεχνικό έργο των 
διδασκόντων τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα (εικαστικά) των αρχιτεκτονικών σπουδών συνιστά, 

                                                 
1  Π.Δ. 123/84 (ΦΕΚ 39Α/6-4-84): «Προσόντα και προϋποθέσεις για την κάλυψη θέσης διδακτικού ερευνητικού προ-

σωπικού στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος», 
όπως ισχύει διαδοχικά ανανεωμένο με το Π.Δ. 111/94 (ΦΕΚ 84Α/1-6-94) και το Π.Δ. 119/05 (ΦΕΚ 177Α/13-7-05).  
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επίσης, στοιχείο της αξιολόγησης. 
Έτσι, το κεφάλαιο Ερευνητικό Έργο της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης θα συμπεριλάβει την 

ανάλυση και αξιολόγηση του ερευνητικού επιστημονικού, αρχιτεκτονικού και καλλιτεχνικού 
έργου των μελών του Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος. 
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6.  Σχέσεις με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς 
 
 
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα θα αναλύσει κριτικά και θα αξιολογήσει την ποιότητα των σχέσεών του 
με ΚΠΠ φορείς, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν στα κριτήρια αξιολόγησης 
της Α.ΔΙ.Π., ορισμένα από τα οποία χρειάζεται να προσαρμοστούν στα δεδομένα του Τμήματος. 
 
Είναι γνωστό ότι εξ αντικειμένου η αρχιτεκτονική σχετίζεται άμεσα με την κοινωνία, τον πολιτισμό 
και τις παραγωγικές διαδικασίες. Ωστόσο, στην ελληνική πραγματικότητα, ως συνέπεια μιας σειράς 
λόγων, το ευρύ κοινό, αλλά και η πολιτεία και οι διάφοροι φορείς, δεν έχουν διαπαιδαγωγηθεί ώστε να 
κατανοούν τη λειτουργία και τις κοινωνικές αξίες της αρχιτεκτονικής, αγνοώντας εν τέλει τα οφέλη 
που μπορεί να προσφέρει η αρχιτεκτονική στην καθημερινή ζωή και στην προσπάθεια για τη βελτίω-
ση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος. 
 Σ’ αυτή την επικρατούσα κατάσταση, ο ρόλος ενός Τμήματος Αρχιτεκτόνων και μάλιστα στην 
περιφέρεια, είναι κρίσιμος, καθώς, μέσω των συνεργασιών του με ΚΠΠ φορείς, μπορεί να συμβάλει  
προς την κατεύθυνση της προώθησης της «αρχιτεκτονικής παιδείας» του μέσου πολίτη, αλλά και της 
προσφοράς «αρχιτεκτονικών υπηρεσιών» στο κοινωνικό σύνολο. 
 Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ., ήδη, στα 10 χρόνια λειτουργίας του, έχει συνερ-
γαστεί με τοπικούς κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, οργανώνοντας εκθέσεις, ημερίδες, συνέ-
δριο, ερευνητικά προγράμματα κ.ά. 
 
Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενότητας, η ΟΜ.Ε.Α. έχει προγραμματίσει για την αναλυτική καταγραφή 
και κριτική των σχέσεων του Τμήματος με ΚΠΠ, σε πρώτη φάση, τις εργασίες:  
 Καταγραφή συνεργασιών του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς και διερεύνηση της σχέσης των 

συνεργασιών αυτών με την εκπαιδευτική διαδικασία. 
 Καταγραφή δραστηριοτήτων του Τμήματος που συμβάλουν στην τοπική, περιφερειακή ή 

εθνική ανάπτυξη. 
Τα αποτελέσματα από τις παραπάνω εργασίες, σε συνδυσμό με τα αποτελέσματα από τα Απογρα-

φικά Δελτία Μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα δώσουν το κύριο υλικό προς επεξεργασία για 
την αξιολόγηση των σχέσεων του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς. 
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7.  Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 
 
 
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα θα αναλύσει κριτικά και θα αξιολογήσει την ποιότητα της στρατηγικής 
ακαδημαϊκής ανάπτυξής του, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα 
κριτήρια αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π. 
  
Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας το Τμήμα, επεξεργάζεται ήδη από το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-09 ένα 
πρώτο Σχέδιο Ανάπτυξης, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Τμήματος. Στην με αριθ. 3/13-01-2009 
Προσωρινή Γενική Συνέλευση ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Εκπόνησης Σχεδίου Ανάπτυξης τα 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος: Π. Κόκκορης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ., Α. Πρέπης, Επίκ. Καθηγητής 
Δ.Π.Θ., Ε. Αμερικάνου, Επίκ. Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., Α. Μπαλτζοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., Δ. 
Πολυχρονόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. και Ι. Κολοκοτρώνης, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. Στην ίδια 
συνέλευση ορίστηκαν και τα μέλη ΔΕΠ που ανέλαβαν να επεξεργαστούν τις επιμέρους ενότητες του 
Σχεδίου Ανάπτυξης, σύμφωνα με πρόταση του Προέδρου. 
 
Μέσω του Σχεδίου Ανάπτυξης συγκεντρώθηκαν σημαντικά στοιχεία που αφορούν σε ποιοτικά, ποσο-
τικά και ιστορικά δεδομένα της μέχρι τώρα φυσιογνωμίας και λειτουργίας του Τμήματος, ενώ, παράλ-
ληλα, εντοπίστηκαν δυσκολίες και προβλήματα. Σε ορισμένα από τα επιμέρους κεφάλαια της παρού-
σας έκθεσης έχουν συμπεριληφθεί αρκετά στοιχεία από το Σχέδιο Ανάπτυξης (βλ. Παράρτημα ΙΙ).  
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8.  Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 
 
 
8.1   Αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών 
 
Η Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι στελεχωμένη με έξι (6) διοικητικούς 
υπαλλήλους, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε δύο (2) χώρους. Δύο από τους υπαλλήλους βρίσκονται 
σε άδεια και κατά συνέπεια η στελέχωση της Γραμματείας δεν είναι ικανοποιητική. Το ειδικό τεχνικό 
εργαστηριακό προσωπικό (ΕΤΕΠ) αποτελείται από δύο άτομα. Η έλλειψη αρκετών μελών ΕΤΕΠ έχει 
ως αποτέλεσμα οι Τομείς να μην εξυπηρετούνται γραμματειακά. Η όποια αποτελεσματικότητα οφεί-
λεται στη φιλοτιμία των μελών ΔΕΠ που αναλαμβάνουν, εκτός από τα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και 
διοικητικά τους καθήκοντα, και τη γραμματειακή διεκπεραίωση του έργου που τους ανατίθεται. 

Το πόσο δυσμενής για το Δ.Π.Θ. είναι η στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό γίνεται εμφανές συ-
γκριτικά με τις Αρχιτεκτονικές Σχολές του Ε.Μ.Π. και του Α.Π.Θ.: 
- οι διοικητικοί υπάλληλοι στην Αρχιτεκτονική του Δ.Π.Θ. είναι μόλις 6, έναντι 18 στο Ε.Μ.Π. και 

27 στο Α.Π.Θ. και  
- το ειδικό τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό (ΕΤΕΠ) είναι 2 άτομα στο Δ.Π.Θ. έναντι 8 στο Ε.Μ.Π. 

και 6 στο Α.Π.Θ. 
 
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων διαθέτει μια μικρή, σχετικά με το εύρος του αντικειμένου της αρχιτεκτο-
νικής, βιβλιοθήκη η οποία λειτουργεί στην αίθουσα των Γενικών Συνελεύσεων ως αναγνωστήριο. 
Τα τεκμήρια (βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, διαλέξεις, διπλωματικές εργασίες, CD, DVD κ.ά.) είναι 
ταξινομημένα και τοποθετημένα σε ειδικά διαμορφωμένα κλειστά ερμάρια. Στην αίθουσα υπάρχουν 
δύο σαρωτές και εκτυπωτής για την εξυπηρέτηση των φοιτητών, για τον επιπρόσθετο λόγο ότι δεν 
υπάρχει δυνατότητα δανεισμού. 

Το μεγαλύτερο μέρος των τεκμηρίων προέρχεται από δωρεές ιδρυμάτων, φορέων, εκδοτικών οί-
κων, ιδιωτών αλλά και φοιτητών του Τμήματος. Ένα μέρος των τεκμηρίων προέρχεται από μόνιμο δα-
νεισμό μελών ΔΕΠ από την Κεντρική Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., ένα μέρος 
από δωρεές μελών ΔΕΠ του Δ.Π.Θ. ή άλλων Αρχιτεκτονικών Σχολών. Επιπλέον, η βιβλιοθήκη διαθέ-
τει αρχείο τευχών φοιτητικών Διαλέξεων και Διπλωματικών Εργασιών. Ωστόσο, δεν υπάρχει η επιθυ-
μητή επάρκεια και πληρότητα. Βεβαίως, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, όπως περισσότερα ηλεκτρο-
νικά περιοδικά, ψηφιοποίηση των υπαρχόντων βιβλίων κ.ά.  

Ο χώρος του αναγνωστηρίου λειτουργεί τρεις εργάσιμες μέρες από την Τρίτη έως την Πέμπτη από 
τις 11:00 έως τις 16:00 και στελεχώνεται με μία φοιτήτρια που είναι επιφορτισμένη για την εξυπηρέ-
τηση και τον έλεγχο λειτουργίας του χώρου.  

Είναι προφανές και αυτονόητο ότι ένας μικρός χώρος αναγνωστηρίου, ο οποίος λειτουργεί στην 
αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος και παράλληλα χρησιμοποιείται και ως χώρος παρουσί-
ασης των φοιτητικών Διαλέξεων του 9ου εξαμήνου, δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των χρη-
στών, ούτε εξασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του αναγνωστηρίου.  
 
Χώροι εργαστηρίων δεν υπάρχουν καθώς επίσης και επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων. 
Αυτό βέβαια είναι μέρος του γενικότερου προβλήματος των κτιριακών εγκαταστάσεων, θέμα το οποίο 
έχει ήδη αναλυθεί εκτενώς σε προηγούμενη ενότητα. 
 
Τεχνικό προσωπικό δεν υπάρχει για βοήθεια στη συντήρηση και στη λειτουργία των οργάνων με 
αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ούτε ο εκτυπωτής ούτε το φωτοτυπικό μηχάνημα που είναι σε κοινή 
χρήση για τα μέλη ΔΕΠ. Απαιτείται ενίσχυση του προσωπικού τόσο για την υποστήριξη της εκπαιδευ-
τικής και ερευνητικής διαδικασίας όσο και για τη γραμματειακή υποστήριξη των Εργαστηρίων.   
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Σε γενικές γραμμές οι υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Τμήματος είναι ικανοποιη-
τικές. Υπάρχει τοπικό δίκτυο του Πανεπιστημίου και επικοινωνία μέσω Internet. H τηλεφωνική επι-
κοινωνία με άλλα ιδρύματα γίνεται μέσω της εφαρμογής Voip, δηλαδή γίνεται χρήση του ενοποιημέ-
νου δικτύου οπτικών ινών του Δ.Π.Θ., με αποτέλεσμα τη μείωση της τηλεπικοινωνιακής δαπάνης του 
Τμήματος.  
 
8.2  Επάρκεια και ποιότητα τεχνικού εξοπλισμού  
 
Ο κοινόχρηστος τεχνικός εξοπλισμός είναι ανεπαρκής και χαμηλής ποιότητας. Χρειάζονται σύγχρονα 
εποπτικά μέσα, οθόνες, κ.ά. Ο εξοπλισμός του υπολογιστικού κέντρου δεν είναι επαρκής και παρουσι-
άζονται σοβαρά ελλείμματα και βλάβες. Η αδυναμία συντήρησης των μηχανημάτων λόγω έλλειψης 
προσωπικού δυσχεραίνει την κατάσταση. 
 
8.3  Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού 
 
Οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν σοβαρές ελλείψεις. Υπάρχουν λιγότερα σχεδιαστήρια και καρέκλες 
από αυτά που απαιτούνται και πολλά από τα υπάρχοντα χρειάζονται αντικατάσταση λόγω φθοράς και 
έλλειψης ευστάθειας. Υπάρχει έλλειψη καμαρινίων για τις διπλωματικές εργασίες. Οι αίθουσες διδα-
σκαλίας έχουν κακό φωτισμό και ανεπάρκεια σκίασης καθώς οι περσίδες των παραθύρων (βενετσιά-
νες) έχουν καταστραφεί, επίσης ανεπαρκή θέρμανση ή ψύξη και γενικότερα χρειάζονται συντήρηση. 
Επίσης, οι χώροι υγιεινής έχουν ελλειπή καθαριότητα και τον απαιτούμενο για το χώρο εξοπλισμό. 
 
8.4  Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας 
 
Ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή δεν έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής αποτελεσματικά. Ούτε 
υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών. Η πολιτική του Τμήματος που ακολουθεί-
ται για την ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων φοιτητών είναι μια μικρή τελετή υποδοχής των πρω-
τοετών φοιτητών, η οποία παράλληλα συνδυάζεται με σύντομες ομιλίες εκπροσώπων των διδασκό-
ντων των τομέων πάνω στο ευρύτερο πεδίο των γνωστικών τους αντικειμένων. 
 
8.5  Η συμμετοχή των φοιτητών στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος 
 
Λειτουργεί ενιαίος φοιτητικός σύλλογος της Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς επίσης και ένας πολιτι-
στικός σύλλογος φοιτητών, η «Γέφυρα», με πολλαπλές δραστηριότητες και έκδοση φοιτητικού περιο-
δικού. Οι φοιτητές συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και μάλιστα ενεργά όταν υπάρ-
χουν φοιτητικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. 
 
8.6  Παροχή Υποτροφιών 
 
Πέραν των υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. δίνονται υποτροφίες:  
Από την Κοσμητεία διατίθεται ετήσιο ποσό επιβράβευσης: α) στον πρωτεύσαντα φοιτητή κατά τις πα-
νελλήνιες εξετάσεις και β) στον επιτυχόντα φοιτητή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ο οποίος αποφοί-
τησε από Λύκειο ενός από τους τρεις Νομούς της Θράκης. 
Από το Σύλλογο Κυπρίων Ν. Ξάνθης στον επιτυχόντα Κύπριο φοιτητή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. 
Σποραδικά, δίνονται υποτροφίες και από άλλους φορείς όπως το Τ.Ε.Ε., καθώς και από ιδιώτες. 
 
Είναι αυτονόητη η υποχρέωση της Πολιτείας για πρόσθετη χρηματοδότηση στο Δ.Π.Θ., ώστε τουλά-
χιστον να καλυφθούν οι προβλεπόμενες στο ιδρυτικό ΦΕΚ θέσεις διοικητικού προσωπικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 
 
 
 
 

Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης Τμήματος 
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Παρατήρηση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 
 
 
 
 

«Σχέδιο Ανάπτυξης» 
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. 

 
 
 
 

Κείμενο που συντάχθηκε από τον Πρόεδρο του Τμήματος με βάση τις προτάσεις μελών ΔΕΠ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οκτώβριος-Νοέμβριος 2009 



 

Δ.Π.Θ. – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ      Εσωτερική Αξιολόγηση – Α΄ Φάση Ακαδ. Έτος 2009-2010 

66

1. Σκοπιμότητα και αναγκαιότητα εκπόνησης του Σχεδίου Ανάπτυξης του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. 

 
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. (Τ.Α.Μ.-Δ.Π..Θ) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 
1999 και ήδη έχει συνολικά 550 φοιτητές, 18 μέλη ΔΕΠ, 35 συμβασιούχους διδάσκοντες (μερικής 
απασχόλησης), διοικητικό, τεχνικό και εργαστηριακό προσωπικό που ανέρχεται σε 8 άτομα. 

Στεγάζεται προσωρινά στο κτήριο της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης (Πανεπιστημιούπολη 
Κιμμερίων, Ξάνθη) και το εμβαδό των εγκαταστάσεών του ανέρχεται σε 2.000 m2. Το πρόγραμμα 
σπουδών αποτελείται από 97 μαθήματα. Παράγει απόφοιτους (κατά μέσο όρο 80 ετησίως) από το 
2004. 

Το ερώτημα είναι γιατί χρειάζεται ένα σχέδιο ανάπτυξης και δεν αφήνεται στην ήδη 
διαμορφωμένη κατάσταση, στην οποία να γίνονται κατά περίπτωση όσες αλλαγές κρίνονται 
πρόσφορες. 

Αυτό ακριβώς προσπαθεί να αποτρέψει το σχέδιο ανάπτυξης, την αποσπασματική, 
περιπτωσιολογική και ενίοτε τυχοδιωκτική αντιμετώπιση των πραγμάτων χωρίς στρατηγική, 
σχεδιασμό και προοπτική. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων είναι ένα σύνθετο σύστημα, του οποίου οι 
συνιστώσες (φοιτητές- καθηγητές-υλικοτεχνική υποδομή, κ.λπ.) βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση 
τόσο με το εσωτερικό περιβάλλον (άλλες αρχιτεκτονικές σχολές, Δ.Π.Θ.) όσο και με το εξωτερικό 
περιβάλλον (οικονομία, κοινωνία, αγορά εργασίας, φυσικό περιβάλλον, νομοθεσία, πολιτισμός, αξίες, 
κλπ) του Τμήματος. 

Το σχέδιο ανάπτυξης αποτελεί προϊόν συλλογικής δουλειάς και συνιστά το πλαίσιο εντός του 
οποίου θα αναπτυχθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης του Τμήματος 
 
2.  Οι τάσεις στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση: ασταθής ισορροπία μεταξύ τέχνης και 

ορθολογισμού. 
 
Όπως άλλωστε συμβαίνει και σε πολλές άλλες επιστήμες και πεδία γνώσης, έρευνας και δράσης, μια 
απόπειρα «οριοθέτησης» της αρχιτεκτονικής αποτελεί ιδιαιτέρως σύνθετο έργο. Και τούτο διότι ενώ ο 
κορμός της εντοπίζεται στο σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους κτηρίων και του 
δομημένου και οργανωμένου χώρου και της πόλης, είναι ακριβώς ο κορμός αυτός που διαρκώς 
οφείλει να συνδιαλέγεται επιστημονικά, να τροφοδοτείται και να υποστηρίζεται από τομείς 
ευρύτατους όπως η τέχνη, η πλαστική, η αισθητική, οι φυσικοί νόμοι και τα υλικά δόμησης, διάφορες 
ανθρωπιστικές επιστήμες (κοινωνιολογία, ψυχολογία, ιστορία, κ.λπ.). Ως αποτέλεσμα αυτής της 
πολυμέρειας θα μπορούσαμε να διακρίνουμε διάφορους προσανατολισμούς που επιλέγονται στην 
αρχιτεκτονική εκπαίδευση, ανάλογα με τις εκάστοτε προτεραιότητες και την έμφαση που οι φορείς 
της εκπαίδευσης αυτής θέτουν. Ενδεικτικά: 
 

Α. Αρχιτεκτονική εκπαιδευτική κατεύθυνση που στοχεύει στη δημιουργία αρχιτεκτόνων που, 
παράλληλα με τη συνθετική τους επάρκεια θα είναι ικανοί να αναλάβουν το θεσμοθετημένο ρόλο του 
γενικού μελετητή, δηλαδή του επικεφαλής και συντονιστή μιας διακλαδικής ομάδας τεχνικών (ειδικών 
μελετητών που εμπλέκονται στην παραγωγή των πάσης φύσεως κτιριακών έργων.) Προς τούτο, η 
εκπαιδευτική αυτή κατεύθυνση επιδιώκει την ολοκλήρωση και πλαισίωση του πρωταρχικού και 
θεμελιώδους πυρήνα της, δηλαδή των μαθημάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και συνθέσεων με τα 
απαραίτητα εκείνα στοιχεία-μαθήματα τεχνικών γνώσεων που θα εξασφαλίσουν επαρκή 
κατασκευαστική αντίληψη. Είναι το μοντέλο του «αρχιτέκτονα μηχανικού» που, με μικρές μεταξύ 
τους διαφοροποιήσεις, ακολουθούν όλες οι αρχιτεκτονικές σχολές της χώρας. 

Β. Αρχιτεκτονική εκπαιδευτική κατεύθυνση που, σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη, στρέφει την  
έμφασή της  στην εξάρτηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού από πεδία όπως η αισθητική, η τέχνη, καθώς 
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επίσης και διάφορες πτυχές της φιλοσοφίας. Ο συγκεκριμένος αρχιτέκτονας συχνά περιορίζεται σε μια 
καθαρά εννοιολογική πραγμάτευση αρχιτεκτονικών ζητημάτων. Η εφαρμογή των προτάσεών του δεν 
συνιστά απαραίτητο όρο της εκπαίδευσης και της ενασχόλησής του. Είναι το μοντέλο του 
“architectural designer” που ακολουθείται από ορισμένες αρχιτεκτονικές σχολές της Ευρώπης και της 
Αμερικής. 

Γ. Βιοκλιματική αρχιτεκτονική με έμφαση στην αλληλεπίδραση κατασκευών και δομημένου 
χώρου με το περιβάλλον. Αποτελεί μοντέλο-τάση των τελευταίων χρόνων, χωρίς δυνατότητα 
αξιολόγησης του βαθμού ανταπόκρισης της αγοράς εργασίας. 
 
Παράλληλα με αυτά τα μοντέλα ανάπτυξης μπορεί να διακρίνει κανείς τις εξής τάσεις: 
α. σχέση αρχιτεκτονικής και κοινωνικών επιστημών, με τη δοσολογία των τελευταίων να 

αυξομειώνεται ανάλογα με την εποχή. 
β. στροφή προς τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, που ωστόσο δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις 

σχεδιαστικές δεξιότητες των αρχιτεκτόνων. 
γ. με δεδομένη τη βαθμιαία συρρίκνωση των ρυθμών οικοδομικής δραστηριότητας, μεγαλύτερη 

έμφαση στην επανάχρηση παλαιών κτισμάτων και στην αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων. 
δ. ένταξη του αρχιτεκτονικού δημιουργήματος στο φυσικό περιβάλλον και ανάπτυξη της 

αρχιτεκτονικής τοπίου. 
 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δ.Π.Θ. ακολουθεί το μοντέλο Α (αρχιτέκτονες μηχανικοί). Ειδικότερα, 
από μια αμιγώς ποιοτική σκοπιά, στις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις των κατ’ εξοχήν εργαστηριακών 
μαθημάτων των αρχιτεκτονικών συνθέσεων του Τμήματος διακρίνονται ευχερώς τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
 μεθοδική αναδρομή, εξήγηση και ανάδειξη των πρωταρχικών εννοιών της αρχιτεκτονικής, των 

θεμελιωδών συστατικών και ιδιοτήτων του χώρου. 
 συστηματική εξάρτηση της αρχιτεκτονικής από τον τόπο, το περιβάλλον, τις κοινωνικές συνθήκες 

κλπ. 
 συστηματική έρευνα και ερμηνεία της λειτουργικής νομοτέλειας και κατ’ οικονομία έκφρασή της 

με τους όρους αρχιτεκτονικών διατάξεων και μορφών. 
 συστηματική συσχέτιση της αρχιτεκτονικής με τις πραγματικές ανάγκες που αυτή καλείται να 

υπηρετήσει καθώς επίσης και  με τις συλλογικές προτεραιότητες. 
 έμφαση στη συνάφεια και το συσχετισμό μορφής και κατασκευής, στην έκφραση της δομικής 

υπόστασης της αρχιτεκτονικής θεωρούμενης όχι μόνον ως τεχνουργήματος αλλά και ως 
πνευματικού δημιουργικού πονήματος και, ακολούθως, επιδίωξη επίτευξης των παραπάνω στόχων 
με απλότητα, καθαρότητα και λιτότητα, δηλαδή με τα κατάλληλα εκείνα μεθοδολογικά μέσα που 
θα εξασφαλίσουν το ζητούμενο εκπαιδευτικό προϊόν, πάντοτε μέσα στα πλαίσια και τις συνθήκες 
του εργαστηριακού μαθήματος. 
 

Συνεπώς, κεντρικό και ιδιαίτερο αντικείμενο στις σπουδές αρχιτεκτονικής στο Δ.Π.Θ. αποτελεί η 
δημιουργία του αρχιτεκτονήματος από την σύλληψη και επεξεργασία του έως την ολοκλήρωσή του ως 
πλήρους, ενιαίας, πνευματικής και υλικής υπόστασης. 
 
Σήμερα που, στο ευρύτερο πεδίο προβολής και πληροφόρησης, τυγχάνουν ιδιαιτέρως μεροληπτικής 
μεταχείρισης τάσεις στην αρχιτεκτονική οι οποίες υποθάλπουν άκρατη ελευθεριότητα, ακατανόητη 
πολυπλοκότητα και βραχύβιο εντυπωσιασμό, οι οποίες προτάσσουν το μεμονωμένο έναντι του 
συλλογικού και την κυριαρχία της εικόνας, (τάσεις που, κατ’ επέκταση, υπεισέρχονται με διαβρωτικές 
συνέπειες και στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση), τα προαναφερθέντα ποιοτικά χαρακτηριστικά (που, σε 
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ικανό βαθμό, ανάγουν σε διαχρονικά διδάγματα και ευρύτατες στοχεύσεις του Μοντέρνου 
Κινήματος), παρέχουν γόνιμες προοπτικές – ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης. Προσφέρουν στους 
εκπαιδευόμενους μελλοντικούς αρχιτέκτονες τη δυνατότητα να εδραιώσουν την προσωπική τους 
διαδρομή σε συνειδητές, τεκμηριωμένες και, το κυριότερο, επικοινωνήσιμες αφετηρίες, βάσεις και 
αξίες.  

Ενώ ο προσανατολισμός στο Δ.Π.Θ. προς τον αρχιτέκτονα-μηχανικό είχε ως αναπόφευκτη 
συνέπεια την ύπαρξη αρκετών μαθημάτων δομικού-κατασκευαστικού περιεχομένου, εν τούτοις, 
υπάρχει σήμερα μία πληθώρα μαθημάτων (97 συνολικά) που, τελικώς, δεν αποτυπώνουν με σαφήνεια 
τον προσανατολισμό του Τμήματος όπως αυτός σκιαγραφήθηκε παραπάνω. Ταυτόχρονα, δεν 
αντιπροσωπεύονται επαρκώς ζητήματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, αρχιτεκτονικής εσωτερικών 
χώρων, αρχιτεκτονικής τοπίου και χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας. Κύρια αιτία γι’ αυτό δεν 
αποτέλεσαν οι επιλογές στο σχεδιασμό του Τμήματος, αλλά ο περιορισμένος αριθμός θέσεων ΔΕΠ 
(συνολικά 21) στο ιδρυτικό ΦΕΚ, που δεν έδινε την πολυτέλεια προσανατολισμού προς τις σύγχρονες, 
ενδιαφέρουσες και απαραίτητες αυτές περιοχές. 

Αφού το Τμήμα επαναδιατυπώσει ακριβέστερα την εκπαιδευτική κατεύθυνση που ήδη ακολουθεί, 
θα αναμορφωθεί αντιστοίχως το πρόγραμμα σπουδών με δραστική περικοπή του συνόλου των 
μαθημάτων, της τάξης του 20÷30%. Ο μόνος τρόπος όμως να αναπροσαρμόσει και να αποσαφηνίσει 
το Τμήμα το σημερινό του προσανατολισμό είναι να αυξηθεί ο αριθμός θέσεων ΔΕΠ (από 21 που 
προβλέπει το ιδρυτικό ΦΕΚ) σε 35÷40, γεγονός που θα επιτρέψει στο Τμήμα να αναπτύξει σε 
μεγαλύτερο βαθμό και τις επιστημονικές περιοχές που θα ήθελε, αλλά ελλείψει προσωπικού δεν 
κατάφερε να αναπτύξει. 

 
3.  Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση στο Δ.Π.Θ. ως προς το εξωτερικό της περιβάλλον 
 
Η αρχιτεκτονική ως οργανωμένο σύστημα διαμόρφωσης του δομημένου χώρου, των κατασκευών και 
του περιβάλλοντος εντός των οποίων ζουν και δημιουργούν οι άνθρωποι βρίσκεται σε διαρκή 
αλληλεπίδραση με το εξωτερικό της περιβάλλον και ειδικότερα με τις παρακάτω συνιστώσες του: 
κοινωνία, οικονομία, φυσικό περιβάλλον, πολιτισμός, αξίες, νομοθεσία, ανάγκες για πάσης φύσεως 
και σκοπιμότητας κτήρια δημόσιου ή ιδιωτικού ενδιαφέροντος. Η αρχιτεκτονική πράξη εγγράφεται σε 
μια ιστορική περίοδο και εντάσσεται σε ένα κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό και διανοητικό 
πλαίσιο, το οποίο οδηγεί  στη μορφοποίηση ενός κατασκευαστικού κώδικα.  

Ισχυρή τάση στην αρχιτεκτονική κατά τον 20ο αιώνα αποτέλεσε το μοντέρνο  κίνημα με κύριο 
χαρακτηριστικό του την υιοθέτηση επιστημονικής μεθόδου. Στη σύγχρονη εποχή ωστόσο και στο 
περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης πολλές παράλληλες και συχνά αντικρουόμενες θεωρίες και 
κινήματα συνυπάρχουν στο αρχιτεκτονικό στερέωμα, κάνοντας έτσι αδύνατο τον εντοπισμό μιας 
κυρίαρχης τάσης. 

Όπως συνέβη και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα της μεταπολεμικής εποχής η 
σχέση αρχιτεκτονικής και πόλης υπέστη υπέστη κολοσσιαία μεταβολή εξαιτίας της μαζικής 
(αν)οικοδόμησης. Σε αντίθεση, όμως, με εκείνες, (πού, γενικά, κατεύθυναν το νέο αυτό οικοδομικό 
φόρτο εκτός των ιστορικών τους κέντρων) οι εγχώριες κρατικές επιλογές (ως προς τον χωροταξικό και 
πολεοδομικό προγραμματισμό) επέδειξαν πλήρη αδιαφορία για τη διατήρηση των όποιων 
προϋφιστάμενων αστικών πυρήνων και, ακολούθως, επέτρεψαν την «αντικατάστασή» τους από την –
προσηκόντως θεσμικά υποστηριγμένη– «πολυκατοικία της αντιπαροχής». 

Έτσι ο τρόπος δόμησης και οργάνωσης των πόλεων μετά το 1960 εμφανίζει στη χώρα μας τα εξής 
αρνητικά χαρακτηριστικά: 
- έλλειψη σεβασμού και συνέχειας στην πολιτισμική μας κληρονομιά και παράδοση, 
- τάση ισοπέδωσης και ομοιομορφίας , αγνοώντας τα τοπικά χαρακτηριστικά, 
- έλλειψη βασικών αρχών (πολεοδομικού και χωροταξικού) σχεδιασμού,  
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- απρόσωπο και αισθητικά υποβαθμισμένο δομημένο περιβάλλον, 
- ελάχιστους δημόσιους ανοιχτούς χώρους, 
- έλλειψη υποδομών πριν αρχίσει να δομείται μία περιοχή, 
- οικοδομικούς και κτηριοδομικούς κανονισμούς που αφενός υστερούσαν ως προς τις απαιτήσεις 

της εποχής (ενεργειακές, περιβαλλοντικές, κλπ) και αφετέρου δεν προλάμβαναν καμία από τις 
επερχόμενες καταστάσεις. 

 
Το χάσμα ανάμεσα σε αυτές τις αρνητικές παρακαταθήκες και στον επείγοντα χαρακτήρα που έχει 
πλέον λάβει η ανάγκη υπέρβασής τους, ιδίως υπό το κράτος της  περιβαλλοντικής απαξίωσης και των, 
συναφών, ενεργειακών καταναγκασμών, θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει θρυαλλίδα ώθησης και 
αξίωσης των γενικότερων όρων υπό τους οποίους τελείται ο ευρύτερος χωρικός σχεδιασμός στη χώρα 
μας, με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι θα υποστηριχθεί από κατάλληλες πολιτικές πρωτοβουλίες.  
 
4.  Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση στο Δ.Π.Θ. ως προς το εσωτερικό της περιβάλλον 
 
Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση στο Δ.Π.Θ. δεν μπορούσε παρά να επηρεασθεί από τις επικρατώσες 
τάσεις στα δύο λειτουργούντα (μοναδικά μέχρι το 1999) Τμήματα Αρχιτεκτονικής της χώρας, στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, ο πρώτος κορμός διδασκόντων στην Αρχιτεκτονική του Δ.Π.Θ. 
προερχόταν κυρίως από το Ε.Μ.Π. και σε μικρότερο βαθμό από την Αρχιτεκτονική του Α.Π.Θ. 

Η αρχιτεκτονική  εκπαίδευση στο Δ.Π.Θ. μπορεί να χαρακτηρισθεί από: 
 τα μαθήματα των αρχιτεκτονικών συνθέσεων (43,75% επί του συνόλου των μαθημάτων) 

αποτελούν τον κορμό της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης και διατρέχουν όλα τα εξάμηνα, 
 δίνεται έμφαση στις σπουδές μηχανικού με πολλά μαθήματα τεχνικής εκπαίδευσης 
 η αρχιτεκτονική εκπαίδευση στο Δ.Π.Θ. στοχεύει στη συνθετική αρχιτεκτονική διαδικασία, στη 

δημιουργία του αρχιτεκτονήματος από τη σύλληψη και επεξεργασία του έως την ολοκλήρωσή του 
ως πλήρους, ενιαίας, πνευματικής και υλικής υπόστασης. Ο στόχος αυτός πραγματώνεται στο 
σχεδιαστήριο μετά από πολυάριθμες τακτικές διορθώσεις-συνεργασίες με τους διδάσκοντες με 
κατάτμηση κάθε εξαμήνου σπουδών σε τάξεις των 20 έως 30 το πολύ φοιτητών.  

 ο μικρός αριθμός θέσεων ΔΕΠ (21 στο ιδρυτικό ΦΕΚ, από τις οποίες έχουν πληρωθεί  18), όχι 
μόνο δεν επέτρεψε στην Αρχιτεκτονική Δ.Π.Θ. να αναπτύξει, στην έκταση που θα έπρεπε, τις 
γνωστικές περιοχές της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, των 
ψηφιακών τεχνολογιών, κ.λπ., αλλά –το κυριότερο– έχει, μέχρι τώρα, ως αποτέλεσμα, την –σε 
ιδιαίτερα αυξημένο βαθμό– εξάρτηση αυτού καθαυτού του εκπαιδευτικού πυρήνα (δηλαδή των 
συνθετικών εργαστηριακών μαθημάτων) από την υποστήριξη καθ’ όλα άξιων συμβασιούχων 
διδασκόντων, υποστήριξη όμως που είναι επισφαλής από οργανωτική άποψη. 

 ο μεγάλος αριθμός μαθημάτων (97 στην αρχιτεκτονική Δ.Π.Θ. έναντι 59 στο Ε.Μ.Π.) δεν καθιστά 
ευδιάκριτο κάποιον προσανατολισμό ούτε καν προς τις αρχιτεκτονικές συνθέσεις, με ισχυρή 
παρουσία μαθημάτων τεχνικής κατεύθυνσης. 

 
Είναι προφανές ότι ισχυρή τροχοπέδη για έναν επαναπροσανατολισμό της Αρχιτεκτονικής Δ.Π.Θ. 
αποτελεί ο μικρός αριθμός θέσεων ΔΕΠ (21 στο Δ.Π.Θ. έναντι 90 στο Ε.Μ.Π. και 73 στο Α.Π.Θ.) που 
αν δεν αυξηθεί τουλάχιστον στο διπλάσιο θα υποθηκεύσει ανεπανόρθωτα το μέλλον της 
Αρχιτεκτονικής Δ.Π.Θ. 
 
5.  Οι διδάσκοντες και το πρόγραμμα σπουδών 
 
Το πρόγραμμα σπουδών στην Αρχιτεκτονική Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει 73 υποχρεωτικά μαθήματα με 293 
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ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα και 14 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα (μεταξύ 24 προτεινομένων 
μαθημάτων) με 34 ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα. Συνολικά προσφέρονται 97 μαθήματα, έναντι 59 
μαθημάτων στο Ε.Μ.Π. 

Το κρίσιμο μέγεθος που προσδιορίζει την ποιότητα αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης είναι ο αριθμός 
των φοιτητών (ως τέτοιοι θεωρούνται οι φοιτητές μέχρι το 10ο εξάμηνο σπουδών) ανά μέλος ΔΕΠ, 
που είναι (βλ. Πίνακα 1): 
- 19,3 φοιτητές/μέλος ΔΕΠ στην Αρχιτεκτονική Δ.Π.Θ. 
- 10,3 φοιτητές/μέλος ΔΕΠ στην Αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π. 
- 9,13 φοιτητές/μέλος ΔΕΠ στην Αρχιτεκτονική Α.Π.Θ. 
 
Είναι προφανές ότι η δυσμενής αυτή διάκριση σε βάρος του Δ.Π.Θ. δεν μπορεί να συνεχισθεί. Άμεση 
υποχρέωση της Πολιτείας είναι να τροποποιήσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και να αυξήσει τις 
προβλεπόμενες θέσεις ΔΕΠ στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Δ.Π.Θ. από 21 σε τουλάχιστον 40. 
 
Ακόμη δυσμενέστερη για το Δ.Π.Θ. είναι η στελέχωση με διοικητικό προσωπικό: 
- οι διοικητικοί υπάλληλοι στην Αρχιτεκτονική Δ.Π.Θ. είναι μόλις 6, έναντι 18 στο Ε.Μ.Π. και 27 

στο Α.Π.Θ. 
- το ειδικό τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό (ΕΤΕΠ) είναι 2 άτομα στο ΔΠΘ έναντι 8 στο Ε.Μ.Π. 

και 6 στο Α.Π.Θ. 
 
Είναι προφανής και αυτονόητη η υποχρέωση της Πολιτείας για πρόσθετη χρηματοδότηση στο Δ.Π.Θ., 
ώστε τουλάχιστον να καλυφθούν οι προβλεπόμενες στο ιδρυτικό ΦΕΚ θέσεις διοικητικού 
προσωπικού. 
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 Τ.Α.Μ.-Δ.Π.Θ. Τ.Α.Μ.-Ε.Μ.Π. Τ.Α.Μ.-Α.Π.Θ. 

Μέλη Δ.Ε.Π. 18 90 73 

Διοικητικό Προσωπικό 

6 
(ενεργό διοικητικό 

προσωπικό 4 και 2 σε 
άδεια) 

18 

27  
(4 στη Γραμματεία 
του Τμήματος και 23 
στις Γραμματείες 
των Τομέων) 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό 
Προσωπικό 

2 8 6 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - * 4 

Ειδικό Ερευνητικό και 
Εργαστηριακό Διδακτικό 
Προσωπικό 

 
- 

 
* 

 
3 

Συμβασιούχοι διδάσκοντες  
(ΠΔ 407/80) 

29 διδάσκοντες με 
μερική απασχόληση 

(<6/6) 

 
10 

 
21 

Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) 
από άλλα Τμήματα και Σχολές του 
ίδιου Πανεπιστημίου  

 
3 

 
* 

 
22 

Επιστημονικοί Συνεργάτες  1 5 5 

Αποσπασμένοι από άλλες 
υπηρεσίες  

 
3 

 
* 

 
* 

Αριθμός φοιτητών έως το 10° 
εξάμηνο 

347 925 667 

Αριθμός φοιτητών έως το 10° 
εξάμηνο/ μέλος Δ.Ε.Π. 

347 / 18 = 19.3 925 / 90 = 10.3 667 / 73 = 9.13 

Ενεργοί φοιτητές  549 1583 1100 

Συνολικός αριθμός φοιτητών  549 1958 1474 

Συνολικός αριθμός μαθημάτων 
στο Πρόγραμμα Σπουδών 
(Υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά και η διάλεξη)  

 
97 

 
104 

 

Μεταπτυχιακά προγράμματα  Υπό ίδρυση (1) 

Συντονίζει 3 
διατμηματικά μεταπτ. 
προγράμματα και 

συμμετέχει σε άλλα 2 

Συντονίζει 3 
διατμηματικά 

μεταπτ. 
προγράμματα και 
συμμετέχει σε άλλο 

1 
*Δεν διατίθεται στο διαδίκτυο 
 
Πίνακας 1 Διδάσκοντες και φοιτητές στην Αρχιτεκτονική του Δ.Π.Θ. ως προς το Ε.Μ.Π. και το 

Α.Π.Θ. (στοιχεία Μαρτίου 2009) 
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Οι διδάσκοντες στις αρχιτεκτονικές συνθέσεις στο Δ.Π.Θ. ως ποσοστό του συνόλου των μελών ΔΕΠ 
είναι 44,4%, έναντι 44,4% στο Ε.Μ.Π. και 38,3 % στο Α.Π.Θ. Φαίνεται έτσι ότι δίνεται στο Δ.Π.Θ. 
έμφαση στις αρχιτεκτονικές συνθέσεις αντίστοιχη με ό,τι γίνεται στο Ε.Μ.Π. και το Α.Π.Θ. 
 
Αναφορικά με τη ηλικιακή διαστρωμάτωση, θα περίμενε κανείς μια πιο νεανική κατανομή σ’ ένα νέο 
τμήμα Αρχιτεκτόνων (όπως αυτό του Δ.Π.Θ.), με την κατανομή  ηλικιών ως εξής : 
- μεταξύ 35-40 ετών : 11,1% 
- μεταξύ 41-45 ετών : 11,1 % 
- μεταξύ 45-50 ετών : 44,4 % 
- μεταξύ 51-55 ετών : 16,7 % 
- μεταξύ 56-60 ετών : 16,7 % 
Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί με προκηρύξεις των νέων θέσεων ΔΕΠ στη βαθμίδα του 
λέκτορα και ενθάρρυνση νέων ηλικιακά επιστημόνων να εργασθούν στο Δ.Π.Θ. 
 
Η κατανομή των μελών ΔΕΠ στις διάφορες βαθμίδες εμφανίζει έντονη ανισορροπία:  
- 16,5% στην βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή 
- 77,8% στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή 
- 5,5% στη βαθμίδα του λέκτορα 
Καθώς οι περισσότεροι επίκουροι καθηγητές είναι υπό κρίση για τη βαθμίδα του αναπληρωτή 
καθηγητή και είναι υπό εξέλιξη η πλήρωση 2 θέσεων ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή ή αναπληρωτή 
καθηγητή, για να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες, οι όποιες μελλοντικές 
προκηρύξεις πρέπει να γίνουν βαθμίδα του λέκτορα. 
 
6.  Οι κεντρικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός 
 
6.1  Το εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα 
 
Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας κτηριολογικό πρόγραμμα της Αρχιτεκτονικής Δ.Π.Θ. 
αφορά μία συνολική μικτή επιφάνεια 14.985 μ2 και η ανάλυση στις διάφορες λειτουργίες δίνεται στον 
Πίνακα 2. 
 
α/α Λειτουργίες Επιφάνεια (μ2) 

Α ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

1 Κεντρικές Λειτουργίες  

1.1 Είσοδος - Υποδοχή  150 

1.2 Κεντρικό Αμφιθέατρο  500 

1.3 Βιβλιοθήκη 162 

1.4 Αίθουσα εκθέσεων  200 

1.5 Κυλικείο  100 

1.6 Χώροι Υγιεινής  100 

 Μερικό Σύνολο 1.212 

2 Διοίκηση  

2.1 Γραφείο Προέδρου  15 

2.2 Γραμματεία Προέδρου 10 

2.3 Αίθουσα Γ.Σ. Τμήματος  80 

2.4 Αίθουσες Γ.Σ. Τομέων  100 

2.5 Προθάλαμος - Καθιστικό  50 
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2.6 Ιματιοθήκη 13 

2.7 Χώροι Υγιεινής 25 

 Μερικό σύνολο 293 

3 Γραμματεία  

3.1 Γραμματέας 15 

3.2 Αρχείο  28 

3.3 Πρωτόκολλο - Κλητήρας 20 

3.4 Τηλεφωνικό κέντρο  20 

3.5 Γραμματεία - Φοιτητικά  150 

3.6 Ιματιοθήκη 40 

3.7 Χώροι Υγιεινής 25 

 Μερικό σύνολο 303 

4 Χώροι Διδασκαλίας 

4.1 Σχεδιαστήριο Α΄ Έτους  460 

4.2 Σχεδιαστήριο Β΄ Έτους 460 

4.3 Σχεδιαστήριο Γ΄ Έτους 460 

4.4 Σχεδιαστήριο Δ΄ Έτους 590 

4.5 Σχεδιαστήριο Ε΄ Έτους 640 

4.6 Σχεδιαστήριο Διπλωματικών (Καμαρίνια) 310 

4.7 Αμφιθέατρα  330 

4.8 Υπολογιστικό Κέντρο 285 

4.9 Αίθουσα Ελεύθερου Σχεδίου 160 

4.10 Αίθουσα Ζωγραφικής (χρώμα) 215 

4.11 Αίθουσα Γλυπτικής 322 

4.12 Αίθουσα Κατασκευών  235 

4.13 Χώρος Αποθήκευσης Οργάνων 80 

4.14 Χώροι Υγιεινής  48 

 Μερικό σύνολο 4.595 

5 Εργαστήρια  

5.1 Τομέας Β. Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών & 
Οπτικοακουστικών Εφαρμογών 

570 

5.2 Τομέας Γ. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών Ι: 
Γενικής Κτιριολογίας 

625 

5.3 Τομέας Γ. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙ: 
Ειδικής Κτιριολογίας  

625 

5.4 Τομέας Γ. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ΙΙΙ και Ερευνών 
ΙΙΙ: Μορφολογίας & Ρυθμολογίας  

565 

5.5 Τομέας Γ. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών 
ΙV: Οργάνωσης Χώρων & Μικροπεριβάλλοντος 

565 

5.6 Τομέας Γ. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών V: 
Οικοδομικών Συνθέσεων & Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας  

875 

5.7 Τομέας Δ. Εργαστήριο Πολεοδομικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού 
& Ερευνών  

550 

 Μερικό σύνολο 4.375 

 Σύνολο Κύριων Λειτουργιών (καθαρό) 10.778 

Β ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

6 Βοηθητικοί χώροι  
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6.1 Αποθηκευτικοί χώροι  320 

6.2 Χώροι Προσωπικού 130 

6.3 Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης 1260 

 Μερικό σύνολο 1.710 

7 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις  

7.1 Συντηρητής   

7.2 Ηλεκτροστάσιο  

7.3 Υποσταθμός ΔΕΗ  

7.4 Ψυκτοστάσιο - Κλιματισμός   

7.5 Λεβητοστάσιο  

7.6 Δεξαμενές Καυσίμων  

7.7 Δεξαμενές Πυρόσβεσης  

7.8 Διάδρομοι - Κυκλοφορία   

7.9 Φρεάτια - Εξαερισμός   

 Μερικό σύνολο 1.000 

 Σύνολο χώρων (καθαρό) 12.488,00 

 Γενικό Σύνολο μικτών χώρων (προσαύξηση καθαρών χώρων κατά 
20%) 

14.985,60 

 
Πίνακας 2 Λειτουργίες, χώροι και επιφάνειες για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Δ.Π.Θ. σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο κτιριολογικό  πρόγραμμα 
 
Έγινε μία εκτίμηση της καθαρής επιφάνειας των διαφόρων χώρων και η μικτή επιφάνεια (που 
περιλαμβάνει φέροντα οργανισμό και τοιχοποιία) προέκυψε με προσαύξηση κατά 20 % των 
προβλεπόμενων καθαρών επιφανειών. 
 
6.2  Οι σημερινές κτηριακές εγκαταστάσεις  
 
Σήμερα το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δ.Π.Θ. φιλοξενείται στο χώρο της Βιβλιοθήκης, που 
αντενδείκνυται από κάθε άποψη για την εγκατάσταση μιας αρχιτεκτονικής σχολής, με συνολικό 
εμβαδόν χώρων μόλις 2.067 μ2. 

Καθώς είναι πιθανό η οριστική εγκατάσταση να γίνει σταδιακά, έγινε εκτίμηση των κατ’ ελάχιστο 
απαιτούμενων χώρων (από το συνολικό εγκεκριμένο πρόγραμμα των 14.985 μ2) που θα απαιτηθούν 
για την προσωρινή λειτουργία της ως εξής: 
 έξι (6) αίθουσες της τάξης των 250 μ², προκειμένου να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες 

διδασκαλίας ανά έτος, πλέον μίας αίθουσας που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως εργαστήριο 
διδασκαλίας των εικαστικών μαθημάτων.  

 μία (1) αίθουσα της τάξης των 300 μ²,που θα χρησιμοποιείται ως χώρος εκπόνησης 
διπλωματικών εργασιών (καμαρίνια). Εναλλακτικά αυτή η χρήση μπορεί να ικανοποιηθεί με την 
ένταξή της σε διαμερισματοποιημένους χώρους αντίστοιχης επιφάνειας (αν δεν υπάρχει η 
δυνατότητα ενιαίας αίθουσας). 

 τρεις (3) αίθουσες της τάξης των 80 μ²,με δυνατότητα να επιτυγχάνεται σχετική συσκότιση, όπου 
θα μπορεί να γίνεται διδασκαλία εκ της έδρας, προβολές, μαθήματα επιλογής με σχετικά μικρό 
αριθμό φοιτητών, παρουσιάσεις διαλέξεων – διπλωματικών εργασιών κ.λπ.  

 μία (1) αίθουσα της τάξης των 100 μ², που θα λειτουργεί ως εργαστήριο υπολογιστών, 
καλύπτοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες του συνόλου των φοιτητών του Τμήματος σε υπολογιστική 
ισχύ για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους, αλλά και τις ανάγκες διδασκαλίας των αντίστοιχων 
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μαθημάτων.  
 χώρους γραμματείας συνολικής επιφάνειας της τάξης των 100 μ² (δύο γραφεία) 
 χώρους γραφείων συνολικής επιφάνειας 900 μ², γραφεία για το εκπαιδευτικό προσωπικό (μέλη 

ΔΕΠ και διδάσκοντες Π.Δ. 407/80), διοικητικό και λοιπό προσωπικό. 
Η παραπάνω προσέγγιση δίνει μια εκτίμηση των ελάχιστων καθαρών χώρων συνολικής επιφάνειας 
της τάξης των 3.150 μ², μη συμπεριλαμβανομένων των χώρων κίνησης, υγιεινής, κλιμακοστασίων 
κλπ. Επίσης, πρέπει να συνεκτιμηθεί και η ανάγκη για αποθηκευτικούς χώρους που σήμερα 
καλύπτεται στα υπόγεια του κτιρίου της Βιβλιοθήκης. Τέλος, πρέπει να συνεκτιμηθεί η απαιτούμενη 
προσαύξηση (+20%) για το φέροντα οργανισμό και την τοιχοποιία. Έτσι, οι κατ’ ελάχιστο 
απαιτούμενοι χώροι ανέρχονται σε 4.500 ÷ .5000 μ² μικτής επιφάνειας. 

Σήμερα το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Δ.Π.Θ. στεγάζεται προσωρινά στο κτήριο της Βιβλιοθήκης (όπως 
άλλωστε και το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, που αναμένεται να αποχωρίσει το 
φθινόπωρο του 2009). Μία αξιοπρεπής προσωρινή λύση (με ορίζοντα 3÷5 ετών) μέχρι να 
κατασκευασθεί ο χώρος οριστικής εγκατάστασης του Τμήματος θα ήταν η διάθεση του συνόλου των 
κτηρίων της Βιβλιοθήκης για την προσωρινή στέγαση του Τμήματος. Πράγματι, στο κτήριο της 
Βιβλιοθήκης οι χώροι που είναι διαμορφωμένοι (ή δύνανται να διαμορφωθούν) σε αίθουσες και 
γραφεία δίνουν μία συνολική επιφάνεια της τάξης των 3600 μ² («καθαροί χώροι» 2.200 μ² στον όροφο 
και 1.400 μ² στο ισόγειο ). Πλέον αυτών, στο ισόγειο και τον όροφο υπάρχουν ακόμη επιφάνειες της 
τάξης των 850 μ² που αναλαμβάνουν λειτουργίες υποδοχής, κυκλοφορίας, χώρων υγιεινής κλπ, ενώ 
υφίσταται ένας υπόγειος χώρος της τάξης των 2.000 μ² που συγκεντρώνει αποθηκευτικές λειτουργίες 
και εγκαταστάσεις. Η λύση όμως αυτή προσκρούει στην άρνηση της Κοινοτικής γραφειοκρατίας 
καθώς το έργο χρηματοδοτήθηκε από Κοινοτικούς πόρους ως βιβλιοθήκη.  
 
Έτσι, ως μοναδική λύση ανάγκης είναι η διάθεση μέρους της Βιβλιοθήκης, ως εξής: 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων θα στεγασθεί στον όροφο, η δε Βιβλιοθήκη στο ισόγειο. Η λύση αυτή 
προϋποθέτει μεσαίας κλίμακας εργασίες αναδιαμόρφωσης των χώρων τόσο του ισογείου όσο και του 
ορόφου. Ειδικά για τον όροφο θα προϋπέθετε κατ’ ελάχιστο: 
 
 την αναδιαμόρφωση της βόρειας πτέρυγας, ώστε να δημιουργηθούν: 

- Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας της τάξης των 220 m² (εικαστικά) 
- Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας της τάξης των 100 m² η καθεμιά  
- Γραφεία γραμματείας της τάξης των 60 m² 
- Αίθουσα συνεδριάσεων της τάξης των 60 m² 
- Γραφεία ΔΕΠ της τάξης των 350 m²  

 την αναδιαμόρφωση των δύο μεγάλων αιθουσών της νότιας πτέρυγας, ώστε να δημιουργηθούν 
χωριστές αίθουσες διδασκαλίας 250 m² και καμαρινιών 150 m² (λειτουργική διευθέτηση της 
σημερινής άτυπης κατάστασης). 

 
Σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε διαθέσιμους για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων τους παρακάτω χώρους, 
όπως φαίνονται στον Πίνακα 3. 
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α/α Λειτουργίες  Επιφάνεια (μ²) 
1 Κοινόχρηστες Λειτουργίες  

 Είσοδος - Κινήσεις  250 
 Χώροι Υγιεινής  50 
 Μερινό σύνολο 300 
Α ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

2 & 3 Διοίκηση - Γραμματεία  

 Αίθουσα Γ.Σ. Τμήματος  60 
 Γραμματεία - Φοιτητικά  60 
 Μερικό σύνολο 120 

4 Χώροι Διδασκαλίας  

 Σχεδιαστήριο Α΄ Έτους  100 
 Σχεδιαστήριο Β΄ Έτους 185 
 Σχεδιαστήριο Γ΄ Έτους 250 
 Σχεδιαστήριο Δ΄ Έτους 250 
 Σχεδιαστήριο Ε΄ Έτους 185 
 Αίθουσα Εικαστικών 220 
 Αίθουσα Παρουσιάσεων  100 
 Καμαρίνια Διπλωματικών  300 
 Υπολογιστικό Κέντρο  60 
 Μερικό σύνολο 1.650 

5 Εργαστήρια (Γραφεία Διδασκόντων) 

 Γραφεία  350 
 Σύνολο Κύριων Λειτουργιών (καθαρό) 2.120 
Β ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

6 Βοηθητικοί Χώροι  

 Αποθηκευτικοί Χώροι 50 
 Αποθηκευτικοί Χώροι Υπόγειο 
Γ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  Υπόγειο 

 
Πίνακας 3 Λειτουργίες, χώροι και επιφάνειες, στην περίπτωση προσωρινής εγκατάστασης στον 

όροφο του κτηρίου της Βιβλιοθήκης 
 
Προσωρινή λύση, εφόσον απαιτηθεί βραχυπρόθεσμα η μετακίνηση από το κτήριο της Βιβλιοθήκης, 
θα ήταν η προσωρινή μετεγκατάσταση στο κτίριο 3 (κτήριο Πολιτικών Μηχανικών), μετά τη 
μετακίνησή τους στο δικό τους κτήριο στην πανεπιστημιούπολη το 2012 που όμως συνιστά κακή 
λύση, διότι είναι κτήριο που κατασκευάσθηκε με σύστημα βαριάς προκατασκευής στο οποίο μπορούν 
να γίνουν ελάχιστες ουσιώδεις παρεμβάσεις και έχει εμβαδό καθαρών χώρων μόλις 1.440 μ2. 
 
6.3  Οι εναλλακτικές δυνατότητες για το κτήριο οριστικής εγκατάστασης του Τμήματος  
 
Έτσι, δύο είναι οι λύσεις για την οριστική εγκατάσταση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής ΔΠΘ: 
 Νέο κτήριο στο χώρο της πανεπιστημιούπολης. Θα επιτρέψει να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες του 
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Τμήματος σε μόνιμη βάση κατά τον καλύτερο τρόπο. Δεν υπάρχει κανείς σχεδιασμός ούτε έχουν 
εγκριθεί πιστώσεις. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 12÷18 μήνες για μελέτες, 12 μήνες για την 
δημοπράτηση και 2÷3 έτη για την κατασκευή. Ο χρονικός ορίζοντας της λύσης αυτής είναι το 
2015÷2016 και το κόστος της εκτιμάται (για κτήρια 15.000 μ2) σε 12 με 18 εκατομμύρια ευρώ και 
για κτήρια 5.000 μ2 σε 4÷5,5 εκατομμύρια ευρώ. 

 Εγκατάσταση σε αργούντα κτήρια καπναποθηκών. Πρέπει να πληρούνται συνολικά όλες οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Συνολικό εμβαδόν χώρων όχι μικρότερο από 6.000÷8.000 μ2. 
- Οι αργούσες καπναποθήκες να βρίσκονται μεταξύ τους σε απόσταση περπατήματος, όχι δηλαδή 

μεγαλύτερη από 500÷600 μ. 
- Να υπάρχουν χώροι για στάθμευση τουλάχιστον 50 Ι.Χ. 
 
Θα ήταν επιθυμητό να υπάρχει απόθεμα συντελεστή δόμησης της τάξης των 1.000-5.000 μ2. 
 
Το κόστος της λύσης αυτής για ελάχιστη επιφάνεια 6.000 μ2 θα εξαρτηθεί από την κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται οι καπναποθήκες, είναι δύσκολο όμως να κατέλθει από τα 6-8 εκατομμύρια ευρώ. Ο 
χρονικός ορίζοντας της λύσης αυτής δεν μπορεί να είναι πριν το 2015. Έχει το πλεονέκτημα ότι η 
Αρχιτεκτονική Δ.Π.Θ. θα βρίσκεται μέσα στη πόλη. Τα κτήρια των καπναποθηκών μπορούν να 
δοθούν στο Δ.Π.Θ. και ως χρησιδάνειο για περίοδο τουλάχιστον 30 ετών. 
 
7.  Οι μεταπτυχιακές σπουδές και η έρευνα. 
 
Στο πανεπιστήμιο δεν μεταδίδεται μόνο η γνώση αλλά και γεννάται νέα γνώση μέσω της έρευνας. Η 
έρευνα συνιστά τον υπαρξιακό πυλώνα της πανεπιστημιακής γνώσης που διαφοροποιεί μάλιστα το 
ένα πανεπιστημιακό Τμήμα από το άλλο. Στο ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό και εργασιακό περιβάλλον 
και στο χώρο της αρχιτεκτονικής η έρευνα δεν μπορεί πλέον να γίνεται συγκυριακά και κατά 
περίπτωση, αλλά οργανωμένα, συστηματικά και μεθοδικά.  

Το πρώτο επίπεδο οργανωμένης έρευνας με έμφαση στην εξειδικευμένη γνώση και σε μεγάλο 
βαθμό επαγγελματικό προσανατολισμό είναι οι οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές. Το Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων ΔΠΘ έχει ήδη προετοιμάσει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην περιοχή της 
αποκατάστασης και συντήρησης μνημείων, που είναι υπό έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και 
αναμένεται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Υπάρχουν ακόμη σχεδιασμοί για την 
οργάνωση ακόμη δύο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ενός στην περιοχή των 
αρχιτεκτονικών συνθέσεων και ενός στην περιοχή της πολεοδομίας-χωροταξίας, σε συσχέτιση με τους 
περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς καταναγκασμούς (ο Τομέας Πολεοδομίας προτίθεται να 
οργανώσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, και όχι γενικά 
μεταπτυχιακό στην πολεοδομία, ως συνέχεια των προπτυχιακών μαθημάτων Αρχιτεκτονικής Τοπίου). 

Το πιο προχωρημένο επίπεδο έρευνας είναι η διδακτορική διατριβή. Ήδη στο ΤΑΜ-ΔΠΘ 
εκπονούνται 48 διδακτορικές διατριβές που διαπερνούν οριζόντια όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της 
αρχιτεκτονικής. Στη σύντομη ιστορία του Τμήματος έχουν ήδη ολοκληρωθεί 2 διδακτορικές 
διατριβές. Η πορεία εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών του Τμήματος εκτίθεται σε ανοιχτό 
διάλογο με την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία στη διάρκεια δημόσιας παρουσίασης, που 
γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. 

Ένα άλλο επίπεδο έρευνας πολύ κοντά στις εξειδικευμένες ανάγκες των επαγγελματιών, είναι η 
διαρκής επιμόρφωση και τα σεμινάρια. Παρά την επιθυμία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τα 
προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής αποτέλεσαν ανυπέρβλητο βαρίδιο για να αναπτυχθούν τέτοιες 
δραστηριότητες μέχρι σήμερα. Τα πρώτα εξειδικευμένα σεμινάρια του Τμήματος θα οργανωθούν από 
το 2010. 
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Η ερευνητική και επιστημονική παραγωγή των διδασκόντων του Τμήματος μπορεί να 
συμπυκνωθεί στις επιστημονικές δημοσιεύσεις τους σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και συνέδρια, στις 
διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, στα συγγράμματα τους, στις αρχιτεκτονικές δημιουργίες 
και κατασκευές. Εντός του 2010 θα υπάρξει ειδικός τόμος στον οποίο θα καταγράφεται το 
συγγραφικό, δημοσιευμένο και εφαρμοσμένο αρχιτεκτονικό έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.  

Μετά από ενδελεχή αναζήτηση, το Τμήμα προσπάθησε να εντοπίσει ποιες γνωστικές περιοχές 
παραμένουν ανεξερεύνητες, σε ποιες περιοχές εντοπίζεται ζήτηση αποφοίτων με εξειδικευμένη 
γνώση, θεωρώντας πάντοτε την έρευνα ως μία κατεξοχήν παιδευτική διαδικασία που στοχεύει κυρίως 
στη διεύρυνση των γνωστικών και κριτικών οριζόντων των διδασκόντων, των αποφοίτων, των 
φοιτητών. Ορισμένες από τις γνωστικές αυτές περιοχές είναι και οι παρακάτω: 
 θεωρία και ιστορία της αρχιτεκτονικής, σε συσχέτιση ιδίως με το επιστημονικό και φιλοσοφικό 

πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκαν, την αισθητική, την ψυχολογία, τις τάσεις στην τέχνη, την 
αστική αντίληψη, 

 αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, με ειδικότερα τα ζητήματα μικροκατασκευών και επίπλων, 
αισθητικής και εσωτερικών χώρων, εργονομίας και ανθρωπομετρίας, 

 αρχιτεκτονικές συνθέσεις και ειδικότερα σχεδιασμός της ελληνικής αστικής κατοικίας του 
μέλλοντος, της βιώσιμης κατοικίας στην ελληνική πόλη ή μετάπολη, 

 βιοκλιματική αρχιτεκτονική, σε συσχέτιση με τις κλιματικές αλλαγές, τη συρρίκνωση των 
ενεργειακών πηγών, 

 αποκατάσταση και αναβάθμιση κτηρίων (τόσο ιστορικών όσο και πρόσφατων), 
 πολεοδομία–χωροταξία, σε συσχέτιση ιδίως με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, την αειφορία, την 

παγκοσμιοποίηση, τις δημογραφικές τάσεις, 
 αρχιτεκτονική τοπίου σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική αρχιτεκτονική. 
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