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Σχετικά με το Τμήμα  

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα)  
   
   Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τα Τρίκαλα 
ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και έχει ως αποστολή, με τη διδασκαλία και 
την έρευνα, να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των 
γνώσεων στην επίλυση των προβλημάτων που περιέχονται 
στο πλαίσιο της δόμησης κτιρίων, σύγχρονων και ιστορικών, 
της αξιοποίησης του οικιστικού πλούτου και της 
διαμόρφωσης και προστασίας του φυσικού και οικιστικού 
περιβάλλοντος, και να παρέχει στους σπουδαστές τα 
απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση 
και κατάρτιση για την επιστημονική επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία και εξέλιξη. 
 

   Το Τμήμα λειτουργεί με δύο κατευθύνσεις σπουδών: 
 

 Δομοστατικούς Μηχανικούς 

 Μηχανικούς Μορφολογίας και Αναστήλωσης  
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ΤΜΗΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.  
(Τρίκαλα) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Αρχιτεκτονική και 
Δομοστατική 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ιστορικών Κτιρίων 
και Συνόλων 

 (Α.ΔΟ.ΑΠ.) 

 
 

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων που 
δύνανται να συμμετέχουν  
 

   Στο Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή 
προκήρυξη και επιλογή: 
 

   Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια – Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι 
οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση 
στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. και προέρχονται 
από Σχολές και Τμήματα Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικές Σχολές 
Πανεπιστημίων, Τμήματα Μηχανικών Τ.Ε., Τμήματα 
Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τμήματα Ιστορικά – Αρχαιολογικά 
Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων,  
 

ή άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που 
κατά περίπτωση δύνανται να κριθούν ως συναφείς.  
 

   Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο 
Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. ανέρχεται σε 50 άτομα. 
 

                
 

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων 
   

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στα εξής 
κριτήρια: 
 

 Βαθμό πτυχίου ή διπλώματος. 
 Βαθμολογία στα Προπτυχιακά μαθήματα που είναι 

σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. 
 Επίδοση στη διπλωματική ή πτυχιακή εργασία (εάν 

αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) και στη 
μεταπτυχιακή τους διπλωματική εργασία (εάν έχουν 
ολοκληρώσει και άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα). 

 Ερευνητική και εν γένει επιστημονική 
δραστηριότητα. 

 Καλή γνώση ξένης γλώσσας – κατά προτίμηση των 
πλέον ομιλούμενων γλωσσών της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής 
ή Ισπανικής). 

 Πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας για 
αλλοδαπούς υποψήφιους.   

 Συνέντευξη των υποψηφίων. 
 Επαγγελματική δραστηριότητα (συνεκτιμάται). 

  

     

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας                                                             
Σχολή Τεχνολογικών ΕΦαρμογών 

 



 
 

Πρόγραμμα Σπουδών  
 

   Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά  
οκτώ (8) μαθήματα, πέντε (5) μαθήματα κοινά και τρία (3) 
κατευθύνσεων (Αρχιτεκτονική ή Δομοστατική).  
   Επίσης υποχρεωτική είναι η εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας. Τα σεμινάρια αφορούν διαλέξεις 
ειδικών επιστημόνων σε σχετικά θέματα του Π.Μ.Σ. 
 
 

 

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κοινό) 

Μαθήματα 
Σύνολο Πιστωτ. 
Μονάδων (30) 

Ιστορία Αρχιτεκτονικής 7.5 (ECTS)              

Ανάπλαση και Αναβίωση Ιστορικών Κέντρων και 
Συνόλων 

7.5 (ECTS)              

Παθολογία και Εντατική Κατάσταση Ιστορικών 
Κτιρίων 

7.5 (ECTS)              

Η/Μ και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις και 
Ενεργειακή Αναβάθμιση σε Ιστορικά Κτίρια 

7.5 (ECTS)              

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Αρχιτεκτονική) 

Μαθήματα 
Σύνολο Πιστωτ. 
Μονάδων (30) 

Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων (κοινό) 7.5 (ECTS)              

Χριστιανική Τέχνη 7.5 (ECTS)              

Τοπογραφία – Γεωματική με Εφαρμογές στη 
Γεωμετρική Τεκμηρίωση Ιστορικών Κτιρίων και 
Συνόλων 

7.5 (ECTS)              

Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων 7.5 (ECTS)              

Δύο Σεμινάρια (κοινά) - 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Δομοστατική) 

Μαθήματα 
Σύνολο Πιστωτ. 
Μονάδων (30) 

Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων (κοινό) 7.5 (ECTS)              

Στατική – Σεισμική Μηχανική 7.5 (ECTS)              

Εφαρμογές Σκυροδέματος με Χρήση Η/Υ 7.5 (ECTS)              

Προσεισμικός – Μετασεισμικός Έλεγχος και 
Επεμβάσεις σε Ιστορικά Κτίρια 

7.5 (ECTS)              

Δύο Σεμινάρια (κοινά) - 

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κοινό) 

Μαθήματα 
Σύνολο Πιστωτ. 
Μονάδων (30) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία                   
(Master Thesis) 

30 (ECTS)              

 

 

Αντικείμενο - Σκοπός  
Π.Μ.Σ. - Α.ΔΟ.ΑΠ. 
 
   Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 προσφέρεται από το 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):  
 
   Αρχιτεκτονική και Δομοστατική ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.) με δύο 
κατευθύνσεις:  
 
   Α.   Αρχιτεκτονική  
   Β.   Δομοστατική 
    
   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. - Α.ΔΟ.ΑΠ. είναι η μεταπτυχιακή 
διδασκαλία και η έρευνα στα ζητήματα αποκατάστασης 
ιστορικών κτιρίων και συνόλων που έχουν ανακύψει σε 
ευρωπαϊκή, εθνική και περιφερειακή κλίμακα καθώς και τα 
αντίστοιχα θεσμικά εργαλεία και οι διαδικασίες εφαρμογής 
των τεχνικών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
   Σκοπός του προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση στους μεθοδολογικούς άξονες και η εφαρμογή 
ζητημάτων αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και συνόλων. 
Η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά, ιδιαιτέρως σε 
εφαρμοσμένο επίπεδο, αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ.  
   Το πρόγραμμα λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο κτίριο 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα). 
 

   Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα. 
 
 

  

     
 
 

 
 

 

 

Διάρκεια Φοίτησης  
 
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο 
διατίθεται για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας. 
 

 

Απονομή Διπλώματος  
 
   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.), ισότιμο με Master, στην «Αρχιτεκτονική και 
Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και 
Συνόλων»  (Α.ΔΟ.ΑΠ.). 
 
   Η απονομή του συνοδεύεται από το «Ευρωπαϊκό 
Παράρτημα Διπλώματος» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

    
 

                              
 

   
    

      
 


