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Ιστορία Αρχιτεκτονικής  
 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Α΄  

Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική - Δομοστατική 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 

Διδακτικές μονάδες: 7.5 

Διδάσκων: Δρ. Αφροδίτη Πασαλή 

 
Σκοπός και στόχος του μαθήματος 

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

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

Στόχος είναι η αποφασιστική συμβολή στην κοινή προσπάθεια  όλων των χωρών για τη 
διατήρηση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας και της διαφύλαξης της πολιτιστικής τους 
κληρονομιάς. 

 

Περιγραφή του μαθήματος 

Α. Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική : Στη μελέτη της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : Χριστιανικά μνημεία προ του 312 μ.Χ. Η αρχιτεκτονική κατά 
την Παλαιοχριστιανική Περίοδο. Η βυζαντινή αρχιτεκτονική στα χρόνια του Ιουστινιανού. Η 
αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο από τον 6ο έως τον 10ο αιώνα. Η αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο 
κατά την μέση Βυζαντινή περίοδο. Η αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο κατά την τελευταία περίοδο 
(1204-1453). Η αρχιτεκτονική στην Ελλάδα κατά το διάστημα της ξένης επικυριαρχίας. Η 
αρχιτεκτονική κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. 
Β. Κοσμική Αρχιτεκτονική : Η λαϊκή αρχιτεκτονική κατέχει ιδιαιτέρως σημαντική θέση 
στην πολιτιστική κληρονομιά. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική κληρονομιά στον Βαλκανικό 
χώρο παρουσιάζει μια κοινή γλώσσα που ξεπερνά εθνότητες και θρησκείες, έχει  ρίζες στη 
βυζαντινή παράδοση, δέχεται ανατολικές και δυτικές επιδράσεις και στη συνέχεια 
εξελίσσεται. Ιδιαιτερότητες τοπικές, εθνικές ή περιβαλλοντικές δίνουν το χαρακτήρα της 
κάθε περιοχής που όμως στις γενικές αρχές της υπακούει στους κανόνες της κοινής γλώσσας.  
Το κεφάλαιο της κοσμικής αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει την διείσδυση στην αρχιτεκτονική  
της Ελλάδας, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβίας, της Ρουμανίας και 
της Τουρκίας.  
Θα εξετασθούν αγροτικά  και αστικά κτίρια, η εξέλιξη, η τυπολογία, η μορφολογία, τα υλικά, 
τα κατασκευαστικά συστήματα, η ανώνυμη αρχιτεκτονική και θα δοθούν χαρακτηριστικά 
παραδείγματα. 
Γ. Ιστορικά Τεχνικά ΄Εργα : Εκτός από τα θρησκευτικά και κοσμικά κτίρια, οι πόλεις, οι 
οικισμοί, τα ιστορικά κέντρα και σύνολα, καθώς και τα αγροτικά σύνολα συνοδεύονταν από 
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τεχνικά έργα, ή έργα υποδομής, απαραίτητα για την εξυπηρέτηση λειτουργικών και βιωτικών 
αναγκών. Τα έργα αυτά δημιουργήθηκαν για να δώσουν λύσεις σε προβλήματα και να 
βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την ποιότητα ζωής, συγχρόνως όμως 
καθόρισαν και την φυσιογνωμία του χώρου. Δρόμοι, υδραγωγεία, γέφυρες, κρήνες είναι 
μερικά από τα έργα αυτά. Αντικείμενο του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η προσέγγιση της 
αρχιτεκτονικής τους  η οποία συνίσταται στην έρευνακαι την μελέτη της τυπολογίας και της 
μορφολογίας τους. 
 

Βιβλιογραφία 

Α. Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική 
-  Γ κ ι ο λ έ ς  Ν., Βυζαντινή Ναοδομία (600-1204), Αθήνα 1987, Εκδ. Καρδαμίτσας, ISBN  
   960-726-263-8. 
-  Γ ο ύ ν α ρ η ς  Γ. Εισαγωγή στην Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία, 2002, 
   Εκδ. UnivercityStudioPress. 
-   Κ ό ρ α τ ς  Β. – Σ ο ύ π ο υ τ  Μ., Βυζάντιο. Ιστορία και Αρχιτεκτονική. Αθήνα 2004, Εκδ.  
    Καρακώτσογλου, ISBN 960-7927-91-5. 
-  Μ π ο ύ ρ α ς  Χ. – Μ π ο ύ ρ α  Λ., Η Ελληνική Ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα  
   2002, Εκδ.  Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος, ISBN 960-7079-12-3. 
-  Μ π ο ύ ρ α ς  Χ., Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Εκδ. Μέλισσα,  
   ISBN 960-204-229-Χ. 
-  Μ π ο ύ ρ α ς  Χ., Ιστορία Αρχιτεκτονικής, Δεύτερος τόμος, Αθήνα 1994,  Εκδ. Μέλισσα,  
   ISBN 960-204-0238. 
- Ο ρ λ ά ν δ ο ς  Α., Αρχείον Βυζαντινών Μνημείων Ελλάδος, τ. Α΄-ΙΒ΄. 
- Π α σ α λ ή  Α., Ναοί της Επισκοπής Δομενίκου και Ελασσόνος. Συμβολή στη  
   Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη 2003, Εκδ. Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών,  
  Σειρά Βυζαντινά Μνημεία, τόμ. 13. 
- Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περ. Δ΄, τ. Α΄- ΛΕ΄. 
- Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την ΄Αλωση, τ. 1(1979), 2(1982), 3(1989), 4(1993),   
   5(1998)6(2002), Εκδ. Ε.Μ.Π., 7(2013), Εκδ. Μυγδονία. 
-  KrauthemerR., μτφρ. Φ. Μαλούχου-Τουφάνο, Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή  
   Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1991, Εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθν.Τραπέζης, ISBN 960-250-012-3. 
- M a n g o  C., Byzantine Architecture, Milano 1978, ISBN 0-8478-0615-4. 

 

Β. Κοσμική Αρχιτεκτονική 

- Ε λ λ η ν ι κ ή  Ε τ α ι ρ ε ί α  Σ λ α β ι κ ώ ν  Μ ε λ ε τ ώ ν,  Αφιέρωμα στη μνήμη του  
  ΣωτήρηΚίσσα, 2002, Εκδ. UniversityStudioPress. 
- Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική,Αθήνα, Εκδ. Μέλισσα 
- Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς  Ν., Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική  της Μακεδονίας 15ος –19ος Αιώνας,  
  Θεσσαλονίκη 1993, Εκδ. Παρατηρητής. 
-  Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς  Ν., Κουδαραίοι. Μακεδόνες και Ηπειρώτες Μαΐστορες.  Οι Πρώτοι  
  Έλληνες Τεχνικοί Επιστήμονες περιόδου Απελευθέρωσης,  Αθήνα 1976, Εκδ.ΤΕΕ 1976. 
- Μ π ο ύ ρ α ς  Χ., Βαλκανική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1993,  Εκδ. Μέλισσα,  
   ISBN 960-204-0157. 
- Χ α τα ζ η τ ρ ύ φ ω ν ο ς  Ε., C u r c i c  S., Κοσμική Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική στα  
  Βαλκάνια και η διατήρησή της 1300-1500, 1992, Εκδ. UnivercityStudioPress. 
- RapoportA. , Ανώνυμη Αρχιτεκτονική και Πολιτιστικοί Παράγοντες, Αθήνα 1976, Εκδ.  
  Αρχιτεκτονικών Θεμάτων. 
 

Γ. Ιστορικά Τεχνικά Έργα 

- Γ ε ω ρ γ α κ ό π ο υ λ ο ς  Κ., Αρχαίοι Έλληνες Θετικοί Επιστήμονες, Αθήναι 1995, Εκδ.    
  Γεωργιάδης, ISBN 960-316-058-X. 
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- Λ ά ζ ο ς  Χρ., Μηχανική και Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήναι 1993, Εκδ.  
  Αίολος, ISBN 960-7267-61-3.  
- Π α π α δ ή μ ο ς  Δ., Τα Υδραυλικά Έργα παρά τοις Αρχαίοις, Αθήναι 1975, Εκδ. Τ.Ε.Ε. 
- DielsH., AntikeTechnik - Teubner, Leipzig 1920/Zeller, Osnabrück, 1965. 
-  Forbes R., Studies in ancient Technology, Leiden 1963. 
-  Garrism E., A History of Enginneering and Technology, CRC Press-US. 
-  Ladels J., Engineering in the Ancient World. London 1980. 
-  S I n g e r  C. – H o l m y a r d  H., A History of Technology, Oxford 1956, Clarendon Press. 
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Ανάπλαση και Αναβίωση  
Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων 

 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Α΄  

Κατεύθυνση:  Αρχιτεκτονική - Δομοστατική 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 

Διδακτικές μονάδες: 7.5 

Διδάσκων: Νικόλαος Σαμαράς 

 

Στόχος και σκοποί του μαθήματος 

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

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

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

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

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

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

 
Περιγραφή του μαθήματος 

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

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

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

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

- Τυπολογία αναπλάσεων ως προς: την κλίμακα της παρέμβασης, την αντιμετώπιση των 
αρχιτεκτονικών κελυφών, τον τύπο της παρέμβασης και τη μορφή αξιοποίησης 
ιστορικού οικιστικού συνόλου, τον βαθμό διατήρησης της κοινωνικής σύνθεσης του 
ιστορικού οικιστικού συνόλου. 

- Ανάπλαση και αναβίωση ιστορικών κέντρων πόλεων στην Ευρώπη και την Ελλάδα. 
Ανάπλαση και αναβίωση Παραδοσιακών Οικισμών. 

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

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

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

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

- Μεθοδολογία της Ανάπλασης και Αναβίωσης Ιστορικών Οικιστικών Συνόλων. 
- Ανάλυση. Σχέσεις του οικισμού με τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Κοινωνικά - 

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

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

 
Βιβλιογραφία 

1. Δ η μ η τ ρ ι ά δ η ς, Ε., Κ ο υ σ ι δ ώ ν η ς, Χ., Λ α γ ό π ο υ λ ο ς Α., (επιμ.), Επανασχεδιασμός 
Υποβαθμισμένων και Κατεστραμμένων Περιοχών της Ευρώπης. Διεθνές Συμπόσιο Αστικής 
και Περιφερειακής Ανασυγκρότησης υπό την αιγίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του 
Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2004, Εκδ. UNIVERSITY STUDIO PRESS, ISBN 960-12-1119-5. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblionet.gr/com/12/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/com/12/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Παθολογία και Εντατική Κατάσταση 
Ιστορικών Κτιρίων  
 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Β΄  

Κατεύθυνση:  Αρχιτεκτονική - Δομοστατική 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 

Διδακτικές μονάδες: 7.5 

Διδάσκων: Δρ. Αλέξανδρος Βαγγελάκος 

 

Στόχος και σκοποί του μαθήματος 

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων σε θέματα παθολογίας, σεισμικής 
συμπεριφοράς, εντατικής κατάστασης, επισκευής και ενίσχυσης ιστορικών κατασκευών. 

Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι : 
-     η παρουσίαση των υλικών και τύπων των φορέων των ιστορικών κατασκευών 
-     η διερεύνηση της παθολογίας και εντατικής κατάστασης των ιστορικών κτιρίων 
-   η γνώση των μεθόδων επισκευής και τεχνικών ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού των 

κτισμάτων. 

 
Περιγραφή του μαθήματος 

- Τρόποι δόμησης ιστορικών κτιρίων 
- Ανάλυση, καταγραφή και ταξινόμηση κτισμάτων 
- Βλάβες Κτιρίων 
- Διερεύνηση Παθολογίας 
- Μέθοδοι ανάλυσης και στατικής προσομοίωσης 
- Υλικά κατασκευής και μηχανικά χαρακτηριστικά 
- Φορτίσεις και Αντοχές Σχεδιασμού 
- Συμπεριφορά φορέων υπό στατικά και δυναμικά φορτία 
- Έλεγχος Εντατικής Κατάστασης 
- Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανάλυσης  
- Μορφές Επέμβασης  
- Είδη και τεχνικές ενισχύσεων 

 
Βιβλιογραφία 

1. Κ α ρ α ν τ ώ ν η, Φ. Β., Κατασκευές από Τοιχοποιία. Αθήνα 2004, Εκδ. Παπασωτηρίου, 
ISBN 960-7530-53-5. 

2. Σ π υ ρ ά κ ο ς, Κ., Ενίσχυση Κατασκευών για Σεισμικά Φορτία. Αθήνα 2004, Εκδ. ΤΕΕ, ISBN 
960-8369-05-3. 

3. Β α γ γ ε λ ά κ ο ς, Α. Β., Εντατική Κατάσταση και Παθολογία μεγάλων ιστορικών κτιρίων 
στην Κεντρική Ελλάδα. Θεσσαλονίκη 2008, Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

4. T o m a s e v i c, M., Earthquake-Resistant Design of Masonry Buildings. London 1999, Eds. 
Imp. College Press, ISBN 978-1-86094-066-8 

5. V a g e l a k o s Α., K a r a v e z i r o g l o u Μ.,Historical towers and fortified houses in central 
Greece. Malta 2005, Proc. of the 9th International Conference on Structural Studies, 
Repairs and Maintenance of Heritage Architecture. 
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Ηλεκτρομηχανολογικές και Υδραυλικές 
Εγκαταστάσεις και Ενεργειακή Αναβάθμιση 
Ιστορικών Κτιρίων 
 
Εξάμηνο διδασκαλίας: A΄  

Κατεύθυνση:  Αρχιτεκτονική - Δομοστατική 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 

Διδακτικές μονάδες: 7.5 

Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Βλαχογιάννης 

 

Στόχος και σκοποί του μαθήματος: 

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

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

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

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

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

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

Περιγραφή του μαθήματος: 

- Εσωτερικές εγκαταστάσεις κτιρίων. Εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός 
ιστορικών κτιρίων και οικισμών. Η αρχιτεκτονική των εγκαταστάσεων. Ειδικές 
προδιαγραφές για εγκαταστάσεις σε ιστορικά κτίρια. 

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

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

- Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Βιολογικοί καθαρισμοί. Αερισμός, κλιματισμός. 
Φυσικός και τεχνητός αερισμός. Εκπόνηση μελετών υδρεύσεως, αποχετεύσεως 
ιστορικού κτιρίου, υδρεύσεως, αποχετεύσεως ιστορικού οικισμού. 
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- Πηγές ενέργειας σήμερα και το ενεργειακό πρόβλημα. Οικονομική διάσταση του 
ενεργειακού προβλήματος. Η εξέλιξη του ενεργειακού προβλήματος, και οι παγκόσμιες 
προοπτικές. Ενεργειακό πρόβλημα και περιβάλλον.  

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

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

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

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

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

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

 
Βιβλιογραφία: 

1. Χ ο ν δ ρ ο γ ι ά ν ν η ς, Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, 1993, Εκδόσεις 
Χονδρογιάννης, ISBN 960-853-002-4. 

2. Α ν δ ρ ε α δ ά κ η – Χ ρ ο ν ά κ η, Ε., Βιοκλιματικός Σχεδιασμός – Περιβάλλον και 
Βιωσιμότητα, Εκδόσεις UNIVERSITY STUDIO PRESS, ISBN 960-12-1470.  

3. E f t e k h a r i, M., ‘Comparative Thermal Performance of New and Old Houses’ Energy and 
Buildings, 1997, Vol. 25, pp. 69-73. 

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

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

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

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

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

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

ISBN 960-512-008-9. 
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Δεύτερο Εξάμηνο  
 (Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική) 
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Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων 

 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Α΄  

Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική - Δομοστατική 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 

Διδακτικές μονάδες: 7.5 

Διδάσκων: Δρ. Αφροδίτη Πασαλή 

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος 

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

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

Περιγραφή του μαθήματος 

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

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

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

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

 

Βιβλιογραφία 

1. Γ α β ρ ά Ε., Πολιτιστικό Απόθεμα και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στα Βαλκάνια, 2004, Εκδ. 
Κυριακίδη, ISBN 960-343-740-9. 

2.   Κ α ρ α δ έ δ ο ς Γ., Προστασία Μνημείων και Συνόλων, τεύχ. 2, Ιστορία και Εξέλιξη της 
Προστασίας Μνημείων και Συνόλων, Θεσσαλονίκη 1984, Εκδ. Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων 
Α.Π.Θ., Τμήμα  Αρχιτεκτόνων, τόμ. Β΄.   

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

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

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

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

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

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

9.  Σ ι δ έ ρ η ς Θ., Μνήμη της Πέτρας, Εκδ. Κλειδάριθμος, Κωδ. 45005. 
10.  Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας, Συντήρηση και Αναβίωση Παραδοσιακών Κτιρίων και Συνόλων, 
        Εκδ. University Studio Press, ISBN 960-12-120. 
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Χριστιανική Τέχνη 

 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Β΄  

Κατεύθυνση:  Αρχιτεκτονική 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 

Διδακτικές μονάδες: 7.5 

Διδάσκων: Δρ. Ιωάννης Βλαχοστέργιος 

 

Στόχος και σκοποί του μαθήματος 

Στο χος του μαθη ματος ει ναι η επισκο πηση και η επιμε ρους ενδελεχη ς μελε τη της 
Χριστιανικη ς Τε χνης στον ελληνικο  και τον ευρυ τερο χω ρο απο  τους πρω τους χριστιανικου ς 
αιω νες στους κυ ριους κλα δους της (πλην της αρχιτεκτονικη ς, η οποι α εξετα ζεται σε ιδιαι τερο 
μα θημα): την μνημειακή ζωγραφικη , τις φορητε ς εικο νες, τη γλυπτικη  (και την 
ξυλογλυπτικη ), την μικροτεχνι α και τις μικρογραφι ες χειρογρα φων.  

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

 
Περιγραφή του μαθήματος 

- Παλαιοχριστιανική Τέχνη (Κατακόμβες, ζωγραφική κατακομβών, Δούρα Ευρωπός,  
Φαγιούμ. 

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

Maria Maggiore (Ρώμη), Αχειροποίητος, Άγιος Γεώργιος (Ροτόντα) Θεσσαλονίκης, 
Μονή ΛΑτόμου, Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης, Galla Placidia, Βαπτιστήριο 
Ορθδόξων, Βαπτιστήριο Αρειανών (Ραβέννα). 

- Πρωτοβυζαντινη  τε χνη (6ος - 9ος αιώνας). Προεικονομαχικη  περι οδος - Εικονομαχι α 
- Μεσοβυζαντινη  περι οδος (9ος - 12ος αιω νας) - Ακμη  Μακεδο νων και Κομνηνω ν. Μονή 

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

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

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

ε) 19ος αιώνας. Τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, ξυλογλυπτική. Η συνέχιση της 
βυζαντινής παράδοσης και οι Ναζαρηνοί. 
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Βιβλιογραφία 

1. D e l v o y e Ch., Βυζαντινή Τέχνη, Αθήνα 2013, ISBN 9789602060032. 
2. Α χ ε ι μ ά σ τα ο υ – Π ο τ α μ ι ά ν ο υ Μ., Η Βλαχέρνα της Άρτας. Τοιχογραφίες, Αθήνα 

2009 ISBN 978-960-8145-78-8. 
3. Α χ ε ι μ ά σ τα ο υ – Π ο τ α μ ι ά ν ο υ Μ., Οι τοιχογραφίες της μονής των Φιλανθρωπηνών 

στο νησί των Ιωαννίνων, Αθήνα 2004, ISBN 960-500-437-2, ISBN-13 978-960-500-437-8. 
4. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ – Π ο τ α μ ι ά ν ο υ Μ., Βυζαντινές τοιχογραφίες, Αθήνα 1995, ISBN-13 

978-960-213-296-8. 
5. Γ α ρ ί δ η ς Μ., Μεταβυζαντινή ζωγραφική (1450-1600), Αθήνα 2007, ISBN 978-960-262-

071-7 
6. Γ κ ι ο λ ε  ς Ν, Παλαιοχριστιανική Τέχνη - Μνημειακή  ωγραφική (π. 300-726), [ΦΕΚ 

1968/Τευ χ. Β’/2003 , Αυτοε κδοση.  
7. Γ κ ι ο λ ε  ς Ν., Ο Βυζαντινός τρούλλος και το Εικονογραφικό του Πρόγραμμα, Αθη να 1990, 

Εκδο σεις Καρδαμι τσας, ISBN 960-7262-13-1.  
8. Διονυ σιος εκ Φουρνα , Ερμηνεία της  ωγραφικής Τέχνης (υπο  Παπαδοπου λου - 

Κεραμε ως) - Πετρου πολη 1909, Εκδο σεις Σπανο ς.  
9. Κ ο υ τ ε λ α  κ η ς Χ.,  υλόγλυπτα Τέμπλα - Δωδεκανήσου μέχρι το 1700, Αθη να - Για ννινα 

1980, Εκδο σεις Δωδω νη, ISBN 960-248-452-7.  
10. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς Στ., Κ α λ λ ι έ ρ γ η ς. Όλης της Θετταλίας άριστος ζωγράφος. Αθήνα 

1994, ISBN 960-7036-36-0. 
11. Σ δ ρ ό λ ι α Στ., «Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Πέτρας (1625) και η 

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

12. Τ σ ι γ α ρ ί δ α ς Ε., Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του Αγίου Ευθυμίου (1302/3). 
Έργο του Μανουήλ Πανσέληνου στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 2008, ISBN 978-960-
242-383-7. 

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

14. Τ σ ι ο υ ρ ή ς Ι. Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Αγίας Τριάδος Δρακότρυπας 
(1758) και η μνημειακή ζωγραφική του 18ου αιώνα στην περιοχή των Αγράφων, έκδ. 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2008. 
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Τοπογραφία – Γεωματική με Εφαρμογές στη 
Γεωμετρική Τεκμηρίωση Ιστορικών Κτιρίων και 
Συνόλων 

 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Β΄  

Κατεύθυνση:  Αρχιτεκτονική 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 

Διδακτικές μονάδες: 7.5 

Διδάσκων: Αθανάσιος Μωυσιάδης 

 

Στόχος και σκοποί του μαθήματος 

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

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

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

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

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

 
Περιγραφή του μαθήματος 

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

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

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

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

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

Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). 
- Διεθνείς οργανισμοί, ειδικές επιστημονικές επιτροπές και προδιαγραφές γεωμετρικής 

τεκμηρίωσης πολιτιστικής κληρονομιάς (UNESCO, ICOMOS).  

Βιβλιογραφία 

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

431-021-6. 
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3. Π α τ ι ά ς, Π., Κ α ρ ρ ά ς, Γ., Σύγχρονες φωτογραμμετρικές πρακτικές σε εφαρμογές 
αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας. Θεσσαλονίκη 1995, Εκδ. Δίπτυχο. 

4. M i k h a i l, E. M., B e t h el J. M., Mc G l o n e J. C., Introduction to modern photogrammetry. 
New York 2001, Eds. John Wiley & Sons, Inc, ISBN 0-471-30924-9.  

5. V o s s e l m a n, G., M a a s, H., Airborne and terrestrial laser scanning. Scotland 2010, Eds. 
Whittles Publishing.  
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Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων 

 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Β΄  

Κατεύθυνση:  Αρχιτεκτονική 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 

Διδακτικές μονάδες: 7.5 

Διδάσκων: Νικόλαος Σαμαράς 

 

Στόχος και σκοποί του μαθήματος 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Περιγραφή του μαθήματος 

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

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

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

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

- Πολεοδομική σημασία ιστορικού κτιρίου, θέση στον πολεοδομικό ιστό, εγγύτητα, 
προσβασιμότητα και τυχόν επιπτώσεις που ενδέχεται να δημιουργήσει η νέα χρήση στον 
οικισμό (επιβάρυνση σε κυκλοφορία, θέσεις στάθμευσης κ.ά.). 

- Αντιμετώπιση δομοστατικών προβλημάτων του ιστορικού κτιρίου, των οικοδομικών 
προβλημάτων από τη φθορά του χρόνου και του καιρού,  του κτιρίου. Αισθητική 
αναβάθμιση και ανάδειξη της ιστορικής αξίας του. 

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

 

Βιβλιογραφία 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biblionet.gr/com/12/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/com/12/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Δεύτερο Εξάμηνο  
 (Κατεύθυνση: Δομοστατική) 
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Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων 

 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Α΄  

Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική - Δομοστατική 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 

Διδακτικές μονάδες: 7.5 

Διδάσκων: Δρ. Αφροδίτη Πασαλή 

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος 

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

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

Περιγραφή του μαθήματος 

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

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

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

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

 

Βιβλιογραφία 

11. Γ α β ρ ά Ε., Πολιτιστικό Απόθεμα και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στα Βαλκάνια, 2004, Εκδ. 
Κυριακίδη, ISBN 960-343-740-9. 

12.   Κ α ρ α δ έ δ ο ς Γ., Προστασία Μνημείων και Συνόλων, τεύχ. 2, Ιστορία και Εξέλιξη της 
Προστασίας Μνημείων και Συνόλων, Θεσσαλονίκη 1984, Εκδ. Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων 
Α.Π.Θ., Τμήμα  Αρχιτεκτόνων, τόμ. Β΄.   

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

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

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

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

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

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

19.  Σ ι δ έ ρ η ς Θ., Μνήμη της Πέτρας, Εκδ. Κλειδάριθμος, Κωδ. 45005. 
20.  Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας, Συντήρηση και Αναβίωση Παραδοσιακών Κτιρίων και Συνόλων, 
        Εκδ. University Studio Press, ISBN 960-12-120. 
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Στατική – Σεισμική Μηχανική 
 

Εξάμηνο διδασκαλίας: Β’ 

Κατεύθυνση:  Δομοστατική 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3  

Διδακτικές μονάδες: 7.5 

Διδάσκων: Δρ. Γρηγόριος Μανούκας 

 

Στόχος και σκοποί του μαθήματος 

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από το σπουδαστή της στατικής και δυναμικής 
συμπεριφοράς των κατασκευών και η ανάπτυξη ικανότητας ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
αντισεισμικών τεχνικών έργων.   

Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι : 
- η εκμάθηση μεθοδολογιών στατικής και δυναμικής ανάλυσης.  
- η κατανόηση από το σπουδαστή των βασικών αρχών που διέπουν τον αντισεισμικό 

σχεδιασμό των κατασκευών. 
- η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για την ορθή προσομοίωση και ανάλυση των 

κατασκευών στον Η/Υ. 
- η συστηματική παρουσίαση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.  

 
Περιγραφή του μαθήματος 

- Η κλασική Μέθοδος των Μετακινήσεων για τη στατική επίλυση υπερστατικών 
φορέων.  

- Αριθμητικές  μέθοδοι ανάλυσης των κατασκευών – Η Μέθοδος Στιβαρότητας.  
- Εισαγωγή στην Τεχνική Σεισμολογία. Το φαινόμενο του σεισμού. Είδη-μηχανισμός 

γένεσης σεισμών.  Αποτίμηση των σεισμών. Σεισμικότητα και σεισμική 
επικινδυνότητα. Ισχυρή εδαφική κίνηση. Επιπτώσεις των σεισμών.    

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

- Μόρφωση φέροντος οργανισμού αντισεισμικών κτιρίων. Δυσμενείς περιπτώσεις 
μορφολογίας. 

- Προσομοίωση γραμμικών και επιφανειακών φορέων στον Η/Υ. Επιμέρους 
προβλήματα.  

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

- Η Δυναμική Φασματική Μέθοδος αντισεισμικού υπολογισμού. Πεδίο-διαδικασία 
εφαρμογής. Παραδείγματα. 

- Η Απλοποιημένη Φασματική Μέθοδος αντισεισμικού υπολογισμού. Πεδίο-διαδικασία 
εφαρμογής. Παραδείγματα. 

- Στατική Υπερωθητική Ανάλυση (Pushover analysis). Πεδίο-διαδικασία εφαρμογής. 
Παραδοχές και αδυναμίες. Κανονιστικές και προηγμένες παραλλαγές της μεθόδου. 
Παραδείγματα. 

- Δυναμική Ανάλυση με εν Χρόνω Ολοκλήρωση Επιταχυνσιογραφημάτων (Time-history 
analysis). Ελαστική-ανελαστική ανάλυση. Επιλογή επιταχυνσιογραφημάτων. 
Διαδικασία εφαρμογής. Παραδείγματα. 

- Αντισεισμικός σχεδιασμός γεωτεχνικών έργων. Επιφανειακές και βαθιές θεμελιώσεις. 
Αντιστηρίξεις. 
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Βιβλιογραφία 

1. Α β ρ α μ ί δ η ς, Ι., Στατική των Κατασκευών, Τόμος ΙΙ: Υπερστατικοί Φορείς – Κλασικές 
Μέθοδοι Ανάλυσης, Θεσσαλονίκη 2013, Αυτοέκδοση, ISBN 978-960-93-5392-2. 

2. Α β ρ α μ ί δ η ς, Ι., Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών Ι, Θεσσαλονίκη 1995, 
Εκδ. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ. 

3. Α ν α σ τ α σ ι ά δ η ς, Κ., Δυναμική των Κατασκευών, Τόμος Ι: Διακριτά Συστήματα, 
Θεσσαλονίκη 1983, Εκδ. Ζήτη. 

4. Α ν α σ τ α σ ι ά δ η ς, Κ., Αντισεισμικές Κατασκευές Ι, Θεσσαλονίκη 1989, Εκδ. Ζήτη. 
5. Π ε ν έ λ η ς, Γ., Κ ά π π ο ς, Α., Αντισεισμικές Κατασκευές από Σκυρόδεμα, Θεσσαλονίκη 

1990, Εκδ. Ζήτη, ISBN 960-431-130-1. 
6. Α β ρ αμ ί δ η ς, Ι., Α θ α ν α τ ο π ο ύ λ ο υ, Α., Μ ο ρ φ ί δ η ς, Κ., Σ έ ξ τ ο ς, Α., Αντισεισμικός 

Σχεδιασμός Κτιρίων Ο/Σ και Αριθμητικά Παραδείγματα Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης 
Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Θεσσαλονίκη 2011, Αυτοέκδοση, ISBN 978-960-93-
3151-7. 

7. P a u l e y, T., P r i s t l e y, M.J.N., Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry 
Buildings. New York 1992, Eds. John Wiley & Sons, Inc, ISBN 0-471-54915-0. 

8. G l o u g h, R., P e n z I e n, J., Dynamics of Structures. 3rd edition. Berkeley 2003, Eds. 
Computers & Structures, Inc.  

9. C h o p r a, A., Dynamics of Structures. Theory and Applications to Earthquake Engineering.  
4th edition. New Jersey 2011, Eds. Prentice-Hall, ISBN 978-0132858038.  

10. K r a m e r, S., Geotechnical Earthquake Engineering. New Jersey 1996, Eds. Prentice-Hall, 
ISBN 0-13-374943-6.   
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Εφαρμογές Σκυροδέματος με χρήση Η/Υ 

 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Β΄  

Κατεύθυνση:  Δομοστατική 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 

Διδακτικές μονάδες: 7.5 

Διδάσκων: Δρ. Φιλόθεος Λόκκας 

 

Στόχος και σκοποί του μαθήματος 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση πακέτων στατικής 
μελέτης ενός οικοδομικού έργου και ειδικότερα η στρατηγική που εφαρμόζεται για την 
αντιμετώπιση τόσο των στατικών υπολογισμών όσο και των αντίστοιχων ξυλοτύπων, για μια 
πλήρη, σύμφωνη με την Πολεοδομία, την Ελληνική νομοθεσία και τις τοπικές ιδιαιτερότητες, 
στατική μελέτη μιας κατασκευής.   

Αντικειμενικούς σκοπούς του μαθήματος αποτελούν οι παρακάτω επιδιώξεις: 
1. Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, οι οποίες θα καλύπτουν τη ‘λογική’ πάνω στην 

οποία στηρίζεται η λειτουργία του προγράμματος, έτσι ώστε ο σπουδαστής να 
εμπεδώνει την αλληλουχία των βημάτων που εμφανίζονται σε κάθε στάδιο της 
μελέτης και συνεπώς να  αντιμετωπίζει αντίστοιχα θέματα στατικών υπολογισμών 
και με άλλα πακέτα. 

2. Δυνατότητα βήμα – βήμα εκπόνησης, τόσο της στατικής μελέτης ενός οικοδομικού 
έργου όσο και του αντίστοιχου αντισεισμικού υπολογισμού, με ειδικές αναλύσεις επί 
των αποτελεσμάτων, ώστε ο σπουδαστής – μηχανικός, να μπορεί να αποκτήσει 
κριτική άποψη για το ύψος του συγκεκριμένου μεγέθους. 

3. Ως αποτέλεσμα του προηγουμένου στόχου θα προκύψει η ικανότητα του σπουδαστή 
να προβαίνει στη βελτιστοποίηση των διαστάσεων των διατομών, σύμφωνα με 
πιθανές απαιτήσεις του αρχιτέκτονα ή του ιδιοκτήτη, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την 
ασφάλεια και το κόστος της κατασκευής. 

4. Δυνατότητα παρουσίασης τόσο ενός πλήρους τεύχους των στατικών υπολογισμών 
όσο και του συνόλου των αντιστοίχων σχεδίων των ξυλοτύπων, μαζί με τα 
απαραίτητα συνοδευτικά σχέδια λεπτομερειών των οπλισμών υποστυλωμάτων, 
τοιχίων, δοκών και πλακών. 

 
Περιγραφή του μαθήματος 

- Στοιχεία γενικών αρχών ΓΟΚ και ΝΟΚ. Σύντομη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής 
αδείας. 

- Παρουσίαση, από το στάδιο των εκσκαφών, των διαδοχικών φάσεων όλων των 
οικοδομικών εργασιών που συνιστούν τον φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας 
πολυώροφης κατασκευής, έτσι ώστε να διαφανεί η αξία του προγράμματος (software) 
που αποτελεί και τον κορμό του μαθήματος.  

- Περιγραφή της φιλοσοφίας και της λογικής διαφόρων γενικών λειτουργιών πάνω στις 
οποίες στηρίζεται το πρόγραμμα και συσχετισμός τους με αντίστοιχες λειτουργίες  του 
AutoCAD.  

- Αναλυτική περιγραφή των βασικών λειτουργιών του προγράμματος. Στοιχεία μελέτης, 
παράμετροι, γεωμετρία κτιρίου, κανονισμοί. 

- Υλικά, έδαφος, παράμετροι σεισμού. 
- Εισαγωγή δομικών στοιχείων (υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών) με τις 

κατάλληλες εντολές, τόσο σε αρχιτεκτονική κάτοψη κτηρίου που προέρχεται από 
αρχείο AutoCAD όσο και στην περίπτωση κανονικού αρχιτεκτονικού σχεδίου.  
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- Επίλυση πλακών – δοκών κτηρίου.  
- Υπολογισμός της θεμελίωσης (πέδιλα, πεδιλοδοκοί, γενική κοιτόστρωση).  
- Αντισεισμικός υπολογισμός και ικανοτικός έλεγχος υποστυλωμάτων.  
- Λεπτομέρειες οπλισμών. Υπολογισμός των δομικών στοιχείων και του οπλισμού του 

κτηρίου.  
- Προμετρήσεις σκυροδέματος, ξυλοτύπων και οπλισμού ανά όροφο και συνολικά. 
- Εξαγωγή αποτελεσμάτων και ανάλυση αυτών.  
- Δημιουργία στατικών σχεδίων πάσης φύσεως που προκύπτουν από ενδιάμεσα βήματα 

υπολογισμών με επιθυμητές κλίμακες. 
- Εξαγωγή ξυλοτύπων στο σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD. 
- Εκτυπώσεις τόσο των σχεδίων όσο και του τεύχους των στατικών υπολογισμών. 

 
Βιβλιογραφία 

1. p i – S U I T E, Εγχειρίδιο Χρήσεως, Αθήνα 2011, π-SYSTEMS. 
2. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς, Α., Αντισεισμικά Κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τόμος Α΄. Η 

τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρμογής. Αθήνα 2008, π-SYSTEMS 
INTERNATIONAL AE, ISBN 978-960-85506-5-0. 

3. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς, Α., Αντισεισμικά Κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τόμος Β΄. 
Στατική και Δυναμική Ανάλυση σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες. Αθήνα 2013, π-SYSTEMS 
INTERNATIONAL AE, ISBN 978-960-85506-0-5. 

4. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς, Α., Εφαρμογές Οπλισμένου Σκυροδέματος. Τόμος Α΄. Αθήνα 1994, 
Εκδόσεις π-SYSTEMS INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε.Λ., ISBN 960-60246-1-0. 

5. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς, Α., Εφαρμογές Οπλισμένου Σκυροδέματος. Τόμος Β΄. Αθήνα 1996, 
Εκδόσεις π-SYSTEMS INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε.Λ., ISBN 960-90246-2-9. 

6. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς, Α., Εφαρμογές Οπλισμένου Σκυροδέματος. Πίνακες. Αθήνα 1994, 
Εκδόσεις π-SYSTEMS INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε.Λ., ISBN 960-90246-6-1. 

7. Π ε ν έ λ η ς  Γ., Μαθήματα Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Τόμος Ι, Α.Π.Θ. 
8. Κ α λ ε υ ρ ά ς   Β., Μαθήματα Οπλισμένου Σκυροδέματος, Τόμος Ι, Δ.Π.Θ. 1997. 
9. Ο Α Σ Π,  Σ Π Μ Ε, ΕΑΚ  2000 Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000. Αθήνα 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                  27 

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

 

Προσεισμικός και Μετασεισμικός Έλεγχος  
και Επεμβάσεις σε Ιστορικά Κτίρια  

 
Εξάμηνο διδασκαλίας: Β’ 

Κατεύθυνση:  Δομοστατική 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 

Διδακτικές μονάδες: 7.5 

Διδάσκων: Δημήτριος Χριστοδούλου  

 

Στόχος και σκοποί του μαθήματος 

To μάθημα έχει ως στόχο να καταστήσει ικανούς τους σπουδαστές στην αποτίμηση 
σεισμικής τρωτότητας (δομικής και μη δομικής), ιστορικών κτηρίων, στην εκτίμηση της 
ασφάλειας που παρέχουν οι κατασκευές έναντι μεγίστων σεισμικών δράσεων καθώς και 
στην προσέγγιση μεθόδων αναδιαστασιολόγησης αντισεισμικής κατασκευής (Σχεδιασμός 
υφιστάμενων κτηρίων μέσω επεμβάσεων – ενισχύσεων).   

Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι : 
- η εξοικείωση τόσο με τις  ελληνικές όσο και με τις διεθνείς μεθοδολογίες που αφορούν 

στον προσεισμικό – μετασεισμικό έλεγχο. 
- Η ανάπτυξη της αντίληψης στη συμπεριφορά των κατασκευών έναντι σεισμικών 

δράσεων   
- η κατανόηση από το σπουδαστή των βασικών αρχών που διέπουν τον αντισεισμικό 

σχεδιασμό των κατασκευών. 
- η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για το σχεδιασμό ενισχύσεων υφιστάμενων 

κτηρίων 
- η συστηματική παρουσίαση της φιλοσοφίας του σχετικού κανονιστικού πλαισίου 

(Ευροκώδικας2-8, ΚΑΝΕΠΕ).  

 
Περιγραφή του μαθήματος 

- Εισαγωγή. Σεισμικότητα – Χαρακτηριστικά σεισμικής δράσης καθώς και ο ρόλος του 
εδάφους στη μεταφορά του σεισμού στις κατασκευές. Ιστορική αναδρομή σε 
ισχύοντες Αντισεισμικούς Κανονισμούς. Σεισμική επικινδυνότητα – Σεισμική 
διακινδύνευση. Ανάγκη για θωράκιση των ιστορικών κτηρίων έναντι σεισμού. 

- Έννοιες της αντισεισμικής μηχανικής και μέθοδοι διαστασιολόγησης των κατασκευών 
σε σεισμικές δράσεις. Προσομοίωση και συμπεριφορά των κτηρίων. Δράσεις 
αντιστάσεις υλικών και συντελεστές ασφαλείας. 

- Προσεισμικός έλεγχος. Κατηγορίες μεθόδων σεισμικής τρωτότητας. Επισκόπηση 
ελληνικών και διεθνών κανονισμών. Διερεύνηση και ανάλυση της ασφάλειας των 
κατασκευών.  

- Αποτίμηση δομικής τρωτότητας υφιστάμενων κτηρίων. Δελτίο τρωτότητας.  
- Αποτίμηση μη δομικής τρωτότητας σε ιστορικά κτήρια. 
- Παθολογία κατασκευής. Εντοπισμός βλαβών και προσδιορισμός των αιτιών που τους 

προκάλεσαν, στα δομικά και μη  στοιχεία του κτίσματος. Κατηγορίες βλαβών. 
- Μέθοδοι διάγνωσης βλαβών. Μέθοδοι αποτίμησης δομικών υλικών και δομικών 

στοιχείων. 
- Μετασεισμικός έλεγχος. Ανάλυση βλαβών από την δράση του σεισμού. Στάθμες 

βλαβών των κατασκευών (ταξινόμηση σε κατηγορίες) μετά από ένα σεισμό. 
Προσωρινές υποστυλώσεις. 

- Κριτήρια επεμβάσεων-ενισχύσεων. Κανονιστικό πλαίσιο. Στρατηγικές επεμβάσεων. 
- Επισκευή και ενίσχυση με παραδοσιακές μεθόδους. 
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- Επισκευή και ενίσχυση με σύγχρονα υλικά και μεθοδολογίες.  

- Υπολογισμός επισκευών ενισχύσεων. Προσδιορισμός αντοχής. Χρήση Η/Υ. 
 

Βιβλιογραφία 

1. Κ α ρ α μ π ί ν η ς Α. Ι., Εφαρμογή του Προσεισμικού Ελέγχου σε Κατασκευές με Βλάβες από 
Σεισμό. 

2. Κ α ρ α μ π ί ν η ς Α. Ι., Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα-τρωτότητα και διακινδύνευση, 14Ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Κως 
2003.  

3. Κ α ρ α μ π ί ν η ς Α. Ι., Ο σεισμός της Λευκάδος στις 14 Αυγούστου 2003. Διερεύνηση της 
σεισμικής τρωτότητας των κατασκευών, 15Ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 
Αλεξανδρούπολη 2006.  

4. Π ε ν έ λ η ς Γ. Γ., Ενισχύσεις - Επισκευές μετά από σεισμό, 13ο Ελληνικό Συνέδριο 
Σκυροδέματος, Ρέθυμνο Κρήτης 1999.  

5. Δ ρ ί τ σ ο ς Σ., Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών, Γ’ έκδοση αναθεωρημένη, Πάτρα 
2005, Αυτοέκδοση. 

6. Σ π υ ρ ά κ ο ς Κ., Ενισχύση κατασκευών σε σεισμικά φορτία, Αθήνα 2004, Εκδ. ΤΕΕ 
7. Ρ ο β ή λ ο ς Α., Μετασεισμικός έλεγχος σε κτήρια – Σεισμική παθολογία κτηρίων, Αθήνα 

2001, Εκδ. Παπασωτηρίου, ISBN: 960-7510-90-9. 
8. Κ α ρ α ν τ ώ ν η Φ.Β., Κατασκευές από τοιχοποιία – Σχεδιασμό και Επισκευές, 2004, Εκδ. 

Παπασωτηρίου, ISBN: 9789607530530. 
9. ΟΑΣΠ /ΥΠΕΧΩΔΕ,  Συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτήρια, 

Αθήνα 2001.  
10. Κ ά π π ο ς  Α., Π α ν α γ ό π ο υ λ ο ς Γ., Ανάπτυξη ενιαίας βάσης δεδομένων στατιστικών 

στοιχείων βλαβών σε κτήρια από ελληνικούς σεισμούς και αξιοποίηση της στη χάραξη 
καμπύλων τρωτότητας, 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ 21-, Πάφος Κύπρος 
2009. 

11. Κ α ρ α ν τ ώ ν η Φ.Β., Φαρδής «Ανάλυση βλαβών κτηρίων από σκυρόδεμα στο σεισμό 
του Αιγίου 1995», Μ.Ν.,15Ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ,ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη 2006. 

12. FEMA-NIBS, Multi-hazard Loss Estimation Methology-Earthquake Model: Hazus MH 
technical Manual», Washington DC 2003. 

17.  FEMA Rapid Visual Screening of Buildings for Pοtential Seismic Hazards: A Handbook  
FEMA-154, 2nd edition, ATC, Redwood City, California 2001. 

18.  An Initial Evaluation Process for Identifying Buildings Not Safe in Earthquake», New 
Zealand Society for Earthquake Engineering, Draft 8, August 2000.  

19.  N a k a n ο y, Seismic Rehabilitation of School Buildings un Japan, Journal of Japanese 
Association for Earthquake Engineering, Vol.4, No3 2004.  

 
 
 

 
 


