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συντακτικό 
σημείωμα

Με το εκτενές αφιέρωμα στις μεταπτυχιακές σπουδές 
της σχολής μας, το «Πολυμήχανο» αποτυπώνει όχι μόνο 
την τρέχουσα κατάσταση, αλλά και ποικίλες απόψεις για τη 
σκοπιμότητα, την ποιότητα και το μέλλον της μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Ενώ, λοιπόν, οι πρώτες προκηρύξεις μεταπτυχιακών 
σπουδών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος έχουν ήδη 
αναρτηθεί, οι τελειόφοιτοί μας –και όχι μόνον αυτοί– έχουν 
ίσως για πρώτη φορά στα χέρια τους έναν ιδιαιτέρως 
χρηστικό οδηγό μεταπτυχιακών σπουδών της σχολής μας. 

Η θεματολογία του «Πολυμήχανου» συναρτάται άμεσα 
και με την επικαιρότητα των κυοφορούμενων νομοθετικών 
ρυθμίσεων περί μεταπτυχιακών σπουδών και σύνδεσής τους 
με την έρευνα. Έχει ειπωθεί ότι ο διάλογος περί παιδείας και 
έρευνας στη χώρα μας γίνεται με «λανθασμένη ατζέντα», 
χάνεται χρόνος σε θέματα που είναι διεθνώς λυμένα 
αγνοώντας τις πραγματικές προκλήσεις του 2�ου αιώνα. Στο 
τεύχος αυτό το «Πολυμήχανο» παραθέτει προκαταρκτικές 
απόψεις και προβληματισμούς προς την κατεύθυνση αυτή, 
χωρίς –προς το παρόν– την πρόθεση να εμβαθύνει στην 
ουσία των όποιων κατατεθειμένων προτάσεων.

Εκτός του αφιερώματος στις μεταπτυχιακές σπουδές 
το τεύχος αυτό περιέχει τις τακτικές στήλες με ειδήσεις, 
εκδηλώσεις  και διακρίσεις μελών της Πολυτεχνικής Σχολής.
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Οι χαλαροί ρυθμοί και οι χαμηλοί τόνοι που επέλε-
ξε να ακολουθήσει η νέα ηγεσία του Υπουργεί-

ου Παιδείας στην εφαρμογή της εξαγγελθείσας «με-
ταρρυθμιστικής πολιτικής» στο χώρο της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους 
σε αντίθεση με την ορμητική και δυναμική πολιτική 
της προηγούμενης περιόδου φαίνεται πως υπήρξε ο 
καταλύτης για την επαναφορά της ηρεμίας στα πα-
νεπιστήμια και του κανονικού ρυθμού της λειτουργί-
ας τους.

Οι όποιες αντεγκλήσεις και διαφωνίες διατυπώνο-
νται πλέον σε ήπιους τόνους. Ωστόσο, μια νέα «δέ-
σμη υλοποίησης εξαγγελιών» έρχεται και πάλι να τα-
ρακουνήσει την πανεπιστημιακή κοινότητα, αν και σε 
ρυθμούς πολύ χαμηλότερης έντασης.

Μετά τις προπτυχιακές σπουδές ήρθαν η έρευνα και οι μεταπτυχιακές

Μεταρρυθμίσεις σε χαμηλούς τόνους... 

Και νέα απόπειρα του Υπουργείου Παιδείας να ολοκληρώσει 
αυτά που αποκαλεί «μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση» προσέχοντας όμως τώρα να περνά τις επιλογές 
της χωρίς προκλήσεις και χωρίς οξύνσεις. Η πανεπιστημιακή 

κοινότητα εκφράζει αντιρρήσεις, παρακολουθεί όμως μάλλον 
αμήχανη, μη γνωρίζοντας πώς πρέπει να αντιδράσει...

Ένας νέος νόμος για την έρευνα και την τεχνολο-
γία, το νομοσχέδιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές και 
μια σειρά νομικών κειμένων με πρώτο το πρότυπο του 
εσωτερικού κανονισμού που παρουσίασε ο υπουργός 
παιδείας στην 57η σύνοδο των πρυτάνεων στην Κο-
μοτηνή ολοκληρώνουν την κυβερνητική μεταρρύθμι-
ση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προκαλώντας για 
ακόμη μια φορά δυσφορία σε ολόκληρη την πανεπι-
στημιακή κοινότητα.

Ο νέος νόμος για την έρευνα
Παρά τις εκφρασμένες αντιθέσεις των πανεπιστη-

μιακών αρχών, ήδη από τη σύνοδο της Καστοριάς τον 
περασμένο Απρίλιο, και της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-
ας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπι-
κού (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.), τον περασμένο Φεβρουάριο ψηφί-
στηκε ο νόμος για την έρευνα και την τεχνολογία. 

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, φαίνεται πως η 
έρευνα οδηγείται σε «νησίδες» εκτός πανεπιστημια-
κού ελέγχου με τους πρυτάνεις να εκφράζουν το φό-
βο «ότι τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια που εισάγονται 
πλέον για τη χρηματοδότηση θα καταβαραθρώσουν 
την έρευνα στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινω-
νικών επιστημών, αφού το αντικείμενό τους δεν αποτε-
λεί πρώτη προτεραιότητα για τις μεγάλες εταιρείες».

Μπροστά στη διαφαινόμενη υποβάθμιση του ρό-
λου των Α.Ε.Ι. στο πεδίο της έρευνας όλο και περισ-

Ρεπορτάζ:
Γιάννης Βαλσαμάκης,
φοιτητής του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών 
Α.Π.Θ.
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σότερα ιδρύματα εκφράζουν την αντίθεση του στον 
ψηφισμένο νόμο, ενώ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης σε ανακοίνωση που εξέδωσε ζητά «να 
μη θιγεί η διεξαγόμενη έρευνα στα πανεπιστήμια, είτε 
με τη μορφή διοικητικών δυσκολιών είτε με τη μείωση 
και διακοπή χρηματοδοτήσεων». 

Και επισημαίνει την ανάγκη «να καταστεί ρητή στο 
νομοσχέδιο η διακριτή θέση των Α.Ε.Ι. στην έρευνα, τη 
στιγμή μάλιστα που σε αυτά υλοποιείται το 70% περί-
που της συνολικής έρευνας στη χώρα».

Από την πλευρά της η Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. συμπλήρωσε 
ότι με το νόμο αυτό «προωθείται η υπαγωγή της έρευ-
νας στις δυνάμεις της αγοράς, μιας και για πρώτη φορά 
επισήμως θεσμοθετείται η συμμετοχή των εκπροσώ-
πων των επιχειρηματιών στο σύνολο της δομής» της 
έρευνας, ακόμη και στα διοικητικά συμβούλια των 
ερευνητικών κέντρων, «την ίδια στιγμή που δεν προ-
βλέπεται η συμμετοχή κανενός επιστημονικού ή συν-
δικαλιστικού φορέα των ερευνητών και των μελών 
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. σε αντίστοιχα όργανα».

Το νέο τοπίο στις μεταπτυχιακές σπουδές
Το νέο νομοσχέδιο για το καθεστώς στις μεταπτυχι-

ακές σπουδές κοινοποίησε ο υπουργός παιδείας την �η 
Μάρτη στη σύνοδο των πρυτάνεων στην Κομοτηνή.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου φαίνεται πως θα 
κατοχυρωθεί πλέον και νομοθετικά η δυνατότητα επι-
βολής διδάκτρων στις μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ 
δίνεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας να ει-
σηγείται και να χρηματοδοτεί μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα της δικής του επιλογής, με γνωστικό αντικείμενο 
που εκείνο επιλέγει. Παράλληλα, η υποχρέωση κρα-
τικής χρηματοδότησης περιορίζεται σε ένα και μόνο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα ανά τμήμα, ανάλογα και με 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (δηλαδή χρηματο-
δότηση κατά προτεραιότητα), ενώ για τα υπόλοιπα θα 
εξετάζεται κατά περίπτωση η αναζήτηση κονδυλίων 
σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Το νομοσχέδιο έχει ήδη συναντήσει τις πρώτες αντι-
δράσεις των πανεπιστημίων μιας και σύμφωνα με τις νέ-
ες διατάξεις η πρόθεση έγκρισης νέων μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων «περνά» μέσα από την εσωτερική αξι-
ολόγηση των τμημάτων. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα 
μεταπτυχιακών σπουδών φαίνεται να αφορά στα λίγα 
τμήματα που στο υπάρχον καθεστώς υποχρηματοδότη-
σης θα κριθούν ως «επαρκή» από το υπουργείο.

Ο πρότυπος εσωτερικός κανονισμός
Στο πλαίσιο της συνόδου των πρυτάνεων ο υπουργός 

παιδείας Ευριπίδης Στυλιανίδης παρουσίασε και το γενι-
κό εσωτερικό κανονισμό των τμημάτων που θα διευκο-
λύνει την καθολική εφαρμογή του νέου νόμου - πλαισί-
ου στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Όπως τόνισε, ο κανο-
νισμός αυτός αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία κάθε 
τμήμα θα προσαρμόσει την ιδιαίτερη λειτουργία του.

 Έτσι, ο εσωτερικός κανονισμός ενσωματώνει και 
εξειδικεύει στοιχεία του νέου νόμου - πλαισίου που 

αφορούν στη διάρκεια φοίτησης, στις πιστωτικές μο-
νάδες, στον κατάλογο συγγραμμάτων, στην καθολι-
κή ψηφοφορία, καθώς και στα τετραετή αναπτυξια-
κά προγράμματα. Ειδικότερα για τα τελευταία, γίνεται 
σαφής αναφορά για χρηματοδότηση πέραν του κρα-
τικού προϋπολογισμού από «τρίτες» πηγές.

Το νέο στοιχείο, που εισάγεται στον κανονισμό, 
έχει να κάνει με τα πειθαρχικά αδικήματα, τις ποινές 
και τις κυρώσεις. Προβλέπει τη συγκρότηση πειθαρχι-
κού συμβουλίου που επί της ουσίας θα εκδικάζει πα-
ραβάσεις των κανόνων λειτουργίας βάσει αρχών δε-
οντολογίας που θα ισχύσουν για κάθε πανεπιστήμιο. 
Οι ποινές μάλιστα που προβλέπονται ξεκινούν από 
την επίπληξη και μπορούν να καταλήξουν και σε δι-
αγραφή (στην περίπτωση των καθηγητών για «βαριά 
παραπτώματα» προβλέπεται ακόμη και η παύση τους, 
ενώ για τους φοιτητές παραμένει αδιευκρίνιστο).

Αναφερόμενος ο υπουργός παιδείας στον πρότυ-
πο εσωτερικό κανονισμό τόνισε χαρακτηριστικά, ότι 
«με αυτόν οι πρυτανικές αρχές έχουν όλα τα απαιτού-
μενα εργαλεία για να εφαρμόσουν τη δημοκρατία στην 
πράξη».

Εν μέσω, λοιπόν, αυτού του σύνθετου σκηνικού 
που διαμορφώνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια, με 
νέες νομοθετικές απόπειρες και την εφαρμογή των 
ήδη ψηφισμένων νόμων, ξεκινά το δεύτερο εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους. Φαίνεται πως ό,τι «αναστά-
τωσε» τα πανεπιστήμια την προηγούμενη περίοδο 
τίθεται εκ νέου επί τάπητος από το Υπουργείο Παι-
δείας, που εκμεταλλεύεται το κλίμα ηρεμίας που επι-
κρατεί στα πανεπιστήμια, με την πανεπιστημιακή κοι-
νότητα, σε αντίθεση με τη δραστηριότητα της προ-
ηγούμενης περιόδου, να παρακολουθεί τις εξελίξεις 
μάλλον αμήχανη ή αποστασιοποιημένη.
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Μεταπτυχιακές σπουδές 
στο Πολυτεχνείο

αφιέρωμα
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Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής

Σπουδές σε πρώτη επιλογή! 
Η αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της εκρηκτικής 

ανάπτυξης των επιστημών και της τεχνολογίας, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και λειτουργία πολλών 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε διάφορους επιστημονικούς τομείς τόσο στη Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

Η Πολυτεχνική Σχολή, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις, καθώς επίσης και την υψηλή ζήτηση 
από πλευράς αποφοίτων, προχώρησε στην ανάπτυξη και λειτουργία –σε μερικές περιπτώσεις με συμμετοχή 
άλλων τμημάτων–  19 συνολικά προγραμμάτων που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης και άλλων που οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Η ίδρυση και η αρχική 
χρηματοδότηση των περισσότερων από τα προγράμματα αυτά έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

Στο τεύχος αυτό του «Πολυμήχανου» οι διευθυντές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων παραθέτουν 
τους στόχους τους σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξή τους, την οικονομική βιωσιμότητά τους, τα κριτήρια 
επιλογής των φοιτητών, το περιεχόμενο των σπουδών και καταγράφουν τα προβλήματα που εμφανίσθηκαν 
κατά τη λειτουργία τους. Επίσης μεταπτυχιακοί απόφοιτοι δίνουν τη γνώμη τους για τα προγράμματα που 
παρακολούθησαν και για τη βοήθεια που τους προσέφεραν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ│ΤΕΥΧΟΣ 21│  5
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τα γνωστικά αντικείμενα των τμημάτων έχουν παρα-
μείνει ευρέα. Όπως όμως και να έχει το πράγμα, είναι 
πλέον, νομίζουμε, κοινή πεποίθηση των πανεπιστημι-
ακών αλλά και άλλων φορέων της ελληνικής κοινωνί-
ας ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές έχουν γίνει ένα ση-
μαντικό τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξίσου 
αναγκαίο με τις προπτυχιακές σπουδές.

Πλειάδα μεταπτυχιακών προγραμμάτων
Θα προσπαθήσουμε να εκθέσουμε, δι’ ολίγων, την 

υπάρχουσα κατάσταση, κυρίως όσον αφορά στην Πο-
λυτεχνική Σχολή, έτσι ώστε να αναδειχτούν τα υπάρ-
χοντα προβλήματα. Τούτο είναι απαραίτητο, διότι 
πρέπει οι υπό διαμόρφωση προτάσεις για τις μετα-
πτυχιακές σπουδές να έχουν ως αφετηρία τη γνώση 
των προβλημάτων που αυτές αντιμετωπίζουν.

Έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας 
από την εμφάνιση στα Α.Ε.Ι. της χώρας των προγραμ-
μάτων μεταπτυχιακών σπουδών, μάλιστα ο αριθμός 
τους είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Καταλύτης για την εκρη-

Προβλήματα δυσλειτουργίας και κάποιες προτάσεις για την αντιμετώπισή τους

Μεταπτυχιακές σπουδές:
η νέα πρόκληση

του
Γεράσιμου Κουρούκλη, 

καθηγητή του Γενικού 
Τμήματος Α.Π.Θ.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές δεν έχουν ακόμη απο-
κτήσει οργανωτική δομή αντίστοιχη με αυτή που 

απαντάται σε άλλες χώρες. Είναι, λοιπόν, καθήκον 
των πανεπιστημίων να συμβάλουν με προτάσεις τους 
στη δημιουργία ενός τέτοιου οργανωτικού πλαισίου 
πόσο μάλλον που η πολιτεία έχει ήδη εκδηλώσει τη 
βούληση της για τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι με τον όρο με-
ταπτυχιακές σπουδές εξυπονοούται σπουδές ανώτε-
ρης στάθμης που οδηγούν στην περαιτέρω εμβάθυν-
ση σε ένα γνωστικό πεδίο και κυρίως στη δημιουρ-
γία ακαδημαϊκών στελεχών ικανών να προάγουν την 
έρευνα και την διδασκαλία στο πεδίο αυτό. Παράλ-
ληλα όμως υπάρχει η ανάγκη εξειδίκευσης ή επέκτα-
σης της διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων που 
δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο προπτυχιακό επί-
πεδο και προκύπτουν από τις εξελίξεις των επιστη-
μών και των νέων τεχνολογιών που αναπτύσσονται 
στην εποχή μας. Τούτο θέλει ιδιαίτερη μελέτη καθώς 

και του
Νικόλαου Σ. 

Μουσιόπουλου,
καθηγητή του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών, 
κοσμήτορα 

της Πολυτεχνικής Σχολής 
Α.Π.Θ.
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κτική ανάπτυξη υπήρξε το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 
του Υπουργείου Παιδείας. Ο τρόπος χρηματοδότη-
σης ήταν σχεδόν ίδιος με τα ερευνητικά προγράμμα-
τα και η πρωτοβουλία ήταν ελεύθερη για κάθε ομά-
δα που είχε ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον για κάποιο 
γνωστικό αντικείμενο. Έτσι, ο έλεγχος του ιδρύματος 
στις προτάσεις δεν ήταν ουσιαστικός και έτσι δημι-
ουργήθηκε μια πλειάδα προγραμμάτων μεταπτυχια-
κών σπουδών. Η οργάνωση ενός εκάστου έγινε μέσω 
προεδρικών διαταγμάτων ενώ το υπουργείο είχε δώ-
σει ένα περίγραμμα απαιτήσεων που τα προγράμμα-
τα έπρεπε να ικανοποιούν και να περιέχονται σε αυ-
τό, ώστε να χρηματοδοτηθούν. Το αποτέλεσμα είναι 
τα προεδρικά διατάγματα, βάσει των οποίων λειτουρ-
γούν, να έχουν αρκετές ομοιότητες αλλά και σημαντι-
κές διαφορές.

Τα προγράμματα της Πολυτεχνικής
Η επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών της κοσμη-

τείας έχει κάνει μια καταγραφή των λειτουργούντων 
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών της σχολής. 
Προκύπτει ότι υπάρχουν �9 τέτοια προγράμματα. 
• Έξι προγράμματα είναι μονοτμηματικά και υπάγο-

νται στα επιμέρους τμήματα. 
• Υπάρχει επίσης ένα διατμηματικό στο οποίο συμ-

μετέχουν όλα τα τμήματα της σχολής.
• Οκτώ διατμηματικά στα οποία συμμετέχουν διά-

φορα τμήματα της σχολής και άλλα τμήματα του 
Α.Π.Θ. 

• Ακολούθως τρία διαπανεπιστημιακά στα οποία 
συμμετέχουν τμήματα της σχολής καθώς και τμή-
ματα άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας. 

• Τέλος, σημειώνεται και ύπαρξη ενός διευρωπαϊκού 
προγράμματος με τη συμμετοχή ενός τμήματος 
της σχολής και άλλου ευρωπαϊκού ιδρύματος. 
Θεωρούμε ότι ήρθε η στιγμή να επανεκτιμήσουμε 

το ρόλο και το χαρακτήρα τους, τον τρόπο λειτουργί-
ας τους, τη σχέση τους με τα προγράμματα προπτυ-
χιακών σπουδών, καθώς και να καταγράψουμε τις θε-
τικές και αρνητικές επιπτώσεις τους στο σύνολο των 
ακαδημαϊκών λειτουργιών και της παρεχόμενης γνώ-
σης. 

Θα πρέπει άμεσα να απαντηθούν ερωτήματα σχε-
τικά με:
• το εάν και κατά πόσον η εισαγωγή των μεταπτυχι-

ακών διπλωμάτων ειδίκευσης ικανοποιεί την επέ-
κταση της διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων 
που δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο προπτυχι-
ακό επίπεδο και προκύπτουν από τις εξελίξεις των 
επιστημών και των νέων τεχνολογιών που ανα-
πτύσσονται στην εποχή μας, 

• τη σύνδεση των προγραμμάτων αυτών με την κα-
τοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, 

• τον κίνδυνο, λόγω της πληθώρας των μεταπτυχι-
ακών διπλωμάτων ειδίκευσης ανά τμήμα, του εκ-
φυλισμού και της μετατροπής τους σε ανεξάρτητες 
και ανεξέλεγκτες μονάδες. 

Προβλήματα και δυσλειτουργίες
Από τη μέχρι τώρα λειτουργία των προγραμμά-

των μεταπτυχιακών σπουδών τόσο της Πολυτεχνικής 
Σχολής, όσο και του συνόλου των Α.Ε.Ι. της χώρας, 
έχει αναδειχθεί ένα σύνολο προβλημάτων και δυσλει-
τουργιών που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση και σο-
βαρές θεσμικές παρεμβάσεις. Ορισμένες από τις δυ-
σλειτουργίες αυτές περιγράφονται ως εξής:
► Η πληθώρα των προγραμμάτων μεταπτυχιακών 

σπουδών προέκυψε από την χρηματοδότηση μέ-
σω των προγραμμάτων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., με αποτέ-
λεσμα η λειτουργία τους να μη έχει ενταχθεί ορ-
γανικά στις υπάρχουσες δομές και να εγείρονται 
προβλήματα βιωσιμότητας και ανάγκης χρηματο-
δότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό για την 
περαιτέρω συνέχιση και ανάπτυξή τους.

Η πληθώρα των προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών προέκυψε από την χρηματοδότηση μέσω των 

προγραμμάτων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., με αποτέλεσμα η λειτουργία 
τους να μη έχει ενταχθεί οργανικά στις υπάρχουσες δομές 
και να εγείρονται προβλήματα βιωσιμότητας και ανάγκης 
χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό για την 

περαιτέρω συνέχιση και ανάπτυξή τους.
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► Ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός προγραμμάτων με-
ταπτυχιακών σπουδών ή διατμηματικών προγραμ-
μάτων μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία λειτουρ-
γούν τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργήσει 
ερωτήματα για το κατά πόσον τα προγράμματα αυ-
τά ανταποκρίνονται στους στόχους που συνοδεύ-
ουν τη λειτουργία ενός προγράμματος μεταπτυχι-
ακών σπουδών. Δηλαδή αν ικανοποιούνται οι ανά-
γκες σε ειδίκευση και εμβάθυνση στο πλαίσιο ενός 
γνωστικού αντικειμένου, οι οποίες δεν είναι δυνα-
τόν να καλυφθούν σε προπτυχιακό επίπεδο.

► Την πρωτοβουλία για την ίδρυση, οργάνωση και λει-
τουργία καθώς και τις διαδικασίες επιλογής μετα-
πτυχιακών φοιτητών, και απόκτησης μεταπτυχιακών 
διπλωμάτων ειδίκευσης έχουν μεμονωμένα μέλη 
Δ.Ε.Π., ή ομάδες μελών Δ.Ε.Π., χωρίς τον ουσιαστικό 
έλεγχο των θεσμικών οργάνων των ιδρυμάτων.

► Οι κανόνες και ο τρόπος λειτουργίας των προγραμ-
μάτων μεταπτυχιακών σπουδών και διατμηματι-

κών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών κα-
θορίζονται μέσω υπουργικών αποφάσεων (δημο-
σιευμένων σε Φ.Ε.Κ.), και παρά τις γενικές κοινές 
κατευθύνσεις εμφανίζουν μεγάλες διαφορές σε 
μείζονα ακαδημαϊκά ζητήματα όπως επιλογή μετα-
πτυχιακών φοιτητών, διάρθρωση σπουδών, κριτή-
ρια απόκτησης μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδί-
κευσης, διδακτορικού διπλώματος κ.τ.λ.

► Ο μεγάλος αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών προκαλεί ζητήματα διοικητικής, γραμμα-
τειακής και οικονομικής διαχείρισης με την έννοια 
ότι γίνεται σπατάλη δυναμικού τόσο σε θέματα δι-
δασκαλίας, όσο και σε οργανωτικά και διοικητικά, 
καθώς και σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης. 
Το γεγονός αυτό εντείνει ακόμη περισσότερο την 
υποβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών με την 
μεταστροφή σημαντικού αριθμού μελών Δ.Ε.Π. 
προς τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 
σε βάρος των βασικών σπουδών κάθε τμήματος.

► Η παρούσα οργάνωση των μεταπτυχιακών σπου-
δών δεν έχει επιτρέψει την συνέργεια των μετα-
πτυχιακών σπουδών στην ανάπτυξη του επικου-
ρικού διδακτικού έργου και δι’ αυτού στην ανα-
βάθμιση της προπτυχιακής εκπαίδευσης ιδιαίτερα 
στον εργαστηριακό τομέα. Επίσης δεν έχει επιτρέ-
ψει την δημιουργία και βιώσιμη λειτουργία ερευνη-
τικών υποδομών (κυρίως μεγάλων εργαστηριακών 
μονάδων) άκρως απαραιτήτων για την ουσιαστική 
αναβάθμιση της έρευνας στα Α.Ε.Ι. 

Κάποιες προτάσεις
Παρά το γεγονός ότι και στο προτεινόμενο σχέδιο 

για τις μεταπτυχιακές σπουδές, την ευθύνη της ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτων μετα-
πτυχιακών σπουδών και διατμηματικών προγραμμά-

Ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών ή διατμηματικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών 

σπουδών, τα οποία λειτουργούν τα τελευταία χρόνια, 
έχουν δημιουργήσει ερωτήματα για το κατά πόσον τα 
προγράμματα αυτά ανταποκρίνονται στους στόχους 
που συνοδεύουν τη λειτουργία ενός προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών. Δηλαδή αν ικανοποιούνται οι 
ανάγκες σε ειδίκευση και εμβάθυνση στο πλαίσιο ενός 

γνωστικού αντικειμένου, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
καλυφθούν σε προπτυχιακό επίπεδο.
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των μεταπτυχιακών σπουδών έχουν οι συγκλητικές 
επιτροπές των Α.Ε.Ι., οι γενικές συνελεύσεις ειδικής 
σύνθεσης των τμημάτων και οι συντονιστικές επιτρο-
πές μεταπτυχιακών σπουδών, ουσιαστικά η πρωτο-
βουλία της οργάνωσης, της διαμόρφωσης προγραμ-
μάτων σπουδών, της διαδικασίας επιλογής των φοι-
τητών και της διαδικασίας απόκτησης των μεταπτυχι-
ακών τίτλων που απονέμονται ανήκει σε μεμονωμένα 
μέλη Δ.Ε.Π. ή ομάδες μελών Δ.Ε.Π., και ειδικότερα για 
τα διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπου-
δών στις ειδικές διατμηματικές επιτροπές.

Για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό ζήτημα, θα 
πρέπει το θεσμικό πλαίσιο να περιλαμβάνει τον καθο-
ρισμό των επί μέρους αρμοδιοτήτων του κάθε ακα-
δημαϊκού οργάνου, αποδίδοντας πρωταγωνιστικό 
ρόλο στις γενικές συνελεύσεις ειδικής σύνθεσης των 
τμημάτων για τα μονοτμηματικά προγράμματα μετα-
πτυχιακών σπουδών, και στις γενικές συνελεύσεις ει-
δικής σύνθεσης των συντονιζόντων τμημάτων στην 
περίπτωση των διατμηματικών προγραμμάτων μετα-
πτυχιακών σπουδών. Η ρύθμιση αυτή θα συνεπάγε-
ται την ανάθεση μόνο εισηγητικών προτάσεων στις 
συντονιστικές επιτροπές των Τμημάτων και στις ει-
δικές διατμηματικές επιτροπές των διατμηματικών 
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Η εκλογή 
των διευθυντών των προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών θεωρούμε ότι πρέπει να πραγματοποιείται 
από τις γενικές συνελεύσεις ειδικής σύνθεσης με πε-
ριορισμένη θητεία (π.χ. δύο έτη) και δυνατότητα μιας 
μόνο ανανέωσης.

Οι συγκλητικές επιτροπές μεταπτυχιακών σπου-
δών των Α.Ε.Ι. πρέπει να αποκτήσουν χαρακτηριστι-
κά ακαδημαϊκού θεσμικού οργάνου (αντίστοιχα των 
γενικών συνελεύσεων των τμημάτων για τις προπτυ-
χιακές σπουδές) με ουσιαστικό ρόλο στο συντονισμό 
των μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και σε θέματα 
ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, καθώς και στην 
αυστηρή τήρηση και εφαρμογή των εσωτερικών κα-
νονισμών λειτουργίας για κάθε πρόγραμμα που λει-
τουργεί υπό την εποπτεία τους.

Για τις περιπτώσεις των μεγάλων ιδρυμάτων όπως 
το Α.Π.Θ., στα οποία υπάρχει πληθώρα σχολών με 
πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους γνωστικά αντι-
κείμενα, θα πρέπει να θεσμοθετηθούν ακαδημαϊκά 
όργανα αντίστοιχα των συγκλητικών επιτροπών, σε 
επίπεδο κοσμητείας, στα οποία θα ανατίθεται ο ρό-
λος της συγκλητικής επιτροπής μεταπτυχιακών σπου-
δών, όπως αυτός προαναφέρθηκε. Τα θεσμικά αυτά 
όργανα που θα λειτουργούν δίπλα στη σύγκλητο ή 
την κοσμητεία αντιστοίχως, θα έχουν ως προεδρεύο-
ντα τον αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων, ή τον 
κοσμήτορα και ως μέλη εκλεγμένους εκπροσώπους 
των τμημάτων με καθορισμένη θητεία.

Κανονισμός λειτουργίας
Αποφασιστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία των 

μεταπτυχιακών σπουδών αποτελούν οι κανονισμοί 

Αποφασιστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία των 
μεταπτυχιακών σπουδών αποτελούν οι κανονισμοί 

λειτουργίας, που μετά από συστηματική επεξεργασία και 
διεξοδική συζήτηση θα πρέπει να καθοριστούν για κάθε 

ίδρυμα με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολής.

λειτουργίας, που μετά από συστηματική επεξεργασία 
και διεξοδική συζήτηση θα πρέπει να καθοριστούν 
για κάθε ίδρυμα με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε 
σχολής. 

Οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν το πρόγραμμα σπουδών, τις υπο-
χρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών για την από-
κτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τα κριτή-
ρια επιλογής φοιτητών, τις διαδικασίες ανάθεσης του 
διδακτικού έργου, της εκπόνησης της μεταπτυχιακής 
εργασίας και κάθε άλλη επιμέρους λεπτομέρεια που 
αφορά στη διαδικασία απόκτησης των επιμέρους με-
ταπτυχιακών τίτλων που απονέμονται στο εσωτερικό 
μιας σχολής. Την ευθύνη για την τήρηση του κανονι-
σμού θα έχουν τα θεσμοθετημένα όργανα μεταπτυχι-
ακών σπουδών που λειτουργούν παρά την σύγκλητο 
ή την κοσμητεία.

Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη 
των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή δι-
ατμηματικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπου-
δών θα πρέπει να συγκροτηθεί μια ενιαία γραμματεία 
μεταπτυχιακών σπουδών που θα λειτουργεί υπό την 
διεύθυνση και την ευθύνη του θεσμοθετημένου ορ-
γάνου μεταπτυχιακών σπουδών όπως αυτό περιγρά-
φηκε παραπάνω. Τέλος, θεωρούμε ότι οι επιμέρους 
ρυθμίσεις που αφορούν στις μεταπτυχιακές σπουδές 
αποτελούν αντικείμενο του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας των ιδρυμάτων και θα πρέπει αυτός να εί-
ναι συμβατός τόσο με τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολής, 
όσο και με το θεσμικό πλαίσιο που θα ψηφιστεί.
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Ο ρόλος των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στην Πολυτεχνική Σχολή

Κάθε πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών πρέπει να προσφέρει γνώσεις 
και δεξιότητες που δεν καλύπτονται σε 
προπτυχιακά προγράμματα, να επιλέγει 
με αξιολογικά κριτήρια τους καλύτερους 

υποψήφιους και να παρέχει υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης.

Όλη η γνώση στο πτυχίο;
Τα πανεπιστήμια μοιάζουν με ποντοπόρα δεξαμε-

νόπλοια που δεν αλλάζουν εύκολα ρότα. Ένα με-
γάλο πανεπιστήμιο, σαν το Α.Π.Θ., γερά πακτωμένο 
στις εσωτερικές του ισορροπίες, με την αδράνεια συ-
χνά να υπερισχύει της ορμής, μοιάζει περισσότερο 
με αεροπλανοφόρο που για να εκτελέσει οποιαδή-
ποτε αποστολή χρειάζεται ένα στολίσκο μικρών, ευ-
έλικτων σκαφών. Ο ναός της γνώσης οφείλει να είναι 
στιβαρός και διαχρονικός αλλά συνάμα πρέπει να πα-
ραμένει χρήσιμος, επίκαιρος κι ελκυστικός.

Η Πολυτεχνική Σχολή, εξ ορισμού ταγμένη στην 
εφαρμοσμένη επιστήμη, οφείλει να προσαρμόζεται 
στις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας και να αφου-
γκράζεται τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας (ναι, 
υπάρχει κι αυτή). Όλοι οι κλάδοι των μηχανικών ανα-
πτύσσονται ταχύτατα με ακραία περίπτωση τη μη-
χανική των υπολογιστών, όπου η ημιζωή της γνώσης 
μοιάζει μικρότερη κι απ’ αυτή τη διάρκεια των προ-
πτυχιακών σπουδών. Η διεθνώς προϊούσα τάση για 
πιο ασαφή όρια μεταξύ των διαφόρων κλάδων υπο-
δεικνύει πρακτικές που δυστυχώς έρχονται σε ευθεία 
αντίθεση με το συντεχνιακό κάστρο του Τ.Ε.Ε. και 
απορρίπτονται αυθωρεί. 

Όσοι από εμάς έχουν εμπλακεί στην επίπονη δι-
αδικασία αλλαγής του προγράμματος προπτυχια-
κών σπουδών μαρτυρούν για το δυσεπίλυτον και το 
χρονοβόρον του προβλήματος. Ούτε λόγος φυσικά 
για όσμωση μεταξύ των προγραμμάτων προπτυχια-
κών σπουδών των διαφόρων τμημάτων της Πολυτε-
χνικής. Άρα το σύνθημα «όλη η γνώση στο πτυχίο» 
φαντάζει (και είναι) ουτοπικό και ανεφάρμοστο. Ένας 
επιστήμονας, και πολύ περισσότερο ένας μηχανικός, 
πρέπει να (επι)μορφώνεται σε όλη του την επαγγελ-
ματική ζωή.

Η εκρηκτική αύξηση των μεταπτυχιακών
Εδώ έρχονται τα προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών, ως ευέλικτα σκάφη επιφανείας, να προ-
σφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις και καλύτερα εφό-
δια στους νέους μηχανικούς. Τα τελευταία δέκα χρό-
νια η αύξηση των προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών υπήρξε εκρηκτική με αποτέλεσμα ο συνο-
λικός αριθμός τους να υπερβαίνει τα 500 ανά την Ελ-
λάδα. Η ζήτηση παραμένει υψηλή, ενώ η ποιότητα και 
η αποτελεσματικότητά τους δεν έχουν μετρηθεί επα-
κριβώς. Τι λόγο ύπαρξης όμως έχουν τα προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών στο Πολυτεχνείο που υπο-
στηρίζει urbi et orbi ότι το δίπλωμα είναι ισότιμο με 
μάστερ; 

Οι λόγοι είναι πολλοί αλλά ελάχιστα ουσιαστικοί. 
Ξεκινούν από την ανάγκη της ελληνικής οικογένειας 
να συλλέξει το μέγιστο αριθμό μορίων για τα παιδιά 
της, τα οποία, αν και μηχανικοί, θα έχουν μια «καλύτε-
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Περικλή Α. Μήτκα,

καθηγητή του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών Α.Π.Θ.
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ρη» τύχη στο δημόσιο. Περνούν από το μετέωρο βή-
μα των ίδιων των αποφοίτων μας μπρος στο κατώ-
φλι της ένταξης στην παραγωγική διαδικασία και από 
την ξεκάθαρη ανακούφιση του κράτους που προτιμά 
να απογράφει φοιτητές παρά ανέργους. Ενισχύονται 
από την πεποίθηση ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές εί-
ναι ακριβότερες στο εξωτερικό και από τη συνειδητή 
προσπάθεια να μειωθεί η παροχέτευση ανθρώπινων 
και οικονομικών πόρων σε χώρες που έχουν εμπορευ-
ματοποιήσει την παιδεία.

Από τη νηπιακή ηλικία 
στη φάση της ωριμότητας

Ο ουσιαστικός όμως στόχος ενός μεταπτυχιακού 
προγράμματος παραμένει καθαρά ακαδημαϊκός. Κά-
θε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να 
προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες που δεν καλύπτο-
νται σε προπτυχιακά προγράμματα. Πρέπει να επιλέ-
γει με αξιολογικά κριτήρια τους καλύτερους υποψήφι-
ους και να παρέχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Ένα 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης έχει διττό στόχο: 
να προετοιμάσει επίλεκτα στελέχη για την ελληνική 
οικονομία και να εισαγάγει κάποια από αυτά στην δι-
αδικασία της έρευνας και της καινοτομίας. 

Κινούμενα προς αυτή την κατεύθυνση τα τμήματα 
της Πολυτεχνικής Σχολής προσφέρουν και συντονί-
ζουν περισσότερα από �0 μεταπτυχιακά διπλώματα 
ειδίκευσης. Τα περισσότερα από αυτά είναι διατμημα-
τικά και βασίζονται στη συνέργεια μελών Δ.Ε.Π. από 
διαφορετικές γνωστικές περιοχές. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπου-
δών για την «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατά-
σταση Έργων Πολιτισμού», στο οποίο συμμετέχουν 
και τα επτά τμήματα της σχολής. Έχοντας ξεπεράσει 
τα προβλήματα της παιδικής ηλικίας και παρά την οι-
κονομική δυσπραγία λόγω έλλειψης πόρων, τα προ-
γράμματα αυτά διανύουν περίοδο ωριμότητας και 
εξακολουθούν να εμφανίζουν μεγάλη ζήτηση. Ιδιαί-
τερη αναφορά αξίζει το πρόγραμμα Erasmus-Mundus 
σε «Δικτυακή Υπολογιστική και Ηλεκτρονικό Εμπόριο» 
που απευθύνεται σε φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο και 
γίνεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Το πρόγραμμα εί-
ναι απτή απόδειξη της εξωστρέφειας της σχολής και 
του Α.Π.Θ. και διανύει ήδη την τρίτο χρόνο λειτουρ-
γίας με την ποιότητα των φοιτητών διαρκώς βελτιού-
μενη.

Ένα διαφορετικό επίπεδο σπουδών
Τα ακαδημαϊκά οφέλη για φοιτητές και διδάσκο-

ντες είναι πολλαπλά. Οι πρώτοι εκπαιδεύονται σε θέ-
ματα εξειδικευμένα και προσλαμβάνουν γνώση από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες. Εκτίθενται σε θέματα 
και τεχνολογίες μοντέρνες που θα τους προσφέρουν 
ένα προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Οι δεύτεροι 
απολαμβάνουν τη δυνατότητα σχεδίασης και διδα-
σκαλίας νέων μαθημάτων σε περιοχές πιο κοντά στην 
αιχμή της τεχνολογίας και στα ερευνητικά τους ενδια-

φέροντα. Απολαμβάνουν επίσης το μάθημα σε μικρό-
τερα και, κατά τεκμήριο, πιο συνεπή ακροατήρια. Ας 
μην ξεχνάμε πως η παρακολούθηση των μεταπτυχια-
κών μαθημάτων είναι υποχρεωτική, πράγμα που δεν 
συμβαίνει με τις προπτυχιακές σπουδές, όπου επικρα-
τεί πλήρης ασυδοσία και βασιλεύει η ασυνέπεια.

Ίσως αυτό το τελευταίο να είναι και η μεγαλύτερη 
ανταμοιβή για εμάς τους διδάσκοντες: η δυνατότητα 
να διατηρούμε επαφή με το ακροατήριό μας από την 
αρχή μέχρι το τέλος του εξαμήνου, να οικοδομούμε 
σιγά σιγά την πολύτιμη σχέση δασκάλου - μαθητή και 
να διαπιστώνουμε άμεσα τα αποτελέσματα των προ-
σπαθειών μας. Αίσθηση πρωτόγνωρη για πολλούς, 
ξεχασμένη για όσους από εμάς είχαν την τύχη να τη 
ζήσουν κάποτε σε μια ξένη χώρα. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία για τη χρησιμότητα των 
μεταπτυχιακών σπουδών. Συμπληρώνουν, επικαιρο-
ποιούν, εξειδικεύουν τη γνώση και ολοκληρώνουν μ’ 
αυτό τον τρόπο την αποστολή του πανεπιστημίου. Το 
ζητούμενο παραμένει η ουσιαστική εμπλοκή των φοι-
τητών στα μεταπτυχιακά μαθήματα, διότι αρχίζουν να 
παρατηρούνται και εκεί οι παθογένειες των προπτυ-
χιακών σπουδών σε συνδυασμό με αύξηση της εντρο-
πίας και μια λανθάνουσα πτυχιοθηρία. Ας ευχηθούμε 
η ροή θετικών φορτίων να δρα μονοσήμαντα προς 
την κατεύθυνση των προπτυχιακών σπουδών. 
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Ως γνωστόν, οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι, διε-
θνώς, οργανωμένες σε τρεις κατευθύνσεις: προ-

γράμματα εξειδίκευσης, προγράμματα εμβάθυνσης 
και διαδικασίες διδακτορικού.

Τα προγράμματα εξειδίκευσης έχουν στόχο την 
ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων. Στην πλειονό-
τητα αυτών των προγραμμάτων μπορούν να εγγρα-
φούν πτυχιούχοι διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. 
Για παράδειγμα, στο κοινό μεταπτυχιακό (M.Sc.) πρό-
γραμμα πυρηνικής τεχνολογίας των Queen Mary και 
Imperial College (Παν. Λονδίνου), στο οποίο δίδασκε 
ο υπογράφων, γίνονταν δεκτοί πτυχιούχοι μηχανικοί 
όλων των ειδικοτήτων, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί 
κ.α., με στόχο να είναι σε θέση να εφαρμόσουν την ει-
δικότητά τους στην πυρηνική βιομηχανία και να απο-
κτήσουν «κοινή γλώσσα» με τους πυρηνικούς μηχα-
νικούς. Σε ένα έτος πρέπει να διδαχθούν όσα διδά-
σκονται οι πτυχιούχοι πυρηνικοί μηχανικοί σε τρία έτη 

Οι διαφορές στο επίπεδο σπουδών με το αγγλοσαξωνικό σύστημα

Τα «πώς» και «πού» 
των μεταπτυχιακών

(B.Sc.). Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο σπουδών στο 
πρόγραμμα M.Sc. είναι βραχύτερο και χαμηλότερου 
επιπέδου από αυτό του B.Sc. (τρία έτη) και γι’ αυτό 
στο Μ.Sc. δεν γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων 
πυρηνικής τεχνολογίας. 

Στο M.Sc. πυρηνικής τεχνολογίας, που παρακολού-
θησα στην Αγγλία, διαπίστωσα χαμηλότερο επίπεδο, 
στα μαθήματα θεωρίας αντιδραστήρων, ρευστομη-
χανικής και μετάδοσης θερμότητας, από αυτό που 
δέχτηκα στο Ε.Μ.Π. Παρεμφερή ισχύουν στα περισ-
σότερα μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης, δι-
εθνώς. Τέτοια προγράμματα έχουν λόγο ύπαρξης εκεί 
όπου η οικονομία - παραγωγή χρειάζεται τις αντίστοι-
χες «διεπιστημονικές» δραστηριότητες. Διαφορετι-
κά αποτελούν άσκοπη σπατάλη, τόσο για τον κρατι-
κό προϋπολογισμό, όσο και για τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Υπ’ αυτό το πρίσμα πρέπει να επανεξετα-
στούν τα διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα 
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Ντόμη,
καθηγητή του Τμήματος 
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στη χώρα μας. Οι περιπτώσεις μη διατμηματικών με-
ταπτυχιακών εξειδίκευσης, που δεν καλύπτονται σε 
προπτυχιακά, είναι λίγες. Εάν υπάρχει αναγκαιότητα 
τέτοιων μεταπτυχιακών, πρέπει σε κάθε περίπτωση 
να τεκμηριώνεται.

Μεταπτυχιακά εμβάθυνσης και διδακτορικά
Στα μεταπτυχιακά προγράμματα εμβάθυνσης η έμ-

φαση είναι στην εμβάθυνση σε γνωστικά αντικείμενα 
στενότερου εύρους, σε σχέση με αυτό των προπτυχι-
ακών και των μεταπτυχιακών εξειδίκευσης, με στόχο 
την προετοιμασία για έρευνα και δεξιότητα ανάπτυ-
ξης προηγμένης - πρωτότυπης τεχνογνωσίας. Η ζήτη-
ση για τέτοιες δεξιότητες περιορίζεται σε βιομηχανίες 
με τομείς ανάπτυξης προϊόντων προηγμένης - πρωτό-
τυπης τεχνολογίας, όπου υπάρχουν τέτοιες. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες εμβαθύνουν ακόμη πε-
ρισσότερο, σε ακόμη πιο στενό εύρος γνωστικών 
αντικειμένων, τόσο με μαθήματα (συνήθως όχι από 
έδρας, αλλά με καθοδήγηση του επιβλέποντος), όσο 
και καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής εργασίας. 
Σε κάποια τμήματα έχει θεσμοθετηθεί, ως προϋπόθε-
ση του διδακτορικού, η επιτυχής εξέταση σε ορισμένο 
αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων. Η αγορά εργασί-
ας για κατόχους διδακτορικών περιορίζεται στα πανε-
πιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα και σε βιομηχανίες 
με τομείς ανάπτυξης προϊόντων προηγμένης-πρωτό-
τυπης τεχνολογίας.

Η εξίσωση με το μάστερ
Ειδικά, για τα πενταετή προγράμματα σπουδών 

των πολυτεχνικών σχολών: 
► Παρέχονται γνώσεις εξειδίκευσης και εμβάθυν-

σης, κυρίως δια των μαθημάτων επιλογής, επιπέ-
δου υψηλότερου των παρεχομένων διεθνώς στα 
αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευ-
σης. Πρέπει, κατά την γνώμη μου, να αναπτυχθού-
με περαιτέρω σ’ αυτήν την κατεύθυνση. 

► Η εξειδίκευση ή/και εμβάθυνση, ενισχύεται με την 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Μερικές, λί-

Τα διπλώματα των πολυτεχνικών σχολών είναι, στην ουσία 
και όχι στο θεσμοθετημένο τύπο τουλάχιστον ισοδύναμα 
με τα «μάστερ» των αγγλοσαξωνικών χωρών, καθώς σ’ 
αυτά παρέχονται γνώσεις εκειδίκευσης και εμβάθυνσης, 

κυρίως δια των μαθημάτων επιλογής, επιπέδου υψηλότερου 
των παρεχόμενων διεθνώς στα αντίστοιχα μεταπτυχιακά 

προγράμματα εξειδίκευσης.

γες, διπλωματικές εργασίες εισέρχονται στα όρια 
της πρωτότυπης έρευνας και παράγουν δημοσιεύ-
σεις σε διεθνή περιοδικά κύρους. Είναι λοιπόν φα-
νερό, στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ ότι τα 
διπλώματα των πολυτεχνικών σχολών είναι, στην 
ουσία και όχι στο θεσμοθετημένο τύπο, τουλάχι-
στον ισοδύναμα με τα «masters» των αγγλοσαξο-
νικών χωρών.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η πληθώρα των 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην χώρα μας, που 
αναπτύχθηκαν εν τάχει (στο βωμό της απορρόφησης 
ευρωπαϊκών κονδυλίων) και χωρίς ουσιώδη τεκμηρί-
ωση της αναγκαιότητάς των, τείνει να υποβαθμίσει τα 
μεταπτυχιακά διπλώματα, όπως υποβάθμισε τα προ-
πτυχιακά ο μαζικός χαρακτήρας τους.

Είναι, λοιπόν, σαφές ότι:
• η αναγκαιότητα μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

εξειδίκευσης, εφόσον οι απαιτούμενες δεξιότητες 
δεν αναπτύσσονται στις προπτυχιακές σπουδές, 
πρέπει να τεκμηριώνεται, ακόμη και για τα διατμη-
ματικά,

• στις πολυτεχνικές σχολές δεν δικαιολογούνται με-
ταπτυχιακά εξειδίκευσης, ει μη μόνο διατμηματικά, 
εφόσον η παραγωγή χρειάζεται σχετικές διεπιστη-
μονικές δεξιότητες.
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του
Περικλή 

Λατινόπουλου, 
καθηγητή του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών, 
προέδρου του 

Συμβουλίου Έρευνας 
Πολυτεχνικής Σχολής 

Α.Π.Θ.

Ένα σοβαρό δίλημμα που αντιμετωπίζει σχεδόν κά-
θε τελειόφοιτος φοιτητής είναι το αν θα συνεχίσει 

τις σπουδές του σε ανώτερο επίπεδο ή αν θα ξεκινή-
σει αμέσως την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Το 
πλήθος και η ποικιλία των μεταπτυχιακών προγραμμά-
των σπουδών που προσφέρονται από διεθνή αλλά και 
ελληνικά πλέον πανεπιστήμια, τα αυξημένα προσόντα 
που ζητούνται για διάφορες θέσεις του δημόσιου ή 
του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ο ολοένα μεγαλύτε-
ρος αριθμός αποφοίτων που ακολουθούν μεταπτυχι-
ακές σπουδές, αποτελούν ένα σύνολο εξωτερικών πα-
ραγόντων που οδηγούν συνήθως ένα νέο επιστήμονα 
σε θετική απόφαση για ανώτερες σπουδές.

Η εξειδίκευση της απόφασης, δηλαδή το ποιο ακρι-
βώς πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι το κα-
λύτερο, ανοίγει έναν νέο κύκλο ερωτημάτων και ανα-
ζητήσεων που συνδέονται τώρα με εσωτερικούς πα-
ράγοντες, δηλαδή με τα προσόντα, τα ενδιαφέροντα 
και το μελλοντικό προγραμματισμό του κάθε ατόμου. 
Οι παράγοντες αυτοί ιεραρχούν τις προτιμήσεις επι-
λογής ανάμεσα σε συγκεκριμένα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα. Όμως, πριν από αυτή την επιλογή εμφανί-
ζεται και ένα ακόμα δίλημμα: μεταπτυχιακό πρόγραμ-
μα ειδίκευσης ή διδακτορική διατριβή;

Πώς συνδέονται οι δύο κορυφαίες ακαδημαϊκές δραστηριότητες

Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα
Κομβικό στοιχείο στη διαφοροποίηση των μετα-

πτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης από αυτά που 
οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος απο-
τελεί η έρευνα. Βέβαια, και στις δύο περιπτώσεις τα 
ουσιαστικά οφέλη για μια μελλοντική σταδιοδρομία 
φαίνεται να είναι κοινά: αύξηση του όγκου των γνώ-
σεων, εξειδίκευση γνώσης, ανάπτυξη και βελτίωση 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Ωστόσο, ο προσανατο-
λισμός των αντίστοιχων σπουδών διαφέρει αισθητά, 
καθώς τα προγράμματα ειδίκευσης έχουν κατά κα-
νόνα επαγγελματική κατεύθυνση, ενώ η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής αποτελεί προετοιμασία για 
ενασχόληση με ερευνητική δραστηριότητα.

Συνυπολογίζοντας ότι τα προγράμματα ειδίκευσης 
είναι μικρής διάρκειας (�-2 χρόνια) ενώ μια διδακτορική 
διατριβή απαιτεί τουλάχιστον τρία χρόνια για να ολο-
κληρωθεί, η επιλογή του νέου επιστήμονα θα πρέπει 
να είναι απόλυτα συνειδητή και συσχετισμένη με την 
προσωπική επιθυμία για τη σταδιοδρομία του. Έτσι, 
εάν στοχεύει σε μια ερευνητικού χαρακτήρα επαγγελ-
ματική ενασχόληση, τότε η επιλογή του διδακτορικού 
αποτελεί μονόδρομο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι με-
ταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης συνιστούν μια ρεαλι-
στική από άποψη χρόνου και ουσίας επιλογή. 

Ερευνητική ενασχόληση 
μεταπτυχιακών φοιτητών

Σε αρκετές περιπτώσεις πανεπιστημιακών τμημά-
των η απευθείας (μετά τις προπτυχιακές σπουδές) 
έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής δεν είναι 
δυνατή. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να προηγηθεί μια 
προετοιμασία του υποψήφιου διδάκτορα, τόσο σε 
γνώση όσο και σε ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτή-
των για τη διεξαγωγή έρευνας. Αυτό επιτυγχάνεται με 
έναν από τους εξής δύο τρόπους: 
• με την αρχική παρακολούθηση ορισμένων μαθη-

μάτων για τη διεύρυνση των γνώσεων και σειράς 
σεμιναρίων για τις ικανότητες και δεξιότητες, που 
είναι ενσωματωμένα στο πρόγραμμα σπουδών 
του διδακτορικού, ή 

• με την υποχρέωση παρακολούθησης ενός προ-
γράμματος ειδίκευσης, που είτε αποτελεί μέρος 
του προγράμματος σπουδών του διδακτορικού εί-
τε είναι ανεξάρτητο απ’ αυτό.
Για τον παραπάνω λόγο αρκετά προγράμματα ειδί-

κευσης περιλαμβάνουν στην εκπαιδευτική τους διαδι-
κασία μαθήματα, σεμινάρια κ.τ.λ. –υποχρεωτικά ή επιλο-
γής– που αφορούν στην κατάρτιση σε ζητήματα έρευ-
νας. Γενικά, η επαφή των μεταπτυχιακών φοιτητών των 
προγραμμάτων ειδίκευσης με την έρευνα κλιμακώνεται 
κατά περίπτωση, ανάλογα με το αντικείμενο και το περι-
εχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων αλλά και με το 
είδος των ατομικών εργασιών που εκπονούνται.

Η παραγωγή καινούριας γνώσης, που αποτελεί το 
αντικείμενο της έρευνας, και η εξειδικευμένη εκπαίδευση 

σε επιστημονικούς τομείς, που αποτελεί το αντικείμενο των 
μεταπτυχιακών σπουδών, συνθέτουν ένα μεγάλης σημασίας 

δίδυμο δραστηριοτήτων των πανεπιστημίων και μια πρόκληση 
για νέους επιστήμονες.

ΠΗ
ΓΗ

: Φ
Ω

Τ.
 Α

ΡΧ
ΕΙ

Ο
 Μ

ΕΤ
ΑΠ

Τ.
 Π

ΡΟ
ΓΡ

ΑΜ
Μ

ΑΤ
Ο

Σ 
Π.

Π.
Β.

Α.



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ│ΤΕΥΧΟΣ 21│  �5

Μία σημαντική ευκαιρία να ασχοληθεί κάποιος σοβα-
ρά με ερευνητικό έργο στη διάρκεια των σπουδών του 
σε πρόγραμμα ειδίκευσης είναι αυτή της εκπόνησης της 
διπλωματικής εργασίας. Εφόσον μάλιστα επιβλέπων 
της διπλωματικής είναι ένας έμπειρος και δραστήριος 
στην έρευνα καθηγητής, το «πείραμα» αυτό μπορεί να 
αναδείξει μια πιθανή κλίση και ιδιαίτερες ικανότητες για 
ερευνητική δουλειά του νέου επιστήμονα. Έτσι, αυτός 
θα μπορέσει να αποφασίσει πιο συνειδητά για το μέλ-
λον του και ειδικότερα για το αν θα συνεχίσει για διδα-
κτορικό δίπλωμα και για σταδιοδρομία ερευνητή ή όχι.

Επιπλέον, σε πανεπιστημιακά τμήματα των οποίων 
το προσωπικό ασχολείται ενεργά με την έρευνα, με-
ταπτυχιακοί φοιτητές που διακρίνονται για τις επιδό-
σεις τους έχουν καλές πιθανότητες να συμμετέχουν 
κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών 
σε τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες. Αυτή η 
ευκαιρία είναι χρήσιμη τόσο για μια πιο στενή επαφή 
με την έρευνα, όσο και για μια οικονομική ανταμοιβή, 
εάν η υπόψη έρευνα είναι χρηματοδοτούμενη. 

Σύνδεση έρευνας και μεταπτυχιακών σπουδών
Η συνύπαρξη ερευνητικής δραστηριότητας και 

μεταπτυχιακών σπουδών στο περιβάλλον μιας ακα-
δημαϊκής μονάδας είναι σαφώς ωφέλιμη για όλα τα 
εμπλεκόμενα άτομα. Στο επίπεδο των διδακτορικών 
διατριβών η ερευνητική δραστηριότητα του προσω-
πικού της μονάδας αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία 
των υποψήφιων διδακτόρων. Από την άλλη μεριά, μια 
καλού επιπέδου ομάδα υποψήφιων διδακτόρων απο-
τελεί το βασικό συνεργάτη του μόνιμου προσωπικού 
στην εκπόνηση ερευνητικών έργων που προάγουν το 
κύρος και την αξία της μονάδας.

Στο επίπεδο των προγραμμάτων ειδίκευσης, η δι-
δασκαλία καθηγητών που ασχολούνται με επίκαιρα 
ερευνητικά ζητήματα έχει θετικό αποτέλεσμα στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές που καταρτίζονται από 
«πρώτο χέρι» στα ζητήματα αυτά. Αν επιπλέον, όπως 
αναφέρθηκε και νωρίτερα, κάποιοι φοιτητές αξιοποι-
ήσουν με διάφορους τρόπους τη σύνδεση της έρευ-
νας με το πρόγραμμα σπουδών τους και εμπλακούν 
με επιτυχία στην ερευνητική διαδικασία, είναι πιθανό 
να παραμείνουν ως νέοι ερευνητές στο πανεπιστήμιο 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η συγκράτηση νέων ερευνητών στο πανεπιστήμιο με 
στόχο την προετοιμασία τους για ερευνητική σταδιοδρο-
μία αποτελεί προσφορά στους ίδιους αλλά και στην κοι-
νωνία. Αυτοί θα είναι τα μελλοντικά στελέχη των ακαδη-
μαϊκών ιδρυμάτων αλλά και άλλων ερευνητικών οργανι-
σμών που –ίσως αργά αλλά πάντως σταθερά– αυξάνο-
νται σε αριθμό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. 

Η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ.
Σε πολύ μεγάλο βαθμό, όλα τα θετικά χαρακτηρι-

στικά της σύνδεσης της έρευνας με τις μεταπτυχιακές 
σπουδές που αναφέρθηκαν νωρίτερα ισχύουν στην 
Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. Η σχολή έχει να επιδείξει 

τόσο μια αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα όσο και 
ένα πλέγμα προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών 
που προσφέρουν πολλές δυνατότητες για τη συνέχιση 
της εκπαίδευσης νέων μηχανικών και επιστημόνων.

Αναλυτικά στοιχεία μπορούν να βρεθούν στην 
πρόσφατη έκδοση «Η έρευνα στην Πολυτεχνική Σχο-
λή του Α.Π.Θ.: χαρτογράφηση του δυναμικού και των 
δυνατοτήτων», που έγινε με επιμέλεια του Συμβουλί-
ου Έρευνας της σχολής.

Τα επιμέρους κείμενα για τα διάφορα μεταπτυχιακά 
προγράμματα που προσφέρουν –αυτοδύναμα ή συνερ-
γασία με άλλα– τα τμήματα της σχολής, τα οποία δημο-
σιεύονται στο παρόν τεύχος του «Πολυμήχανου», σκι-
αγραφούν πολύ διακριτά τα θετικά τους γνωρίσματα: 
την επικαιρότητα και τη χρησιμότητα του γνωστικού 
τους αντικειμένου, τη διεπιστημονικότητα ή την εξειδί-
κευση, την εκπαιδευτική μεθοδολογία, το υψηλό επίπε-
δο ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών, τη χρησιμό-
τητα στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοί-
των και την για όλα αυτά μεγάλη ζήτηση από νέους μη-
χανικούς αλλά και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων.

Είναι, λοιπόν, λογικό να είναι κανείς αισιόδοξος για 
το μέλλον, εφόσον η ερευνητική δραστηριότητα και η 
αντίστοιχη εκπαιδευτική σε μεταπτυχιακό επίπεδο συ-
νεχίσουν να αναπτύσσονται με τους ίδιους ή και κα-
λύτερους ρυθμούς και ταυτόχρονα να υποστηρίζουν 
η μια την άλλη. Επιμέρους αδυναμίες, ατέλειες και ελ-
λείψεις, που εμφανίζονται ίσως σε κάποιες συνιστώσες 
αυτού του ειδικού ακαδημαϊκού μορφώματος, είναι δυ-
νατό να αντιμετωπισθούν τόσο από κάθε τμήμα χωρι-
στά, όσο και από τη σχολή ως σύνολο με την ενίσχυση 
της συνέργιας. Και πάνω απ’ όλα με μια πιο δίκαια ανα-
γνώριση και ανάλογη υποστήριξη της πολιτείας.

π

Όλα τα θετικά χαρακτηριστικά της σύνδεσης της έρευνας με 
τις μεταπτυχιακές σπουδές ισχύουν στην Πολυτεχνική Σχολή, 
που έχει να επιδείξει μια αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα 

και ένα πολύ ενδιαφέρον πλέγμα προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών για νέους μηχανικούς και άλλους επιστήμονες.
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Στο περιοδικό «Πανεπιστημιούπολη», στο 
τεύχος του Φεβρουαρίου του 2007, υπάρχει 
ένα σημείωμά μου στο θέμα «Κοινωνία και 
πανεπιστήμιο», όπου εκτίθεται η έννοια του 
δημόσιου πανεπιστήμιου και της σχετικής με 
αυτό ελευθερίας της μόρφωσης. Όσα λέγονται 
εδώ για τους κύκλους και τα περιεχόμενα 
των σπουδών αποτελούν συνέχεια των όσων 
λέχθηκαν εκεί για την ελευθερία της μόρφωσης. 
Και λέγονται με βάση την πείρα που μου έδωσε 
ο συντονισμός του Γραφείου Σπουδών του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων από το 1995 έως το 
2007 και η από τη θέση αυτή συμμετοχή μου 
στις ετήσιες συνόδους των προέδρων των 
αρχιτεκτονικών σχολών της Ευρώπης. Αρχίζω 
συνοψίζοντας τα σχετικά με την ελευθερία της 
μόρφωσης.

Το νόημα της σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα και τις σπουδές

Οι κύκλοι και τα περιεχόμενα 
των σπουδών

Το δημόσιο πανεπιστήμιο
Κατά την ευρωπαϊκή του εκδοχή, σε μια τελευταία 

θεσμική της έκφραση, το πανεπιστήμιο είναι αυτό-
νομος θεσμός, στο πλαίσιο του οποίου η διδασκαλία 
και η έρευνα είναι ηθικά και πνευματικά ανεξάρτητες 
από τις πολιτειακές αρχές και την οικονομική εξουσία 
(Magna Charta Universitatum, �9��). 

Αυτήν την ανεξαρτησία διασφαλίζει και το άρθρου 
�� του συντάγματος, κατά το οποίο τα πανεπιστήμια 
είναι «νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη 
αυτοδιοίκηση» (ανεξαρτησία από τις πολιτειακές αρ-
χές) και έχουν το «δικαίωμα να ενισχύονται οικονομι-
κά από το κράτος» (ανεξαρτησία από την οικονομική 
εξουσία). Με την κατά τα παραπάνω έννοια, ως αυτό-
νομος θεσμός με δημόσιο χαρακτήρα, το δημόσιο πα-
νεπιστήμιο δεν είναι ούτε κρατικό ούτε ιδιωτικό. Θε-
μελιώνεται στη διάκριση της γνώσης από την εξουσία 
στην πληρότητά της: ιδιωτική και κρατική. 

Αλλά η ηθική και πνευματική ανεξαρτησία της γνώ-
σης από την εξουσία δεν συνεπάγεται την αποσύν-
δεσή της από αυτήν. Η ελευθερία της γνώσης ολο-
κληρώνεται ως κριτικός έλεγχος της εξουσίας από τη 
γνώση. Και ο κριτικός έλεγχος της εξουσίας –ο πλή-
ρης έλεγχος: της κρατικής και της ιδιωτικής εξουσί-
ας– αποτελεί την αναγκαία συνθήκη της ελευθερίας 
της γνώσης. 

Η ακαδημαϊκή ελευθερία
Με το ιστορικό της νόημα, όπως διατυπώθηκε 

στις αρχές του �9ο αιώνα, η ακαδημαϊκή ελευθερία, 
ως ελευθερία της γνώσης, είναι η ελευθερία αναζή-
τησης μιας απαλλαγμένης από κοινωνικές δεσμεύσεις 
αλήθειας. Ακαδημαϊκή είναι η απόλυτη ελευθερία της 
γνώσης, που απορρέει από την ιδεολογική αποδέ-
σμευσή της από κάθε κοινωνική ανάγκη. 

Προϊόν του κλασικού φιλελευθερισμού, η ακαδη-
μαϊκή ελευθερία είναι ασύμβατη με το κατά το νεο-
φιλελευθερισμό αναπτυσσόμενο ιδιωτικό ή κρατικό 
πανεπιστήμιο της οικονομικής ανάγκης −της ανάγκης 
του οικονομικού πολέμου όλων εναντίων όλων, όπως 
επιβάλλει η καθολική, τα πάντα περιέχουσα, αγορά. 
Αλλά η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι εξίσου ασύμβατη 
και με το κατ’ αντίθεση προς το νεοφιλελευθερισμό 
αναπτυσσόμενο δημόσιο πανεπιστήμιο της κοινωνι-
κής ευθύνης. 

Η ελευθερία, για την οποία γίνεται λόγος στα πα-
νεπιστήμια σήμερα, δεν είναι ακαδημαϊκή σε καμιά 
από τις αντιτιθέμενες εκδοχές της: ούτε ως αγοραία 
ελευθερία των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρε-
σιών, παραγόμενων από τις αντίστοιχες ιδιωτικές ή 

του
Δημήτρη Κωτσάκη, 
επίκουρου καθηγητή 

του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

Παράγωγα της κοινωνικά δεσμευμένης ελευθερίας της 
μόρφωσης είναι τα από κοινού (με συνεργασία διδασκόντων - 
διδασκομένων) συντασσόμενα προγράμματα ολοκληρωμένων 

σπουδών, τα οποία σκοπεύουν στη μέγιστη δυνατή 
σύνθεση επαγγελματικών ειδικοτήτων και, προς τούτο, 
είναι μεταπτυχιακού επιπέδου με ενσωματωμένες τις 

προπτυχιακές σπουδές σε αδιαίρετες σπουδές, που οδηγούν 
σε επαγγελματικά διπλώματα.
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κρατικές επιχειρήσεις, ούτε ως κοινωνική ελευθερία 
της μόρφωσης, αναπτυσσόμενη στο δημόσιο πανεπι-
στήμιο. 

Η ελευθερία της μόρφωσης
Με το σημερινό της νόημα, λοιπόν, η ελευθερία 

της μόρφωσης δεν είναι ακαδημαϊκή, είναι κοινωνι-
κά δεσμευμένη. Η διαφορά ανάμεσα στην ακαδημα-
ϊκή ελευθερία και στην ελευθερία της μόρφωσης δεν 
περιορίζεται όμως στα περιεχόμενα της ελευθερίας. 
Εκτείνεται στα υποκείμενά της, όπου και θεμελιώνε-
ται. 

Η ακαδημαϊκή ελευθερία προϋποθέτει το αδιαίρε-
το διδασκαλίας και έρευνας. Σύμφωνα με το πνεύμα 
της, είναι η μονομερής ελευθερία των διδασκόντων 
- ερευνητών της κοινωνικά αδέσμευτης «αλήθειας». 
Στους φορείς της «αλήθειας» αυτής πειθαρχούν οι δι-
δασκόμενοι, υπό τον όρο της εγκυρότητάς της, ελεγ-
χόμενης από την καθηγητική ιεραρχία. 

Από την άλλη πλευρά, η ελευθερία της μόρφω-
σης, σύμφωνα με το δικό της πνεύμα, είναι η αμοι-
βαία ελευθερία πανεπιστημιακών δασκάλων και φοι-
τητών. Η μετάβαση από την ακαδημαϊκή ελευθερία 
στην ελευθερία της μόρφωσης είναι μετάβαση από 
ένα παιδευτικό σύστημα διδασκαλίας, που θεμελιώνε-
ται στο διαχωρισμό και στην υπαγωγή των σπουδών 
στη διδασκαλία, σε ένα σύστημα μόρφωσης, που θε-
μελιώνεται στην ενότητα και στον αμοιβαίο σεβασμό 
διδασκαλίας - σπουδών. 

Αδιαίρετη με την έρευνα δεν είναι τώρα η πανε-
πιστημιακή διδασκαλία αποκλειστικά, αλλά η πανεπι-
στημιακή μόρφωση ως διαλεκτική ενότητα διδασκα-
λίας - σπουδών. Η ελευθερία της μόρφωσης θεμελι-
ώνεται στην ελεύθερη συνάντηση πανεπιστημιακών 
δασκάλων και φοιτητών στον κοινωνικό χώρο του δη-
μόσιου πανεπιστήμιου.

Οι κύκλοι των σπουδών
Στη σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών παιδείας 

στην Μπολόνια το �999 αποφασίστηκε η «υιοθέτη-
ση ενός συστήματος βασισμένου ουσιαστικά σε δύο 
κύκλους, στον προπτυχιακό και στον πτυχιακό», από 
τους οποίους: ο πρώτος, που «διαρκεί τρία χρόνια 
τουλάχιστον», είναι «σχετικός με την ευρωπαϊκή αγο-
ρά εργασίας»· και ο δεύτερος, που «απαιτεί επιτυχή 
ολοκλήρωση του πρώτου», οδηγεί σε «ένα δίπλωμα 
“master” ή/και ένα διδακτορικό δίπλωμα, όπως συμ-
βαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες». Στη σύνοδο των 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στη Σαλαμάνκα το 200� 
η απόκρισή τους για τους δύο κύκλους ήταν ότι «κά-
θε πανεπιστήμιο μπορεί να αποφασίσει να οργανώ-
σει τις σπουδές του σε ένα πενταετές ολοκληρωμέ-
νο (δηλαδή αδιαίρετο) πρόγραμμα, που οδηγεί κατ’ 
ευθείαν σε ένα δίπλωμα επιπέδου “master”», ενώ το 
200�, στη σύνοδο του Βερολίνου, οι υπουργοί διακή-
ρυξαν ότι «θεωρούν αναγκαίο να προχωρήσουν πέρα 
από την εστίαση σε δύο κύκλους σπουδών και να πε-
ριλάβουν το διδακτορικό επίπεδο ως τον τρίτο κύκλο 
στη διαδικασία της Μπολόνια». 

Συμπέρασμα �ο
Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αναγνωρίζουν τους 

αναφερόμενους στη «διαδικασία της Μπολόνια» 
τρεις κύκλους σπουδών, προπτυχιακό, πτυχιακό και δι-
δακτορικό, υπό τον όρο ότι κάθε πανεπιστήμιο είναι 
ελεύθερο να συγχωνεύσει τους δύο πρώτους σε έναν 
αδιαίρετο πτυχιακό κύκλο επιπέδου «master», πεντα-
ετούς τουλάχιστον διάρκειας. Από αυτή τη θέση τα 
πανεπιστήμια εστιάζουν σε δύο κύκλους πάλι, αλλά 
διαφορετικούς: τον πτυχιακό και τον διδακτορικό. Οι 
υπουργοί στις πανευρωπαϊκές συναντήσεις τους δεν 
έχουν έως τώρα προσβάλει τη θέση αυτή των πανε-
πιστημίων. »
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Ο όρος «πανεπιστήμιο»
Μερικούς μήνες πριν τη σύνοδο των υπουργών 

στο Βερολίνο, η Ένωση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστη-
μίων (EUA), απαντώντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σχετικά με τον «ρόλο των ευρωπαϊκών πανεπιστημί-
ων στην Ευρώπη της γνώσης», διευκρίνιζε ότι «η EUA 
χρησιμοποιεί τον όρο “πανεπιστήμιο” για να αναφερ-
θεί σε ιδρύματα με “πλήρη ισχύ απονομής διδακτο-
ρικών διπλωμάτων”», σημειώνοντας ότι στον Ευρω-
παϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης (EHEA), ο οποίος 
περιέχει �.000 ιδρύματα, η αναφορά είναι «σε ένα μέ-
γιστο �.000 ιδρυμάτων» (σημείωση: η διαδικασία της 
Μπολόνια αναφέρεται στο χώρο της ανώτερης εκπαί-
δευσης γενικά, όχι στον χώρο των πανεπιστημίων ει-
δικά). Ενώ, στη σύνοδο του Βερολίνου, η «αναγκαι-
ότητα» να περιληφθεί το διδακτορικό ως τρίτος κύ-
κλος, συνδέθηκε με τη «συνειδητοποίηση» της «ανά-
γκης στενότερων δεσμών ανάμεσα στον EHEA (το 
χώρο της ανώτερης εκπαίδευσης) και τον ERA (το χώ-
ρο της έρευνας)»

Συμπέρασμα 2ο 
Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σήμερα αναπτύσσο-

νται στην τομή δύο αυτοτελώς συγκροτούμενων χώ-
ρων: του χώρου της ανώτερης εκπαίδευσης, ως χώρου 
παροχής τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 
και του χώρου της έρευνας, ως χώρου παροχής ερευ-
νητικών υπηρεσιών.
Υπόθεση εργασίας

Ο όρος «διαδικασία της Μπολόνια» αναφέρεται 
στην εποπτευόμενη από τους υπουργούς παιδείας 
της Ευρώπης νεοφιλελεύθερη διαδικασία υπαγωγής 
του χώρου της ανώτερης εκπαίδευσης, με έμφαση 
στην πανεπιστημιακή του περιοχή, στην Συνθήκη του 
�99� για το εμπόριο των υπηρεσιών (GATS). 

Στρατηγικός στόχος της συνθήκης, στο πλαίσιο 
της απελευθέρωσης του εμπορίου των υπηρεσιών, εί-
ναι η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας προσφοράς κοινω-
νικών υπηρεσιών και η συρρίκνωση της –συμπληρω-
ματικής προς την ιδιωτική– κυβερνητικά ελεγχόμενης 
πολιτειακής προσφοράς τους στο ελάχιστο αναγκαίο 
για τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης όριο. Η παι-
δεία, όπως και η υγεία, είναι στο επίκεντρο του στό-
χου αυτού. 

Τα περιεχόμενα των σπουδών
Οι σπουδές που υπαγορεύει στις εκπαιδευτικές 

επιχειρήσεις η αγοραία ελευθερία των εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών διαφέρουν –και διαφέρουν ριζικά– από 
τις σπουδές που συγκροτεί στα δημόσια πανεπιστή-
μια η κοινωνική ελευθερία της μόρφωσης.

Με το σημερινό της νόημα, η ελευθερία της μόρφωσης 
δεν είναι ακαδημαϊκή, είναι κοινωνικά δεσμευμένη. Η 

διαφορά ανάμεσα στην ακαδημαϊκή ελευθερία και στην 
ελευθερία της μόρφωσης δεν περιορίζεται όμως στα 

περιεχόμενα της ελευθερίας. Εκτείνεται στα υποκείμενά 
της, όπου και θεμελιώνεται.

»
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Από την μία πλευρά, η αγοραία ελευθερία της γνώ-
σης, στο νεοφιλελεύθερο πλαίσιο της επιχειρηματικό-
τητας, της ανταγωνιστικότητας, και της κερδοσκοπικής 
καινοτομίας, οδηγεί σε ειδικότητες με τον ακόλουθο 
ανθρωπολογικά οριακό χαρακτήρα: Κατασκευάζο-
νται, καταστρέφονται και ανασυγκροτούνται, εν εί-
δει παραγωγής ανθρώπινου λογισμικού με τον ταχύ-
τερο και οικονομικότερο τρόπο, εμπορεύσιμα σχήμα-
τα ικανοτήτων από ένα διαρκώς ανασυντασσόμενο 
χάος δεξιοτήτων.  

Από την άλλη πλευρά, απορρίπτοντας τον παλαιό 
ακαδημαϊκό της χαρακτήρα, η ελευθερία της γνώσης 
στη σύγχρονη κοινωνική της διάσταση ως ελευθερία 
της μόρφωσης, υπηρετεί μια διττή κοινωνική ανάγκη: 
το σεβασμό του επιστημονικά εργαζόμενου ως ανθρώ-
που και τη δημιουργία των μορφωτικών προϋποθέσε-
ων της επιστημονικής του αυτοδυναμίας. Στην κατεύ-
θυνση αυτή οι σπουδές έχουν ως τελικό στόχο όχι την 
(πρωτογενή) μάθηση ενός έργου, η οποία κρατά τον 
εκπαιδευόμενο δέσμιο ενός συστήματος «δια βίου 
εκπαίδευσης» –ενός συστήματος εξάρτησης από το 
εκπαιδευτήριο– αλλά τη (δευτερογενή) μάθηση της 
μάθησης, που διασφαλίζει την επιστημονική του αυ-
τοδυναμία. 

Παράγωγα της κοινωνικά δεσμευμένης, σύμφωνα 
με τα παραπάνω, ελευθερίας της μόρφωσης είναι τα 
από κοινού (με συνεργασία διδασκόντων - διδασκο-
μένων) συντασσόμενα προγράμματα ολοκληρωμέ-
νων σπουδών, τα οποία 
• σκοπεύουν στη μέγιστη δυνατή σύνθεση επαγ-

γελματικών ειδικοτήτων και, προς τούτο, 
• είναι μεταπτυχιακού επιπέδου με ενσωματωμένες 

τις προπτυχιακές σπουδές σε αδιαίρετες (αδιάσπα-
στες σε κύκλους) σπουδές, που οδηγούν σε επαγ-
γελματικά διπλώματα. 
Το αδιαίρετο των πτυχιακών σπουδών είναι ανα-

γκαία προϋπόθεση της αντιμετώπισης του υψηλού 
βαθμού πολυπλοκότητας που εμπεριέχουν οι ολο-
κληρωμένες σπουδές. Να σημειωθεί η αντιδιαστο-
λή των (πτυχιακών) ολοκληρωμένων σπουδών από 
τις (προπτυχιακές) γενικές σπουδές. Οι γενικές σπου-
δές αποτελούν τη βάση των συντιθέμενων από τις 
ολοκληρωμένες σπουδές ειδικεύσεων –μια δικτυα-
κή βάση, που δεν μπορεί, λόγω της πολυπλοκότητας 
του προγράμματος, να συγκροτηθεί σε ανεξάρτητο 
κύκλο σπουδών, στοιχίζοντας τις διαφορετικές της 
απολήξεις σε μια προκρούστεια γραμμή. Με την έν-
νοια αυτή η συγκρότηση των γενικών σπουδών σε 
ανεξάρτητο προπτυχιακό κύκλο θα συνιστούσε πα-
ραβίαση του χαρακτήρα των ολοκληρωμένων σπου-
δών. 

Το αδιαίρετο διδασκαλίας, 
σπουδών και έρευνας

Η διδασκαλία, οι σπουδές και η έρευνα ως λειτουρ-
γίες του πανεπιστήμιου δεν συνυπάρχουν απλά στον 
ίδιο χώρο, συνδέονται. Χωρίς τη σύνδεσή τους η δι-

δασκαλία και οι σπουδές δεν είναι πανεπιστημιακές, 
δεν αποτελούν μέρος της πανεπιστημιακής μόρφω-
σης.

Το αδιαίρετο διδασκαλίας, σπουδών και έρευνας 
συνεπάγεται τη διάκριση της βασικής από την εφαρ-
μοσμένη έρευνα και τη σύνδεση της βασικής έρευνας 
με την διδασκαλία και τις σπουδές σε όλο το φάσμα 
της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαί-
σιο διακρίνονται δύο κύκλοι των πανεπιστημιακών 
σπουδών: ο κατά τα προηγούμενα κύκλος του επαγ-
γελματικού διπλώματος (που εμπεριέχει αδιαίρετα τις 
προπτυχιακές και τις πτυχιακές σπουδές) και ο κύκλος 
του διδακτορικού διπλώματος. Ο επαγγελματικός κύ-
κλος δίνει άμεση πρόσβαση: 
• ως ολοκληρωμένος κύκλος σπουδών, στην άσκη-

ση του αντίστοιχου επαγγέλματος στο σύνολο 
των καλυπτόμενων ειδικοτήτων, 

• ως κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών, στον διδα-
κτορικό κύκλο.
Η σύνδεση της βασικής έρευνας με τη διδασκα-

λία και τις σπουδές δεν περιορίζεται στο διδακτορι-
κό κύκλο –δεν μπορεί να περιορίζεται σε αυτόν– αρ-
χίζει από τις μεταπτυχιακού επιπέδου εκπαιδευτικές 
ενότητες του επαγγελματικού κύκλου. Προς τούτο ο 
επαγγελματικός κύκλος των σπουδών είναι σκόπιμο 
να περιέχει δύο εργασίες διπλώματος: μια ερευνητι-
κή και μια προσανατολισμένη στην άσκηση του επαγ-
γέλματος.

π

ΠΗ
ΓΗ

: Φ
Ω

Τ.
 Α

ΡΧ
ΕΙ

Ο
 «

th
em

a»
 (Φ

Ω
Τ.

 Π
. Δ

ΑΝ
ΕΛ

ΑΤ
Ο

Σ)



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ│ΤΕΥΧΟΣ 21│  20

Το σύνταγμα λέει στο άρθρο 16, παρ. 
4: «Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα 

δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες 
της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια». Με 
απλά λόγια κάθε διάταξη για είσπραξη 

διδάκτρων σε μεταπτυχιακό είναι 
αντισυνταγματική, δηλαδή παράνομη. 
Με πρώτο πρώτο στην παρανομία το 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο…

Τα δίδακτρα σύμπτωμα της παθογένειας

Μεταπτυχιακά: 
για την τιμή 

και το χρήμα

Ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα μεταπτυχιακά, 
σε περισσότερες από μία εκδοχές, μπαινοβγαί-

νει στα συρτάρια του υπουργείου αρκετά χρόνια τώ-
ρα. Τώρα που εκτιμήθηκε πως ο πολιτικός χρόνος είναι 
κατάλληλος, παρουσιάζεται –το έργο το έχουμε ξανα-
δεί– ως σχέδιο για συζήτηση και διατύπωση γνώμης, 
η οποία, στο βαθμό που μας αφορά ως πανεπιστημια-
κούς, σπάνια είναι ουσιαστική. Άλλοτε δεν πραγματο-
ποιείται, επειδή οι προθεσμίες είναι όντως ασφυκτικές, 
είτε δεν αφιερώνουμε, εν μέσω πολυσχιδών δραστη-
ριοτήτων, την απαιτούμενη προσπάθεια και χρόνο είτε 
αποφεύγουμε την ουσία της συζήτησης και την αναζή-
τηση βέλτιστων λύσεων με αρνητικές και καταγγελτι-
κές θέσεις –στη χειρότερη περίπτωση δε με παρεμπό-
διση των σχετικών διαδικασιών. Σήμερα, παρόλο που 
ο υπουργός εξήγγειλε κατάθεση του νομοσχεδίου το 
Μάϊο και ο χρόνος μας πιέζει, δεν ξέρω σχεδόν κα-
νένα στο πανεπιστήμιο, εκτός της Πολυτεχνικής Σχο-
λής, να ασχολείται και ιδίως θεσμικά με τα μεταπτυ-
χιακά.

Νόμος χωρίς διάλογο και διάλογος χωρίς νόμο
Το χειρότερο όλων, κατ’ εμέ, είναι πως ο διάλογος 

είναι πρόσχημα, αφού το αποτέλεσμά του, όσο φιλό-
τιμος και διεξοδικός και να είναι, δεν λαμβάνεται τε-
λικά υπόψη. Αναζητήστε σχετικό παράδειγμα στην 

ιστορία του πρόσφατου νόμου. Κατά την περίοδο 
από την εμφάνισή του σχεδίου τον Ιούνιο του 200� 
μέχρι την ψήφισή του το 2007 εκφράστηκαν σαφείς 
κατευθύνσεις και διατυπώσεις από συγκλήτους και 
πρυτάνεις, ενώ είχαν τεθεί όλα τα κύρια προβλήμα-
τα του ελληνικού πανεπιστήμιου από κάθε πλευρά, με 
πλήθος άρθρων συναδέλφων στις εφημερίδες. 

Ο νόμος καθ’ εαυτός, παρά τις διακηρύξεις περί με-
ταρρύθμισης, δεν συνιστά μεγάλη τομή, πολύ λιγότε-
ρο δεν αποτελεί ένα νέο πλαίσιο. Αλλά και το διορθω-
τικό αποτέλεσμα επί του τελικού κειμένου ήταν πολύ 
φτωχό σε σχέση με την αναταραχή που προηγήθη-
κε, με τις απόψεις που κατατέθηκαν και με το χαμένο 
χρόνο –ήταν με δύο λόγια μια χαμένη ευκαιρία. 

Ποιος, και πόσο πληρώνει; 
Στο μεταξύ για τα μεταπτυχιακά κομβικό σημείο 

των προβληματισμών αναδεικνύεται όχι η ποιότητά 
τους, αλλά η χρηματοδότηση. Τίθεται από διάφορες 
πλευρές ως έλλειψη πόρων ή κινήτρων, ως προϋπόθε-
ση βιωσιμότητας, ως αίτημα για επιβολή διδάκτρων ή 
γενικότερα ως μία όψη της διαμάχης δημόσιου και ιδι-
ωτικού, σε σχέση με την αναθεώρηση του άρθρου �� 
του συντάγματος. 

Κατ’ αρχήν, η χρηματοδότηση είναι και παραμένει 
υπόθεση της πολιτείας. Το άρθρο �� ξεκινά ως εξής: 

του
Γιώργου Λιτσαρδάκη,
αναπληρωτή καθηγητή 

του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών Α.Π.Θ.
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«H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία εί-
ναι ελεύθερες· η ανάπτυξη και η προαγωγή τους απο-
τελεί υποχρέωση του κράτους». Το κράτος, λοιπόν, 
παρέχει πόρους για υποδομές, εγκαταστάσεις, εξο-
πλισμό, λειτουργικά έξοδα και βεβαίως μισθοδοτεί 
τους δημόσιους λειτουργούς, όπως χαρακτηρίζονται 
παρακάτω, στην παράγραφο 5, οι πανεπιστημιακοί. 
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, ακολουθείται πολιτι-
κή μείωσης της χρηματοδότησης για τον τακτικό προ-
ϋπολογισμό και διακοπή των δημοσίων επενδύσεων, 
με μερική υποκατάστασή τους από ευρωπαϊκά προ-
γράμματα επενδύσεων. Και αυτά ενώ απέχουμε πολύ 
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή έχουμε απόκλι-
ση αντί για σύγκλιση…

Μεταπτυχιακά προγράμματα 
χωρίς προγραμματισμό

Παράλληλα υπήρξε ραγδαία αύξηση των μετα-
πτυχιακών προγραμμάτων, σε σημείο που να ξεπερ-
νούν τον αριθμό των πανεπιστημιακών τμημάτων, 
λόγω της χρηματοδότησης νέων προγραμμάτων από 
το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Μέχρι και πριν από �0 χρόνια, η φοι-
τητική μετανάστευση αποτελούσε τη διέξοδο για το 
μεγαλύτερο μέρος εκείνων που ήθελαν να προχωρή-
σουν σε μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς υπήρχαν λί-
γα μόνο εγχώρια προγράμματα για μεταπτυχιακό δί-
πλωμα, ενώ ήδη η ζήτηση και η προσφορά θέσεων 
για διδακτορικό δίπλωμα είχαν αυξηθεί. Τα νέα μετα-
πτυχιακά στηρίχτηκαν σε αυτή τη ζήτηση και την κά-
λυψαν, προσφέροντας ποικίλες ειδικότητες και δυνα-
τότητα σπουδών με χαμηλότερο κόστος, σε σύγκριση 
με το εξωτερικό. 

Ταυτόχρονα, συνέπεσαν με ένα νέο φαινόμενο, 
στην ύπαρξη του οποίου πιθανόν να συνέβαλαν (υπο-
θέτω ότι η οικονομική θεωρία ορίζει και ερμηνεύει 
πως η αύξηση της προσφοράς μπορεί να τροφοδοτή-
σει τη ζήτηση). Είναι αλήθεια ότι μέχρι τότε η συνέχι-
ση των σπουδών ήταν θεμιτή επιλογή μόνο στην πε-
ρίπτωση που υπήρχε οικονομική άνεση ή οι ακαδημα-
ϊκές επιδόσεις ήταν εξαιρετικές. Όμως την τελευταία 
δεκαετία η επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδών κα-
τέστη πιο προσιτή με τα νέα προγράμματα και θεω-
ρείται σχεδόν απαραίτητο βήμα μετά το πτυχίο, ακό-
μη και για τους «μέτριους» σε επιστημονική και οικο-
νομική δυνατότητα. Για την φούσκα των προσδοκιών 
και τα φουσκωμένα βιογραφικά των προσοντούχων 
ανέργων ευθύνονται βέβαια η πληθώρα των πτυχιού-
χων, ο σχεδιασμός (;) της εκπαιδευτικής πολιτικής και 
η οικονομική κατάσταση της χώρας. Τελικά, ο αριθ-
μός των μεταπτυχιακών φοιτητών στο εξωτερικό πα-
ραμένει μεγάλος. 

Επόμενη στάση: Σύνταγμα
Έχουμε, λοιπόν, μία κατάσταση όπου οι δημόσιοι 

πόροι λιγοστεύουν και οι ιδιωτικοί δεν υπάρχουν. Αν 
υπήρχαν οι τελευταίοι, θα αντιμετωπίζαμε ένα άλλο 
θέμα: αν τους θέλουμε και με ποιους όρους. 

Προς το παρόν πάντως δεν φαίνεται το πανεπι-
στήμιο ικανό να συγκεντρώσει και να διαχειριστεί 
αποδοτικά και σύμφωνα με τους σκοπούς του δωρε-
ές, κληροδοτήματα κ.τ.λ. στο βαθμό που το βλέπου-
με σε ονομαστά ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπι-
στήμια. Η λύση, που πριμοδοτείται και από το Υπουρ-
γείο Παιδείας, είναι απλή: να πληρώσει ο πελάτης. Το 
υπουργείο επέβαλε στις ιδρυτικές αποφάσεις των νέ-
ων μεταπτυχιακών να περιλαμβάνεται η δυνατότη-
τα επιβολής διδάκτρων (όπως και η δυνατότητα των 
αποφοίτων Τ.Ε.Ι. να εγγράφονται στα μεταπτυχια-
κά). Και κατόπιν, σε απάντηση των αιτημάτων χρη-
ματοδότησης, ζητά να εφαρμόσουν τη σχετική διά-
ταξη. Όμως το σύνταγμα λέει στο άρθρο ��, παρ. �: 
«Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε 
όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια». Με 
απλά λόγια κάθε διάταξη για είσπραξη διδάκτρων σε 
μεταπτυχιακό είναι αντισυνταγματική, δηλαδή παρά-
νομη. Με πρώτο πρώτο στην παρανομία το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο…

Η επίκληση του συντάγματος δεν είναι υπεκφυγή 
ούτε ήσσονος αξίας, αφού εκεί αποκρυσταλλώνεται 
και κατοχυρώνεται η υποχρέωση του κράτους για την 
προαγωγή της έρευνας και διδασκαλίας, για την οι-
κονομική ενίσχυση, καθώς και για την αυτοδιοίκηση 
των ιδρυμάτων και την προστασία των ακαδημαϊκών 
ως λειτουργών. Επειδή όμως είναι δυνατό, αν και όχι 
πιθανό, το άρθρο �� κάποια στιγμή να αναθεωρηθεί, 
και επειδή το θέμα της καταβολής διδάκτρων τίθεται 
ούτως ή άλλως, ας δούμε λίγο κάποια σχετικά επιχει-
ρήματα που ακούγονται. 

Η επιπλέον αμοιβή
Να σημειώσουμε πρώτα ότι ένα αξιόλογο ποσοστό 

της χρηματοδότησης από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. διοχετεύτηκε 
στα εμπλεκόμενα μέλη Δ.Ε.Π., για τη συμμετοχή τους 
στην οργάνωση και προετοιμασία των νέων προγραμ-
μάτων και ρητά όχι έναντι του σχετικού πρόσθετου δι-
δακτικού έργου. Τα ποσά δεν ήταν υπερβολικά, όπως »
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αυτά που είδαμε πρόσφατα να δημοσιεύονται για τον 
πρώην πρόεδρο του Ανοικτού Πανεπιστήμιου (και νυν 
προέδρου της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας). Ήταν 
όμως ικανό κίνητρο για να ξεφυτρώσουν δεκάδες με-
ταπτυχιακά ως πρωτοβουλία ολιγομελών ομάδων που 
είχε την αδιάφορη έγκριση των τμημάτων, αντί να 
αποτελούν σχεδιασμένη και συντονισμένη δράση τμη-
μάτων και σχολών. Και ήταν αρκετά τα ποσά αυτά για 
να δημιουργηθεί η νοοτροπία της επιπλέον αμοιβής. 

Πού πηγαίνουν τα δίδακτρα;
Το πρώτο επιχείρημα που εμφανίζεται, λοιπόν, 

όταν κλείνει η στρόφιγγα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. είναι ότι 
χωρίς χρήματα δεν μπορεί να λειτουργήσει το πρό-
γραμμα και αν δεν επιβληθούν δίδακτρα θα τερμα-
τιστεί. Ο προϋπολογισμός όμως ενός μεταπτυχιακού 
περιλαμβάνει δαπάνες που κατά κανόνα καλύπτονται 
από το πανεπιστήμιο. Με εξαίρεση προσωπικό διοικη-
τικής ή τεχνικής υποστήριξης που μπορεί να απασχο-
λείται αποκλειστικά στο μεταπτυχιακό, δεν είναι δυ-
νατή ή εύκολη η διάκριση των δαπανών (υποδομές, 
δίκτυα, αναλώσιμα) σε αυτές που γίνονται για μετα-
πτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές.

Τι δεν καλύπτει το πανεπιστήμιο; Την επιπλέον αμοι-
βή των διδασκόντων. Αυτή είναι η ουσία του επιχειρή-
ματος και πολλές φορές εκφράζεται ανοιχτά: «αφού 
δεν πληρώνομαι παραπάνω, δεν έρχομαι να κάνω μά-
θημα». Η απάντηση είναι απλή. Η επιπλέον αμοιβή για 
το επιπλέον έργο (που όμως δεν είναι υποχρεωτικό) ή 
η συμπλήρωση του μισθού, αν αυτός θεωρείται (και εί-
ναι πράγματι) χαμηλός, δεν μπορεί να προέλθει από τα 
δίδακτρα, αλλά από αύξηση του μισθού μας. 

Για να συμπληρώσουμε δίπλα στο παράνομο και το 
παράλογο του αιτήματος, πρέπει εδώ να επισημάνου-
με ότι δεν υπάρχει τρόπος είσπραξης από το πανεπι-
στήμιο των διδάκτρων των μεταπτυχιακών φοιτητών, 
τα οποία μάλλον κατατίθενται ως δωρεές, και μέχρι 
να μετατραπούν σε αμοιβές πρέπει να ακολουθήσουν 
διαδρομή αποχρωματισμού. Γνωρίζουμε μεταπτυχι-
ακά που εισπράττουν τέλη ή δίδακτρα και προσπα-
θούν να καλύψουν πραγματικά έξοδα λειτουργίας, 
χωρίς να παρέχουν αμοιβή στους διδάσκοντες. Υπάρ-
χουν όμως και άλλα, στα οποία τα δίδακτρα, αν και 
ονομάζονται «συμβολικά», δεν δικαιολογούνται από 
λειτουργικές δαπάνες, ούτε κατευθύνονται σε αγο-
ρά εξοπλισμού και βελτίωση των υποδομών από την 
οποία ωφελείται γενικότερα το πανεπιστήμιο. Εύλο-
γα, λοιπόν, υποθέτει κανείς, σε συνδυασμό με την 
ασάφεια στο διοικητικό σχήμα, τις ελλείψεις στο νο-
μοθετικό πλαίσιο και την απροθυμία ακαδημαϊκού 
ελέγχου, ότι διανέμονται εν είδει μερίσματος στους 
εταίρους, που επεκτείνουν την επιχείρηση με συνε-
ταιρισμούς και υποκαταστήματα εκτός Α.Π.Θ.

Αφού η χήνα θα πετάξει…
Ένα άλλο επιχείρημα, συμπληρωματικό του προη-

γούμενου και πιο κυνικό, από τη στιγμή που δεν μπαί-
νει στον κόπο να αιτιολογήσει τον προορισμό των 
χρημάτων, λέει ότι οι φοιτητές θα πληρώσουν αν πά-
νε αλλού, στο εξωτερικό ή ακόμη και απέναντι στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οπότε γιατί να μην έχου-
με και εμείς ένα μεταπτυχιακό με (ανταγωνιστικά) δί-
δακτρα.

Είναι η ίδια λογική που βρίσκεται πίσω από την 
ίδρυση του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Μία παραλλαγή 
της παραπάνω θέσης, αναγνωρίζοντας το αλάνθα-
στο κριτήριο του πελάτη, υπογραμμίζει ότι καλύτερα 
θεωρούνται τα ακριβότερα μεταπτυχιακά και απαι-
τεί υψηλότερα δίδακτρα. Εδώ μαζί με τα ακαδημαϊ-
κά ήθη έχουνε πάει περίπατο οι εκπαιδευτικοί στόχοι 
και η ποιότητα των σπουδών, αφού κυρίαρχο κίνητρο 
αναγορεύεται η κερδοσκοπία. Το επιχείρημα θυμίζει, 
αλλά δεν είναι ίδιο με την περίπτωση του Καραγκιό-
ζη Φούρναρη, «αφού η χήνα θα πετάξει, γιατί να μην 
πετάξει στη δική μου την κοιλιά;». Ο πτωχός πλην πο-
νηρός Καραγκιόζης επιχειρεί να εκμεταλλευτεί προς 
όφελός του, προκειμένου να ταΐσει τα παιδιά του, την 
κομπίνα που στήνει ο αξιωματούχος του σαραγιού, 
ενώ στην περίπτωσή μας είναι οι αξιωματούχοι που 
εποφθαλμιούν το υστέρημα του λαουτζίκου… 

Επένδυση στη γνώση –από ποιον;
Πρόκειται όμως πράγματι για λαουτζίκο; Μια άλ-

λη άποψη, που περιορίζει την έκταση της έννοιας της 
δωρεάν παιδείας, θεωρεί ότι η υποχρέωση του κρά-
τους καλύπτεται μέχρι το βασικό πτυχίο, ενώ κατόπιν 
το μεταπτυχιακό συνιστά διάκριση υπεροχής. Αφού, 
επομένως, η ειδίκευση θα βελτιώσει τα προσόντα, τις 
ευκαιρίες ή τις αποδοχές, καλείται ο φοιτητής να πλη-

»

Μπροστά στο ζεστό χρήμα, ξεχνάμε ότι η εκπαίδευση είναι 
κοινωνική επένδυση, που βελτιώνει όχι μόνο το άτομο αλλά 

και ολόκληρη την κοινωνία, και υπό αυτή την έννοια αποτελεί 
δημόσιο αγαθό και υποχρέωση του κράτους.
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ρώσει για την επένδυσή του. Οι εργαζόμενοι ιδίως και 
τα στελέχη, αν δεν πληρώνει τα δίδακτρα η ίδια η ερ-
γοδότρια εταιρία, θα κάνουν γρήγορα την απόσβεση. 
Ο περιορισμός βέβαια της ισχύος της συνταγματικής 
διάταξης είναι παντελώς αυθαίρετος. Επιπλέον, προ-
κύπτει μία αντίφαση, αν επεκτείνουμε το επιχείρημα 
στον τρίτο κύκλο σπουδών, δηλαδή στο διδακτορικό. 
Εκεί, όπου θα έπρεπε κατά μείζονα λόγο να εφαρμο-
στεί ο περιορισμός της δωρεάν παιδείας αν ήταν βά-
σιμος, αφού η ανταπόδοση είναι πολλαπλάσια, βλέ-
πουμε ότι υπάρχουν υποτροφίες ή χρηματοδότηση 
μέσω προγραμμάτων. (Μπορεί όχι τόσο εκτεταμένα 
στη χώρα μας, με το στρεβλό και υποχρηματοδοτού-
μενο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά δεν ξέρουμε πανε-
πιστήμιο εκτός Ελλάδας στο οποίο εκπονείται διδα-
κτορικό και ο υποψήφιος καλύπτει ο ίδιος τα έξοδά 
του.) Όμως, μπροστά στο ζεστό χρήμα, ξεχνάμε ότι η 
εκπαίδευση είναι κοινωνική επένδυση, που βελτιώνει 
όχι μόνο το άτομο αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, 
και υπό αυτή την έννοια αποτελεί δημόσιο αγαθό και 
υποχρέωση του κράτους. 

Δωρέαν (;) παιδεία
Ένα ακόμη από τα υπέρ διδάκτρων επιχειρήματα 

είναι ότι η δωρεάν παιδεία δεν είναι δωρεάν. Αφού, 
λοιπόν, οι γονείς πληρώνουν για τις ξένες γλώσσες, 
για να μπουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, για να πά-
ρουν το πτυχίο, γιατί να μην πληρώνουν και για το με-
ταπτυχιακό; Ο απλοϊκός συλλογισμός έχει προφανή 
απάντηση: δεν θα έπρεπε να πληρώνουν ούτε για το 
μεταπτυχιακό, ούτε για τα προηγούμενα. 

Αξίζει την προσοχή μας όμως η συνέπεια της δια-
πίστωσης περί δήθεν δωρεάν παιδείας. Αν το ισχύ-
ον σύστημα δεν παρέχει επαρκή υποστήριξη, εκείνοι 
που αδικούνται είναι όσοι προσβλέπουν σε αυτήν, 
δηλαδή οι λιγότερο εύποροι. Αντί, επομένως, να δί-
δονται ελλιπείς παροχές σε όλους, είναι δικαιότερο 
να υπάρχουν ουσιαστικές παροχές σε όσους τις χρει-
άζονται. Παραβλέποντας το πρόβλημα τού «πώς δι-
απιστώνεται ο πραγματικά εύπορος σε ένα σύστημα 
με εκτεταμένη παραοικονομία και φοροδιαφυγή», μία 
έντιμη υπέρ των διδάκτρων θέση θα έθετε τα δίδα-
κτρα δίπλα σε ίσο αριθμό υποτροφιών. Θυμίζω στο 

σημείο αυτό ότι το θρυλικό άρθρο �� στο β’ εδάφιο 
της παρ. � λέει «Το κράτος ενισχύει τους σπουδαστές 
που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη 
από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικα-
νότητές τους». Έτσι, τα «δίδακτρα» αποτελούν το μέ-
τρο των δαπανών ενός προγράμματος με εξασφαλι-
σμένη χρηματοδότηση. Η δε πρόσθετη αμοιβή των 
διδασκόντων πρέπει να προέρχεται από τη μισθοδο-
σία και σε καμία περίπτωση από τον προϋπολογισμό 
του προγράμματος, διότι διαφορετικά, όπως είπαμε 
και παραπάνω, η κερδοσκοπία υποκαθιστά τους ακα-
δημαϊκούς στόχους. Έντιμη μεν, αλλά όχι λύση, αφού 
τα χρήματα δεν υπάρχουν. ’Η μήπως υπάρχουν; 

Και όμως χρηματοδοτούνται… 
Συμμετέχοντας από δεκαετίας σε όργανα διοί-

κησης δύο διατμηματικών μεταπτυχιακών, είχα την 
εντύπωση, που έχουν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι 
ότι το υπουργείο εφαρμόζει, για τη λειτουργία των 
μεταπτυχιακών μετά τη λήξη του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., τη γνω-
στή αέρια τεχνική βαφής των αυγών. Μέχρις ότου δι-
απίστωσα ότι τα μεταπτυχιακά χρηματοδοτούνται με 
ποσά έως και 2�.000 ευρώ το χρόνο. Δεν εστιάζω την 
προσοχή στις αντιφάσεις της πολιτικής του υπουργεί-
ου. Στέκομαι στο θέμα των διδάκτρων και παρατηρώ 
πως τα κονδύλια δεν είναι λίγα, αν σκεφτεί κανείς τα 
έξοδα που έχει ένα μεταπτυχιακό. Η κατάσταση κάθε 
άλλο παρά ρόδινη είναι, αφού κάποια μεταπτυχιακά 
προγράμματα, για άγνωστο σε μένα λόγο, παίρνουν 
λιγότερα χρήματα ή το ποσό αυτό μοιράζεται αν λει-
τουργούν περισσότερα από ένα μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα στο ίδιο τμήμα. Επίσης δεν μπορεί με αυτά 
να πληρωθεί μια σημαντική κατηγορία εξόδων, π.χ. η 
αποζημίωση επισκεπτών καθηγητών που θα ενίσχυ-
αν ένα μεταπτυχιακό με μια διάλεξη ή ένα σεμινάριο. 

Αν τα κονδύλια αυτά δεν είναι αρκετά, να ζητή-
σουμε περισσότερα, όπως πρέπει να ζητήσουμε πε-
ρισσότερα για το μισθό μας. Είναι αρκετό όμως το γε-
γονός ότι δίνονται, για να μην προσχωρήσουμε στις 
αγοραίες λογικές, «πουλώντας» μεταπτυχιακούς τίτ-
λους σε όποιον μπορεί να αγοράσει, επωφελούμενοι 
ιδιοτελώς από τη δοσοληψία.
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Θέματα εκπαίδευσης και έρευνας καλύπτουν κυρίως οι 
διεθνείς δραστηριότητες που έχει αναπτύξει η Πολυτεχνική 
Σχολή και συνδέει τα τμήματά της με σχολές και τμήματα 

πολλών αξιόλογων ευρωπαϊκών και μεσογειακών 
πανεπιστημίων.

Οι διεθνείς δραστηριότητες της κοσμητείας της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. έχουν ως βασι-

κούς στόχους την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας 
της Πολυτεχνικής και την καλλιέργεια σχέσεων με άλ-
λα ιδρύματα που να βασίζονται σε κοινές πρακτικές 
εκπαίδευσης και έρευνας. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η Πολυτεχνική 
Σχολή συμμετέχει σε μια σειρά διεθνών δικτύων, που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Το δίκτυο ΤΙΜΕ
Στο δίκτυο ΤΙΜΕ (Top Industrial Managers for 

Europe) η Πολυτεχνική συμμετέχει από το 200�. Το 
ΤΙΜΕ, που ιδρύθηκε το �9�9, παρέχει τη δυνατότη-
τα απόκτησης δύο διπλωμάτων από δύο διαφορετικά 
Α.Ε.Ι. Ο στόχος του ΤΙΜΕ είναι να εκπαιδεύσει υψη-
λού επιπέδου στελέχη, προσφέροντάς τους μία επι-
στημονική, τεχνική και πολιτισμική εμπειρία υψηλής 
ποιότητας σε δύο ευρωπαϊκές χώρες και την ευκαιρία 
να αποκτήσουν τεχνική εμπειρία σε μία χώρα διαφο-
ρετική από τη δική τους. 

Η θεμελιώδης πρωτοτυπία του προγράμματος εί-
ναι η δυνατότητα απόκτησης, μετά από συνολική δι-
άρκεια σπουδών έξι ετών, δύο διπλωμάτων μηχανι-
κού. Στο δίκτυο συμμετέχουν μερικά από τα πλέον 
αξιόλογα ευρωπαϊκά πολυτεχνεία. Η συμμετοχή μας 
στο δίκτυο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική λόγω των 
δυνατοτήτων προώθησης της συνεργασίας σε θέμα-
τα εκπαίδευσης και έρευνας με αξιόλογα πολυτεχνεία 
που μας παρέχει. 

Ήδη � φοιτητές, από τα Τμήματα Πολιτικών, Μη-
χανολόγων και Χημικών Μηχανικών αντίστοιχα έχουν 

Σημαντική προσφορά στην εκπαίδευση των μηχανικών

παρακολουθήσει μαθήματα για 2 χρόνια στην École 
Centrale Paris, μία από τις πιο αξιόλογες Μεγάλες Σχο-
λές (πολυτεχνεία) της Γαλλίας. Ένας ακόμη φοιτητής 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών βρίσκεται 
σήμερα εκεί και ένας φοιτητής του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών προβλέπεται να πάει τον επόμενο χρό-
νο. Όλοι αυτοί οι φοιτητές της Πολυτεχνικής, μόλις 
πάρουν το δίπλωμα του τμήματός τους, θα πάρουν 
αυτόματα και το δίπλωμα του μηχανικού της École 
Centrale Paris. Οι δαπάνες συμμετοχής για τον πρώτο 
χρόνο καλύπτονται από το πρόγραμμα ERASMUS. Ο 
δεύτερος χρόνος καλύπτεται προς το παρόν με φρο-
ντίδα της γαλλικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Πρόσφα-
τα συμφωνήθηκε η έναρξη συνεργασίας με ένα ακόμη 
πολύ γνωστό πολυτεχνείο, το Politecnico di Milano. 
(http://www.eng.auth.gr/time.php και www.time-
association.org).

Συντονιστής: επίκ. καθηγήτρια Σ. Ζαμπανιώτου, 
Τμήμα Χημικών Μηχανικών (sonia@cheng.auth.gr).

Το δίκτυο ATHENS
Το δίκτυο ATHENS (Advanced Technology Higher 

Education Network) ξεκίνησε το �99�. Η επίσημη εισ-
δοχή της Πολυτεχνικής έγινε πρόσφατα, στις �� Δε-
κεμβρίου 2007. 

Στο πλαίσιο αυτού του δικτύου οι φοιτητές της Πο-
λυτεχνικής έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθή-
σουν, σε ένα από τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν 
στο δίκτυο, ένα εβδομαδιαίο κύκλο εντατικών μαθη-
μάτων (�0 ώρες μαθήματα + �0 ως �5 ώρες δραστη-
ριότητες ευρωπαϊκής διάστασης). 

Οι κύκλοι αυτοί γίνονται 2 φορές το χρόνο, το Μάρ-
τιο και το Νοέμβριο. Δεν υπάρχουν δίδακτρα αλλά οι 
συμμετέχοντες καλύπτουν τις δαπάνες ταξιδιού, δι-
αμονής και δραστηριοτήτων ευρωπαϊκής διάστασης. 
Οι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής θα έχουν δυ-
νατότητα συμμετοχής από την εβδομάδα του Νοεμ-

Οι διεθνείς δραστηριότητες 
της Πολυτεχνικής Σχολής 

του
Άρη Αβδελά,

καθηγητή του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών 

του Α.Π.Θ.

Για να επιλεγεί ένας φοιτητής για το ΤΙΜΕ 
πρέπει:
• να έχει πολύ καλούς βαθμούς,
• να είναι στα 4 πρώτα εξάμηνα των σπουδών του,
• να γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας υποδοχής.



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ│ΤΕΥΧΟΣ 21│  25

βρίου 200�. Ταυτόχρονα, όσοι διδάσκοντες της Πολυ-
τεχνικής ενδιαφέρονται, μπορούν να διοργανώσουν 
αντίστοιχα μαθήματα για τους φοιτητές των άλλων 
πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο δίκτυο. (http://
db.intersek.ntnu.no/athens/main).

Συντονιστής: καθηγητής Α. Αβδελάς, Τμήμα Πολιτι-
κών Μηχανικών (avdelas@civil.auth.gr).

Το δίκτυο CESAER
Στο δίκτυο CESAER (Conference of European 

Schools for Advanced Engineering Education and 
Research) συμμετέχει η Πολυτεχνική από το �999. Στο 
CESAER, που ιδρύθηκε το �990, συμμετέχουν τα πλέ-
ον αξιόλογα ευρωπαϊκά πολυτεχνεία. 

Το δίκτυο έχει αξιόλογη δραστηριότητα σε θέμα-
τα εκπαίδευσης και έρευνας αλλά και διεθνές κύρος 
(www.cesaer.org).

Συντονιστής: καθηγητής Χ. Μπανιωτόπουλος, Τμή-
μα Πολιτικών Μηχανικών (ccb@civil.auth.gr).

Η επιστημονική εταιρία SEFI
Η Πολυτεχνική Σχολή συμμετέχει στην επιστημονι-

κή εταιρία SEFI (Société Européenne pour la Formation 
des Ingénieurs) από το 2005. Η SEFI, που ιδρύθηκε το 
�97� ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, είναι σήμερα 
το μεγαλύτερο δίκτυο ιδρυμάτων ανώτατης τεχνικής 
εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η Πολυτεχνική συμμετέ-
χει στο διοικητικό συμβούλιο της SEFI. 

Το δίκτυο έχει διεθνές κύρος και αξιόλογες δραστηριό-
τητες γενικά σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας, με έμφα-
ση στην έρευνα επάνω σε θέματα εκπαίδευσης των μηχα-
νικών, που είναι και το αντικείμενο του συνέδριου που δι-
οργανώνει κάθε χρόνο. Εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό 
European Journal of Engineering Education (www.sefi.be).

Συντονιστής: καθηγητής Α. Αβδελάς, Τμήμα Πολιτι-
κών Μηχανικών (avdelas@civil.auth.gr).

Το δίκτυο RMEI
Η Πολυτεχνική Σχολή συμμετέχει στο δίκτυο RMEI 

(Réseau Méditerranéen des Écoles d’ Ingénieurs) από 
το 200�. Το RMEI, που ιδρύθηκε το �997, φιλοδοξεί να 
συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση 
της μεσογειακής λεκάνης και να προωθήσει την ειρήνη 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για προσπάθεια η 
οποία θα αποδώσει σε βάθος χρόνου κυρίως σε ό,τι 
αφορά την παρουσία και την πρόσβαση της Πολυτε-
χνικής στις χώρες της Μεσογείου. (www.rmei.net).

Συντονιστής: αναπλ. καθηγητής Ε. Σιδηρόπου-
λος, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
(nontas@topo.auth.gr).

π

Για να επιλεγεί ένας φοιτητής για το ATHENS 
πρέπει:
• να διαλέξει τουλάχιστον 3 πιθανά μαθήματα, 

ανάλογα και με τις γνώσεις του,
• να εγγραφεί στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος δηλώνοντας τις επιλογές του,
• να συμπληρώσει, τυπώσει και υπογράψει το 

έντυπο εγγραφής και τη δεσμευτική δήλωση 
και να τα καταθέσει στο συντονιστή της 
Πολυτεχνικής για το ΑΤΗΕΝS, ο οποίος κάνει 
την τελική επιλογή.
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Ποια είναι η γνώμη των αποφοίτων των μεταπτυχια-
κών προγραμμάτων σπουδών; Τι τους ώθησε στη 

συμμετοχή τους σ’ αυτά; Γιατί επέλεξαν τα συγκεκριμέ-
να προγράμματα; Τους βοήθησαν κατόπιν στην επαγ-
γελματική τους σταδιοδρομία; Ουσιαστικά ερωτήμα-
τα, από τις απαντήσεις των οποίων μπορούν να προκύ-
ψουν αξιόλογα συμπεράσματα, ισάξια ίσως μιας αξιολό-
γησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Προσπαθήσαμε να συνομιλήσουμε με κάποιους 
απόφοιτους αυτών των προγραμμάτων, είτε ήταν με-
ταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης είτε μεταπτυχι-
ακά προγράμματα που οδηγούν σε διδακτορικό. Αυ-
τό που περισσότερο ενδιέφερε να ερευνήσουμε ήταν 
τα κίνητρα που τους οδήγησαν στις μεταπτυχιακές 

Απόφοιτοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μιλούν για τις σπουδές τους

Γνώσεις, μόρια, οργάνωση της σκέψης 
και πολλά άλλα

Μια μικρή προσέγγιση στους λόγους και στα κίνητρα που 
ώθησαν τους απόφοιτους των μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
να επιλέξουν τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο.

σπουδές, η επίδραση που είχε η απόκτηση του τίτ-
λου στην ανεύρεση εργασίας, το κατά πόσο η εργα-
σία τους έχει συνάφεια με τη μεταπτυχιακή τους εξει-
δίκευση και, βεβαίως, αν τους ωφέλησαν οι γνώσεις 
που απέκτησαν στις μεταπτυχιακές σπουδές. Η αντα-
πόκρισή τους ήταν άμεση και απαντήσεις τους ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσες.

Εξειδικευμένη γνώση
Οι περισσότεροι διδάκτορες αναφέρουν ως κίνη-

τρο το ενδιαφέρον για την έρευνα, την επιθυμία τους 
να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, την 
απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων πέρα των γενικών 
του προπτυχιακού κύκλου. Ενδεικτικά, ο δρ ηλεκτρο-
λόγος μηχανικός Ιωάννης Κιοσκερίδης, αναπληρωτής 
καθηγητής σήμερα στο Τμήμα Ηλεκτρονικής της Σχο-
λής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονί-
κης, δήλωσε: «Ολοκληρώνοντας τις σπουδές στο Τμή-
μα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, συνειδητοποίησα ότι 
παρόλο που είχα λάβει επαρκείς γνώσεις υποδομής σε 
πολλούς τομείς, δεν διέθετα εξειδικευμένη γνώση σε 
κάποιο αντικείμενο με πρακτική εφαρμογή». 

Ρεπορτάζ:
Απόστολος Χριστοφής,

φοιτητής του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών 
Α.Π.Θ.
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Άλλοι πάλι θεώρησαν πολύ σημαντική τη διπλω-
ματική τους εργασία, την οποία εκπόνησαν στον προ-
πτυχιακό κύκλο σπουδών, καθώς ήταν η πρώτη επα-
φή τους με κάποιο είδος έρευνας.

Καλές οι γνώσεις, καλά και τα μόρια
Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης 

προτάσσουν την πιο εύκολη επαγγελματική αποκατά-
σταση και την απόκτηση περισσότερων τυπικών προ-
σόντων. Ωστόσο, το σύγχρονο περιβάλλον, εξανα-
γκάζει τους νέους φοιτητές να συλλέγουν ακαδημαϊ-
κούς τίτλους περισσότερο προς απόκτηση μορίων και 
πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης από 
χώρους παραγωγής γνώσης έχουν μετατραπεί σε χώ-
ρους συσσώρευσης μορίων. Οι σκέψεις αυτές αποτυ-
πώνονται και στην άποψη της κ. Μάρθας Χατζησυμε-
ώνογλου, πολιτικού μηχανικού με μεταπτυχιακό τίτλο 
στην «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανά-
πτυξη» και επιβλέπουσα σήμερα μηχανικό έργων στο 
Δήμο Κοζάνης, η οποία δηλώνει: «Στη θέση που είμαι 
σήμερα το μεταπτυχιακό έπαιξε καθοριστικό ρολό, κα-
θώς με βοήθησε με τη μοριόδοτηση του Α.Σ.Ε.Π.».

Εφόδιο για την ανάληψη έργων
Όσον αφορά στην επίδραση που είχε ο μεταπτυ-

χιακός τίτλος στην ανεύρεση εργασίας, η πλειοψηφία 
των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων τείνουν να συμ-
φωνήσουν ότι τους ωφέλησε επαγγελματικά και ότι 
αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην ανεύρεση 
εργασίας. Συγκεκριμένα ο δρ ηλεκτρολόγος μηχανι-
κός Δημήτριος Τριανταφυλλίδης, σήμερα μηχανικός 
στη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρει: «Στον ιδιωτικό το-
μέα, όπου εργάσθηκα επί τέσσερα χρόνια σε εταιρία 
εξοικονόμησης ενέργειας, το διδακτορικό μου δίπλωμα 
αποτελούσε «οπλοστάσιο» της εταιρίας για την ανάλη-
ψη έργων. Παράλληλα, χάρη στο διδακτορικό δίπλω-
μα μπόρεσα να εργαστώ ως έκτακτος καθηγητής στο 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, εξασφαλίζοντας ένα, όχι ασήμα-
ντο, επιπλέον εισόδημα, το οποίο ειδάλλως δεν θα εί-
χα. Τέλος, όταν αποφάσισα ότι επιθυμώ να εργαστώ 
στον δημόσιο τομέα ως μηχανικός, η κατοχή διδακτο-
ρικού τίτλου ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που μου 
επέτρεψε να διοριστώ μέσω Α.Σ.Ε.Π. Συμπερασματικά 
θα έλεγα ότι η επαγγελματική μου εξέλιξη θα ήταν τε-
λείως διαφορετική αν δεν είχα στην κατοχή μου το δι-
δακτορικό δίπλωμα.». 

…και η αρνητική σύνδεση με την αγορά
Από την άλλη όμως, υπάρχει και η άποψη ότι με 

την απόκτηση διδακτορικού τίτλου αποκλείεσαι από 
ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής αγοράς εργασί-
ας. Την άποψη αυτή εκφράζει ο δρ μηχανολόγος μη-
χανικός Δημήτρης Τσίνογλου, επιστημονικός συνερ-
γάτης στον κρατικό ερευνητικό ίδρυμα Empa της Ελ-
βετίας που υποστηρίζει: «Αξιολογώ την απόκτηση του 
διδακτορικού αρνητικά, καθώς απέκλεισε σημαντικό 

τμήμα της ελληνικής αγοράς εργασίας, μια που το δι-
δακτορικό στην ελληνική αγορά εργασίας ουσιαστικά 
θεωρείται αρνητικό προσόν». 

Και καταλήγει: «Το βασικό πρόβλημα των διδακτο-
ρικών σπουδών στο ελληνικό πολυτεχνείο είναι η αρ-
νητική σύνδεση με την ελληνική αγορά εργασίας, και η 
περιορισμένη σύνδεση με τη διεθνή αγορά εργασίας».

Αυτό που γίνεται κατανοητό από τις απαντήσεις 
των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων είναι ότι για 
όσους ασχολήθηκαν με την έρευνα ή εργάστηκαν 
στον ακαδημαϊκό χώρο, η συνάφεια της εργασίας 
τους με το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών 
μπορεί να χαρακτηριστεί έως και απόλυτη. Εκ διαμέ-

Σφαιρική θεώρηση και πρακτική εμπειρία
Η ιστορικός - αρχαιολόγος Καλλιόπη 

Χαντέ, αρχαιολόγος - μουσειολόγος στο υπό 
κατασκευή Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας και 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη 
«Μουσειολογία» αναφέρει: 

«Το θεωρητικό υπόβαθρο κατέστησε πιο 
εύκολη τη σφαιρική θεώρηση του ζητήματος 
που κλήθηκα να αντιμετωπίσω, ενώ η 
πρακτική εμπειρία υπήρξε πολύτιμη για τον 
προγραμματισμό και την επίλυση θεμάτων 
της δουλειάς. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνω την 
επαφή, την τριβή και την συνεργασία που 
είχα κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου 
σπουδών με άλλες ειδικότητες και κυρίως με 
τους αρχιτέκτονες».

ΠΗ
ΓΗ

: Φ
Ω

Τ.
 Α

ΡΧ
ΕΙ

Ο
 Π

. Λ
ΑΤ

ΙΝ
Ο

ΠΟ
ΥΛ

Ο
Υ

»



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ│ΤΕΥΧΟΣ 21│  2�

τρου αντίθετες μπορούν να χαρακτηριστούν οι από-
ψεις των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων που ακολού-
θησαν σταδιοδρομία είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιω-
τικό τομέα, καθώς υποστηρίχθηκε ότι είναι πολύ δύ-
σκολο να βρει κάτι τόσο εξειδικευμένο στην ελληνική 
αγορά εργασίας.

Ως γνώσεις αξιολογούνται θετικά
Στο ερώτημα αν τους ωφέλησαν οι μεταπτυχια-

κές σπουδές όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά, 
ανεξαρτήτως της χρησιμότητας των γνώσεων αυτών 
στην εργασία τους. Αυτοί που δήλωσαν ότι το αντι-
κείμενο της εργασίας τους δεν έχει συνάφεια με τις 
μεταπτυχιακές σπουδές τονίζουν πάντως το γεγονός 
ότι με τη διαδικασία αυτή ενδυναμώνονται οι εργα-
σιακές δυνατότητες μέσω απόκτησης εμπειριών και 
βελτίωσης δεξιοτήτων. 

Επίσης οι επιπλέον σπουδές καθιστούν το μηχανι-
κό πιο έμπειρο να ανταπεξέλθει στις όποιες δυσκολί-
ες συναντήσει στον εργασιακό χώρο. Ο δρ μηχανολό-
γος μηχανικός Ιωάννης Κανδυλάς, μηχανικός σχεδία-
σης και ανάπτυξης στην Ελληνική Αεροπορική Βιομη-
χανία Α.Ε., αναφέρει: «Στη δική μου περίπτωση, αν και 
το περιβάλλον εργασίας σε βιομηχανία διαφέρει από 
το ακαδημαϊκό ερευνητικό περιβάλλον, η μεθοδολογία 
και ο τρόπος σκέψης που ανέπτυξα κατά τη διάρκεια 
των μεταπτυχιακών σπουδών βοηθά καθοριστικά στην 
επίλυση των καθημερινών προβλημάτων στον εργασι-
ακό μου χώρο».

Αλλαγή σκέψης
Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, τονίζουν το γε-

γονός ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές τους άλλαξαν 
τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετω-
πίζουν και λύνουν διάφορα προβλήματα. Χαρακτη-
ριστική είναι η περίπτωση της Μαρίας Τριανταφυλ-
λίδου, σήμερα διευθύντριας διοίκησης στο Μακε-
δονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και κατόχου δύο 
μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης, στην «Προστα-

σία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολι-
τισμού» και στη «Μουσειολογία», η οποία αναφέρει: 
«Αισθάνθηκα τους ορίζοντές μου ν’ ανοίγουν, τα μάτια 
μου να βλέπουν διαφορετικά, το μυαλό μου να αντι-
λαμβάνεται, να προσέχει και να επιλύει θέματα γρήγο-
ρα, να προσεγγίζει καταστάσεις διεισδυτικά, να δίνει 
λύσεις επιστημονικά σωστές και τεκμηριωμένες. Επι-
πλέον, η σκέψη μου άρχισε να “βλέπει” με προοπτική, 
να διαβάζει κάτω από την επιφάνεια, να αναλύει και να 
συνθέτει τα δεδομένα στοιχεία, να συμπληρώνει, να 
αναδιπλώνεται, με σκοπό, όχι μόνο πλέον την καλύτε-
ρη απόδοση, αλλά την προώθηση του περιβάλλοντος 
της εργασίας μου στο βέλτιστο, κάθε φορά, δυνατό».

Επίσης αξίζει να επισημανθεί ότι μερικοί κάτοχοι 
μεταπτυχιακών τίτλων μέσω των μεταπτυχιακών τους 
σπουδών μπόρεσαν να κάνουν γνωριμίες, οι οποίες 
τους βοήθησαν στη μετέπειτα επαγγελματική και επι-
στημονική τους ανέλιξη. Ανάμεσα σε αυτούς εντάσ-
σεται ο Αντώνιος Αντωνιάδης, κάτοχος μεταπτυχια-
κού τίτλου στην «Ιατρική Πληροφορική», που δήλωσε 
στην ερώτηση κατά πόσο τον ωφέλησαν οι μεταπτυ-
χιακές σπουδές: «Όχι ιδιαίτερα. Με ωφέλησαν οι γνω-
ριμίες που έκανα στις μεταπτυχιακές σπουδές, μέσα 
από τις οποίες επέκτεινα τις γνώσεις μου».

π

Συνδυαστική και συστηματική σκέψη
Ο δρ ηλεκτρολόγος μηχανικός Γιάννης 

Νησσόπουλος, αναφέρει: 
«Η σημαντικότερη βοήθεια που είχα από όλη 

τη διαδικασία απόκτησης του μεταπτυχιακού 
τίτλου ήταν έμμεση και αφορούσε την 
ικανότητα που είχα αποκτήσει για συνδυαστική 
και συστηματική σκέψη, για επίπονη και σκληρή 
εργασία και γενικά ο τρόπος αντιμετώπισης 
κάθε δυσκολίας που μπορεί να προκύψει 
κατά τη διάρκεια εκπόνησης οποιασδήποτε 
εργασίας».
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Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών

Συμβολή 
στην έρευνα 

και στην εκπαίδευση

Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πολιτικών 
Μηχανικών ιδρύθηκε στις �5 Νοεμβρίου 2000. 

Μέλη του είναι όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του 
τμήματος και εκπρόσωποι από κάθε μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα ειδίκευσης του τμήματος. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες αποτελούν βασικό κομ-
μάτι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, δεδομένου 
ότι οι περισσότεροι εργάζονται μέσα στο τμήμα σε δι-
άφορα ερευνητικά προγράμματα και επικουρούν τα 
μέλη Δ.Ε.Π. στο διδακτικό τους έργο. 

Ο ρόλος των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι καθο-
ριστικός και στον τομέα της έρευνας, καθώς συμμετέ-
χουν στα προγράμματα από το πρώτο στάδιο μέχρι 
το τέλος τους, συντάσσουν μελέτες και ερευνητικά 
άρθρα και συμμετέχουν σε συνέδρια τόσο στην Ελ-
λάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

Επίσης συντελούν σε μεγάλο βαθμό στη διεξαγω-
γή των εξετάσεων, καθώς οι περισσότερες επιτηρή-
σεις γίνονται με τη βοήθειά τους. Το έργο των μετα-
πτυχιακών φοιτητών αναγνωρίζεται από το Τμήμα και 
για αυτό το λόγο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υπογρά-
φουν συμβάσεις συνεργασίας με το πανεπιστήμιο. 

Επειδή, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα 
και οι χρηματικές αμοιβές που παίρνουν οι μεταπτυχι-
ακοί φοιτητές δεν είναι ικανοποιητικές, πολλές φορές 
είναι αναγκαίο να δουλεύουν εκτός πανεπιστημίου 
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για να καλύψουν 
τις ανάγκες τους, με αποτέλεσμα να καθυστερούν 
στην εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής. 

Ένα άλλο βασικό και καθημερινό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι η έλ-
λειψη χώρων στο πανεπιστήμιο. Αυτό έχει ως συνέ-
πεια να αναγκάζονται να στριμώχνονται σε μικρά 
γραφεία και διαδρόμους προκειμένου να έχουν ένα 
χώρο εργασίας μέσα στο τμήμα. Όπως σε κάθε κανό-
να υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι και στο συγκεκριμέ-
νο πρόβλημα υπάρχουν κάποια λιγοστά εργαστήρια 
με διαφορετικές συνθήκες στέγασης και οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές έχουν το χώρο εργασίας που αρμόζει 
στην σοβαρότητα και στην σημασία του ερευνητικού 
και επιστημονικού έργου τους.

Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πολιτικών 
Μηχανικών μέσα από την συμμετοχή του στα όργα-
να διοίκησης του Τμήματος αγωνίζεται για καλύτερες 
συνθήκες σπουδών, διεκδικεί βελτιώσεις στην συμβο-
λική ανταμοιβή των μεταπτυχιακών φοιτητών, προα-
σπίζεται τον επιστημονικό χαρακτήρα του έργου των 
μελών του, επιδιώκει την διαρκή ανάπτυξη των μετα-
πτυχιακών σπουδών, δεδομένης της τεράστιας σημα-
σίας τους για την ελληνική παιδεία. 

π

της
Κατερίνας Σαμαρά,
πολιτικού μηχανικού, 

υποψήφιας διδάκτορος, 
προέδρου του συλλόγου

Οι υποψήφιοι διδάκτορες αποτελούν βασικό κομμάτι 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, δεδομένου ότι οι 
περισσότεροι εργάζονται μέσα στο τμήμα σε διάφορα 

ερευνητικά προγράμματα και επικουρούν τα μέλη Δ.Ε.Π. 
στο διδακτικό τους έργο.
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Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών.
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Σύλλογος Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων Διδακτόρων Μηχανολόγων Μηχανικών

Επικουρικό 
έργο 

που ζητά 
αναγνώριση

Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων Διδακτό-
ρων Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 

2005 και σήμερα αριθμεί περίπου �00 ενεργά μέλη. Τακτι-
κά μέλη του συλλόγου αποτελούν όλοι οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Μη-
χανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. 

Στόχοι του συλλόγου είναι η συνεχής βελτίωση της πα-
ρεχόμενης στα μέλη του συλλόγου τεταρτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, η ενίσχυση των δεσμών και ο συντονισμός 
της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του, η κατοχύρωση 
ανεμπόδιστου επιστημονικού διαλόγου, η ελεύθερη δια-
κίνηση και διαμόρφωση επιστημονικών και ερευνητικών 
ιδεών ανάμεσα στα μέλη του συλλόγου.

Αναφορικά με τα θέματα καθημερινότητας σκοπός 
του συλλόγου είναι η αναγνώριση και η επίλυση των προ-
βλημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων 
διδακτόρων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 
τα βασικότερα από τα οποία είναι θέματα ασφάλειας, η 
πεπαλαιωμένη υλικοτεχνική υποδομή, η έλλειψη χώρων 
στάθμευσης κ.ά. Η αναγνώριση γίνεται μέσα από ενεργό 
διάλογο με τα μέλη του συλλόγου στα θεσμικά του όργα-
να και την ακαδημαϊκή κοινότητα ενώ οι προσπάθειες για 
την επίλυση των προβλημάτων πραγματοποιούνται μέσα 
από τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης του τμήματος. 

Άμεση επιδίωξη του συλλόγου αποτελεί η νομική κα-
τοχύρωση αλλά και η αναγνώριση της προσφοράς και εν 
τέλει της προϋπηρεσίας των μελών του, τα οποία επιτε-
λούν επικουρικό έργο. Το θέμα της καταβολής αντιμισθι-
ών για την ενεργή συμμετοχή των μελών του συλλόγου 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, για το οποίο δεν υπάρχει 
ενιαία αντιμετώπιση σε όλα τα τμήματα του Α.Π.Θ., είναι 
σε πορεία διαβούλευσης και αναμένεται να δρομολογη-
θεί μέσα στο 200�. 

Επιπρόσθετα, στις άμεσες προτεραιότητες του συλ-
λόγου είναι η διερεύνηση της δυνατότητας, νομικής και 
πρακτικής, απαλλαγής των μηχανικών - μελών του συλ-
λόγου από τις εισφορές του Κλάδου Υγείας Τεχνικών 
του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και η πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυ-
ψη από το Α.Π.Θ. Η ενδελεχής έρευνα για την προοπτική 
θεσμοθέτησης ελάχιστης υποτροφίας αλλά και η αύξη-
ση της υπάρχουσας υποτροφίας του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψή-
φιους διδάκτορες αποτελεί βασική στόχευση των δράσε-
ων του συλλόγου. Άμεση συνάρτηση με τα παραπάνω εί-
ναι και η απασχόληση των μελών του συλλόγου σε ερευ-
νητικά έργα και εργασίες που δεν είναι συναφή με το θέ-
μα τη διδακτορικής διατριβής τους, συνδυάζοντας τα με 
την μερικές φορές ελλιπή επίβλεψη, ή υποστήριξη από 
τα μέλη Δ.Ε.Π. οδηγεί στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης 
της εργασίας σε χρόνους μεγαλύτερους από το προβλε-
πόμενο.

Ο σύλλογος, ως ενεργό κομμάτι της Πολυτεχνικής 
Σχολής και προς την κατεύθυνση βελτιστοποίησης της 
καθημερινότητας, ακούει και παίρνει θέση στα τρέχοντα 
ζητήματα, απλά ή και πιο σύνθετα, που απασχολούν τα 
μέλη του.

π

Άμεση επιδίωξη του συλλόγου αποτελεί η νομική 
κατοχύρωση αλλά και η αναγνώριση της προσφοράς και εν 
τέλει της προϋπηρεσίας των μελών του, τα οποία επιτελούν 

επικουρικό έργο.

του
διοικητικού συμβουλίου

του συλλόγου
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Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Μεγαλύτερη 
προσφορά 
η συμβολή 

στην εκπαιδευτική 
διαδικασία

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του προγράμματος με-
ταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολό-

γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, που οδη-
γεί αποκλειστικά σε διδακτορικό δίπλωμα, ιδρύθηκε τον 
Μάιο του �99� ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 
Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Α.Π.Θ. «Απειρέσιος».

Ο σύλλογος αριθμεί σήμερα �� τακτικά και �� επίτιμα 
μέλη. Τα τακτικά μέλη του συλλόγου είναι διπλωματού-
χοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι θετικών επιστημών και ανακη-
ρύσσονται σε επίτιμα με την απόκτηση του διδακτορικού 
διπλώματος.

Πρωταρχικοί στόχοι του συλλόγου είναι η προώθη-
ση και επίλυση των αιτημάτων των μελών του, η συνεχής 
βελτίωση της παρεχόμενης σε αυτούς εκπαίδευσης και η 
δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για 
τη βελτίωση των μεταπτυχιακών σπουδών και του ερευ-
νητικού έργου.

Η ενεργός συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών 
και μελών του «Απειρεσίου» στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως η μεγαλύτερη 
προσφορά του συλλόγου στην πανεπιστημιακή κοινό-
τητα. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν επωμισθεί το με-
γαλύτερο μέρος της διεξαγωγής των φροντιστηριακών 
και εργαστηριακών ασκήσεων του προπτυχιακού προ-
γράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Στο πλαίσιο αυτό 
ο «Απειρέσιος» έχει αναλάβει επιπλέον και το ρόλο του 
συνδέσμου ανάμεσα στο τμήμα και τους υποψήφιους δι-
δάκτορες.

Μεταξύ των δράσεων του συλλόγου θα μπορούσαν 
ακόμη να συμπεριληφθούν η διατήρηση τράπεζας αίμα-
τος, η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η συνεργα-
σία με συλλόγους υποψηφίων διδακτόρων ηλεκτρολό-
γων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών άλλων πα-
νεπιστημίων, καθώς και η οργάνωση εκδρομών και επι-
σκέψεων. 

Ένας ακόμη στόχος του «Απειρέσιου» είναι η δημιουρ-
γία και η καλλιέργεια στενότερων δεσμών αλληλεγγύης 
και επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του. Προς την κατεύ-
θυνση αυτή έχει δημιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος με 
τις δραστηριότητες του συλλόγου και χρήσιμα στοιχεία 
για τα μέλη του, ενώ παράλληλα λειτουργεί μία κατάστα-
ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με στόχο την άμεση ενη-
μέρωση και τη διαμόρφωση θέσεων για διάφορα θέμα-
τα.

Τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
ενεργά μέλη του συλλόγου είναι αφενός η έλλειψη υλικο-
τεχνικής υποδομής, η οποία δρα ως τροχοπέδη στην επι-
στημονική έρευνα, και αφετέρου η αυξημένη απασχόλη-
σή τους στη διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηρι-
ακών ασκήσεων, λόγω του υπερβολικά μεγάλου αριθμού 
εισακτέων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών σε συνδυασμό με την έλλειψη ειδι-
κού διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού.

π

του
διοικητικού συμβουλίου

του συλλόγου

Πρωταρχικοί στόχοι του συλλόγου είναι η προώθηση 
και επίλυση των αιτημάτων των μελών του, η συνεχής 
βελτίωση της παρεχόμενης σε αυτούς εκπαίδευσης και 
η δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής 
για τη βελτίωση των μεταπτυχιακών σπουδών και του 

ερευνητικού έργου.
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Αντισεισμικός 
Σχεδιασμός 

Τεχνικών 
Έργων 

(Α.Σ.Τ.Ε.)

προβλήματα που δημιουργούν οι σεισμικές δράσεις 
σε κατασκευές και υποδομές.

Γνωστικά πεδία, τομείς και εξειδικεύσεις
Το περιεχόμενο του προγράμματος μεταπτυχια-

κών σπουδών συντίθεται από επιλεγμένες ενότητες 
των παρακάτω αναφερομένων επιστημονικών περι-
οχών, οι οποίες και οριοθετούν το πλήρες γνωστικό 
αντικείμενο του:
• Τεχνική σεισμολογία και εδαφοδυναμική.
• Γενικός αντισεισμικός σχεδιασμός τεχνικών έργων 

- Κατασκευή και περιβάλλον.
• Δυναμική συμπεριφορά υλικών και δομικών στοι-

χείων.
• Υπολογιστική μηχανική για αντισεισμικές κατα-

σκευές.
• Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιριακών κατασκευών.
• Αντισεισμικός σχεδιασμός θεμελιώσεων και αντι-

στηρίξεων.
• Απόκριση κατασκευών σε σεισμό, επισκευές και 

ενισχύσεις.
• Πειραματική σεισμική μηχανική των τεχνικών έρ-

γων.
• Υπολογισμός απόκρισης και αντισεισμικός σχεδια-

σμός ειδικών τεχνικών έργων (φράγματα, σήραγ-
γες, γέφυρες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μνη-
μεία, κ.ά.).

Ιστορικά στοιχεία
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών προσφέρει από 

Οι διάφορες μόνιμες κατασκευές και τα τεχνικά 
έργα υποδομής στην Ελλάδα υπόκεινται στον 

κίνδυνο σεισμικών δράσεων. Η συνεχώς αυξανόμε-
νη ανάγκη της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας για 
εξειδικευμένες γνώσεις στο επιστημονικό και τεχνο-
λογικό πεδίο της αντισεισμικής μηχανικής αφορά όχι 
μόνο στο σχεδιασμό νέων κατασκευών αλλά και στη 
βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς υφιστάμενων 
τεχνικών έργων. 

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Αντι-
σεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων» του Τμήμα-
τος Πολιτικών Μηχανικών είναι πρωτοπόρο σε αυτού 
του είδους τις δραστηριότητες στον ελληνικό και ευ-
ρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και παρέχει εξειδικευμένη 
και πρακτικά προσανατολισμένη εκπαίδευση στους 
πολιτικούς μηχανικούς, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν 
να αντιμετωπίζουν με βέλτιστο τρόπο στην πράξη τα 

Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία εφαρμογής του «Α.Σ.Τ.Ε.» 
μπορεί να ειπωθεί πως το πρόγραμμα είναι βιώσιμο. 

Ο επαρκής αριθμός υψηλού επιπέδου διδασκόντων, η 
υφιστάμενη σήμερα υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων 

του τμήματος που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και οι 
πέραν του τακτικού προϋπολογισμού εισροές από ερευνητικά 
προγράμματα εγγυώνται την καλή λειτουργία του «Α.Σ.Τ.Ε.».

του
Γεωργίου Δ. Μανώλη, 
καθηγητή του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ, 
διευθυντή του προγράμματος

ΤΜΗΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
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ψήφιους το �99�, σε 9� υποψήφιους το 200�, και σε 7� 
υποψήφιους το 2005), ενώ ο αριθμός των ανά έτος εισα-
κτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα μετα-
πτυχιακών σπουδών είναι κατά το μέγιστο ίσος με 20.

Κριτήρια εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών
Δυνατότητα υποβολής αίτησης για επιλογή στο 

πρόγραμμα έχουν διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανι-
κοί των πολυτεχνικών σχολών των Α.Ε.Ι. της χώρας ή 
ισότιμων τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και 
φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος των 
προπτυχιακών τους σπουδών. 

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοι-
τητών διενεργείται από τη συντονιστική επιτροπή. 
Τα κριτήρια εισαγωγής μεταξύ άλλων είναι τα εξής: 
ο βαθμός του διπλώματος ή πτυχίου, η επίδοση στη 
διπλωματική εργασία και η συνάφειά της με το με-
ταπτυχιακό πρόγραμμα, η επίδοση σε συγκεκριμένα 
προπτυχιακά μαθήματα, η επαγγελματική εμπειρία, 
η πείρα στη χρήση δομοστατικού / γεωτεχνικού λο-
γισμικού και στον προγραμματισμό Η/Υ, η επάρκεια 
γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προ-
τίμηση της αγγλικής), το περιεχόμενο των απαιτού-
μενων δύο συστατικών επιστολών και, τέλος, η γενι-
κή εικόνα του υποψήφιου κατά την προφορική συνέ-
ντευξη ενώπιον της συντονιστικής επιτροπής.

το ακαδημαϊκό �99�-�999 το πρόγραμμα μεταπτυ-
χιακών σπουδών «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνι-
κών Έργων» (Α.Σ.Τ.Ε.) που οδηγεί στην απόκτηση δι-
πλώματος ειδίκευσης. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών «Α.Σ.Τ.Ε.» έχει επιτυχώς συμπληρώσει εν-
νέα χρόνια λειτουργίας (ξεκινώντας από την ακαδη-
μαϊκή χρονιά �99�-�999) και έχει εξειδικεύσει περισ-
σότερους από �70 περίπου διπλωματούχους μηχανι-
κούς σε γνωστικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην 
ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας.

Η μέχρι σήμερα αξιολόγηση του προγράμματος 
μεταπτυχιακών σπουδών αφορούσε στην αποτίμηση 
της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς του και 
βασίσθηκε στους ακόλουθες άξονες:
• Αξιολόγηση από τους διδάσκοντες.
• Αξιολόγηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
• Αξιολόγηση από εξωτερικούς αξιολογητές.

Στόχοι του προγράμματος
Με βάση τη διεθνή εμπειρία, οι εξειδικευμένοι στό-

χοι του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι 
οι εξής:
► Η απόκτηση μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα (� 

έτος), των βασικών γνωστικών και μεθοδολογικών 
εργαλείων για τον αντισεισμικό σχεδιασμό κατα-
σκευών.

► Η πληροφόρηση για τη διεθνή πρακτική και εμπει-
ρία.

► Η υποδειγματική και σωστή εφαρμογή της πρακτι-
κής αυτής σε συγκεκριμένα προβλήματα στο πλαί-
σιο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Επαγγελματικές προοπτικές
Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν θετικές 

προοπτικές στην εξεύρεση εργασίας σε δημόσιες 
υπηρεσίες, σε μελετητικά γραφεία ή εταιρίες του ιδι-
ωτικού τομέα, στον ακαδημαϊκό χώρο όπου συμμετέ-
χουν σε ερευνητικά προγράμματα και εκπονούν διδα-
κτορική διατριβή. 

Ο αριθμός των αιτήσεων εισαγωγής έχει συνεχή 
ανοδική πορεία με κάποιες διακυμάνσεις (από �� υπο-

Εκπαιδευτική νησίδα 
Η/Υ (αριστερά) και 
αίθουσα σεμιναρίων 
(δεξιά).ΠΗ
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Σπουδές και απαιτήσεις του προγράμματος
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαρκεί �2 ημερολο-

γιακούς μήνες. Η εκπαιδευτική διαδικασία σ’ αυτό πε-
ριλαμβάνει τις συστηματικές σπουδές (υποχρεωτική 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση στα μεταπτυχι-
ακά μαθήματα) κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημα-
ϊκών εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού, από τον Σε-
πτέμβριο έως τον Μάιο) και την εκπόνηση της διπλω-
ματικής εργασίας κατά το θερινό τρίμηνο (Ιούνιο - Αύ-
γουστο). 

Υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του «Αντισεισμικού 

Σχεδιασμού Τεχνικών Έργων» διδάσκουν κατά κανό-
να μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας των Κατασκευών (Τ.Ε.Τ.Κ.) και του Τομέα Γεωτε-
χνικής Μηχανικής (Τ.Γ.Μ.). Σε ορισμένα ειδικά μαθή-
ματα μπορούν να διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων το-
μέων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, άλλων 
τμημάτων του Α.Π.Θ., καθώς και άλλων Α.Ε.Ι της χώ-
ρας. Επίσης, διαλέξεις και μαθήματα δίνονται κατόπιν 
προσκλήσεως και από διακεκριμένους επιστήμονες 
και καθηγητές πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος 
πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερες αίθουσες μαθημά-
των και σεμιναρίων των δύο τομέων (Τομέα Επιστή-
μης και Τεχνολογίας των Κατασκευών και Τομέα Γε-
ωτεχνικής Μηχανικής) του Τμήματος Πολιτικών Μη-
χανικών.

Σύνδεση με την έρευνα
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αφορά στη 

μελέτη ενός εξειδικευμένου εφαρμοσμένου θέματος, 
υπολογιστικού ή εργαστηριακού, ενώ δίνεται μεγάλη 
έμφαση στην εξωστρέφεια με σειρά μέτρων που συμ-
βαδίζουν με το πρόγραμμα σπουδών όπως: 
• επισκέψεις σε εργοτάξια, επαγγελματικούς χώ-

ρους, πεδία δοκιμών, κατασκευαστικές εταιρίες 
και μελετητικά γραφεία, προκειμένου οι φοιτητές 
να έρθουν σε άμεση επαφή με την πράξη, 

• συμμετοχή των φοιτητών σε συναφή με το μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα επιστημονικά συνέδρια προ-
κειμένου να παρακολουθήσουν και να παρουσιά-
σουν επιστημονικές ανακοινώσεις,

• συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογί-
ας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) στη 
Θέρμη για θέματα πρακτικής εκπαίδευσης.
Επίσης, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους 

σε καθαρά ερευνητικό επίπεδο με την εκπόνηση δι-
δακτορικής διατριβής. 

Χρηματοδότηση και βιωσιμότητα
Κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος 

στη διετία �99�-2000 υπήρξε χρηματοδότηση του 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι. Στη συνέχεια κονδύλια του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών (τακτικός προϋπολογισμός, 
δημόσιες επενδύσεις, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ερευνητικά 
κονδύλια) και άλλων παράλληλων δράσεων ήταν αρ-
κετά για τη λειτουργία του. Την τελευταία τετραετία 
(από το 200� έως σήμερα) το πρόγραμμα χρηματοδο-
τείται από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ.

Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία εφαρμογής του 
«Α.Σ.Τ.Ε.» μπορεί να ειπωθεί πως το πρόγραμμα είναι 
βιώσιμο. Ο επαρκής αριθμός υψηλού επιπέδου διδα-
σκόντων, η υφιστάμενη σήμερα υλικοτεχνική υποδο-
μή των εργαστηρίων του τμήματος που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα, και οι πέραν του τακτικού προϋπολο-
γισμού εισροές από ερευνητικά προγράμματα εγγυώ-
νται την καλή λειτουργία του «Α.Σ.Τ.Ε.».

Τέλος, δεν προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ή 
οποιουδήποτε άλλου τύπου οικονομική συμμετοχή 
των μεταπτυχιακών φοιτητών.

π

Διευθυντής: Γεώργιος Δ. Μανώλης,
 καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
 (τηλ. 2��0-995���)
Γραμματεία: Χριστίνα Κουτίτα
 (τηλ. 2��0-995�9�)
Πληροφορίες: Βασίλειος Τσιγγέλης
 (τηλ. 2��0-995�79)
Ηλεκτρ. διεύθ.: http://aste.civil.auth.gr
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Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. λει-
τουργεί αυτοδύναμα από το �99� το μεταπτυχια-

κό πρόγραμμα σπουδών «Προστασία Περιβάλλοντος 
και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Π.Π.Β.Α.). Πρόκειται για πρό-
γραμμα με επαγγελματικό προσανατολισμό για την 
ταχεία εξειδίκευση πολιτικών μηχανικών, αλλά και μη-
χανικών και επιστημόνων άλλων συναφών ειδικοτή-
των στην τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος 
και σε κοινωνικοοικονομικά και θεσμικά θέματα, που 
σχετίζονται άμεσα με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό 
και τις επιπτώσεις έργων και δράσεων στη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Οι κύριοι εκπαιδευτικοί στόχοι του Π.Π.Β.Α. είναι: 
• αντίληψη των εννοιών και αρχών της προστασίας 

του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, 
• απόκτηση υψηλού επιπέδου τεχνολογικών γνώσε-

ων, 

του
Περικλή 

Λατινόπουλου, 
καθηγητή του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών 
Α.Π.Θ., διευθυντή του 

προγράμματος

Προστασία 
Περιβάλλοντος 

και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη 
(Π.Π.Β.Α.)

Η παροχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω ενός 
μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης αποτελεί σήμερα μία 

κρίσιμη, σύνθετη και δυναμική διαδικασία. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το σύγχρονο 

μοντέλο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τόσο αυτόνομα, 
όσο και ως συμπλήρωμα των προπτυχιακών σπουδών.

• απόκτηση δυνατότητας ελέγχου του περιβάλλο-
ντος και διατύπωσης προτάσεων για την προστα-
σία του και 

• προώθηση θετικής στάσης και συμπεριφοράς απέ-
ναντι στο περιβάλλον.
Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του το πρόγραμμα 

έχει να επιδείξει μια επιτυχημένη πορεία που αποδει-
κνύεται από τη συνεχή υψηλή ζήτηση για εισαγωγή 
σ’ αυτό επιστημόνων πολλών ειδικοτήτων, από τις 
πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές που εξασφα-
λίζει στους αποφοίτους του και από τις πολύ θετικές 
αξιολογήσεις του τόσο από ειδικούς επιστήμονες του 
εξωτερικού, όσο και από τους ίδιους τους αποφοίτους 
του.

Χρήσιμες πληροφορίες για κάθε πτυχή του προ-
γράμματος μπορούν να βρεθούν στην ελληνική και 

Προσφορά περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε μηχανικούς και άλλους επιστήμονες
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στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα του: http://
ppva.civil.auth.gr. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία
Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας �2 μηνών, πε-

ριλαμβάνει τις συστηματικές σπουδές σε δύο ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα και την εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας κατά τη διάρκεια του θερινού τριμήνου. Τα 
μαθήματα του �ου εξαμήνου είναι τέσσερα, υποχρεω-
τικά για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, και κα-
λύπτουν το πεδίο της διαχειριστικής γνώσης. Διάφο-
ρα θέματα από ένα ευρύ πεδίο της τεχνολογικής γνώ-
σης καλύπτονται από εννέα μαθήματα επιλογής, που 
προσφέρονται στο 2ο εξάμηνο και από τα οποία κά-
θε φοιτητής επιλέγει τα πέντε. Για τους μη πολιτικούς 
μηχανικούς φοιτητές υπάρχει η πρόσθετη υποχρέω-

ση παρακολούθησης τεσσάρων ειδικών μαθημάτων 
ομοιογενοποίησης των γνώσεων.

Πέραν των μαθημάτων, η ικανοποίηση των εκπαι-
δευτικών στόχων που αναφέρθηκαν επιδιώκεται μέ-
σω ειδικών εργαστηριακών και σεμιναριακών ασκή-
σεων, διαλέξεων επιλεγμένων προσκεκλημένων ομι-
λητών και επισκέψεων σε εγκαταστάσεις ή περιοχές 
με ιδιαίτερο τεχνολογικό ή και περιβαλλοντικό ενδι-
αφέρον.

Ειδική μέριμνα δίνεται στην ανάπτυξη / απόκτηση 
προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων χρήσιμων 
για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοί-
των. Παράλληλα, οι φοιτητές εξοικειώνονται σε ζητή-
ματα διεξαγωγής ερευνητικού έργου, κυρίως με την 
παρακολούθηση ειδικού σεμιναριακού μαθήματος δι-
άρκειας ενός εξαμήνου. Ανάλογη προσπάθεια γίνε-
ται κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η 
οποία αξιολογείται μέσω διάφορων κριτηρίων δεξιο-
τήτων και ικανοτήτων. 

Η υποστήριξη του προγράμματος
Το πρόγραμμα στηρίζεται αποκλειστικά στο αν-

θρώπινο δυναμικό και τις υλικοτεχνικές υποδομές 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, με ιστορία και 
εμπειρία πετυχημένης λειτουργίας για περισσότερο 
από πενήντα χρόνια. Στη διδασκαλία συμμετέχουν 
μέλη και των τεσσάρων τομέων του τμήματος, ενώ η 
άσκηση γίνεται σε αρκετά από τα εργαστήριά του. Η 
έντονη δραστηριότητα του τμήματος στον ερευνητι-
κό τομέα αποτελεί πρόσθετο εχέγγυο για τη σύγχρο-
νη και υψηλού επιπέδου γνώση που παρέχεται στους 
φοιτητές του Π.Π.Β.Α.

Η οικονομική στήριξη του προγράμματος γίνεται 
τόσο από χρηματοδότηση του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. όσο και 
από πόρους του τμήματος (όπου σημαντική είναι η 
συμβολή από την ερευνητική δραστηριότητα), ενώ 
δεν απαιτείται καμία οικονομική συμμετοχή των φοι-
τητών. Έτσι, η βιωσιμότητά του Π.Π.Β.Α. μπορεί να 

Κατανομή του συνόλου 
των αποφοίτων 1999-
2007 του μεταπτυχιακού 
προγράμματος 
σπουδών «Προστασία 
Περιβάλλοντος και 
Βιώσιμη Ανάπτυξη» με 
βάση την ειδικότητά 
τους (δεξιά) και άλλων 
ειδικοτήτων εκτός 
πολιτικών μηχανικών 
(αριστερά).

Εκπαιδευτική 
εκδρομή στη 
λίμνη Κερκίνη.
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θεωρηθεί ότι συναρτάται με την ίδια την πορεία του 
τμήματος: όσο οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί του 
πόροι διατηρούνται στο καλό σημερινό επίπεδο, τό-
σο το πρόγραμμα αυτό θα λειτουργεί με επιτυχία.

Η αξιολόγηση του προγράμματος
Η μέχρι σήμερα υλοποίηση του προγράμματος επι-

βεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις αρχές που υιοθετή-
θηκαν κατά τον σχεδιασμό του. Η επιβεβαίωση αυτή 
εδραιώθηκε μ’ ένα μεικτό σύστημα εσωτερικής αξιο-
λόγησης (από διδάσκοντες, φοιτητές και αποφοίτους) 
και εξωτερικής αξιολόγησης (από καθηγητές ιδρυμά-
των του εξωτερικού). Επιπλέον, μετά από σχετική 
έρευνα για την εξέλιξη των αποφοίτων του Π.Π.Β.Α., 
αποδείχθηκε ότι η απόκτηση του μεταπτυχιακού αυ-
τού διπλώματος ήταν για τη συντριπτική πλειοψηφία 
ευεργετική στη σταδιοδρομία τους (πρόσληψη ή εξέ-
λιξη στην εργασία, έναρξη εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής κτλ.).

Η αξία του προγράμματος καταδεικνύεται ακόμη 
και από τη ζήτηση γι’ αυτό. Για την εισαγωγή στις �0 
προσφερόμενες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, ο 
μέσος ετήσιος όρος των αιτήσεων ξεπερνά τις �50. 
Ιδιαίτερος δείκτης της ζήτησης αυτής είναι ο λόγος 
των αιτήσεων πτυχιούχων και διπλωματούχων μηχα-
νικών άλλων ειδικοτήτων προς αυτές των διπλωμα-
τούχων πολιτικών μηχανικών. Στα δέκα χρόνια λει-
τουργίας ο λόγος αυτός κυμάνθηκε από �,0 έως �,�, 
γεγονός που δείχνει την ελκυστικότητα του Π.Π.Β.Α. 
σε άλλους επιστήμονες. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού 
του γεγονότος είναι η ιδιαίτερα διεπιστημονική σύν-
θεση των αποφοίτων του προγράμματος.

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ζήτησης για 
το πρόγραμμα, μαζί με την επιτυχή διαδρομή των 
πολλών ειδικοτήτων αποφοίτων του, μπορούν να 
θεωρηθούν ως απόδειξη του γεγονότος ότι οι μετα-
πτυχιακές περιβαλλοντικές σπουδές αποτελούν μία 

Στη δεκαετή λειτουργία του το πρόγραμμα έχει ακολουθήσει 
μια επιτυχημένη πορεία που πιστοποιείται από την υψηλή 

ζήτηση για εισαγωγή σ’ αυτό διάφορων μηχανικών 
και επιστημόνων, από τις πολύ καλές επαγγελματικές 

προοπτικές των αποφοίτων του και από τις πολύ θετικές 
αξιολογήσεις του από ειδικούς επιστήμονες.

σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή, πολυκλαδική και 
με προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Αυ-
τό δημιουργεί και μια πρόσθετη υποχρέωση στο Τμή-
μα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. να συνεχίσει να 
λειτουργεί το Π.Π.Β.Α. με τον ίδιο ζήλο και με ακό-
μη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για τα επόμενα 
χρόνια.

π

Εκπαιδευτική 
εκδρομή στο 
Περτούλι και 
τις πηγές του 

Αχελώου.

Λιμνοθάλασσα 
Καλοχωρίου και 
βιομηχανική περιοχή 
Θεσσαλονίκης.
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Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα συνδιοργανώ-
νεται από τα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και 

Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ., και 
από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(Ι.ΜΕΤ. – Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Φορέας υλοποίησης είναι το Τμή-
μα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. και ειδικότερα το Ερ-
γαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τομέα Μετα-
φορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έρ-
γων και Ανάπτυξης. 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συ-
στημάτων Μεταφορών», που συνοπτικά είναι γνω-
στό ως ΜΕΤ.Μ. (Μεταπτυχιακό Μεταφορών), ξεκί-
νησε να λειτουργεί απο το 200�. Για τα πέντε πρώτα 
χρόνια λειτουργίας του (200�-200�) έχει χρηματοδό-
τηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Σχεδιασμός, 
Οργάνωση 

και Διαχείριση 
Συστημάτων 
Μεταφορών 

(ΜΕΤ.Μ.)

και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 
(Ι και ΙΙ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων. Δεν υπάρχουν συνεπώς δίδακτρα, ενώ 
δίνονται κατ’ έτος και 2-� υποτροφίες με την μορφή 
οικονομικής ενίσχυσης στους δύο ή τρεις καλύτερους 
φοιτητές.

Στόχοι του προγράμματος
Το ΜΕΤ.Μ. έχει ως βασικό στόχο του τη δημιουρ-

γία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού υψη-
λής στάθμης στο γνωστικό αντικείμενο των «συστη-
μάτων μεταφορών» και στην αντίστοιχη προαγωγή 
της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στις συ-
ναφείς επιστημονικές περιοχές. 

Στρατηγικός στόχος είναι η δημιουργία ενός προ-
γράμματος σπουδών που να παρέχει πλήρη κατάρτι-
ση στο αντικείμενο εξειδίκευσης «συστήματα μετα-
φορών», να παρέχει μόρφωση με «ευρωπαϊκή φυσι-
ογνωμία», αλλά ταυτόχρονα να είναι πλήρως προ-
σαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και στις 
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΜΕΤ.Μ. περιλαμβάνει 
καταξιωμένο επιστημονικό διδακτικό προσωπικό που 
προέρχεται κυρίως από τα δύο συνεργαζόμενα τμήμα-
τα του Α.Π.Θ. αλλά περιλαμβάνει και επισκέπτες διδά-
σκοντες απο το συνδιοργανωτή φορέα, το Ελληνικό 
Ινστιτούτο Μεταφορών και άλλα διακεκριμένα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο του τη 
δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού 

υψηλής στάθμης στο γνωστικό αντικείμενο των 
«συστημάτων μεταφορών» και στην αντίστοιχη προαγωγή 
της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς 

επιστημονικές περιοχές.

του
Γεώργιου Α. Γιαννόπουλου, 

καθηγητή του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 
διευθυντή του προγράμματος

Φοιτητές του Μεταπτυχιακού Μεταφορών κατά την παρουσίαση εργασίας τους στο 
πλαίσιο συγκεκριμένου μαθήματος.
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Αναφέρονται χαρακτηριστικά τα: Imperial College, 
École National des Ponts et Chaussees (ENPC), Ε.Μ.Π, 
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (Η.ΠΑ.) στο Βerkeley, 
κ.ά. 

Οι υποδομές του ΜΕΤ.Μ. περιλαμβάνουν:
• Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη σε θέματα μεταφορών. 
• Εργαστήριο υπολογιστών, εξοπλισμένων με ειδικά 

προγράμματα λογισμικού στις μεταφορές, για χρή-
ση απο τους φοιτητές.

• Ειδική πλατφόρμα (Intranet) για επικοινωνία φοι-
τητών - διδασκόντων για υποβολή θεμάτων, ασκή-
σεων, συνομιλίας (chat), ανακοινώσεις, κ.τ.λ. 

• Ειδική πλατφόρμα για εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
ση. 

• Διάφορα βοηθήματα διδασκαλίας και παρουσιά-
σεων.

Οι σπουδές
Το πρόγραμμα σπουδών έχει σαφή πρακτικό προ-

σανατολισμό και περιεχόμενο. Περιλαμβάνει �� μα-
θήματα εκ των οποίων τα � είναι υποχρεωτικά και τα 
� κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (επιλέγονται απο κατά-
λογο 5 προσφερομένων). 

Στο Α΄ εξάμηνο το πρόγραμμα πραγματεύεται θεω-
ρίες, έννοιες και πρακτικές που αφορούν στον στρα-
τηγικό σχεδιασμό των οδικών, σιδηροδρομικών και 
θαλάσσιων δικτύων μεταφορών, στην ανάπτυξη των 
εμπορευματικών συνδυασμένων μεταφορών, στην 
εφαρμογή και χρήση συστημάτων, υψηλής τεχνολο-
γίας στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και διαχείριση 
των μεταφορών. 

Το Β΄ εξάμηνο πραγματεύεται κυρίως θέματα «ανά-
λυσης» και οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου και 

δίνει περισσότερη έμφαση σε «πρακτικά» θέματα μέ-
σα από συγκεκριμένες εφαρμογές. Δίνει επίσης έμφα-
ση στη «συστημική» προσέγγιση, δηλαδή στο γεγο-
νός ότι το κάθε μεταφορικό μέσο, δίκτυο και υποδομή 
θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα ενός ολοκληρωμένου 
και συνδυασμένου συστήματος μεταφορών.

Τα περισσότερα μαθήματα περιλαμβάνουν πέρα 
απο την παρακολούθηση και εκπόνηση εργασιών, 
ασκήσεων, καθώς και παρακολούθηση τυχόν ειδικών 
σεμιναρίων ή ημερίδων που διοργανώνει το ίδιο το 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή άλλοι συνεργαζόμενοι 
φορείς. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος εί-
ναι �2 μήνες. Στους τελευταίους � μήνες γίνεται και η 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας η οποία αποτε-
λεί αναλυτική ερευνητική έργασία σε ένα αντικείμενο 
του κλάδου με ιδιαίτερες επιστημονικές αξιώσεις.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών (και των 
εξετάσεων) οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης από το Τμήμα Πολιτικών Μη-
χανικών του Α.Π.Θ. με τίτλο: «Σχεδιασμός, Οργάνωση 
και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών».

Η απήχηση του προγράμματος στην αγορά έχει μελετηθεί 
πρόσφατα. Διαπιστώθηκε μια συνεχώς αυξανόμενη 
αναγνωρισιμότητα του προγράμματος ως ενός απο 

τα κυριότερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 
στην Ελλάδα και κατατάχθηκε 2ο μέσα σε 150 περίπου 

προγράμματα που αξιολογήθηκαν.

Οι φοιτητές του 
Μεταπτυχιακού 
Μεταφορών σε 
πρόσφατη επίσκεψη 
εργασίας και 
ενημέρωσης στα 
γραφεία του Ο.Σ.Ε. 
στη Θεσσαλονίκη 
ενημερώνονται από τον 
κ. Μυλωνάκη του Ο.Σ.Ε.ΠΗ
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Επιλογή υποψηφίων
Στο ΜΕΤ.Μ. είναι δυνατό να εισαχθούν απόφοιτοι 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδρυμάτων συναφούς 
περιεχομένου, της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Ο 
ετήσιος αριθμός των φοιτητών είναι 22 και η επιλογή 
υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποι-
είται με βάση αυστηρά αντικειμενικό σύστημα μορι-
οδότησης που έχει εγκριθεί μετά από πολλές συζη-
τήσεις από την ειδική διατμηματική επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) 
του μεταπτυχιακού, η οποία έχει θέση γενικής συνέ-
λευσης και αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο 
του προγράμματος.

Το σύστημα μοριοδότησης λαμβάνει υπόψη: 
► To βαθμό πρώτου πτυχίου, και/ή άλλων μεταπτυχι-

ακών σπουδών.
► Τη συνάφεια των πανεπιστημιακών σπουδών, κα-

θώς και της ερευνητικής ή αποδεδειγμένης επαγ-
γελματικής εμπειρίας του υποψηφίου με τις επι-
στημονικές περιοχές του προγράμματος μεταπτυ-
χιακών σπουδών.

► Τη γνώση αγγλικών (απαραίτητη για την πρόσβα-
ση στην διεθνή βιβλιογραφία) ή και άλλων γλωσ-
σών.

► Το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου.
► Τη γενική εικόνα και την προσωπικότητα του υπο-

ψηφίου, όπως προκύπτει από την προφορική συ-
νέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της συντονι-
στικής επιτροπής στην οποία κρίνεται ιδιαίτερα 
η δυνατότητα και η προοπτική του υποψήφιου να 
αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του τμήμα-
τος, και να αξιοποιήσει τη γνώση που θα λάβει. Η 
επαγγελματική εμπειρία (στελέχη και υπάλληλοι 
του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) απο-
τελεί πρόσθετο προσόν επιλογής.

Αξιολόγηση του προγράμματος
Το Μεταπτυχιακό Μεταφορών υπόκειται σε συνε-

χή αξιολόγηση τόσο «εσωτερική» (δηλαδή από τους 

ίδιους τους φοιτητές 2 φορές το χρόνο και απο τους 
διδάσκοντες μία φορά το χρόνο), όσο και «εξωτερική» 
δηλαδή απο εξωτερικούς εξεταστές. 

Εξωτερική αξιολόγηση έγινε μέχρι σήμερα μία φο-
ρά το 2005 απο τους εξωτερικούς αξιολογητές Κ. Γραμ-
μένο (καθηγητή του Πανεπιστημίου City του Λονδί-
νου) και τον Ι. Φραντζεσκάκη ομότιμο καθηγητή του 
Ε.Μ.Π. Σε όλες τις περιπτώσεις αναδεικνύεται μια ει-
κόνα ενός πολύ αξιόλογου και φιλόδοξου προγράμμα-
τος σπουδών με πολλά θετικά σχόλια. Όλες οι παρα-
τηρήσεις τόσο κατα την εσωτερική, όσο και κατά την 
εξωτερική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη και περι-
λαμβάνονται στις συνεχείς βελτιώσεις και αναβαθμί-
σεις του προγράμματος σπουδών αλλά και των διαδι-
κασιών διδασκαλίας και εξέτασης των φοιτητών. 

Η απήχηση στην αγορά έχει μελετηθεί πρόσφατα 
μέσα απο ειδική μελέτη - έρευνα ερωτηματολογίου 
που έκανε για λογαριασμό του μεταπτυχιακού εξω-
τερικός σύμβουλος. Διαπιστώθηκε μια συνεχώς αυ-
ξανόμενη αναγνωρισιμότητα του προγράμματος ως 
ενός απο τα κυριότερα προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών στην Ελλάδα (άλλωστε κατα την αξιολόγη-
ση που έγινε στο πρόγραμμα για την χρηματοδότησή 
του απο το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. κατατάχθηκε 2ο μέσα σε �50 
περίπου προγράμματα που αξιολογήθηκαν). Διαπι-
στώνεται επίσης σημαντικός βαθμός επαγγελματικής 
αποκατάστασης των αποφοιτων σε εταιρείες συμ-
βούλων και φορείς στο αντικείμενο των μεταφορών.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει –ως αποτέλεσμα 
των παραπάνω αξιολογήσεων και ερευνών– προσαρ-
μοστεί δύο φορές, ώστε να ανταποκρίνεται πληρέ-
στερα στις παρατηρήσεις των αξιολογήσεων και στις 
ανάγκες τις αγοράς. 

Περισσότερες πληροφορίες στο http://hermes.
civil.auth.gr/pgtransport 

π

Παράλληλες εκδηλώσεις 
στο πλαίσιο του 
Μεταπτυχιακού 
Μεταφορών: στην 
ημερίδα για την 
οργάνωση και 
λειτουργία λιμένων 
ο διευθυντής του 
μεταπτυχιακού καθ. Γ. 
Γιαννόπουλος, ο γενικός 
γραμματέας λιμένων κος 
Βλάχος, ο καθηγητής 
Winkelmans και ο 
νομικός σύμβουλος του 
λιμένα της Αμβέρσας 
κος Cloots.
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Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διοίκηση 
και Διαχείριση Τεχνικών Έργων» ξεκίνησε τη λει-

τουργία του το ακαδημαϊκό έτος 200�-2007. 
Είχε όμως προταθεί πριν από αρκετά χρόνια και 

είχε απορριφθεί η υλοποίησή του από το Υπουργείο 
Παιδείας. Η ιδέα για την υλοποίηση του ξεκίνησε το 
200� όταν το εργαστήριο Δομικών Μηχανών και Ορ-
γάνωσης με διευθυντή τον καθ. Β. Παπαθανασίου 
πραγματοποίησε σεμινάρια με ανάλογο περιεχόμενο 
στην Εγνατία Οδό Α.Ε. και ο τότε διευθυντής Σ. Λα-
μπρόπουλος είχε προτείνει να χρηματοδοτηθεί το με-
ταπτυχιακό από την Εγνατία Οδό Α.Ε.

Η πρόταση για την ίδρυση του μεταπτυχιακού έγι-
νε με τη συμμετοχή όλων των μελών του εργαστηρί-
ου: Β. Παπαθανασίου, Γ. Καλφακάκου, Γ. Φωτιάδη, Κ. 
Αναστασιάδη, όμως απορρίφθηκε από το Υπουργείο 
Παιδείας.

Το 2005 ο καθ. Παπαθανασίου με τον τότε διευθυ-
ντή του Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδο-
μής, Διαχείρισης Έργων και Ανάνπτυξης καθ. Αρ. Να-
νιόπουλο, επεξεργάσθηκαν και αναδιαμόρφωσαν την 
πρόταση, η οποία πάλι απορρίφθηκε, μερικούς όμως 
μήνες μετά με ενέργειες του προέδρου του τμήματος 
καθ. Δημ. Αγγελίδη, εγκρίθηκε. 

Το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης δημοσιεύτηκε στις 5/�2/2005.

Στόχοι του προγράμματος
Ο σκοπός του προγράμματος είναι  η ανάπτυξη και 

η σύζευξη των τεχνικών και διοικητικών ικανοτήτων 
των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Διοίκηση 
και Διαχείριση 

Τεχνικών 
Έργων

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου μεταπτυχια-

κού στη διοίκηση και διαχείριση έργων.
• Η προετοιμασία ικανών ατόμων που θα στελεχώ-

σουν οργανισμούς και επιχειρήσεις με αντικείμενο 
τη διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων σε όλες 
τις φάσεις του κύκλου ζωής τους.

• Η συγκράτηση στην Ελλάδα αξιόλογου επιστημο-
νικού και ερευνητικού δυναμικού και η προετοιμα-
σία επαγγελματικού προσωπικού που θα δραστη-
ριοποιηθεί ανταγωνιστικά και εκτός Ελλάδας.

Κριτήρια εισαγωγής
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διπλωματούχους 

μηχανικούς των πολυτεχνικών σχολών των Α.Ε.Ι. της 
χώρας ή ισοτίμων τμημάτων του εξωτερικού καθώς 
και σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδα-
πής συγγενούς γνωστικού αντικειμένου από θετικές 
η τεχνολογικές κατευθύνσεις οι οποίοι καταλαμβά-
νουν του �/5 του συνόλου των θέσεων μεταπτυχια-
κών φοιτητών.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του μεταπτυχιακού 
προγράμματος είναι κατ’ έτος 25.

Τα κριτήρια εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών είναι:
• Ο βαθμός διπλώματος η πτυχίου.
• Η συνάφεια των σπουδών του υποψηφίου με την 

επιστημονική περιοχή του προγράμματος.
• Η συνάφεια της επαγγελματικής εμπειρίας με το 

αντικείμενο του προγράμματος.

της
Γλυκερίας Καλφακάκου,

καθηγήτριας του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 

διευθύντριας του προγράμματος

ΤΜΗΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
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• Γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ενδεχόμενη γνώση 
δεύτερη ξένης γλώσσας λαμβάνεται θετικά υπό-
ψη.

• Το βιογραφικό του υποψηφίου και τυχόν πρόσθε-
τα προσόντα (επιμορφωτικά σεμινάρια, ερευνητι-
κά προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις).

• Η γενική εικόνα του υποψηφίου, όπως προκύπτει 
από τη συνέντευξη και το περιεχόμενο των συστα-
τικών επιστολών.

Οι σπουδές
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 μα-

θήματα υποχρεωτικά, � το Α’ εξάμηνο και � το Β’ εξά-
μηνο, και � μαθήματα επιλογής από τα 9 προσφερό-
μενα.

Επιπλέον στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται 
εκπαιδευτικές εκδρομές, σεμινάρια και διαλέξεις.
• Το έτος 200�-2007 έγινε διάλεξη από των καθη-

γητή David Ashley πρόεδρο του Πανεπιστημίου 
Nevada, Las Vegas.

• To 2007-200� πραγματοποιήθηκε διάλεξη από τον 
ομότιμο καθηγητή του Ε.Μ.Π. Θεοδόσιο Τάσιο.

• Αρχές Νοεμβρίου του 2007 πραγματοποιήθηκε εκ-
δρομή του μεταπτυχιακού στο Δέλτα του Νέστου. 

• Τον περασμένο Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε 
προγραμματισμένη εκδρομή στο Ντουμπάι των 
Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων.

»

Υποδομές
Οι υποδομές του προγράμματος είναι φτωχές. Έχει 

μια αίθουσα που τη μοιράζεται με κάποια προπτυχιακά 
μαθήματα και υπάρχει υπόσχεση από τον πρόεδρο του 
τμήματος πως θα διατεθεί αποκλειστικά στο μεταπτυ-
χιακό. Υπάρχει ο στοιχειώδης εξοπλισμός, ηλεκτρονι-
κός υπολογιστής, βίντεοπροβολέας, προβολέας.

Αρκετοί προσκεκλημένοι ομιλητές από το Ε.Μ.Π., 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Γενικό Τμήμα, το Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας, την Εγνατία Οδό Α.Ε., το 
Υπουργείο Οικονομικών και άλλοι έχουν διδάξει σε 
διάφορα μαθήματα τα 2 χρόνια λειτουργίας του με-
ταπτυχιακού. 

Ήδη αρκετοί από τους απόφοιτους της πρώτης χρο-
νιάς άρχισαν την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος από το 
Υπουργείο Παιδείας είναι μέχρι το τέλος του 200�. η 
μετέπειτα βιωσιμότητα του προγράμματος βασίζεται 
στην οικονομική στήριξη από το Τμήμα Πολιτικών Μη-
χανικών. Δεν προβλέπεται ούτε είναι επιθυμία της επι-
τροπής του μεταπτυχιακού προγράμματος να υπάρξει 
καταβολή διδάκτρων από τους φοιτητές. 

Η απήχηση του προγράμματος
Η απήχηση του προγράμματος τόσο στους φοιτη-

τές όσο και στην αγορά είναι μεγάλη. Το πρώτο έτος 
λειτουργίας του υπήρχαν ��9 αιτήσεις και το επόμενο 
έτος ��9 αιτήσεις για 25 θέσεις. Επίσης υπάρχει ήδη 
εκδηλωμένο ενδιαφέρον από μεγάλες τεχνικές εται-
ρείες για πρόσληψη αποφοίτων του προγράμματος.

Δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη αξιολόγηση του προ-
γράμματος. Τα σχόλια όμως που ακούγονται από φοι-
τητές και αποφοίτους είναι θετικά και ενθαρρυντικά. 
Οι όποιες αδυναμίες, λάθη και παραλείψεις γίνεται 
συνεχής προσπάθεια να διορθωθούν. 

Με την επίλυση των εντοπισμένων προβλημάτων 
είναι βέβαιο ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοί-
κηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων» του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών θα αποτελέσει σημαντικό πόλο 
έλξης για μεταπτυχιακές σπουδές και θα δώσει στην 
αγορά εργασίας απόφοιτους ικανούς να στελεχώ-
σουν τις τεχνικές επιχειρήσεις σε θέσεις διαχειριστών 
τεχνικών έργων.

π
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Η θεσμοθέτηση και λειτουργία του προγράμμα-
τος μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λή-

ψη διδακτορικού διπλώματος, αποτελεί μια δυναμική 
παρέμβαση του σύγχρονου πολιτικού μηχανικού στη 
δημιουργία νέων τεχνολογιών.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. μετρά-
ει δυναμική παρουσία στο χώρο της ανώτατης εκπαί-
δευσης από το �955. Προσβλέποντας στην καλύτερη 
τέλεση της εκπαιδευτικής διεργασίας αλλά και στην 
ενθάρρυνση και προαγωγή ολοκληρωμένων επιστη-
μόνων και ερευνητών, δημιουργήθηκε το �99� το 
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη 
λήψη διδακτορικού διπλώματος, με απόφαση της γε-
νικής συνέλευσης ειδικής σύνθεσης του τμήματος. 

Το Μάρτιο του 2005, η γενική συνέλευση ειδικής 
σύνθεσης του τμήματος, αποφάσισε και θέσπισε νέο 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εξειδικεύ-
ει ακόμη περισσότερο και συμπληρώνει το υφιστάμε-
νο νομικό πλάισιο που ίσχυε μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

Επιδιώξεις του προγράμματος
Αντικείμενό του είναι η συντονισμένη οργάνωση 

και ανάπτυξη ερευνητικών κατευθύνσεων της επιστή-
μης του πολιτικού μηχανικού και ειδικότερα αυτών 

Διδακτορικό 
δίπλωμα 

στην επιστήμη 
του πολιτικού 

μηχανικού

του
Δημοσθένη Αγγελίδη,

καθηγητή και προέδρου του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

και 
της

Δήμητρας Χούτου - Περάκη,
υπαλλήλου Π.Ε. Ι.Δ.Α.Χ. του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας της 
χώρας μας. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργα-
σιών των νέων επιστημόνων συνεισφέρουν ιδιαίτε-
ρα στη βελτίωση τόσο του επιστημονικού δυναμικού, 
όσο και της σχετικής υποδομής της χώρας, αλλά και 
προωθούν την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού σε 
διεθνή κλίμακα, όπως καταδεικνύεται από τις δημο-
σιεύσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας σε έγκριτα 
διεθνή περιοδικά και σε αναφορές της έρευνας αυτής 
από άλλους ερευνητές σε παγκόσμια κλίμακα.

Επαγγελματικές προοπτικές
Αποκτώντας το διδακτορικό δίπλωμα, ανοίγονται 

και επαγγελματικές προοπτικές αποκατάστασης των 
υποψηφίων. Οι νέοι επιστήμονες θα μπορέσουν να 
απασχοληθούν σε δημόσιους οργανισμούς και ινστι-

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στη λήψη 
διδακτορικού διπλώματος αποσκοπεί στη συντονισμένη 
οργάνωση και ανάπτυξη ερευνητικών κατευθύνσεων της 

επιστήμης του πολιτικού μηχανικού και ειδικότερα αυτών που 
αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας της χώρας μας.

ΤΜΗΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
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τούτα έρευνας και τεχνολογίας ως σύμβουλοι ιδιω-
τικών επιχειρήσεων και, φυσικά, σε πανεπιστημιακά 
ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετοί απόφοιτοι του δι-
δακτορικού διπλώματος του Τμήματος κατέχουν δια-
κεκριμένες θέσεις σε φορείς όπως ανωτέρω. 

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής 
Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα μεταπτυ-

χιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού 
διπλώματος έχουν:
• διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί των πολυτεχνι-

κών σχολών των Α.Ε.Ι της χώρας και αντίστοιχων 
τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής,

• τελειόφοιτοι φοιτητές των ως άνω τμημάτων πο-
λιτικών μηχανικών, οι οποίοι όμως μέχρι τη φάση 
της τελικής αποδοχής τους στο πρόγραμμα θα κα-
ταστούν διπλωματούχοι,

• απόφοιτοι τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντι-
κειμένου θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε 
ποσοστό καθοριζόμενο από την γενική συνέλευση 
ειδικής σύνθεσης του τμήματος.
Το ποσοστό εισαγωγής υποψηφίων ορίζεται στο 

�5% επί του αριθμού των εισακτέων προοτυχιακών 
φοιτητών κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται εντός των μηνών 

Μαρτίου και Απριλίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που 
δεν πληρωθούν οι θέσεις μπορεί να υπάρξει συμπλη-
ρωματική προκήρυξη το μήνα Νοέμβριο.

Μαζί με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι 
έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν αντίγραφο 
του διπλώματος ή του πτυχίου τους. 

Όσον αφορά στους τελειόφοιτους, εφόσον δεν 
έχουν στην κατοχή τους το δίπλωμα κατά την διάρ-
κεια της επιλογής τους, οφείλουν να προσκομίσουν 
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και να κατα-
θέσουν το αντίγραφο διπλώματος μέχρι την ��η Ιου-
λίου εκάστου έτους. Η έγκριση της αίτησης τους εί-
ναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνο με την κατά-
θεση του αντίγραφου διπλώματος πρίν την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας επιλογής που γίνεται μέσα στο 
πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. 

Επιλογή υποψηφίων διδακτόρων
Η προκαταρκτική διεργασία επιλογής των υποψή-

φιων διδακτόρων διενεργείται από το αντίστοιχο το-
μέα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών που εισηγεί-
ται την σειρά επιλογής των υποψήφιων. Πρώτα απ΄ 
όλα εξετάζεται η συνάφεια των προπτυχιακών σπου-
δών με την ευρύτερη γνωστική περιοχή του προγράμ-
ματος. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης:
• Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος, που δεν μπορεί 

να είναι μικρότερος από �,5.
• Η επίδοση στα προπτυχιακά μαθήματα που σχετί-

ζονται με το πρόγραμμα.
• Η επίδοση στη διπλωματική εργασία και η συνά-

φεια της με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπου-
δών.

• Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψήφι-
ου.

• Επαγγελματική εμπειρία.
• Το βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναλύο-

Οι νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος θα 
μπορέσουν να απασχοληθούν σε δημόσιους οργανισμούς και 
ινστιτούτα έρευνας και τεχνολογίας ως σύμβουλοι ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και, φυσικά, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της 

χώρας ή του εξωτερικού.
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νται όλα τα προσόντα του υποψηφίου.
• Οι συστατικές επιστολές.
• Η προσωπική συνέντευξη.
• Η γνώση λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

η δυνατότητα προγραμματισμού σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή.

• Η γνώση ξένων γλωσσών, που τεκμηριώνεται με τα 
αντίστοιχα πτυχία. 
Σε χρονικό διάστημα 20 ημερών από την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων η συντονιστι-
κή επιτροπή μετά την υποβολή των πινάκων από τους 
αντίστοιχους τομείς προτείνει προς την γενική συνέ-
λευση ειδικής σύνθεσης μία κατάσταση επιτυχόντων, 
την οποία εγκρίνει ή τροποποιεί και στη συνέχεια την 
καθιστά γνωστή στους ενδιαφερόμενους.

Σπουδές
Το χρονικό διάστημα αποπεράτωσης των σπου-

δών ορίζεται σε � έως � χρόνια και αρχίζει να υπολο-
γίζεται από την σύσταση της τριμελούς συμβουλευτι-
κής επιτροπής του διδακτορικού που εγκρίνει και τυ-
πικά το θέμα της διατριβής.

Οι σπουδές αυτές διαχωρίζονται και σε επιμέρους 
στάδια με τελικό την εκπόνηση και παρουσίαση της 
διδακτορικής διατριβής. Τα στάδια αυτά διακρίνο-
νται:
Α. Σε συστηματικές σπουδές που έχουν ως κύριο 

στόχο να προσφέρουν στον υποψήφιο διδάκτορα 
τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες για να απο-
τελέσουν το υπόβαθρο της έρευνας που θα ακο-
λουθήσει. Η ελάχιστη διάρκεια των συστηματικών 
σπουδών είναι � εξάμηνο και η μέγιστη 2 εξάμη-
να και έχουν ως βασική προϋπόθεση την επιτυχή 
παρακαλούθηση τεσσάρων μεταπτυχιακών μαθη-
μάτων, εκτός αν οι υποψήφιοι διαθέτουν μεταπτυ-
χιακούς τίτλους σπουδών ειδίκευσης, που τους δί-
νουν τη δυνατότητα απαλλαγής σε κάποια από τα 
απαραίτητα μαθήματα.

Β. Σε ερευνητική εργασία. Στο στάδιο αυτό οι υποψή-
φιοι διδάκτορες συντονίζουν τις ερευνητικές ικα-
νότητές τους για να πραγματώσουν την πρωτοτυ-
πία και την ανάπτυξη του θέματος που έχει εγκρι-
θεί από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.

 Οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι δυνατό να συμμε-
τέχουν επικουρικά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
διεργασίας. Η ενασχόληση τους αυτή είναι αμει-
βόμενη και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό 
ωρών ανά εξάμηνο, ο οποίος καθορίζεται από τις 
σχετικές κείμενες διατάξεις. Συγκεκριμένα, μπο-
ρούν να συμβάλουν στη διεξαγωγή ασκήσεων, 
στη διόρθωση θεμάτων φοιτητών, στις επιτηρή-
σεις εξετάσεων.

Απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα, 
επιστημονική δραστηριότητα

Στους υποψήφιους διδάκτορες δίνεται η δυνατό-
τητα για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Η 

χρηματοδότηση γίνεται μέσω εθνικών ή ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι σχετικά με την 
ερευνητική προσπάθεια των υποψηφίων, το Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών παροτρύνει και συμβάλλει ου-
σιαστικά στη δημοσίευση άρθρων σε έγκριτα ελληνι-
κά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Συμβάλλει στη 
συμμετοχή τους σε συνέδρια της χώρας ή του εξωτε-
ρικού με αντίστοιχες δημοσιεύσεις στα πρακτικά συ-
νεδρίων και, τέλος, ενημερώνει και ενθαρύνει σε μορ-
φωτικές ανταλλαγές διακρατικών προγραμμάτων.

 
Το βασικό μήνυμα

Το διδακτορικό δεν είναι μόνο εξειδίκευση αλλά 
καλλιέργεια δυνατοτήτων του επιστήμονα να γεννά 
και να υλοποιεί καινοτόμες ιδέες, να μπορεί να λύνει 
αυτοδύναμα ένα πρόβλημα που δεν έχει λύσει ο ίδιος 
ή άλλοι προηγουμένως, να ανιχνεύει και να περπατά 
με αυτοπεποίθηση σε μονοπάτια άγνωστα, δύσβατα, 
ανηφορικά.

Με αυτά τα δεδομένα ο διδάκτορας μηχανικός 
έχει προσόντα να είναι άκρως επινοητικός, παραγω-
γικός, ανταγωνιστικός και προσαρμόσιμος όχι μόνο 
σε ερευνητικό περιβάλλον, αλλά και σε περιβάλλον 
πράξης και παραγωγής.

Είναι λάθος, λοιπόν, να πει κανείς ότι «κάνω διδα-
κτορικό για να ακολουθήσω ερευνητική και ακαδημα-
ϊκή σταδιοδρομία». Κάνει διδακτορικό για να αποκτή-
σει ικανότητες που άλλοι δεν θα μπορέσουν να απο-
κτήσουν όση εμπειρία και αν αποκτήσουν καθ΄ οδόν.

Γι’ αυτό, λοιπόν, ένας καλός διδάκτορας που έχει 
αναπτύξει αυτά τα προσόντα, κάτω από καλό επιβλέ-
ποντα καθηγητή, αλλά και με δική του θέληση και 
άσκηση αξίζει σοβαρής διαφοροποίησης αμοιβής με 
το ξεκίνημα της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.
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Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπου-
δών στην «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατά-

σταση Μνημείων Πολιτισμού» γεννήθηκε μέσα από 
τις επιτακτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για 
μια εξειδικευμένη και επιστημονικά ολοκληρωμένη 
προσέγγιση του ζητήματος της προστασίας και δια-
χείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς. 

Τα μνημεία πολιτισμού της χώρας μας αποτελούν 
ένα εξαιρετικά πλούσιο και ποικίλο σύνολο, αλλά και 
μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της κοινω-
νικής και οικονομικής ταυτότητας της σύγχρονης Ελ-
λάδας. Στην πλειονότητά τους εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και άλλους κρατικούς φορείς, 
αλλά δεν είναι λίγα και τα διατηρητέα κτήρια που 
ανήκουν σε ιδιώτες. Η διαχείριση και προστασία της 
κληρονομιάς αυτής απαιτεί πολύπλευρη και εξειδικευ-
μένη γνώση. Μια γνώση, που από την δεκαετία του 
’70 και ύστερα εξελίσσεται ραγδαία σε διεθνές επίπε-
δο, τόσο στο χώρο της θεωρίας και της δεοντολογί-
ας, όσο και στο πρακτικό επίπεδο της τεχνολογίας και 
των υλικών. Παράλληλα, έχει πλέον εμπεδωθεί στην 

Προστασία, 
Συντήρηση και 
Αποκατάσταση 

Μνημείων 
Πολιτισμού

συνείδηση όλων ότι η διάσωση και προστασία της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς είναι υπόθεση διεπιστημονι-
κή. Ήταν, επομένως, θέμα χρόνου η Ελλάδα να ακο-
λουθήσει το παράδειγμα άλλων σχολών του εξωτε-
ρικού στην ίδρυση μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών για την εξειδίκευση των επιστημόνων μας 
στον τομέα της προστασίας των μνημείων, πράγμα 
που έγινε το �99�, σχεδόν ταυτόχρονα στο Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο της Αθήνας και στο Α.Π.Θ.

Αντικείμενο και στόχοι του προγράμματος
Δεδομένου ότι στην πολιτιστική κληρονομιά συ-

γκαταλέγονται μνημεία πολύ διαφορετικά μεταξύ 
τους, το πρόγραμμα χωρίστηκε σε δύο βασικές κα-
τευθύνσεις: 
α) Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχι-

τεκτονικών Μνημείων. 
β) Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων 

Τέχνης και Μηχανισμών.
Βασικός στόχος του προγράμματος για την Α’ κα-

τεύθυνση είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης, τό-
σο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα, για τη 
συντήρηση, αποκατάσταση και αναστήλωση αρχιτε-
κτονικών μνημείων και συνόλων, τη διαχείριση και 
ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, καθώς και την προ-
στασία και αποκατάσταση παραδοσιακών οικισμών, 
ιστορικών κέντρων, ιστορικών τοπίων και τοπίων ιδι-
αίτερου φυσικού κάλλους. 

Για την Β’ κατεύθυνση, αντίστοιχα, η εκπαίδευ-
ση των φοιτητών αφορά στην προστασία, συντήρη-
ση και αποκατάσταση έργων τέχνης και μηχανισμών 
καλλιτεχνικής ή ιστορικής αξίας. 

 

της
Κλαίρη Παλυβού, 

αναπλ. καθηγήτριας του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ., διευθύντριας 

του προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποτελούν το επιστημονικό 
δυναμικό που θα στελεχώσει τον δημόσιο αλλά και τον 

ιδιωτικό τομέα, καθώς και το φυτώριο των νέων επιστημόνων 
στους οποίους προσβλέπει η κοινωνία για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της εξειδικευμένης έρευνας στην υπηρεσία του 

πολιτισμού.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
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Ίδρυση και λειτουργία
Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπου-

δών στην «Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση 
Μνημείων Πολιτισμού» συμπληρώνει φέτος δέκα χρό-
νια λειτουργάς. Έχει, δηλαδή, το προνόμιο να είναι το 
παλαιότερο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε με 
την υπουργική απόφαση Β7/�52/�.�.�99� (ΦΕΚ �29/�-
�-9� τ.Β΄) και τη συμμετοχή όλων των τμημάτων της 
Πολυτεχνικής Σχολής, ενώ την διοικητική υποστήριξη 
έχει αναλάβει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Η πρώτη περίοδος λειτουργίας, η οποία έληξε τον 
Αύγουστο του 200�, ήταν ενταγμένη στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας. Την περίοδο αυτή πρόεδρος του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων και πρώτη διευθύντρια του 
διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπου-
δών ήταν η –ομότιμος σήμερα– καθηγήτρια Ξανθίππη 
Σκαρπιά - Χόιπελ. Η προσωπικότητα και το κύρος της 
κ. Χόϊπελ έπαιξαν, αναμφίβολα, σημαντικό ρόλο στην 
εδραίωση του μεταπτυχιακού προγράμματος και την 
αναγνώρισή του από την επιστημονική κοινότητα. Σ’ 
αυτό συνέβαλαν βέβαια με το έργο και το κύρος τους 
όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. 

Υποδομή και χρηματοδότηση
Τα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος κατά την 

περίοδο αυτή καλύφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινο-
τικό Ταμείο. Παράλληλα, μέσω του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, το μεταπτυχιακό 
εξοπλίστηκε με όργανα τελευταίας τεχνολογίας, όπως 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, συνολικής αξίας �05.000 
ευρώ. Σημαντική επιτυχία της περιόδου αυτής είναι η 
κατασκευή νέου κτηρίου σε χώρο του Τμήματος Αρχι-
τεκτόνων, αρχικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 
μεταπτυχιακού προγράμματος. Το κτήριο ολοκληρώ-
θηκε πρόσφατα και στεγάζει σήμερα όλα τα μεταπτυ-
χιακά προγράμματα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, τα 
οποία ιδρύθηκαν εν τω μεταξύ. Στο θέμα αυτό η Πο-
λυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. κατέχει μία ακόμη σημα-
ντική «πρωτιά», αφού είναι η πρώτη στην Ελλάδα που 
διαθέτει ξεχωριστό κτήριο για την λειτουργία των με-
ταπτυχιακών προγραμμάτων της. 

Μετά το 200� και την λήξη της χρηματοδότησης του 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., το πρόγραμμα καλύπτει τα λειτουργικά 
του έξοδα (αναλώσιμα εργαστηρίων, όργανα-υλικά, εκ-
δόσεις οδηγών σπουδών και τεύχους φοιτητικών εργα-
σιών, μετακινήσεις διδασκόντων, κ.τ.λ.), με την οικονο-
μική στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, τις δωρεές προ-
σώπων, διάφορες άλλες χρηματικές εισροές, καθώς και 
την συμμετοχή των φοιτητών που το παρακολουθούν.

Στο τέλος της πρώτης περιόδου, όπως προέβλεπε 
το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., το πρόγραμμα αξιολογήθηκε από ομά-
δα Ελλήνων και αλλοδαπών διακεκριμένων επιστημό-
νων, ειδικών στο αντικείμενο του προγράμματος. Έλα-

βε υψηλή βαθμολογία και πολύ θετικά σχόλια. Έκτοτε, 
η αξιολόγηση γίνεται ανά διετία από τους σπουδαστές 
του προγράμματος με διανομή ερωτηματολογίων. 

 
Το πρόγραμμα σπουδών

Ο αριθμός φοιτητών που παρακολουθούν το πρό-
γραμμα δεν υπερβαίνει τους �0. Τα δικαιολογητικά 
που καταθέτουν οι υποψήφιοι είναι, μεταξύ άλλων, 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιητικό ανα-
λυτικής βαθμολογίας, δύο συστατικές επιστολές και 
αποδεικτικά εμπειρίας και γλωσσομάθειας. Η αξιολό-
γηση των υποψηφίων γίνεται βάσει συντελεστών μο-
ριοδότησης, ενώ η τελική επιλογή γίνεται μετά από 
προσωπική συνέντευξη. 

Ο χρόνος σπουδών είναι τρία εξάμηνα. Στο διά-
στημα αυτό οι φοιτητές παρακολουθούν γενικά υπο-
χρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής, το εργα-
στήριο διεπιστημονικής συνεργασίας, ειδικά σεμινά-
ρια και, τέλος, εκπονούν την διπλωματική εργασία 
τους. Ιδιαίτερα αποτελεσματική έχει αποδειχθεί η δο-
μή και λειτουργία του διεπιστημονικού εργαστηρίου: 
συνεργασία φοιτητών διαφόρων ειδικοτήτων επάνω 
στο ίδιο θέμα προσομοιώνει τις πραγματικές συνθή-
κες εργασίας και τους εξασκεί στην συλλογική λήψη 
αποφάσεων. Σημαντική επιτυχία έχουν και τα καθιε-
ρωμένα πλέον σεμινάρια, τα οποία παρακολουθεί με-
γάλος αριθμός ενδιαφερομένων πέραν των φοιτητών 
του προγράμματος. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών απο-
νέμεται στους φοιτητές μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδί-
κευσης στην «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατά-
σταση Μνημείων Πολιτισμού» στις δύο αντίστοιχες 
κατευθύνσεις. 

Επαγγελματικές προοπτικές
Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποτελούν το 

επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει τον δημό-
σιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και το φυτώ-
ριο των νέων επιστημόνων στους οποίους προσβλέ-
πει η κοινωνία για την περαιτέρω ανάπτυξη της εξειδι-
κευμένης έρευνας στην υπηρεσία του πολιτισμού. 

Οι αριθμοί δίνουν μια αρκετά ενθαρρυντική εικόνα, 
τόσο για την ζήτηση του συγκεκριμένου προγράμματος, 
όσο και για τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέ-
ρει: από το �99� που ξεκίνησε το πρόγραμμα μέχρι σή-
μερα έχουν υποβληθεί 720 αιτήσεις και έχουν εισαχθεί 
2�0 φοιτητές. Από τα στοιχεία που διαθέτουμε, 57 από-
φοιτοι όλων των ειδικοτήτων έχουν προσληφθεί με προ-
κηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. σε σχετικούς με την ειδίκευσή τους 
οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες. Ας σημειωθεί ότι 
στο πρόγραμμα έχουν εγγραφεί κατά καιρούς και αλλο-
δαποί φοιτητές, κυρίως από γείτονες χώρες των Βαλκα-
νίων, οι οποίοι μετά την αποφοίτησή τους εντάχθηκαν 
σε ανάλογες υπηρεσίες της χώρας τους. Η πρόκληση, 
επομένως, είναι το πρόγραμμα να συνεχίσει την επιτυχή 
πορεία του και να τη διευρύνει περαιτέρω.

π
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Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Αρχιτεκτονική Τοπί-
ου» είναι διατμηματικό μεταξύ του Τμήματος Αρχι-

τεκτόνων Μηχανικών που έχει και την διοικητική υπο-
στήριξη του προγράμματος και τη Γεωπονική Σχολή. 

Λειτουργεί από το 200� στην Πολυτεχνική Σχολή 
Α.Π.Θ., είναι μοναδικό πανελλαδικά στο αντικείμενο, 
αναγνωρισμένο επίσημα διεθνώς ως διετές μεταπτυ-
χιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην αρχιτεκτονική τοπίου 
και διδακτορικό δίπλωμα αντίστοιχα, σύμφωνα με το 
νόμο. 

Θεσμικό πλαίσιο, αντικείμενο, σκοπός
Αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος εί-

ναι η μελέτη και ο σχεδιασμός του υπαίθριου, περι-
βάλλοντος χώρου, του φυσικού και ανθρωπογενούς 
τοπίου. 

Αποσκοπεί στην ενίσχυση της έρευνας στο πε-
δίο της αρχιτεκτονικής τοπίου, στη στήριξη του έρ-
γου των αρχιτεκτόνων μηχανικών, των γεωπόνων, 
των αρχιτεκτόνων τοπίου και άλλων ειδικοτήτων 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο, καθώς και 
στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε εξειδικευ-
μένους επιστήμονες. Χορηγεί μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευσης «Αρχιτεκτονικής Τοπίου», διετές, και διδα-
κτορικό δίπλωμα. 

Ιστορικό και προοπτικές
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι μοναδικό στα 

ελληνικά πανεπιστήμια για γνωστικό αντικείμε-

Αρχιτεκτονική 
Τοπίου

νο, στο οποίο όλες οι χώρες έχουν –από το �9�0 
και εντεύθεν– δύο ή τρεις κατ’ ελάχιστον πανεπι-
στημιακές σχολές επιπέδου «Bachelor», «Master», 
«PhD». 

Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο από EFLA και IFLA 
(European και International Federation of Landscape 
Architecture Schools).

 
Αναγκαιότητα και ζήτηση

Η αρχιτεκτονική τοπίου γενικότερα απολαμβάνει 
μια περίοδο ανανεούμενης ενόρασης και ερεθισμά-
των. Σε όλο τον κόσμο λόγω διογκουμένων πιέσεων 
από αίτια περιβαλλοντικά, πολιτισμικά, οικονομικά 
και των τεχνών, οι αρχιτέκτονες τοπίου καλούνται να 
αναπτύξουν νέες ιδέες και εναλλακτική οπτική για μια 
ευρύτατη κατηγορία έργων. Εκτός από το κατά πα-
ράδοση πεδίο ενασχόλησης τους, δηλαδή πάρκα, κή-
πους και δημόσιους υπαίθριους χώρους, το σύγχρο-
να καθιερωμένο πεδίο των εφαρμογών, περιλαμβάνει 
μεγάλης κλίμακας δημόσια έργα, υποδομές, μετα-βι-
ομηχανικά ανακτώμενες τοποθεσίες, αγρούς ή τομείς 
πόλεων και συχνά τους οριακά εγκαταλειμμένους ή 
ενδιάμεσους χώρους.

Είναι σταθερά αυξημένη η ζήτηση του μεταπτυχι-
ακού. Σε όλους τους μέχρι σήμερα κύκλους λειτουργί-
ας του υπήρξαν �0 περίπου κάθε φορά υποψηφιότη-
τες για �� θέσεις, με εξαιρετικά υψηλά τα προσόντα 
των υποψηφίων. 

της
Μ. Ανανιάδου - Τζημοπούλου,

καθηγήτριας του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ., διευθύντριας 

του προγράμματος

Από το συνέδριο «Αρχιτεκτονικής τοπίου», 2005.
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Κριτήρια εισαγωγής, 
απαιτήσεις, προϋποθέσεις

Η επιλογή των υποψηφίων, όπως μπορεί κάποιος 
να δει και στον οδηγό μεταπτυχιακών σπουδών γίνε-
ται κατά σειρά επιτυχίας με αξιολογική κατάταξη σε 
δύο φάσεις:

Πρώτη φάση, προκριματική (70%) βάσει διπλώμα-
τος ή πτυχίου (βαθμός, χρόνος διάρκειας σπουδών, 
συναφή προς το διατμηματικό πρόγραμμα προπτυχι-
ακά μαθήματα, διπλωματική εργασία και επιδόσεις), 
διαθέσιμης ερευνητικής ή επαγγελματικής πείρας, 
συστατικών επιστολών, γνώσεων, πιστοποιητικών ξέ-
νης γλώσσας (αγγλικής και άλλων). 

Δεύτερη φάση (�0%) βάσει προσωπικής συνέ-
ντευξης στην οποία συνεκτιμώνται οι βασικές γνώ-
σεις σχεδίου για όσους δεν είναι αρχιτέκτονες και εν-
δεικτικά στοιχεία της ερευνητικής πορείας ή και του 
εφαρμοσμένου έργου. 

Σπουδές: δομή και περιεχόμενο
Η χρονική διάρκεια σπουδών για το μεταπτυχιακό 

δίπλωμα ειδίκευσης είναι τέσσερα εξάμηνα. Ολοκλη-
ρώνεται ανά διετία. 

Η δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων αρ-
θρώνονται στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
- σχεδιασμός τοπίου, 
- επιστήμες τοπίου, 
- τεχνικές σχεδίασης και κατασκευής τοπίου.

► Α΄ εξάμηνο: Θεωρία, κριτική, ιστορία της αρχιτε-
κτονικής τοπίου, αρχιτεκτονική και σχεδιασμός 
περιβάλλοντος χώρου ή τοπίου μικρής κλίμακας, 
κηποτεχνία, παρκοτεχνία, οικολογία, αναγνώριση 
και γνώση των φυτών.

► Β΄ εξάμηνο: Σχεδιασμός αστικού τοπίου, υπαίθρι-
ων χώρων, αστικός πολεοδομικός, χωροταξικός 
σχεδιασμός, ανθρωπογνωστικές επιστήμες, γεω-
τεχνικές επιστήμες, αναπαραστατικά μέσα CAD, 
LandCADD και GIS.

► Γ΄ εξάμηνο: Σχεδιασμός αγροτικού ή περιαστικού 
τοπίου, οικολογικός σχεδιασμός, αποκατάσταση 
τοπίου, σχεδιασμός τοπίου και τεχνικά έργα ή ειδι-
κές εγκαταστάσεις.

Σύνδεση με την έρευνα, διατριβές 
μεταπτυχιακού διπλώματος και διδακτορικό

Στο πλαίσιο των μαθημάτων αντιμετωπίζονται ση-
μαντικά προβλήματα μελέτης και σχεδιασμού τοπίου. 
Στη διπλωματική διατριβή, η συγγραφή της οποίας 
ολοκληρώνεται το �ο εξάμηνο, δίνεται έμφαση σε έρ-
γα αρχιτεκτονικής τοπίου που ως ερευνητικά ή εφαρ-
μοσμένα θέματα απασχολούν κυρίως τη σύγχρονη 
ελληνική αλλά και τη διεθνή επικαιρότητα. Μερικές 
διατριβές ενδεικτικά:
• Πάρκα υγείας και αναψυχής. Πρόταση σχεδιασμού 

για το Λουτρικό Πολυλειτουργικό Συγκρότημα 
Θέρμης Θεσσαλονίκης.

• Σύγχρονα μεγάλα προγράμματα διαμόρφωσης 
αστικών υπαίθριων χώρων στην Αθήνα.

• Μνημείο, τοπίο και νόημα. Η περίπτωση του ιστο-
ρικού τόπου του Επταπυργίου Θεσσαλονίκης.

• Αναβάθμιση τοπίου των ελληνικών πόλεων. Ανά-
κτηση και σχεδιασμός εγκαταλειμμένων και υπο-
βαθμισμένων τοποθεσιών. Σιάτιστα Κοζάνης και 
σχεδιασμός της τοποθεσίας Λ.Υ.Β. 

• Σχεδιασμός αρχαιολογικών τοπίων. Ο αρχαιολογι-
κός χώρος στο λόφο της Καστρίτσας Ιωαννίνων - 
Πρόταση ανάδειξης.

• Υγροτοπικά τοπία Δ. Παράκτιας Θεσσαλονίκης. 
Δέλτα Γαλλικού ποταμού, λιμνοθάλασσα Καλοχω-
ρίου, χείμαρρος Δενδροποτάμου. Μελέτη αρχιτε-
κτονικής τοπίου.

• Αστικοί χείμαρροι Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Προ-
στασία - ανάδειξη – αξιοποίηση.

• Αποκατάσταση τοπίων εκμετάλλευσης ορυκτού 
πλούτου. Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης.

•  Η περίπτωση των μεταλλείων λευκόλιθου στη Γε-
ρακινή Χαλκιδικής.

• Σχολικοί υπαίθριοι χώροι στην Ελλάδα. Προβλή-
ματα και δυνατότητες. Το παράδειγμα του ��ου 
Γυμνασίου - Λυκείου Θεσσαλονίκης

• Σχεδιασμός παιδότοπων στη σύγχρονη ελληνική 
πόλη. Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

• Αειφορικά τοπία και κήποι. Σχεδιασμός, συντήρη-
ση και διαχείριση. Το παράδειγμα, πάρκο Χ.Α.Ν.Θ. 
Θεσσαλονίκης.

• Περιπέτειες περιπάτων. Ο αρχαιολογικός περίπα-
τος της Δημητρίου Γούναρη.

• Παράκτιες πόλεις και θαλάσσια μέτωπα. Η περί-
πτωση της Καλαμαριάς.

Σχέδιο από θέμα μεταπτυχιακών φοιτητών στο μάθημα 
«σχεδιασμός τοπίου, αστικών υπαίθριων χώρων».

»
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Διδακτικό δυναμικό, υποδομές, βιωσιμότητα
Στο μεταπτυχιακό αξιοποιείται ένα υψηλής στάθ-

μης επιστημονικό δυναμικό, από το Τμήμα Αρχιτεκτό-
νων και τη Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ., �0 περίπου 
διδάσκοντες, αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες 
και προσκαλεσμένους ειδικούς επιστήμονες ή διακε-
κριμένους με εφαρμοσμένο έργο.

Το πλούσιο εκπαιδευτικό και ερευνητικό δυναμι-
κό, οι νέοι χώροι που το Τμήμα Αρχιτεκτόνων διέθε-
σε για τα μεταπτυχιακά του προγράμματος και ο κα-
τάλληλος εξοπλισμός που αποκτήθηκε εξασφαλίζουν 
ότι το πρόγραμμα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί 
και μετά την λήξη της χρηματοδότησης του από το 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., χωρίς δίδακτρα όπως σήμερα, αφού κα-
λύψει ανάγκες υπηρεσιακού προσωπικού γραμματει-
ακής υποστήριξης.

Εκδηλώσεις, δραστηριότητες 
και προβολή του έργου 
• Συνέδριο «Αρχιτεκτονική τοπίου. Εκπαίδευση, 

έρευνα και εφαρμοσμένο έργο», Θεσσαλονίκη, ��-
�� Μαΐου 2005 (�00 συμμετοχές).

• Προσκαλεσμένοι ομιλητές διεθνούς κύρους αρχι-
τέκτονες τοπίου, όπως:
- Καθηγητής Jeroen de Vries, πρόεδρος ECLAS 

(European Council of Landscape Architecture 
Schools).

- Καθηγητής Meto Vroom, Τ. Κοσμήτορας 
Landschaapsarchitektur, Wageningen.

- Καθηγητής James Hitchmough, University of 
Sheffield.

- Michel Corajoud και Jacques Simon, αμφότε-
ροι καθηγητές École Nationale Supérieure du 
Paysage, Versailles, τιμηθέντες με το Grand Prix 
National du Paysage France.

• Έκθεση έργου Jacques Simon «Travaux durables 
et ephemeres» και έκθεση έργου μεταπτυχιακού 
αρχιτεκτονικής τοπίου, Θεσσαλονίκη, ��-20 Μαΐου 
2005.

• Συμμετοχή στην έκθεση «Εορτασμός των 50 χρό-
νων της Πολυτεχνικής Σχολής», Θεσσαλονίκη, 
Οκτώβριος 2005.

• Ημερίδα «Βλέμμα στο τοπίο», Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης, 2� Οκτωβρίου 200�.

• Συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Fourth European 
Biennial of Landscape Architecture, Βαρκελώνη, 
2�-25 Μαρτίου 200�.

• Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε συνέδρια πανελ-
λαδικά όπως Συμβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., 
Ιούνιος 200� και διεθνή όπως AIAPP, Μιλάνο, 
2007.

• Έκθεση «Πλατείες της Ευρώπης. Πλατείες για την 
Ευρώπη». Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσ-
σαλονίκη, �.�� - 9.�2.2007.

Εκδόσεις
• Οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών, δίγλωσσος, στα 

ελληνικά και αγγλικά, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονί-
κη, 200� (�0 σελ.).

• Πρακτικά του συνεδρίου «Αρχιτεκτονική Τοπίου. 
Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμοσμένο Έργο», 5 
τόμοι, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2005 (�0�� 
σελ.).

• Διδακτικά τεύχη, αφίσες, προγράμματα εκδηλώ-
σεων.

• Ιστοσελίδα www.land-architecture.eu ή και www.
arch.auth.gr, στα ελληνικά και αγγλικά.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη 5��2�, τηλ: 2��0-995�7� .55�� .55�5,
 φαξ: 2��0-99557�, Email: landscape@arch.auth.gr

π

Οι αρχιτέκτονες 
τοπίου Simon και 
Corajoud στην έκθεση 
του μεταπτυχιακού 
«Αρχιτεκτονικής 
τοπίου».
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Το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχια-
κών σπουδών «Μουσειολογία» εγκρίθηκε από 

το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
το 200�. Άρχισε να λειτουργεί το 2002. Είναι το πρώ-
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που ιδρύθη-
κε στον τομέα αυτό στην Ελλάδα. Χρηματοδοτήθη-
κε ως το 200� από το Υπουργείο Παιδείας (Γ’ Κοινο-
τικό Πλαίσιο Στήριξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκ-
παίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης), 
έχοντας επιτύχει την ανώτατη βαθμολογία μεταξύ 
όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που υπο-
βλήθηκαν το 200�.

Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμη-
να και οδηγεί στη απονομή μεταπτυχιακού διπλώμα-
τος ειδίκευσης στη μουσειολογία.

Στην οργάνωση, διοίκηση και διεξαγωγή του δι-
απανεπιστημιακού προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών συμμετέχουν τα εξής τμήματα: Αρχιτεκτό-
νων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστη-
μών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Παιδα-
γωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Επιλογή υποψηφίων
Στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα «Μουσειολο-

γία» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι / διπλωματούχοι ανώ-
τατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
τμημάτων πολυτεχνικών σχολών και εν γένει θετικών 
σπουδών, καλών τεχνών και εν γένει ανθρωπιστικών 

Μουσειολογία

σπουδών, καθώς και τμημάτων πανεπιστημιακής εκ-
παίδευσης στη μουσειοπαιδαγωγική.

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Α.Τ.Ε.Ι. 
αντίστοιχων τμημάτων. Οι υποψήφιοι προσέρχονται 
σε γραπτές εξετάσεις και στη συνέχεια οι �0 πρώ-
τοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη συνολική 
βαθμολογία, καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Στο σύνολό τους οι απόφοιτοί απασχολούνται στο 
αντικείμενο στο οποίο έχουν εκπαιδευτεί. Επιλέγο-
νται ανά διετία �� φοιτητές μεταξύ περίπου �00 υπο-
ψηφίων από όλη την Ελλάδα και πρόσφατα και από 
τη Δυτική Ευρώπη και μέσα από διαδοχικές εξετάσεις, 
αναλόγως των επιστημονικών πεδίων προέλευσής 
τους. 

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδάσκουν πανε-
πιστημιακοί καθηγητές, διακεκριμένοι αρχιτέκτο-
νες, έμπειροι μουσειολόγοι και στελέχη μουσείων, 
καθώς και στελέχη των Yπουργείων Πολιτισμού και 
Παιδείας.

Η μουσειολογία παρέχει τη διεπιστημονική προσέγγιση 
που είναι απαραίτητη τόσο για τη θεωρητική σύλληψη και 

κατανόηση των ζητημάτων που τίθενται σε επίπεδο κρατικής 
στρατηγικής ή σε επίπεδο πολιτιστικού οργανισμού, όσο και 

στην επίλυση και πρακτική διεκπεραίωσή τους.

της
Μαλαματένιας Σκαλτσά,

καθηγήτριας του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ., 

διευθύντριας του προγράμματος

Εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 

του μεταπτυχιακού 
προγράμματος: 

εκπαιδευτική εκδρομή 
στο “Altes Museum”, 

Βερολίνο 2004.
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Αντικείμενο του προγράμματος
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ειδίκευση 

στη «Μουσειολογία» αποφοίτων που έχουν εκπαι-
δευτεί στο πρώτο τους πτυχίο σε διαφορετικά μετα-
ξύ τους επιστημονικά πεδία, όπως η ιστορία, η αρχαι-
ολογία, η αρχιτεκτονική, η παιδαγωγική, η κοινωνική 
ανθρωπολογία, η νομική, οι δημόσιες σχέσεις, η ορ-
γάνωση και διοίκηση, η επιστήμη των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών κ.τ.λ. Δηλαδή, επιστημονικά πεδία τόσο 
από ανθρωπογνωστικές επιστήμες όσο και από θε-
τικές. 

Η μουσειολογία παρέχει τη διεπιστημονική προ-
σέγγιση που είναι απαραίτητη τόσο για τη θεωρητική 
σύλληψη και κατανόηση των ζητημάτων που τίθενται 
σε επίπεδο κρατικής στρατηγικής ή σε επίπεδο πολι-
τιστικού οργανισμού, όσο και στην επίλυση και πρα-
κτική διεκπεραίωσή τους.

Στόχος του προγράμματος
Η εκπαίδευση στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών «Μουσειολογία» αποσκοπεί 
στην παραγωγή μουσειολόγων οι οποίοι αφενός μπο-
ρούν να προβληματίζονται σε θεωρητικό επίπεδο όσο 
και να είναι έτοιμοι να εργαστούν σε μουσεία, εφορεί-
ες αρχαιοτήτων και άλλες υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και του Υπουργείου Παιδείας αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αυτός εί-
ναι και ο λόγος που οι απόφοιτοί μας αποκαθίστανται 
επαγγελματικά πολύ γρήγορα.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος
• Η ολιστική διεπιστημονική προσέγγισή του, η 

οποία στοχεύει στην εκπαίδευση αρχαιολόγων - 
μουσειολόγων, ιστορικών τέχνης - μουσειολόγων, 
κοινωνικών ανθρωπολόγων - μουσειολόγων, αρχι-

τεκτόνων - μουσειολόγων, παιδαγωγών - μουσει-
ολόγων, μηχανολόγων - μουσειολόγων, ηλετρολό-
γων - μουσειολόγων, επικοινωνιολόγων - μουσειο-
λόγων, μάνατζερ - μουσειολόγων κ.τ.λ. 

• Η άρθρωση του προγράμματος από τη θεωρητική 
ανάλυση κατά το Α΄ εξάμηνο στην πρακτική εφαρ-
μογή κατά το Β΄ εξάμηνο.

• Η εκπαίδευση μικρού αριθμού φοιτητών σε συν-
θήκες ομαδικής εργασίας.

Η διάρθρωση του προγράμματος 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• συστηματικά μαθήματα κορμού,
• διαλέξεις,
• εργαστήρια,
• σεμινάρια,
• ημερίδες,
• μικρές γραπτές ασκήσεις,
• εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό,
• αναλυτικές γραπτές αναφορές των επισκέψεων,
• πρακτική άσκηση σε μουσείο, πολιτιστικό οργανι-

σμό ή ερευνητικό πρόγραμμα,
• γραπτές εργασίες και εξετάσεις για κάθε μία από 

τις έξι διδακτικές περιοχές,
• γραπτή διπλωματική εργασία.

Σημειώνεται ότι οι παρακολουθήσεις και η συμμε-
τοχή σε όλα τα στάδια του προγράμματος είναι υπο-
χρεωτικές.

► Α΄ εξάμηνο
- Διδακτική περιοχή Ι: Zητήματα πολιτισμού.
- Διδακτική περιοχή ΙΙ: Zητήματα μουσειολογί-

ας.
- Διδακτική περιοχή ΙΙΙ: Zητήματα οργάνωσης 

και διοίκησης.

Μαθήματα για τον φωτισμό στα μουσεία, 2007.

Συζητώντας 
συνεργασίες με 
τον διευθυντή του 
μεταπτυχιακού 
προγράμματος 
«Μουσειολογίας» στο 
Πανεπιστήμιο της 
Χαϊδελβέργης, 2007.
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► Β΄ εξάμηνο 
- Διδακτική περιοχή ΙV: Eφαρμοσμένη μουσειο-

λογία.
- Διδακτική περιοχή V: Aρχιτεκτονικός προγραμ-

ματισμός και σχεδιασμός εκθέσεων, μουσείων, 
και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων 
και συνόλων.

- Διδακτική περιοχή VΙ: Mουσειοπαιδαγωγική.

Στόχος της διάρθρωσης των διδακτικών περιοχών 
στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο είναι η κατανόηση βασικών θε-
ωρητικών εννοιών και η απόκτηση πρακτικών δεξιο-
τήτων στην άσκηση του επαγγέλματος, από την τεκ-
μηρίωση και την ερμηνεία ως την αρχιτεκτονική πα-
ρουσίαση και την αξιολόγηση.

Για κάθε μια από τις έξι διδακτικές περιοχές των Α΄ 
και Β΄ εξαμήνων, οι φοιτητές παραδίδουν σχετική ερ-
γασία και προσέρχονται σε γραπτές εξετάσεις.

► Γ΄ εξάμηνο
- Πρακτική άσκηση σε μουσείο, πολιτιστικό ορ-

γανισμό, συλλογές του διαπανεπιστημιακού 
προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ή 
ερευνητικό πρόγραμμα.

- Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: 
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία της Ελ-

λάδας και της Ευρώπης.
 • Σεμινάρια, ημερίδες, συμπόσια για τα μου-

σεία.

Η πρακτική άσκηση συνίσταται στη συμμετοχή 
των φοιτητών επί τρίμηνο σε καθημερινές δραστη-
ριότητες μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών με 
τους οποίους βρίσκεται σε επαφή το πρόγραμμα σε 
πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα και στην 
οργάνωση εκθέσεων σε πραγματικές συνθήκες. Επί-
σης το πρόγραμμα διαθέτει δικές του συλλογές αντι-

κειμένων, καθώς και αντιγράφων μουσείων, οι οποίες 
διατίθεται για την πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι φοιτη-
τές επισκέπτονται μουσεία μαζί με τους συντονιστές 
- διδάσκοντες, και στο Γ΄ εξάμηνο πραγματοποιούν 
τη μεγάλη εκπαιδευτική επίσκεψη σε χαρακτηριστικά 
μουσεία της Ευρώπης. Η επίσκεψη σε κάθε μουσείο 
διαρκεί τουλάχιστον � ώρες και ακολουθείται από 
ωριαία συζήτηση μεταξύ διδασκόντων, διευθυντών 
πολιτιστικών οργανισμών και φοιτητών. Οι φοιτητές 
παραδίδουν αναλυτική αναφορά των επισκέψεων, 
έκτασης περίπου �.000 λέξεων η κάθε μία.

Κάθε χρόνο και υπό τον τίτλο «Μουσεία» το δια-
πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοργανώ-
νει σεμινάρια, ημερίδες και συμπόσια με διακεκριμέ-
νους Έλληνες και αλλοδαπούς ομιλητές και εκδίδει τα 
πρακτικά τους στη σειρά με τον τίτλο «Μουσεία» (π.χ. 
«Μουσεία ’0�», «Μουσεία ’05», «Μουσεία ’0�» κ.τ.λ.). 

Η βαθμολογία του Γ΄ εξαμήνου προκύπτει από τις 
εργασίες - αναφορές επισκέψεων στα μουσεία, από 
την επίδοση και συμμετοχή στην πρακτική άσκηση 
και από την ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο, σε ημε-
ρίδες και σε συμπόσια που διοργανώνει το διαπανεπι-
στημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η εκπαίδευση στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών «Μουσειολογία» αποσκοπεί στην 

παραγωγή μουσειολόγων οι οποίοι αφενός μπορούν να 
προβληματίζονται σε θεωρητικό επίπεδο όσο και να είναι 
έτοιμοι να εργαστούν σε μουσεία, εφορείες αρχαιοτήτων 
και άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του 

Υπουργείου Παιδείας.

Εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 

του μεταπτυχιακού 
προγράμματος: 

εκπαιδευτική εκδρομή 
στο “Deutsches 

Architektur Museum”, 
Φρανκφούρτη 2006.

Εκδόσεις του διαπανεπιστημιακού 
προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών «Μουσειολογία»: 
Π. Τζώνου «Μουσείο και 
νεωτερικότητα», «Μουσεία 04» 
και «Μουσεία 05».
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► Δ΄ εξάμηνο
 Διπλωματική εργασία, ερευνητική ή σχεδιαστική.
 Οι διπλωματικές εργασίες εκπονούνται είτε ατομι-

κά είτε ομαδικά, με διακεκριμένη ωστόσο τη συμ-
βολή του καθενός. Οι εργασίες μπορεί να έχουν 
θεωρητικό περιεχόμενο ή και σχεδιαστικό, τόσο 
σε υποθετική, όσο και σε πραγματική συνθήκη. 
Παρακολουθούνται από τριμελή επιτροπή διδα-
σκόντων. Έχουν έκταση περίπου 20.000-�0.000 λέ-
ξεις και παρουσιάζονται στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου 
ενώπιον επιτροπής και κοινού.
 

Όροι εισαγωγής 
Οι όροι εισαγωγής είναι όσοι προβλέπονται από 

τη νομοθεσία περί μεταπτυχιακών, καθώς και ό,τι ει-
δικότερα έχει αποφασίσει η ειδική διατμηματική επι-
τροπή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ιστοσελίδα 
www.auth.gr/MA-museology.

Υποδομή
Νέες εγκαταστάσεις αποκλειστικά για χρήση από 

το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχουν ολοκληρωθεί. 

Στεγάζονται σε ιδιαίτερο κτίριο, το οποίο έχει διατε-
θεί για τα μεταπτυχιακά προγράμματα ευθύνης της 
Πολυτεχνικής Σχολής. Εκεί έχουν αναπτυχθεί αμφιθέ-
ατρα, αίθουσες γραμματείας και διδασκαλίας, καθώς 
και αίθουσες αποθήκευσης συλλογών και υλικών εκ-
θέσεων, τόσο για τη δημιουργία πειραματικών συν-
θηκών έκθεσης, όσο και για την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών. 

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, στον 
�ο όροφο του κτιρίου Α΄ (πρώην «κτιρίου εδρών») 
της Πολυτεχνικής Σχολής, διαθέτει την πληρέστερη 
στην Ελλάδα βιβλιογραφία μουσειολογίας, η οποία 
συμπληρώνεται από εκείνη των παιδαγωγικών τμη-
μάτων και του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας. Σε 
χώρου γραφείου του νέου κτιρίου μεταπτυχιακών 
της Πολυτεχνικής Σχολής το διαπανεπιστημιακό πρό-
γραμμα «Μουσειολογία» διαθέτει χώρο σπουδαστη-
ρίου - μελέτης για ειδικά περιοδικά και εκδόσεις, κα-
θώς και για τις φοιτητικές εργασίες, που δεν υπάρ-
χουν στην βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. 

Για τα συμπόσια που σε κάθε κύκλο οργανώνει το 
πρόγραμμα χρησιμοποιεί το μεγάλο αμφιθέατρο της 
Πολυτεχνικής Σχολής «Π. Παναγιωτόπουλος», ενώ 
για τις ημερίδες και τα σεμινάρια την αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων του Μακεδονικού Μουσείου Σύγ-
χρονης Τέχνης και του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης, ακριβώς στα όρια της πανεπιστημι-
ούπολης.

Στον �ο όροφο της πτέρυγας διδασκαλίας του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων υπάρχει εκθεσιακός χώρος, 
ο οποίος διατίθεται για εκθέσεις πρακτικής άσκησης 
των φοιτητών. Στον ίδιο όροφο υπάρχει αίθουσα ηλε-
κτρονικών υπολογιστών για την άσκηση των φοιτη-
τών στη δημιουργία ιστοτόπων και ηλεκτρονικής κα-
ταγραφής

Οι απόφοιτοι
Οι απόφοιτοι του διαπανεπιστημιακού μεταπτυχι-

ακού προγράμματος «Μουσειολογία» –αναστηλωτές, 
αρχειονόμοι - βιβλιοθηκονόμοι, αρχαιολόγοι, αρχιτέ-
κτονες, εικαστικοί καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί, επι-
κοινωνιολόγοι, ιστορικοί, πολιτικοί επιστήμονες, στε-
λέχη επιχειρήσεων– εργάζονται όλοι στα παρακάτω 
πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες:

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας, Αρχαιολογικό Μου-
σείο Ηγουμενίτσας, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλεί-
ου, Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, Δημοτική Πι-
νακοθήκη Θεσσαλονίκης, Λαογραφικό και Εθνολο-
γικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης, Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μουσείο Αθλητισμού, 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Μουσείο Κινηματο-
γράφου, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Μουσείο Φω-
τογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαρι-
άς, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Maritime Museum, Λονδίνο κ.τ.λ. 

π

Ημερίδα «Μουσεία, 
μουσειολόγοι, 
μουσειολογία» στο 
Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης 
με την ευκαιρία του 
εορτασμού της διεθνούς 
ημέρας μουσείων, 
παρουσία του πρύτανη 
του Α.Π.Θ. καθ. Α. 
Μάνθου.

Εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 
του μεταπτυχιακού 
προγράμματος: 
εκπαιδευτική 
εκδρομή στη 
“Staatsgalerie”, 
Στουτγκάρδη 2007.
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Λόγω της πρόσφατης εισαγωγής του αντικειμένου της 
μουσειολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο σε νέα όσο 
και σε παλαιότερα τμήματα, η ανάγκη για την κάλυψη θέσεων 
σχετικού διδακτικού προσωπικού, όπου η κατοχή διδακτορικού 
διπλώματος θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση, θα οδηγήσει 
στην απορρόφηση των αποφοίτων διδακτόρων μουσειολογίας.

Διδακτορικό 
δίπλωμα 

στη 
«Μουσειολογία»

Τα τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολό-
γων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικού Δημο-
τικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας λειτουργούν από το 2002 το διαπανεπιστημι-
ακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Μουσειο-
λογία». 

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα οδηγεί στην εκ-
πόνηση διδακτορικής διατριβής και απονομή διδα-
κτορικού διπλώματος στη «Μουσειολογία». Κεντρι-
κός στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 
να διασφαλίσει ότι οι διδάκτορές του έχουν επιστη-
μονική και ερευνητική επάρκεια όχι μόνον στη θεμα-
τική περιοχή, αλλά και στο επιστημονικό πεδίο στο 
οποίο εντάσσεται η διατριβή τους.

Υποψήφιοι για την εκπόνηση διδακτορικής διατρι-
βής στο διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμ-
μα «Μουσειολογίας» είναι οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ισοτίμων Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, οι οποί-
οι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα τουλάχιστον 
μια ξένη γλώσσα σε προχωρημένο επίπεδο. Ειδικότε-
ρες προϋποθέσεις είναι να έχουν τίτλο μεταπτυχια-
κών σπουδών ή ερευνητική εμπειρία ή/και δημοσιευ-
μένο έργο στο επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκει 
η θεματική περιοχή της προτεινόμενης διατριβής ή 
συστατικές επιστολές δύο μελών Δ.Ε.Π. ή υποτροφία 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). 

Αντικείμενο του προγράμματος
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να 

αποδείξουν το προηγούμενο ερευνητικό ενδιαφέρον 
τους στη μουσειολογία είτε έχοντας πραγματοποιή-
σει σε μεταπτυχιακό επίπεδο σχετικές σπουδές, ση-
μειώνοντας υψηλές επιδόσεις και διακρινόμενοι για 
τις ερευνητικές τους ικανότητες, είτε έχοντας προη-
γούμενη ερευνητική σχέση με το αντικείμενο λόγω 
θέσης ή ειδικών ενδιαφερόντων. Η διαδικασία απο-
δοχής των αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων ακο-
λουθεί την αντίστοιχη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων.

Πεδία, τα οποία καλύπτει η έρευνα, είναι τόσο αυ-
τά της ιστορίας μουσείων και της ιστορίας και θεωρί-
ας του συλλέγειν, κοινωνικών συμπεριφορών και οι-
κονομικών μεγεθών που σχετίζονται με τον υλικό και 

της
Μαλαματένιας Σκαλτσά,

καθηγήτριας του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ., 

διευθύντριας του προγράμματος

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
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άυλο πολιτισμό, όσο και αυτά ερευνούν και αναλύουν 
συμπεριφορές και διαδικασίες αναπαράστασης στο 
σχεδιασμό.

Στο διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
«Μουσειολογίας» που οδηγεί σε διδακτορικό, διδά-
σκουν επιστήμονες με αποδεδειγμένα μεγάλη ερευ-
νητική εμπειρία μέσα από προηγούμενη παρακολού-
θηση διατριβών και ερευνητικών θεμάτων, μέσα από 
τη συμμετοχή ή/και εποπτεία διεθνών προγραμμάτων 
έρευνας αλλά και μέσα από εκτεταμένη εμπειρία στο 
εφαρμοσμένο πεδίο, η οποία παρακολουθεί παράλ-
ληλη διατύπωση θεωρητικών μουσειολογικών ζητη-
μάτων.

Υποδομές
Το πρόγραμμα, προκειμένου να διασφαλίσει την 

υψηλή ποιότητα της έρευνας, παρέχει στους υποψή-
φιους διδάκτορες τις κατάλληλες υποδομές για την 
εκπόνηση της διατριβής. Η βιβλιοθήκη του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων, στον �ο όροφο του κτιρίου Α΄ (πρώην 
«κτιρίου εδρών») της Πολυτεχνικής Σχολής διαθέτει 
την πληρέστερη στην Ελλάδα βιβλιογραφία μουσει-
ολογίας, η οποία συμπληρώνεται από εκείνη των παι-
δαγωγικών τμημάτων και του Τμήματος Ιστορίας-Αρ-

χαιολογίας. 
Στον 7ο όροφο του κτιρίου Α΄ της Πολυτεχνικής 

Σχολής, στην ερευνητική μονάδα «Ιστορίας της Τέ-
χνης και Μουσειολογίας», καθώς και στο νέο κτίριο 
των διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
της Πολυτεχνικής Σχολής, το διαπανεπιστημιακό με-
ταπτυχιακό πρόγραμμα της «Μουσειολογίας» διαθέ-
τει χώρο σπουδαστηρίου - μελέτης για ειδικά περιο-
δικά και εκδόσεις που δεν υπάρχουν στην βιβλιοθή-
κη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Παράλληλα, το πρό-
γραμμα συστηματικά εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη του 
τμήματος με το υλικό που είναι απαραίτητο για τη δι-
εξαγωγή εξειδικευμένης έρευνας.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες επωφελούνται, από το 
ευρύ πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
του μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο περι-
λαμβάνει ανοιχτά μαθήματα, σεμινάρια, ημερίδες συ-
μπόσια, καθώς και στοχευμένες εκπαιδευτικές εκδρο-
μές σε μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, με 
τη συνεργασία διακεκριμένων επιστημόνων του μου-
σειακού χώρου και της μουσειακής εκπαίδευσης. Το 
διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της 
«Μουσειολογίας» βρίσκεται σε συνεχή επαφή με πο-
λιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
διασφαλίζοντας έτσι πρόσβαση στα αρχεία τους για 
τους υποψήφιους διδάκτορες.

Οικονομική στήριξη 
των υποψήφιων διδακτόρων

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναγνωρίζει την 
ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των υποψήφιων δι-
δακτόρων και για το λόγο αυτό προβλέπει τη στήρι-
ξή τους όσον αφορά στην ανεύρεση υποτροφιών. Η 
οικονομική υποστήριξη, συνήθως συμπληρωματική, 
παρέχεται μέσω της συμμετοχής των υποψήφιων δι-
δακτόρων σε ερευνητικά προγράμματα, ενώ ενισχύ-
εται οικονομικά η συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές 
εκδρομές του προγράμματος και σε συνέδρια άλλων 
εκπαιδευτικών φορέων. 

Το πρόγραμμα βρίσκεται σ’ επαφή με ιδιωτικούς 
φορείς για την αναζήτηση χορηγιών για υποτροφίες. 
Με τη σειρά τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες συμβάλ-
λουν στη διεξαγωγή των μαθημάτων του μεταπτυχια-
κού προγράμματος.

Λόγω της πρόσφατης εισαγωγής του αντικειμένου 
της μουσειολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τό-
σο σε νέα όσο και σε παλαιότερα τμήματα, η ανάγκη 
για την κάλυψη θέσεων σχετικού διδακτικού προσω-
πικού, όπου η κατοχή διδακτορικού διπλώματος θε-
ωρείται απαραίτητη προϋπόθεση, θα οδηγήσει στην 
απορρόφηση των αποφοίτων διδακτόρων μουσει-
ολογίας. Επίσης οι προϋποθέσεις για την εξέλιξη σε 
υψηλόβαθμες ή διευθυντικές θέσεις στις υπηρεσίες 
του Υπουργείου Πολιτισμού και στα μουσεία θα οδη-
γήσουν, πιστεύουμε, στην απορρόφηση των αποφοί-
των.

π

Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να αποδείξουν 
το προηγούμενο ερευνητικό ενδιαφέρον τους στη 

μουσειολογία είτε έχοντας πραγματοποιήσει σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο σχετικές σπουδές, σημειώνοντας 
υψηλές επιδόσεις και διακρινόμενοι για τις ερευνητικές 
τους ικανότητες, είτε έχοντας προηγούμενη ερευνητική 

σχέση με το αντικείμενο λόγω θέσης ή ειδικών 
ενδιαφερόντων.

»
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Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης, προσφέρει το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπου-
δών ειδίκευσης με τίτλο «Τεχνικές και Μέθοδοι στην 
Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου», το 
οποίο καταλήγει σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευ-
σης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 200�-2002 έως και σήμερα και παρέ-
χει εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα 
του κτηματολογίου, των συστημάτων γεωγραφικών 
πληροφοριών (ΣΓΠ/GIS), της χαρτογραφίας, της γεω-
γραφίας και της διαχείρισης της ανάπτυξης.

Ιστορικά στοιχεία
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών περιλαμ-

βάνει τρεις κατευθύνσεις: 
• «Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Δεδομέ-

νων (GIS), 
• «Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανά-

λυση» και 
• «Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων Ανά-

πτυξης». 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί το Σεπτέμ-

βριο του �997 με διαφορετικό τίτλο από το σημερι-
νό, που ήταν «Σχεδιασμός και Διαχείριση της Τοπικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης» και περιελάμβανε μια 
κατεύθυνση. Η διάρκεια των σπουδών ήταν τέσσε-
ρα εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα ήταν αφιερωμέ-
να στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων 
και τα υπόλοιπα δύο στην εκπόνηση της μεταπτυχι-

Τεχνικές 
και Μέθοδοι 

στην Ανάλυση, 
Σχεδιασμό 

και Διαχείριση 
του Χώρου

ακής διατριβής. Το πρόγραμμα λειτούργησε για δύο 
περιόδους �997-�999 και �999-200�. Πρώτος διευθυ-
ντής του προγράμματος ήταν ο καθηγητής Δημήτρι-
ος Αραμπέλος. 

Στη συνέχεια, το 200� το Τμήμα Αγρονόμων και Το-
πογράφων Μηχανικών βασιζόμενο στην εμπειρία της 
λειτουργίας των δύο περιόδων και εν όψει της χρημα-
τοδότησης από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαί-
δευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ» 
(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ), αποφάσισε να γίνουν κάποιες σημαντι-
κές αλλαγές στο πρόγραμμα. Έτσι, κατ’ αρχάς το πρό-
γραμμα μεταπτυχιακών σπουδών μετονομάστηκε σε 
«Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση Σχεδιασμό και Δι-
αχείριση του Χώρου». Η διάρκεια των σπουδών μειώ-
θηκε από τέσσερα εξάμηνα σε δύο ονομαστικά εξάμηνα 
και αυξήθηκε ο αριθμός των κατευθύνσεων από μία σε 
τρεις. Επίσης προστέθηκαν καινούργια μεταπτυχιακά 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών 
της χώρας με επιστήμονες υψηλής στάθμης στα 
γνωστικά αντικείμενα του «κτηματολογίου», των 

«σύγχρονων γεωδαιτικών εφαρμογών», της «διαχείρισης 
φωτογραμμετρικής παραγωγής και τηλεπισκόπησης σε 

περιβάλλον συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών» και 
των «υδατικών πόρων».

του
Γιάννη Παρασχάκη,

καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ., 

διευθυντή του προγράμματος

Αίθουσα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών για 
τις ανάγκες των 
μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων.
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ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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μαθήματα και η ύλη τους προσαρμόστηκε στις τελευ-
ταίες εξελίξεις των αντίστοιχων γνωστικών περιοχών. 
Επιπλέον για την καλύτερη λειτουργία του προγράμμα-
τος δημιουργήθηκαν δύο καινούργιοι θεσμοί, του συμ-
βούλου και του συντονιστή κατεύθυνσης. Έκτοτε, από 
το ακαδημαϊκό έτος 200�-2002, το πρόγραμμα λειτουρ-
γεί έως και σήμερα με την ίδια δομή. 

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε τη χρονική περίοδο 
2002-200� στο πλαίσιο εξωτερικής αξιολόγησης από 
Έλληνες και ξένους κριτές διεθνούς κύρους. Η πρώτη 
αναμόρφωση του προγράμματος έγινε και αυτή έπει-
τα από εσωτερική αξιολόγηση, στην οποία συμμετεί-
χαν τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος και οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές της περιόδου �997-200�.

Δομή και στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης 

περιλαμβάνει σήμερα τις παρακάτω κατευθύνσεις: 
• «Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Δεδομέ-

νων», 
• «Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανά-

λυση» και 
• «Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων Ανά-

πτυξης».
Στόχοι του προγράμματος είναι: 

► η κάλυψη των αναγκών της χώρας με επιστήμονες 
υψηλής στάθμης, οι οποίοι θα συμβάλουν στην οι-
κονομική, κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη της 

χώρας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
στα γνωστικά αντικείμενα του «κτηματολογίου», 
των «σύγχρονων γεωδαιτικών εφαρμογών», της 
«διαχείρισης φωτογραμμετρικής παραγωγής και 
τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον συστημάτων γεω-
γραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ/GIS)» και των «υδα-
τικών πόρων», 

► η προετοιμασία των μελλοντικών στελεχών των 
Α.Ε.Ι., των ερευνητικών κέντρων και των πάσης 
φύσεως επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έτσι ώστε να 
καταστούν ικανά να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα 
ειδικευμένα στελέχη του εξωτερικού στα παραπά-
νω γνωστικά αντικείμενα, 

► η αξιοποίηση του υπάρχοντος επιστημονικού δυ-
ναμικού του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογρά-
φων Μηχανικών και η ενίσχυση της υλικοτεχνικής 
υποδομής του, 

► η προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών από τον 
ευρύτερο τεχνολογικό χώρο και 

► η προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών από τις 
όμορες χώρες σε πρώτη φάση και από άλλες χώ-
ρες, γενικότερα.

Επαγγελματικές προοπτικές του προγράμματος 
Ο προβλεπόμενος αριθμός των εισακτέων μεταπτυ-

χιακών φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος είναι δεκαπέντε 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (αριθμ. Φ.Ε.Κ. 
�05�/�0.07.0� τ. Β΄ και Φ.Ε.Κ. �2/22.0�.0� τ. Β΄) και ισο-
κατανέμεται στις τρεις κατευθύνσεις. Ο αριθμός αυτός 
μπορεί να προσαυξάνεται έως και �0% επί των εισακτέ-
ων (δηλ. δύο επιπλέον άτομα) για μη μηχανικούς. 

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης 
«Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση Σχεδιασμό και 
Διαχείριση του Χώρου» από την πρώτη στιγμή της λει-
τουργίας του είχε μεγάλη ζήτηση μεταξύ των διπλωμα-
τούχων αγρονόμων και τοπογράφων μηχανικών, αλ-
λά και μεταξύ αποφοίτων άλλων τμημάτων. Όλοι σχε-
δόν οι μέχρι σήμερα απόφοιτοί του έχουν απορροφη-
θεί κυρίως στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, 
στελεχώνοντας οργανισμούς και επιχειρήσεις, όπως 
την «Κτηματολόγιο Α.Ε.», την πολεοδομία, την Κτημα-
τική Εταιρεία του Δημοσίου, τον ΟΠΕ-ΚΕΠΕ κ.τ.λ. Επί-
σης το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έχει κατά 
καιρούς αποδεχτεί αιτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών 
μέσω του Erasmus από μεταπτυχιακούς φοιτητές της 
αλλοδαπής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των 
αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 
που δέχεται το πρόγραμμα να είναι συνήθως τριπλά-
σιος των προσφερομένων θέσεων.

Κριτήρια εισαγωγής
Απαιτήσεις και προϋποθέσεις

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται κατ’ αρ-
χάς δεκτοί για επιλογή διπλωματούχοι μηχανικοί πα-
νεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλο-
δαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων 
τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της 

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του μεταπτυχιακού 
προγράμματος και την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
μπορούν να συνεχίσουν για την απόκτηση διδακτορικού 

διπλώματος, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος και το 

υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Τρισδιάστατη ψηφιακή 
απεικόνιση αστικού 
περιβάλλοντος στο 
πλαίσιο μεταπτυχιακής 
εργασίας
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ημεδαπής ή αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές 
κατευθύνσεις της ανώτατης εκπαίδευσης σε ποσοστό 
�0% επιπλέον επί των εισαγομένων φοιτητών του με-
ταπτυχιακού προγράμματος. 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από �η Ιουνίου 
έως �0η Ιουλίου, έπειτα από προκήρυξη και συνοδεύ-
εται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό του προ-
γράμματος. 

Σπουδές και έρευνα
Το πρόγραμμα προβλέπει την παρακολούθηση τρι-

ών μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο και κα-
τεύθυνση. Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημά-
των διαρκεί δύο εξάμηνα και καταλήγει στην εκπόνη-
ση της μεταπτυχιακής εργασίας. 

Επίσης στις σπουδές περιλαμβάνονται και εργα-
στήρια, διαλέξεις εξειδικευμένων επιστημόνων της 
ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και εκπαιδευτικές 
επισκέψεις. Για την εκπόνηση κάθε μεταπτυχιακής 
εργασίας ορίζεται ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως «επιβλέπων 
καθηγητής» και η παρουσίαση και βαθμολόγησή της 
γίνεται από πενταμελή εξεταστική επιτροπή. Επίσης 
για κάθε ένα μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται με από-
φαση της γενικής συνέλευσης ειδικής σύνθεσης ένα 
μέλος Δ.Ε.Π. ως επιβλέπων σύμβουλος του μεταπτυ-
χιακού φοιτητή. Ο επιβλέπων σύμβουλος παρακολου-
θεί την πορεία του μεταπτυχιακού φοιτητή και τον 
βοηθάει σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σχετι-
κά με τις σπουδές του. 

Τέλος για την καλύτερη λειτουργία των κατευ-
θύνσεων, υπάρχει ένας συντονιστής κατεύθυνσης, ο 
οποίος παρακολουθεί και επιλύει προβλήματα της κα-
τεύθυνσης. 

Υποδομές και έρευνα
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διαθέτει 

ειδική αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία 
περιλαμβάνει δέκα θέσεις εργασίας. Επιπλέον διαθέ-
τει δύο εκτυπωτές λέιζερ DIN A� και Α� και έναν εκτυ-
πωτή ίνκτζετ DIN A�, ψηφιοποιητή (scanner) DIN A0 
υψηλής ακρίβειας και ανάλυσης, καθώς και ψηφιοποι-
ητή DIN A�. 

Για την κάλυψη των αναγκών των μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε φωτοαντίγραφα η αίθουσα διαθέτει φω-
τοαντιγραφικό μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγω-
γής σελίδων μεγέθους ως DIN Α�. Επίσης το μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα διαθέτει όλον τον απαραίτητο τε-
χνολογικό εξοπλισμό για την άρτια εκπαίδευση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές μέσω των μεταπτυχιακών εργασιών συμμε-
τέχουν σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται 
στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. 

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του μετα-
πτυχιακού προγράμματος και την απόκτηση του με-
ταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης οι μεταπτυχια-
κοί φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν για την απόκτη-

ση διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τον εσω-
τερικό κανονισμό λειτουργίας του μεταπτυχιακού 
προγράμματος και το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Χρηματοδότηση - βιωσιμότητα
Με την έναρξή της λειτουργίας το �997 και έως το 

200� το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης «Τεχνι-
κές και Μέθοδοι στην Ανάλυση Σχεδιασμό και Δια-
χείριση του Χώρου» χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο 
του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και 
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) 
από πόρους του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» 
και του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης». 

Στη συνέχεια και για την περίοδο λειτουργίας του 
200�-200� το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε στο πλαί-
σιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ. Από το 200� έως και σήμερα η 
λειτουργία του προγράμματος στηρίζεται στην κρα-
τική επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας. Θα πρέ-
πει, τέλος, να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται η κανε-
νός είδους καταβολή διδάκτρων από τους μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές ή η οποιουδήποτε άλλου τύπου οικο-
νομική συμμετοχή.

π

Έγχρωμος 
ψηφιοποιητής 
υψηλής ανάλυσης 
και ακρίβειας.

Εφαρμογή GIS στο 
Διαδίκτυο στο πλαίσιο 

μεταπτυχιακής 
εργασίας.
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του
Γιάννη Παρασχάκη,

καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ., 

διευθυντή του προγράμματος

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανι-
κών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης διαθέτει αυτόνομα οργανωμένες μεταπτυ-
χιακές σπουδές μέσω του προγράμματος μεταπτυ-
χιακών σπουδών ειδίκευσης με τίτλο «Γεωπληροφο-
ρική», το οποίο καταλήγει σε μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευσης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 200�-2002 ανελλιπώς έως 
και σήμερα και παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στα 
γνωστικά αντικείμενα της τοπογραφίας, γεωδαισί-
ας, φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης και υδατι-
κών πόρων.

Ιστορικά στοιχεία
Από το Σεπτέμβριο του �997 ξεκίνησε να λειτουρ-

γεί στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανι-
κών το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευ-
σης με τον τίτλο «Γεωπληροφορική». 

Γεωπληροφορική 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της «Γεωπληροφο-
ρικής» περιελάμβανε τρείς κατευθύνσεις και είχε δι-
άρκεια σπουδών τεσσάρων εξαμήνων. Τα δύο πρώ-
τα εξάμηνα ήταν αφιερωμένα στη διδασκαλία των με-
ταπτυχιακών μαθημάτων και τα υπόλοιπα δύο στην 
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Το πρόγραμ-
μα λειτούργησε με μικρές παρεμβάσεις για δυο περι-
όδους �997-�999 και �999-200�. Πρώτος διευθυντής 
του προγράμματος εκλέχθηκε ο καθηγητής Δημήτρι-
ος Αραμπέλος. 

Στη συνέχεια, το 200� το Τμήμα Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών βασιζόμενο στην εμπειρία 
της λειτουργίας των δύο περιόδων αποφάσισε να 
κάνει κάποιες σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα. 
Έτσι, κατ’ αρχάς η διάρκεια των σπουδών μειώθηκε 
από τα τέσσερα εξάμηνα στα δύο ονομαστικά εξάμη-
να και αυξήθηκε ο αριθμός των κατευθύνσεων από 
τρείς σε τέσσερις. Επίσης αναμορφώθηκαν τα μετα-
πτυχιακά μαθήματα και η ύλη τους προσαρμόστηκε 
στις τελευταίες εξελίξεις των αντίστοιχων γνωστικών 
περιοχών. Επιπλέον για την καλύτερη λειτουργία του 
προγράμματος δημιουργήθηκαν δύο καινούργιοι θε-
σμοί. Ο ένας ήταν αυτός του συμβούλου και ο άλλος 
του συντονιστή κατεύθυνσης. Έκτοτε, από το ακαδη-
μαϊκό έτος 200�-2002 το πρόγραμμα της «Γεωπληρο-
φορικής» λειτουργεί έως και σήμερα με την ίδια δομή 
και των ίδιο τρόπο. 

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε τη χρονική περίοδο 
2002-200� στο πλαίσιο εξωτερικής αξιολόγησης από 
Έλληνες και ξένους κριτές διεθνούς κύρους. Η πρώ-
τη αναμόρφωση του προγράμματος έγινε έπειτα από 

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του μεταπτυχιακού 
προγράμματος και την απόκτηση του μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης οι μεταπτυχιακού φοιτητές 

μπορούν να συνεχίσουν για την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος και το 
υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Παρακολούθηση μικρομετακινήσεων σε φράγμα της 
Δ.Ε.Η. στο πλαίσιο μεταπτυχιακής εργασίας.
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ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
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εσωτερική αξιολόγηση στην οποία συμμετείχαν τα 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές της περιόδου �997-200�.

Δομή και στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω κατευ-

θύνσεις: 
• «Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακριβείας», 
• «Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρμογές», 
• «Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής και 

Τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον ΣΓΠ» και 
• «Υδατικοί Πόροι». 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι: 
► η κάλυψη των αναγκών της χώρας με επιστήμονες 

υψηλής στάθμης, οι οποίοι θα συμβάλουν στην οι-
κονομική, κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη της 
χώρας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
στα γνωστικά αντικείμενα της τοπογραφίας, της 
γεωδαισίας, της φωτογραμμετρίας, της τηλεπισκό-
πησης και της υδρολογίας, 

► η προετοιμασία των μελλοντικών στελεχών των 
Α.Ε.Ι., των ερευνητικών κέντρων και των πάσης 
φύσεως επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έτσι ώστε να 
καταστούν ικανά να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα 
ειδικευμένα στελέχη του εξωτερικού στα παραπά-
νω γνωστικά αντικείμενα, 

► η αξιοποίηση του υπάρχοντος επιστημονικού δυ-
ναμικού του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογρά-
φων Μηχανικών και η ενίσχυση της υλικοτεχνικής 
υποδομής του, 

► η προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών από τον 
ευρύτερο τεχνολογικό χώρο και 

► η προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών από τις 
όμορες χώρες σε πρώτη φάση και από άλλες χώ-
ρες γενικότερα.

Επαγγελματικές προοπτικές του προγράμματος 
Ο προβλεπόμενος αριθμός των εισακτέων μετα-

πτυχιακών φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος είναι δε-
καπέντε σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (αριθμ. 
Φ.Ε.Κ. �05�/�0.07.0� τ. Β΄ και �27�25/Β7/2�.�2.2002) 
και ισοκατανέμεται στις τέσσερις κατευθύνσεις. Ο 
αριθμός αυτός μπορεί να αυξάνεται έως και �0% επί 
των εισακτέων (δηλ. δύο επιπλέον άτομα) για μη μη-
χανικούς. 

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευ-
σης της «Γεωπληροφορικής» από την πρώτη στιγμή 
της λειτουργίας του είχε μεγάλη απήχηση και υψηλή 
ζήτηση μεταξύ των διπλωματούχων αγρονόμων και 
τοπογράφων μηχανικών και όχι μόνο. Όλοι σχεδόν οι 
μέχρι σήμερα απόφοιτοί του έχουν απορροφηθεί κυ-
ρίως στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, στε-
λεχώνοντας οργανισμούς και επιχειρήσεις, όπως την 
«Κτηματολόγιο Α.Ε.», την πολεοδομία, την Κτηματι-
κή Εταιρεία του Δημοσίου, του ΟΠΕΚΕΠΕ κ.τ.λ. Επί-
σης το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έχει κα-
τά καιρούς αποδεχτεί αιτήσεις μεταπτυχιακών φοι-

τητών μέσω του Erasmus από Πολωνία, Τουρκία και 
Ιταλία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των αιτή-
σεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών που 
δέχεται το πρόγραμμα να είναι περισσότερο από δι-
πλάσιος των προσφερομένων θέσεων.

Κριτήρια εισαγωγής
Απαιτήσεις και προϋποθέσεις

Στο πρόγραμμα γίνονται κατ’ αρχάς δεκτοί για επι-
λογή διπλωματούχοι μηχανικοί πανεπιστημιακής εκ-
παίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής. Επίσης γί-
νονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων τμημάτων συγγε-
νούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις της 
ανώτατης εκπαίδευσης σε ποσοστό �0% επιπλέον επί 
των εισαγομένων φοιτητών του μεταπτυχιακού προ-
γράμματος. 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από �η Ιουνίου 
έως �0η Ιουλίου, έπειτα από προκήρυξη και συνοδεύ-
εται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό του προ-
γράμματος. 

Σπουδές και έρευνα
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προβλέπει την πα-

ρακολούθηση τριών μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά 

Μόνιμος σταθμός 
GPS ενταγμένος 

στο διεθνές 
δίκτυο της IAG.

Όλοι σχεδόν οι μέχρι σήμερα απόφοιτοι του προγράμματος 
έχουν απορροφηθεί κυρίως στο δημόσιο αλλά και 
στον ιδιωτικό τομέα, στελεχώνοντας οργανισμούς 

και επιχειρήσεις, όπως την «Κτηματολόγιο Α.Ε.», την 
πολεοδομία, την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, του 

ΟΠΕΚΕΠΕ κ.τ.λ.
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εξάμηνο και κατεύθυνση. Η διδασκαλία των μεταπτυ-
χιακών μαθημάτων διαρκεί δύο εξάμηνα και καταλή-
γει στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. 

Επίσης στις σπουδές περιλαμβάνονται και εργα-
στήρια, διαλέξεις εξειδικευμένων επιστημόνων της 
ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και εκπαιδευτικές 
επισκέψεις. Για την εκπόνηση κάθε μεταπτυχιακής 
εργασίας ορίζεται ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως «επιβλέπων 
καθηγητής» και η παρουσίαση και βαθμολόγησή της 
γίνεται από πενταμελή εξεταστική επιτροπή. Επίσης 
για κάθε ένα μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται με από-
φαση της γενικής συνέλευσης ειδικής σύνθεσης ένα 
μέλος Δ.Ε.Π. ως επιβλέπων σύμβουλος του μεταπτυ-
χιακού φοιτητή. Ο επιβλέπων σύμβουλος παρακολου-
θεί την πορεία του μεταπτυχιακού φοιτητή και τον 
βοηθάει σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σχετι-
κά με τις σπουδές του. 

Τέλος, για την καλύτερη λειτουργία των κατευ-
θύνσεων, υπάρχει ένας συντονιστής κατεύθυνσης, ο 
οποίος παρακολουθεί και επιλύει προβλήματα της κα-
τεύθυνσης. 

Υποδομές και έρευνα
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευ-

σης διαθέτει ειδική αίθουσα ηλεκτρονικών υπολο-

γιστών, η οποία περιλαμβάνει δέκα θέσεις εργασί-
ας. Επιπλέον διαθέτει δύο εκτυπωτές λέιζερ DIN A� 
και Α� και έναν εκτυπωτή ίνκτζετ DIN A�, ψηφιοποι-
ητή DIN A0 υψηλής ακρίβειας και ανάλυσης, καθώς 
και ψηφιοποιητή DIN A�. Για την κάλυψη των ανα-
γκών των μεταπτυχιακών φοιτητών σε φωτοαντίγρα-
φα η αίθουσα διαθέτει φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 
με δυνατότητα αναπαραγωγής σελίδων μεγέθους ως 
DIN Α�. Επίσης το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαθέ-
τει όλον τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για 
την άρτια εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών. 
Επίσης μέσω των μεταπτυχιακών εργασιών οι μετα-
πτυχιακοί φοιτητές είναι δυνατό να συμμετέχουν σε 
ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται στο Τμή-
μα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. 

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του μετα-
πτυχιακού προγράμματος και την απόκτηση του με-
ταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης οι μεταπτυχια-
κού φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν για την από-
κτηση διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μεταπτυχιακού 
προγράμματος και το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Χρηματοδότηση - βιωσιμότητα
Με την έναρξή της λειτουργίας το �997 και έως 

το 200� το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ει-
δίκευσης της «Γεωπληροφορικής» χρηματοδοτήθηκε 
στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκ-
παίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» 
(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) από πόρους του «Ευρωπαϊκού Κοινωνι-
κού Ταμείου» και του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης». 

Στη συνέχεια και για την περίοδο λειτουργίας του 
200�-200� το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε στο πλαί-
σιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ. Από το 200� έως και σήμερα η 
λειτουργία του προγράμματος στηρίζεται στην κρα-
τική επιχορήγηση. Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι 
δεν προβλέπεται η κανενός είδους καταβολή διδά-
κτρων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή η οποι-
ουδήποτε άλλου τύπου οικονομική συμμετοχή. 

π

Αίθουσα διδασκαλίας 
του μεταπτυχιακού 

προγράμματος.

Αίθουσα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών του 
μεταπτυχιακού 
προγράμματος
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Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

από την αρχή της ίδρυσή του παρείχε μεταπτυχιακές 
σπουδές επιπέδου διδακτορικού. Εδώ και μια δεκαε-
τία περίπου διαθέτει δυο οργανωμένα προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία εκτός από το με-
ταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης που παρέχουν, οδη-
γούν και σε διδακτορικό. 

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών καλύ-
πτουν όλες τις επιστημονικές περιοχές του Τμήματος 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και έχουν 
τίτλο «Γεωπληροφορική» και «Τεχνικές και Μέθοδοι 
στην Ανάλυση Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου». 
Τα συγκεκριμένα προγράμματα λειτουργούν από το 
ακαδημαϊκό έτος 200�-2002 ανελλιπώς έως και σήμε-
ρα και εκτός του ότι παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις 
οδηγούν σε διδακτορικό στα γνωστικά αντικείμενα 
της τοπογραφίας, της γεωδαισίας, της φωτογραμμε-
τρίας, της τηλεπισκόπησης, των υδραυλικών έργων, 
των συγκοινωνιακών έργων, του κτηματολογίου, των 
συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ/GIS), 
της χαρτογραφίας, της γεωγραφίας, της χωροταξίας - 
πολεοδομίας και της διαχείρισης της ανάπτυξης.

     
Ιστορικά στοιχεία

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
άρχισαν να λειτουργούν το Σεπτέμβριο του �997 

με τίτλους: 
• «Γεωπληροφορική» με τρεις κατευθύνσεις και 
• «Σχεδιασμός και Διαχείριση της Τοπικής και Περι-

φερειακής Ανάπτυξης» με μια κατεύθυνση. 
Η διάρκεια των σπουδών ήταν τα τέσσερα εξάμη-

να. Τα δύο πρώτα εξάμηνα ήταν αφιερωμένα στη δι-
δασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων και τα υπό-
λοιπα δύο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατρι-
βής. Τα προγράμματα λειτούργησαν με μικρές παρεμ-
βάσεις για δύο περιόδους �997-�999 και �999-200�. 
Πρώτος διευθυντής και των δύο μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων ήταν ο καθηγητής Δημήτριος Αραμπέλος. 
Στη συνέχεια το 200� το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπο-
γράφων Μηχανικών βασιζόμενο στην εμπειρία της 
λειτουργίας των δύο περιόδων αποφάσισε να κάνει 
κάποιες σημαντικές αλλαγές στα προγράμματα. 

Έτσι κατ’ αρχάς η διάρκεια των σπουδών μειώθηκε 
από τα τέσσερα εξάμηνα σε δύο ονομαστικά εξάμηνα. 
Επίσης αυξήθηκε ο αριθμός των κατευθύνσεων στη 
μεν «Γεωπληροφορική» από τρείς σε τέσσερις, ενώ 
το πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Διαχείριση της Το-

Διδακτορικό 
δίπλωμα 

στην επιστήμη 
του αγρονόμου 

και τοπογράφου 
μηχανικού

Σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα της «Γεωπληροφορικής» 
και των «Τεχνικών και Μεθόδων στην Ανάλυση Σχεδιασμό 

και Διαχείριση του Χώρου».

»

του
Γιάννη Παρασχάκη,

καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ., 

διευθυντή του προγράμματος

Δημιουργία μόνιμου 
σταθμού GPS στο 

πλαίσιο διδακτορικής 
διατριβής

ΠΗ
ΓΗ

: Φ
Ω

Τ.
 Α

ΡΧ
ΕΙ

Ο
 Γ.

 Π
ΑΡ

ΑΣ
ΧΑ

ΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ│ΤΕΥΧΟΣ 21│  ��

πικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» μετονομάστη-
κε σε «Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση Σχεδια-
σμό και Διαχείριση του Χώρου» και αυξήθηκε ο αριθ-
μός των κατευθύνσεων σε τρεις. Επίσης αναμορφώ-
θηκαν όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και των δύο 
προγραμμάτων και η ύλη τους προσαρμόστηκε στις 
τελευταίες εξελίξεις των αντίστοιχων γνωστικών πε-
ριοχών. Τα προγράμματα αξιολογήθηκαν τη χρονική 
περίοδο 2002-200� στο πλαίσιο εξωτερικής αξιολόγη-
σης από Έλληνες και ξένους κριτές διεθνούς κύρους, 
ενώ ήδη είχαν αξιολογηθεί από εσωτερική αξιολόγη-
ση στην οποία συμμετείχαν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές της περιόδου �997-200�.

Κριτήρια εισαγωγής
Απαιτήσεις και προϋποθέσεις

Υποψήφιοι διδάκτορες για την απόκτηση διδακτο-
ρικού διπλώματος του Τμήματος Αγρονόμων και Το-
πογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. μπορούν να είναι: 
• κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 

του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχα-
νικών του Α.Π.Θ., 

• κάτοχοι ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ει-
δίκευσης ομοταγούς πανεπιστημιακού ιδρύματος 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε επιστημονική 
περιοχή συναφή με τις διαλαμβανόμενες στα προ-
γράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. 
Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων διδακτό-

ρων της πρώτης περίπτωσης γίνεται από τη συντο-
νιστική επιτροπή των προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών, μετά τη λήξη του 2ου εξαμήνου του προ-
γράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από αί-
τηση των ενδιαφερομένων, η οποία συνοδεύεται από 

σχετική εισήγηση του προτεινόμενου ως επιβλέπο-
ντα καθηγητή. Στη δεύτερη περίπτωση η συντονιστι-
κή επιτροπή επιλέγει τους υποψήφιους, με βάση τα 
σχετικά δικαιολογητικά και τη σχετική εισήγηση του 
προτεινόμενου επιβλέποντα καθηγητή. 

Επίσης ως υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να γί-
νουν δεκτοί για επιλογή και πτυχιούχοι ομοταγούς 
πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλ-
λοδαπής, σε επιστημονική περιοχή συναφή με τις δι-
αλαμβανόμενες στα προγράμματα σπουδών του Τμή-
ματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, χωρίς 
να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευ-
σης. Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων διδακτό-
ρων της περίπτωσης αυτής γίνεται από τη συντονι-
στική επιτροπή, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερο-
μένων, η οποία συνοδεύεται από όλα εκείνα τα απα-
ραίτητα ερευνητικά, επιστημονικά και επαγγελματικά 
στοιχεία, που μπορούν να τεκμηριώσουν την αίτηση 
του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση θα πρέπει να συνο-
δεύεται και από σχετική εισήγηση του προτεινόμενου 
ως επιβλέποντα καθηγητή. Και στις δύο περιπτώσεις 
κάθε θέση υποψήφιου διδάκτορα αντιστοιχεί αμφι-
μονοσήμαντα σε θέμα διδακτορικής διατριβής, το 
οποίο προτείνεται από μέλος ή από μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό. Η γενική συ-
νέλευση ειδικής σύνθεσης του τμήματος αποφασίζει 
για την τελική επιλογή και ανακήρυξη των υποψήφι-
ων διδακτόρων μετά τη σχετική τεκμηριωμένη εισή-
γηση της συντονιστικής επιτροπής.

Εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής
Μετά την ανακήρυξη του κάθε υποψήφιου διδά-

κτορα, η γενική συνέλευση ειδικής σύνθεσης μετά 
από πρόταση των οικείων τομέων στη συντονιστική 
επιτροπή και σχετική εισήγηση της δεύτερης, ορίζει 
την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανι-
κών συγγενούς αντικειμένου, στην οποία συμμετέχει 
και το μέλος που εισηγήθηκε την αίτηση του υποψήφι-
ου διδάκτορα, ο οποίος προτείνεται ως ο επιβλέπων 
καθηγητής της διδακτορική διατριβής του υποψήφι-
ου. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή προτείνει 
στον υποψήφιο διδάκτορα και εισηγείται στη γενική 
συνέλευση ειδικής σύνθεσης το θέμα της διδακτορι-
κής διατριβής και το γενικό προσωρινό τίτλο της. Ο 
οριστικός τίτλος της διδακτορικής διατριβής κατατί-
θεται από τον υποψήφιο διδάκτορα και τον επιβλέπο-
ντα καθηγητή στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή 
ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκ-
πόνησης. Ο επιβλέπων καθηγητής και η τριμελής συμ-
βουλευτική επιτροπή παρακολουθούν την πορεία της 
διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα 
και εισηγούνται στη συντονιστική επιτροπή για θέμα-
τα που τον αφορούν. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ο υπο-
ψήφιος διδάκτορας υποβάλλει στη τριμελή συμβου-
λευτική επιτροπή έκθεση δραστηριοτήτων. Επιπλέον, 

»
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όποτε κρίνεται απαραίτητο από την τριμελή συμβου-
λευτική επιτροπή παρουσιάζει σε ανοικτή διάλεξη θέ-
μα σχετικό με την ερευνητική εργασία. 

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή είναι υποχρε-
ωμένη να υποβάλει ετήσια έκθεση προόδου του υπο-
ψήφιου διδάκτορα στη συντονιστική επιτροπή του 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. 
Σε περίπτωση μη υποβολής από τον υποψήφιο διδά-
κτορα έκθεσης δραστηριοτήτων για δύο διαδοχικά 
εξάμηνα, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δικαι-
ούται να προτείνει τη διακοπή της εκπόνησης της δι-
δακτορικής διατριβής. 

Επίσης μετά από εισήγηση της τριμελούς συμβου-
λευτικής επιτροπής και έγκριση της συντονιστικής 
επιτροπής, ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να με-
ταβεί σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
για συνεργασία με άλλους επιστήμονες, προετοιμα-
σία και εκπόνηση τμήματος του έργου που του έχει 
ανατεθεί στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής δι-
ατριβής. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο ο ελά-
χιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής 
είναι τα τρία έτη από τη στιγμή κατάθεσης του θέμα-
τος από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Ο μέγι-
στος χρόνος εκπόνησης δε μπορεί να υπερβαίνει υπό 
κανονικές συνθήκες τα πέντε έτη.

Αξιολόγηση και απονομή 
διδακτορικού διπλώματος

Η τελική αξιολόγηση και κρίση της διδακτορικής 
διατριβής γίνεται από επταμελή εξεταστική επιτρο-
πή σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η σύγκλιση 
της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής γίνεται με ευ-
θύνη του επιβλέποντα καθηγητή. Η παρουσίαση της 
διδακτορικής διατριβής γίνεται δημοσίως. Μετά την 
έγκριση της διδακτορικής διατριβής ο επιβλέπων κα-

θηγητή διαβιβάζει στη γενική συνέλευση ειδικής σύν-
θεσης το πρακτικό της δημόσιας παρουσίασης, της 
εξέτασης, της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης της 
διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου, υπογεγραμ-
μένο από όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής. Η αναγόρευση του υποψήφιου διδάκτορα 
σε διδάκτορα και η σχετική ορκωμοσία του, γίνεται 
από τη γενική συνέλευση ειδικής σύνθεσης σε ανοι-
κτή συνεδρίαση στην οποία παρίσταται και ο πρύτα-
νης του Α.Π.Θ. ή ένας από τους αντιπρυτάνεις.

π

Δημιουργία 
τρισδιάστατης 

απεικόνισης 
μνημείου στο πλαίσιο 

διδακτορικής διατριβής.
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Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών στη «Διοίκηση Παραγωγικών Συστημά-

των» είναι η εφαρμοσμένη μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
των διπλωματούχων μηχανικών σε θέματα διοίκησης 
παραγωγικών συστημάτων, σε επίπεδο μεταπτυχια-
κού διπλώματος ειδίκευσης και η θεωρητική - ερευνη-
τική μετεκπαίδευση των διπλωματούχων μηχανικών 
στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο σε επίπεδο διδακτορι-
κού διπλώματος.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το �99� 
στη βάση της υπουργικής απόφασης Β7/52β (Φ.Ε.Κ. 
7��, τ. Β ,́ �7-7-�99�), που τροποποιήθηκε το 2002 
(Φ.Ε.Κ. �57� τ. Β ,́ ��-�2-2002). Το πρόγραμμα χρημα-
τοδοτήθηκε από τα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι και ΙΙ για το διάστη-
μα �-5-�99� έως 29-2-200�. Στη συνέχεια το πρόγραμ-
μα λειτούργησε μέχρι ��-�-200� επικεντρωμένο πλή-
ρως στο σκέλος της εκπαίδευσης υποψηφίων διδα-
κτόρων.

Διοίκηση 
Παραγωγικών 

Συστημάτων

του
Γιώργου Ταγαρά,

καθηγητή του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., 

διευθυντή του προγράμματος

Την ουσιαστική ευθύνη λειτουργίας του προγράμ-
ματος είχε εξαρχής ο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με διευθυ-
ντή τον ομότιμο πλέον καθηγητή Δημήτριο Ψωϊνό, 
τον οποίο διαδέχθηκε στη διεύθυνση του προγράμ-
ματος το 2000 ο καθηγητής Γιώργος Ταγαράς.

Το πρόγραμμα σπουδών 
Σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακού διπλώ-

ματος ειδίκευσης στη «Διοίκηση Παραγωγικών Συστη-
μάτων» είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων 
για την ανάλυση, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσε-
ων του δευτερογενούς κυρίως τομέα σε μηχανικούς, 
που θα κληθούν να καλύψουν στελεχιακές θέσεις αυ-
τών των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, αντικείμενο του 
προγράμματος είναι η διερεύνηση των βασικών λει-
τουργιών κάθε παραγωγικού συστήματος, δηλαδή 
των λειτουργιών της διοίκησης, της παραγωγής, του 
εφοδιασμού, της εμπορίας και της οικονομικής διαχεί-
ρισης. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρουσιάζονται 
τόσο οι τεχνικές και οι μέθοδοι οργάνωσης και βελ-
τιστοποίησης της κάθε λειτουργίας ξεχωριστά, όσο 
και οι αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν ανάμεσά τους, 
ώστε να γίνει κατανοητή η συνολική λειτουργία του 
παραγωγικού συστήματος.

Επισημαίνεται ότι μεγάλο μέρος των γνώσεων και 
τεχνικών που διδάσκονται στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος βρίσκουν εφαρμογή και στον τομέα της παρο-
χής υπηρεσιών, όπου απασχολούνται διπλωματούχοι 

Η λειτουργία του προγράμματος έχει ανασταλεί από το 2004 
αφενός λόγω της ολοκλήρωσης της περιόδου χρηματοδότησης 

από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και αφετέρου λόγω της αδυναμίας του 
μειωμένου προσωπικού Δ.Ε.Π. του Τομέα Βιομηχανικής 

Διοίκησης να επωμισθεί το αυξημένο διδακτικό και διοικητικό 
φορτίο που συνεπάγεται η υποστήριξη του προγράμματος.
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μηχανικοί σε συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά. Επομέ-
νως, ο όρος «παραγωγικό σύστημα» θα πρέπει να ερ-
μηνεύεται με την ευρεία του έννοια, δηλαδή όχι μόνο 
ως σύστημα παραγωγής προϊόντων αλλά και ως σύ-
στημα παροχής υπηρεσιών.

Κατά την πρώτη (δοκιμαστική) περίοδο λειτουργί-
ας του προγράμματος, το ακαδημαϊκό έτος �99�-’99, 
υλοποιήθηκαν δύο παράλληλα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα ειδίκευσης. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του 
προγράμματος για το πρώτο (πλήρους παρακολούθη-
σης) ήταν ένα ημερολογιακό έτος, ενώ για το δεύτερο 
(μερικής παρακολούθησης) ήταν δύο ημερολογιακά 
έτη. Η δεύτερη περίοδος λειτουργίας του προγράμ-
ματος περιλάμβανε ένα μόνο μεταπτυχιακό πρόγραμ-
μα ειδίκευσης πλήρους παρακολούθησης με διάρκεια 
ένα έτος. Οι δύο πρώτες περίοδοι λειτουργίας ολο-
κληρώθηκαν το έτος 2000 και μέχρι τότε είχαν απο-
φοιτήσει συνολικά 2� μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα παρακο-
λούθησης και σε εργαζόμενους μηχανικούς, αποφα-
σίστηκε τελικά το πρόγραμμα μαθημάτων να διαρ-
θρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά τη διάρ-
κεια των οποίων κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος 
να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε εν-
νέα συνολικά μαθήματα (έξι υποχρεωτικά και τρία επι-
λογής). Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου αρχί-
ζει και η διαδικασία εκπόνησης της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας, η οποία ολοκληρώνεται εντός 
εξαμήνου από τη λήξη των μαθημάτων και των εξετά-
σεων του τρίτου εξαμήνου. 

Η τρίτη περίοδος λειτουργίας του μεταπτυχιακού 
προγράμματος ειδίκευσης ολοκληρώθηκε το Νοέμ-
βριο του 2002 και η τέταρτη το Δεκέμβριο του 200�. 
Συνολικά από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπου-
δών ειδίκευσης έχουν αποφοιτήσει μέχρι σήμερα 59 
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα βασικά ποσοτικά στοιχεία 
του προγράμματος, που αφορούν τη λειτουργία του 
συνολικά από την έναρξή του συνοψίζονται στον πα-
ραπλεύρως πίνακα. Σημειώνεται ότι �0 απόφοιτοι του 
μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης συνέχισαν 
τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε επίπεδο διδακτο-
ρικού και 5 από αυτούς έχουν ήδη αποκτήσει διδα-
κτορικά διπλώματα.

Τρέχουσα κατάσταση, σκοπιμότητα συνέχισης
Η λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος 

ειδίκευσης στη Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων 
έχει ανασταλεί από το 200�. Η αρνητική αυτή εξέλιξη 
οφείλεται σε δύο συσχετιζόμενους λόγους:
► Το κύριο βάρος και την ευθύνη του διδακτικού έρ-

γου έφεραν εξαρχής τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Βιο-
μηχανικής Διοίκησης, των οποίων ο αριθμός παρέ-
μεινε πολύ μικρός, παρά την αύξηση σχεδόν κατά 
50% του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών κατά τη τελευταία δε-
καετία. Η παρατεταμένη ποσοτική ανεπάρκεια του 
επιστημονικού προσωπικού του Τομέα Βιομηχανι-

κής Διοίκησης είχε ως επακόλουθο την αδυναμία 
του να εξακολουθήσει να επωμίζεται το αυξημένο 
διδακτικό και διοικητικό φορτίο που συνεπάγεται 
η υποστήριξη του προγράμματος. 

► Η ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου 
από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. κατέστησε ουσιαστικά αδύνα-
τη τη συνέχιση του προγράμματος με τις ίδιες υψη-
λές ποιοτικές προδιαγραφές. 
Η αναστολή λειτουργίας του μεταπτυχιακού προ-

γράμματος ειδίκευσης δεν είναι πάντως μόνιμη. Εφό-

Η τελική 
διαμόρφωση του 

προγράμματος 
σπουδών του 

μεταπτυχιακού 
διπλώματος 
ειδίκευσης. 

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παροχή 
των απαραίτητων γνώσεων για την ανάλυση, οργάνωση και 
διοίκηση επιχειρήσεων του δευτερογενούς κυρίως τομέα σε 

μηχανικούς, που θα κληθούν να καλύψουν στελεχιακές θέσεις 
αυτών των επιχειρήσεων.
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Ποσοτικά στοιχεία και δείκτες του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης

Ονομασία δείκτη Μονάδα 
μέτρησης

Δοκιμαστική 
περίοδος 

(1998-2000)

Δεύτερη 
περίοδος

(1999-2000)

Τρίτη 
περίοδος

(2000-2002)

Τέταρτη 
περίοδος

(2001-2003)

Αθροιστικά 
από την 

έναρξη του 
ΠΜΣ μέχρι 

σήμερα
Εγγραφέντες άνδρες στο 
πρόγραμμα

Πλήθος 
ατόμων �� 7 �2 (��)* �� ��

Εγγραφείσες γυναίκες στο 
πρόγραμμα

Πλήθος 
ατόμων 9 �  7 (9)* � 2�

Σύνολο εγγραφέντων Πλήθος 
ατόμων 22 �� �9 (2�)* �9 7�

Υπότροφοι άνδρες Πλήθος 
ατόμων � 5 � � ** ��

Υπότροφες γυναίκες Πλήθος 
ατόμων 5 � � � ** �0

Σύνολο υποτρόφων Πλήθος 
ατόμων �� � 5 � ** 2�

Αριθμός αιτούντων 
φοιτητών για εισαγωγή στο 
πρόγραμμα

Πλήθος 
ατόμων �7 �� �9 �0 �77

Αριθμός εγγραφέντων στο 
πρόγραμμα ως ποσοστό επί 
των αιτούντων

Ποσοστό 
(%) ��% �5% �9% ��% �0%

Αριθμός αποφοιτησάντων 
μεταπτυχιακών φοιτητών

Πλήθος 
ατόμων �9 9 �7 �� 59

Ποσοστό αποφοιτησάντων 
μεταπτυχιακών φοιτητών 
ως ποσοστό επί των αρχικά 
εγγραφέντων

Ποσοστό 
(%) ��% �2% 7�% 7�% ��%

Αριθμός φοιτητών που 
διέκοψαν την φοίτηση για 
προσωπικούς λόγους

Πλήθος 
ατόμων � 0 � 5 9

Αριθμός φοιτητών που 
διαγράφηκαν λόγω 
απόρριψης σε μαθήματα 

Πλήθος 
ατόμων 0 0 � 0 �

Αριθμός φοιτητών που 
ανέστειλαν την φοίτηση

Πλήθος 
ατόμων 2 2 0 0 �

Μαθήματα που διδάχθηκαν Πλήθος 2� �� �� �� 5� 
Μέσος χρόνος αποφοίτησης Μήνες �9 �2  2�  22 20 

* Συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών που ανέστειλαν την φοίτηση σε προηγούμενα εξάμηνα.
** Συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων διδακτόρων.

• Μεγάλο αριθμό υποψηφίων που υπερκαλύπτει τον 
αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

• Υψηλό βαθμό ικανοποίησης των αποφοίτων από 
την ποιότητα του προγράμματος και τη συμβολή 
του στην εξεύρεση ικανοποιητικής εργασίας. Τα 
στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από τα αποτε-
λέσματα έρευνας που διεξήχθη το 2002 στους 2� 
μέχρι τότε απόφοιτους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
ο μέσος βαθμός συνολικής αξιολόγησης του προ-
γράμματος ήταν �,�9 στην κλίμακα � έως 5 (άρι-
στα) και η χαμηλότερη βαθμολογία ήταν �.

π

σον επιλυθούν τα προβλήματα διδακτικού προσωπι-
κού και χρηματοδότησης και λήξει η εκκρεμότητα της 
επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με τις με-
ταπτυχιακές σπουδές, το πρόγραμμα μπορεί να επα-
ναλειτουργήσει αμέσως. Άλλωστε η σκοπιμότητα συ-
νέχισης της λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Παραγωγικών Συστη-
μάτων τεκμηριώνεται από την υψηλή ποιότητα και τις 
θετικές προοπτικές του συγκεκριμένου προγράμμα-
τος, που αποδεικνύονται κυρίως από τα ακόλουθα:
• Ύπαρξη δοκιμασμένου προγράμματος σπουδών 

τόσο στη συνολική δομή, όσο και στο περιεχόμενο 
και το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων.

»
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Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, η διαδικασία 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ξεκινάει με αί-

τηση του ενδιαφερομένου προς τον επιβλέποντα κα-
θηγητή, σε συνεργασία με τον οποίο προσδιορίζεται 
το ενδεικτικό θέμα της διατριβής. Στη συνέχεια, κατό-
πιν εισηγήσεως του επιβλέποντος, η γενική συνέλευ-
ση ειδικής σύνθεσης του τμήματος εγκρίνει το ενδει-
κτικό θέμα και ορίζει την τριμελή συμβουλευτική επι-
τροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος Μηχανολόγων Μηχανικών ή και άλλων τμημάτων 
του Α.Π.Θ. ή άλλων ημεδαπών Α.Ε.Ι.

Προϋποθέσεις αποδοχής
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση εκπό-

νησης της διατριβής είναι η κατοχή διπλώματος πο-
λυτεχνικής σχολής Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ισοδύνα-
μου πτυχίου του εξωτερικού. Για να θεωρηθεί ισοδύ-
ναμο το πτυχίο ιδρύματος του εξωτερικού, θα πρέπει 
να ανταποκρίνεται σε πενταετή κύκλο σπουδών. Γί-
νονται επίσης δεκτοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών, ακόμη και αν το πρώτο τους πτυχίο δεν 
αντιστοιχεί σε πενταετή κύκλο σπουδών. Σε περίπτω-
ση που ο υποψήφιος δεν πληροί τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, η γενική συνέλευση ειδικής σύνθεσης ορί-
ζει αριθμό μαθημάτων, που ο υποψήφιος οφείλει να 
παρακαλουθήσει και να εξεταστεί σε αυτά επιτυχώς, 
προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής. Με βάση τα στατιστικά στοι-
χεία της τελευταίας �0-ετίας, το 90% των διδακτόρων 
είναι απόφοιτοι του ιδίου τμήματος, ενώ από το υπό-
λοιπο �0%, οι μισοί προέρχονται από πολυτεχνικές 
σχολές άλλων ιδρυμάτων.

Εκπόνηση του διδακτορικού
Η συμβουλευτική επιτροπή παρακολουθεί την πο-

ρεία του υποψηφίου και τον καθοδηγεί με κάθε πρό-
σφορο μέσο καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της δια-
τριβής. Η απόκτηση διδακτορικού διπλώματος πραγ-
ματοποιείται το νωρίτερο μετά από τρία έτη έρευνας, 
στα οποία περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση και συγ-
γραφή της ερευνητικής/διδακτορικής εργασίας. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την απονομή διδακτορικού 
διπλώματος αποτελεί η διεξαγωγή πρωτότυπης ολο-
κληρωμένης ερευνητικής εργασίας ειδικού θέματος 

Διδακτορικό 
δίπλωμα 

στην επιστήμη 
του μηχανολόγου 

μηχανικού
του

Ζήση Σαμαρά,
καθηγητή του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., 
διευθυντή του προγράμματος

και του
Γρηγόρη Κολτσάκη,

επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Μεγάλο μέρος των διδακτόρων του Τμήματος Μηχανολόγων 
απασχολείται σε αντικείμενα υψηλής επιστημονικής στάθμης 

στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και των ερευνητικών 
ινστιτούτων, σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανιών, 

αλλά και σε θέσεις ευθύνης της δημόσιας διοίκησης.

»
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από τον υποψήφιο διδάκτορα, που να προάγει την 
επιστημονική γνώση στον τομέα αυτό. 

Όταν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή διαπι-
στώσει ότι η εργασία του υποψηφίου πληροί τα πα-
ραπάνω κριτήρια, υποβάλλει τελική έκθεση προόδου 
προς τη γενική συνέλευση ειδικής σύνθεσης, με την 
οποία ζητεί τη συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής. Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από τα 
τρία μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής και από τέσ-
σερα μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου τμήματος εντός 
ή εκτός Α.Π.Θ., συναφούς με το αντικείμενο της δια-
τριβής γνωστικού αντικειμένου. Η υποστήριξη της δι-
δακτορικής διατριβής ενώπιον της επταμελούς εξετα-
στικής επιτροπής γίνεται με δημόσια προφορική πα-
ρουσίαση διαρκείας περίπου �5 ,́ την οποία ακολου-
θούν ερωτήσεις των μελών της επιτροπής προς τον 
υποψήφιο. Κατόπιν, η επιτροπή συνεδριάζει και απο-
φασίζει για την απονομή ή όχι του τίτλου, καθώς και 
για τη βαθμολογία της διατριβής. Επί τη βάσει εισή-
γησης της εξεταστικής επιτροπής, η γενική συνέλευ-
ση ειδικής σύνθεσης του τμήματος απονέμει τον τίτλο 
του διδάκτορα σε ειδική τελετή καθομολόγησης.

Στατιστικά στοιχεία
Το πρώτο διδακτορικό στο Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών απονεμήθηκε το �9�� στον Α. Μιχαηλίδη, 
σήμερα αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος. Ο συ-
νολικός αριθμός των διδακτορικών τίτλων που έχουν 
απονεμηθεί ξεπέρασε πρόσφατα το �00, ενώ ο ρυθ-
μός απονομής τίτλων κατά την τελευταία δεκαετία 
βαίνει αυξανόμενος, κάτι που συνδέεται άμεσα με τη 
σημαντική αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των ενεργών υπο-
ψηφίων διδακτόρων στο τμήμα ξεπερνά τους 50. Αξίζει 
να τονιστεί ότι η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι μεγά-
λο μέρος των διδακτόρων του τμήματος απασχολείται 
σήμερα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε αντικείμε-
να υψηλής επιστημονικής στάθμης στο χώρο της ανώ-
τατης εκπαίδευσης και των ερευνητικών ινστιτούτων, 
σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανιών, αλλά 
και σε θέσεις ευθύνης της δημόσιας διοίκησης.

Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας �5ετίας, η μέ-
ση διάρκεια εκπόνησης διατριβής ανέρχεται σε έξι 
έτη. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρό-
νια ο τυπικός χρόνος εκπόνησης μιας διατριβής σε κα-
θεστώς πλήρους απασχόλησης δεν ξεπερνά τα τέσ-
σερα ως πέντε έτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση εκπόνησης διατριβής 
είναι η κατοχή διπλώματος πολυτεχνικής σχολής Α.Ε.Ι. του 
εσωτερικού ή ισοδύναμου πτυχίου του εξωτερικού. Για να 

θεωρηθεί ισοδύναμο το πτυχίο ιδρύματος του εξωτερικού, θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται σε πενταετή κύκλο σπουδών.

Χρηματοδότηση και υποτροφίες
Για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής δεν 

υπάρχει κάποια θεσμοθετημένη οικονομική υποστή-
ριξη. Παρ’ όλα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος των διδα-
κτορικών διατριβών υποστηρίζονται οικονομικά μέ-
σω ερευνητικών προγραμμάτων και υποτροφιών. Στο 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, οι κυριότερες πηγές 
χρηματοδότησης των υποψηφίων διδακτόρων είναι:
• Ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα συγχρη-

ματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
• Ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από 

την εγχώρια και διεθνή βιομηχανία.
• Προγράμματα υποστήριξης έρευνας της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

• Προγράμματα υποστήριξης διδακτορικής - μεταδι-
δακτορικής έρευνας του Υπουργείου Παιδείας - πρό-
γραμμα Ε.Π.Ε.Α.Κ. («Ηράκλειτος» - «Πυθαγόρας»).

• Υποτροφίες Ι.Κ.Υ. και άλλων ιδρυμάτων και κληρο-
δοτημάτων.

• Υποτροφίες Επιτροπής Ερευνών (μία ανά έτος).
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής, οι υπο-

ψήφιοι διδάκτορες του τμήματος συμμετέχουν επίσης 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, συμβάλλοντας στη δι-
εξαγωγή θεωρητικών και εργαστηριακών ασκήσεων. 

Έρευνα - δημοσιεύσεις
Εκ της φύσεώς της, η εκπόνηση της διδακτορικής 

διατριβής είναι άμεσα συνυφασμένη με τη διεξαγω-
γή έρευνας, κυρίως εφαρμοσμένης, και παραγωγή 
πρωτότυπου επιστημονικού έργου. Οι περισσότεροι 
υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος εντάσσονται σε 
ερευνητικά προγράμματα υψηλής στάθμης που διε-
ξάγονται στα αντίστοιχα εργαστήρια, τα οποία παρέ-
χουν ένα σαφές πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα, βάσει 
του οποίου μπορεί να κινηθεί ο υποψήφιος διδάκτο-
ρας, αξιοποιώντας με δημιουργικότητα τη διατιθέμε-
νη υλικοτεχνική υποδομή.

Η υψηλή στάθμη και η διασφάλιση της πρωτοτυπί-
ας του επιστημονικού έργου πιστοποιείται μέσω της 
αποδοχής των αποτελεσμάτων της έρευνας από τη 
διεθνή επιστημονική κοινότητα. Κατά κανόνα, μεγά-
λο μέρος των διδακτορικών διατριβών κρίνεται και 
γίνεται αποδεκτό για δημοσίευση σε έγκριτα, διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. 

Θα πρέπει, τέλος, να προστεθεί ότι, πέραν των πο-
σοτικών μεγεθών, βασικοί στόχοι της διδακτορικής 
έρευνας που πραγματοποιείται στο Τμήμα Μηχανο-
λόγων Μηχανικών αποτελούν: 
• η διατήρηση υψηλής προστιθέμενης αξίας τόσο 

για τους υποψήφιους διδάκτορες, όσο και για το 
πανεπιστημιακό ίδρυμα, 

• η προετοιμασία ικανών νέων ερευνητών για ακα-
δημαϊκή σταδιοδρομία και 

• η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που είναι απαραί-
τητες στην αναπτυξιακή δραστηριότητα της χώρας.

π

»
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Η ίδρυση του διατμηματικού μεταπτυχιακού προ-
γράμματος σπουδών «Διεργασίες και Τεχνολογία 

Προηγμένων Υλικών» αποφασίστηκε το �997, μετά 
από συζητήσεις συναδέλφων κυρίως της Πολυτεχνι-
κής Σχολής, που εργάζονται ερευνητικά στην περιο-
χή των υλικών. Αφορμή και παρακίνηση ήταν βέβαια 
το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., που χρηματοδοτούσε ακριβώς τέτοι-
ες πρωτοβουλίες. Το πρόγραμμα όμως ήρθε να καλύ-
ψει μια υπαρκτή ανάγκη, εκπαιδευτική / ακαδημαϊκή 
οπωσδήποτε και παραγωγική ενδεχομένως, για μετα-
πτυχιακές σπουδές στα υλικά. Την εποχή εκείνη δεν 
υπήρχε άλλο μεταπτυχιακό υλικών, ούτε καν προπτυ-
χιακό τμήμα υλικών (τα φερώνυμα τμήματα στα Ιωάν-
νινα, την Πάτρα και το Ηράκλειο ιδρύθηκαν και λει-
τούργησαν μετά το �999). 

Ο σκοπός του προγράμματος, όπως περιγράφεται 
στην ιδρυτική απόφαση, είναι «η συστηματική εκπαί-
δευση νέων επιστημόνων στις νέες προηγμένες τε-
χνολογίες υλικών και η ανάπτυξη διεπιστημονικών δι-
ατμηματικών ερευνητικών δράσεων στην επιστήμη 
των υλικών», με αναφορά στη μεταφορά τεχνογνω-
σίας και την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής βι-
ομηχανίας και των ερευνητικών κέντρων σε μηχανι-
κούς και ερευνητές στη γνωστική περιοχή των προ-
ηγμένων υλικών. 

Η αλήθεια είναι ότι η επέκταση και οι απαιτήσεις 
της ελληνικής βιομηχανίας στον τομέα αυτό δεν είναι 
πολύ έντονες. Είναι όμως εξίσου σαφείς οι διαπιστώ-

Διεργασίες 
και Τεχνολογία 

Προηγμένων 
Υλικών

Καρπός της συνεργασίας πέντε τμημάτων του Α.Π.Θ., το 
πρόγραμμα προσφέρει μεταπτυχιακή ειδίκευση 3 εξαμήνων 
στην επιστήμη και στην τεχνολογία υλικών για αποφοίτους 

πολυτεχνείου και θετικών επιστημών.

σεις ότι η εξέλιξη, είτε αφορά τα παραδοσιακά υλικά 
είτε τα προηγμένα, είναι ραγδαία· ότι τα υλικά απο-
τελούν έναν από τους τομείς τεχνολογικής αιχμής, 
όπως και ότι η καινοτομία και η ανάπτυξη ειδικά στην 
περιοχή των υλικών προϋποθέτουν την ύπαρξη εξει-
δικευμένου επιστημονικού δυναμικού.

Περιγραφή
Στην οργάνωση και στη λειτουργία του συμμετέ-

χουν τα τμήματα Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, το Γενικό 
Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Χημεί-
ας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Το διατμηματικό 
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διοικείται από 
�0-μελή ειδική διατμηματική επιτροπή που αποτελεί-
ται από 2 εκπροσώπους από κάθε τμήμα, και την 5-
μελή συντονιστική επιτροπή. Μια ιδιαιτερότητα του 
προγράμματος, καθοριστική για τη φυσιογνωμία του, 
είναι ότι η διοικητική υποστήριξη του δεν είναι υπό-

του
Γιώργου Λιτσαρδάκη,

αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ., 
διευθυντή του προγράμματος

Προχωρημένες σπουδές στα προηγμένα υλικά

»
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θεση ενός αποκλειστικά τμήματος, αλλά μεταβιβάζε-
ται ανά διετία, εκ περιτροπής, στα συμμετέχοντα τμή-
ματα.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ανώ-
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πολυτεχνικών σχο-
λών και τμημάτων θετικών επιστημών) και Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων συγ-
γενούς γνωστικού αντικειμένου από θετικές ή τεχνο-
λογικές κατευθύνσεις.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται μετά από προ-
κήρυξη, και αξιολογούνται από τη συντονιστική επι-
τροπή του μεταπτυχιακού προγράμματος, με βάση 
ποσοτικά κριτήρια σε πρώτη φάση (βαθμός πτυχίου, 
βαθμός προπτυχιακού μαθήματος συναφούς αντικει-
μένου, δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π., 
ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας) και κα-
τόπιν με προσωπική συνέντευξη. Η επιλογή γίνεται 
από την ειδική διατμηματική επιτροπή σύμφωνα με 
τον βαθμολογικό πίνακα που συντάσσει η συντονιστι-
κή επιτροπή.

Οι σπουδές, με διάρκεια φοίτησης � εξαμήνων, 
οδηγούν στη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος εξει-
δίκευσης. Νέες θέσεις προκηρύσσονται κάθε δεύτε-
ρο ακαδημαϊκό έτος. Στο πρόγραμμα διδάσκουν μέλη 
Δ.Ε.Π. των συμμετεχόντων τμημάτων, καθώς επίσης 
καθηγητές και ερευνητές από άλλα πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές παρασχέ-
θηκαν υποτροφίες κατά τον πρώτο κύκλο, ενώ δεν 
υπάρχει οικονομική επιβάρυνση των φοιτητών ούτε 
ως δίδακτρα ούτε υπό άλλη μορφή.

Ιστορικό
Η σύσταση του διατμηματικού προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών του Α.Π.Θ. «Διεργασίες 
και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών» αποφασίστη-
κε κατά το έτος �997-’9� από τις γενικές συνελεύ-
σεις ειδικής σύνθεσης των συμμετεχόντων τμημά-
των: Γενικού (�/��.�0.�997), Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2/20.��.�997), 
Χημείας (��/2�.��.�997), Μηχανολόγων Μηχανικών 
(�/25.��.�997) και Χημικών Μηχανικών (�/25.02.�99�) 
του Α.Π.Θ.

Η λειτουργία του για έξι έτη, έως το τέλος 
το 200�, εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση 
B7/�7�/��.�.�99� (Φ.Ε.Κ. 9�2 τ.Β /́2.9.�99�). Το πλαί-
σιο λειτουργίας του προγράμματος αναμορφώθηκε 
το 200� και η τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπουρ-
γική απόφαση ��9/20�/Β7 (Φ.Ε.Κ. Β΄ ��/22.�.200�) με 
την οποία η διάρκεια του προγράμματος επεκτάθηκε 
μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009-’�0.

Υπεύθυνοι του προγράμματος διετέλεσαν:
• από �99� έως 200� ο καθ. Κ. Κυπαρισσίδης (Τμήμα 

Χημικών Μηχανικών),
• από 200� έως 200� ο καθ. Δ. Τσιπάς (Τμήμα Μηχα-

νολόγων Μηχανικών),
• από 200� έως 200� ο καθ. Γ. Κουρούκλης (Γενικό 

Τμήμα),
• από 200� έως και σήμερα ο αναπλ. καθ. Γ. Λιτσαρ-

δάκης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών).
Από το �99� έχουν ολοκληρωθεί � κύκλοι σπου-

δών στους οποίους φοίτησαν περίπου 25 άτομα ανά 
κύκλο και ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους �5 άτομα 
στο σύνολο. Οι αιτήσεις εγγραφής σε κάθε κύκλο ξε-
περνούν τις �0. Περί το 20% των εισαχθέντων ανά 
κύκλο ήταν εργαζόμενοι και ένα μεγάλο ποσοστό, γύ-
ρω στο �/� των φοιτητών, ολοκληρώνοντας το μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα προχώρησε και σε εκπόνηση δι-
δακτορικής διατριβής. Μεγάλο επίσης ποσοστό των 
διπλωματικών εργασιών έχει οδηγήσει σε δημοσίευ-
ση σε επιστημονικό περιοδικό ή έχει παρουσιαστεί σε 
συνέδριο. Αξίζει επιπροσθέτως να αναφερθεί ότι από 
το 200� έχει εφαρμοστεί μια διαδικασία εσωτερικής 
αξιολόγησης με ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ολοκληρώνεται 
ο πέμπτος κύκλος σπουδών με 25 φοιτητές που εκπο-

Σκοπός του προγράμματος είναι η συστηματική εκπαίδευση 
νέων επιστημόνων στις νέες προηγμένες τεχνολογίες υλικών 
και η ανάπτυξη διεπιστημονικών διατμηματικών ερευνητικών 

δράσεων στην επιστήμη των υλικών, με αναφορά στη 
μεταφορά τεχνογνωσίας και την κάλυψη των αναγκών 

της ελληνικής βιομηχανίας και των ερευνητικών κέντρων 
σε μηχανικούς και ερευνητές στη γνωστική περιοχή των 

προηγμένων υλικών.

»



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ│ΤΕΥΧΟΣ 21│  7�

νούν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή, ενώ νέα προκή-
ρυξη προβλέπεται το Μάιο για τον έκτο κύκλο (200�-
20�0).

Χρηματοδότηση
Οι προβλεπόμενοι από την ιδρυτική απόφαση πό-

ροι του προγράμματος μπορεί να προέρχονται από 
τον προϋπολογισμό του Α.Π.Θ., προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμοιβές από μελέτες ή έρευ-
νες που εκπονούνται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού 
προγράμματος, τέλη εγγραφής των σπουδαστών, δι-
καίωμα παρακολούθησης από τυχόν παράλληλες εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος, χο-
ρηγίες επιχειρήσεων και οργανισμών, δωρεές προσώ-
πων, και διάφορες άλλες χρηματικές εισροές.

Στην πράξη όμως το πρόγραμμα είχε εισροές μόνο 
από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., το Υπουργείο Παιδείας και την κο-
σμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής. Συγκεκριμένα, η λει-
τουργία του προγράμματος στηρίχτηκε κατά την πρώ-
τη περίοδο λειτουργίας (�99�-’99) στη χρηματοδότηση 
που είχε ως έργο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., ύψους ���.550.000 
δρχ. (��0.000 €) από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 
και 50.000.000 δρχ. (��7.000 €) από το Ε.Τ.Π.Α. 

Το 2002 εγκρίθηκε από το έργο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ 
«Αναμόρφωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών» νέα χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοτι-
κό Ταμείο (�52.000 €) και το Ε.Τ.Π.Α. (99.000 €).

Μεγάλο μέρος των χρημάτων διατέθηκε για την 
αγορά ερευνητικού εξοπλισμού και το υπόλοιπο για 
βιβλία, για τους επισκέπτες καθηγητές, και για τη λει-
τουργία του προγράμματος. Επισημαίνεται με έμφα-
ση ότι τόσο κατά την περίοδο χρηματοδότησης από 
το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., όσο και στη συνέχεια δεν δίδεται κα-
νενός είδους αμοιβή για το διδακτικό έργο των με-
λών Δ.Ε.Π.

Το 200� επιχορηγήθηκε από την κοσμητεία με 
20.000 ευρώ. Μετά το 200� χρηματοδοτείται, όπως 
όλα σχεδόν τα μεταπτυχιακά προγράμματα, από το 
Υπουργείο Παιδείας με 2�.000 ευρώ το χρόνο. Υπάρ-
χουν όμως δυσκολίες στην αξιοποίηση των κονδυλί-
ων αυτών, καθώς δεν είναι για παράδειγμα δυνατή η 
κάλυψη των εξόδων των προσκεκλημένων για μαθή-
ματα και διαλέξεις. 

Εκπαιδευτική διαδικασία
Για τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου στις «Διερ-

γασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών» απαιτεί-
ται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων υποχρεωτι-
κών μαθημάτων και ενός κύκλου σεμιναρίων ερευνη-
τικής μεθοδολογίας, τεσσάρων κατ’ επιλογήν μαθη-
μάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας κατά 
το τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα, που αποσκοπούν στην 
ομογενοποίηση και διεύρυνση του γνωστικού υποβά-
θρου, είναι τα εξής:
• δομή των υλικών,
• ιδιότητες των υλικών,

• μέθοδοι μελέτης και χαρακτηρισμού των υλικών,
• διεργασίες παραγωγής υλικών και διατάξεων.

Στο Β΄ εξάμηνο σπουδών διδάσκονται, ανάλογα με 
τις επιλογές των φοιτητών από τον παρακάτω κατά-
λογο των προσφερόμενων μαθημάτων, τα κατ’ επιλο-
γήν υποχρεωτικά μαθήματα: 
• θερμοδυναμική και κινητική των υλικών,
• πολυμερικά υλικά,
• περίθλαση και δομή των υλικών,
• ηλεκτρονικά υλικά,
• μηχανική επιφανειών,
• μηχανικές ιδιότητες και αντοχή των υλικών,
• μείγματα και κράματα πολυμερών,
• σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας,
• μαγνητικά υλικά,
• αισθητήρες,
• κεραμικά υλικά,
• αριθμητική ανάλυση,
• βιοϋλικά,
• δυναμική πολυμερών,
• υλικά και περιβάλλον.

Η ανάγκη λειτουργίας του προγράμματος επαλη-
θεύτηκε από την επιτυχημένη δεκαετή πορεία που 
ακολούθησε από την ίδρυσή του, σε αντίθεση με πολ-
λά θνησιγενή ή λαθρόβια μεταπτυχιακά που δημιούρ-
γησε το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Σήμερα, που υπάρχουν τουλά-
χιστον άλλα έξι παρεμφερή μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα –όπως το επίσης διατμηματικό του Ε.Μ.Π. και 
εκείνα από τα αντίστοιχα προπτυχιακά τμήματα– και 
ενόψει της τυπικής λήξης του προγράμματός μας το 
20�0, η σκοπιμότητα λειτουργίας του πρέπει να επα-
ναβεβαιωθεί.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://www.eng.auth.gr/dtpy
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Το διαπανεπιστημιακό διατμηματικό πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών έχει ως αντικείμενο την 

ανάπτυξη ενός νέου διαπανεπιστημιακού πεδίου με-
ταπτυχιακών σπουδών, το οποίο διαμορφώνεται ως 
αποτέλεσμα της σύγκλισης επιστημονικών κλάδων 
που σχετίζονται με τη θεωρία και τις εφαρμογές προ-
ηγμένων συστημάτων υπολογιστών και επικοινωνι-
ών. 

Συμμετέχοντα τμήματα
Το διαπανεπιστημιακό διατμηματικό πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Προηγμένα Συ-
στήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» οργανώθη-

Προηγμένα 
Συστήματα 

Υπολογιστών 
και 

Επικοινωνιών

κε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-200�. 
Τα τμήματα που συμμετέχουν σε αυτό είναι τα 

εξής: 
• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-

γιστών (επισπεύδον τμήμα),
• Γενικό Τμήμα, 
• Τμήμα Ιατρικής, 
• Τμήμα Ψυχολογίας, 
• Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
• Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. 
• Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπι-

στημίου Μακεδονίας και
• Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στόχοι του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδι-

κευμένων γνώσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης 
προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της πλη-
ροφορικής και των επικοινωνιών, με στόχο τη δημι-
ουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεω-
ρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ρα-
γδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη, να στελε-
χώνει τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και να απο-
τελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης - κατάρτισης του υπό-
λοιπου κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα επιδιώκεται 
η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση 
πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας, και η 
ανάπτυξη των αντίστοιχων παραγωγικών κλάδων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης προηγμένων 
εφαρμογών των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών, με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπινου 

δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία, 
ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που 

επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη, 
να στελεχώνει τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και 

να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης - κατάρτισης του 
υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου.

του
Γεώργιου Παπανικολάου,

αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ., 
διευθυντή του προγράμματος

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
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Κατευθύνσεις
Το πρόγραμμα έχει τρεις κατευθύνσεις:

• «Δικτυακή υπολογιστική - ηλεκτρονικό εμπόριο».
• «Νοήμονα συστήματα».
• «Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών του 

ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση και την 
παραγωγή».
Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο της πρώτης 

κατεύθυνσης αφορά σε τεχνικές μηχανικής λογισμι-
κού, υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και ανάπτυ-
ξης περιβαλλόντων και υπολογιστικών μέσων παράλ-
ληλης και κατανεμημένης αρχιτεκτονικής που θα μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές μεγάλης 
κλίμακας, όπως είναι τα παγκόσμια συστήματα ηλε-
κτρονικού εμπορίου.

Η δεύτερη κατεύθυνση επικεντρώνεται σε ένα 
ευρύ διεπιστημονικό φάσμα συσχετιζόμενων γνω-
στικών αντικειμένων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι 
προηγμένες τεχνικές μηχανικής λογισμικού, υπολογι-
στικής υψηλών επιδόσεων, τα ρομποτικά συστήμα-
τα, η υπολογιστική νοημοσύνη, η τεχνητή νοημοσύ-
νη, η εξελικτική υπολογιστική, η θεωρία των υπολο-
γισμών, η νευροεπιστήμη και η γνωστική ψυχολογία. 
Ο σκοπός της κατεύθυνσης αυτής είναι η κατάρτιση 
εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, που θα 
μπορούσε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά και 
ερευνητικά στις περιοχές νοημόνων συστημάτων και 
συστημάτων εμπνευσμένων από τη βιολογία, που 
υλοποιούνται με τεχνικές λογισμικού και υπολογιστές 
υψηλών επιδόσεων.

Το γνωστικό αντικείμενο της τρίτης κατεύθυν-
σης επικεντρώνεται σε θέματα χρήσης και ανάπτυ-
ξης εξειδικευμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών, που σχετίζο-
νται με την επεξεργασία και μετάδοση ηχητικών και 
οπτικών σημάτων. Η κατεύθυνση αυτή απευθύνεται 
σε ειδικότητες πτυχιούχων που δραστηριοποιούνται 
ερευνητικά και επαγγελματικά στους τομείς της εκ-
παίδευσης και της παραγωγικής διαδικασίας οπτικο-
ακουστικού υλικού. Ειδικότερα, αποβλέπει στην υψη-
λού επιπέδου εξειδίκευση στελεχών της εκπαίδευσης 
στις σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής πρακτικής και 
στελεχών της βιομηχανίας του θεάματος και των μέ-
σων μαζικής επικοινωνίας (ραδιοφώνου, κινηματο-
γράφου, τηλεόρασης). 

Kριτήρια εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών 
Κάθε ακαδημαϊκό έτος και σε χρονική περίοδο που 

ορίζεται από την ειδική διατμηματική επιτροπή του 
μεταπτυχιακού προγράμματος προκηρύσσονται οι 
θέσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών του μεταπτυχια-
κού προγράμματος με σχετικές ανακοινώσεις σε εφη-
μερίδες, στο «Ενημερωτικό Δελτίο» του Τ.Ε.Ε., στους 
πίνακες ανακοινώσεων των τμημάτων που συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα και στην ιστοσελίδα του Τμήμα-
τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών. Οι αιτήσεις των υποψηφίων συλλέγονται 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο μηνών, ενώ ο 
τελικός αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε �5 και κα-
τανέμεται στις τρεις κατευθύνσεις.

Για την επιλογή των υποψηφίων εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις του άρθρου �2 παρ. 2 του νόμου 
20��/92, του άρθρου � της υπουργικής απόφασης 
������59/��7/�-�2-200� και τα συμπληρωματικά κρι-
τήρια που ορίζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανο-
νισμού και είναι τα εξής:
• Ο γενικός βαθμός του διπλώματος.
• Η επίδοση του υποψηφίου ή της υποψήφιας σε 

προπτυχιακά μαθήματα συναφή προς το διαπανε-
πιστημιακό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχια-
κών σπουδών.

• Η επίδοση του υποψηφίου ή υποψήφιας στη δι-
πλωματική ή πτυχιακή εργασία.

• Η τυχόν υπάρχουσα σχετική με τα γνωστικά αντι-
κείμενα του προγράμματος επαγγελματική ή ερευ-
νητική δραστηριότητα.

• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρα-
κτικά συνεδρίων.

• Τα αποτελέσματα συνεντεύξεων η εξετάσεων που 
ενδέχεται να ορίσει η επιτροπή επιλογής των υπο-
ψηφίων κάθε κατεύθυνσης.

• Η πολύ καλή και τεκμηριωμένη γνώση της αγγλι-
κής γλώσσας, όπως αυτό πιστοποιείται με τίτλους 
σπουδών GMAT ή IELTS ή TOEFL ή Proficiency του 
Cambridge ή με άλλη επαρκή απόδειξη.
Η αποδοχή των αιτήσεων και η επιλογή των υπο-

ψηφίων κάθε κατεύθυνσης γίνεται από επιτροπές με-
λών Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στο διαπανεπιστημιακό 
διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. »
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Σπουδές
Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων που χρει-

άζεται να περάσει ο φοιτητής για να λάβει το πτυχίο 
του, είναι υποχρεωτική. 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
μεταπτυχιακού διπλώματος ορίζεται σε τρία ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων 
εξαμήνων ολοκληρώνεται η διδασκαλία των μαθημά-
των του προγράμματος, ενώ το τρίτο αφιερώνεται κυ-
ρίως στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής 
ή συνθετικής διατριβής. Επίσης ένας αριθμός μαθη-
μάτων θα προσφέρεται με μέσα ηλεκτρονικής μάθη-
σης και τηλε-εκπαίδευσης από διδάσκοντες των συ-
νεργαζομένων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σε εικονι-
κές τάξεις, διεσπαρμένες χωρικά στο Α.Π.Θ. και στα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Σύνδεση με την έρευνα
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα παρέχει ειδίκευση 

σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης προηγμένων εφαρ-
μογών Τ.Π.Ε., με στόχο την δημιουργία ενός ανθρώ-
πινου δυναμικού με την απαραίτητη τεχνογνωσία, 
ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που 
επιβάλλει η συνεχιζόμενη τεχνολογική εξέλιξη, να 
στελεχώνει τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και θα 
αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης - κατάρτισης του 
υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου. Έτσι, επιδιώκεται η 
συγκράτηση του επιστημονικού δυναμικού στη χώρα 
μας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμέ-
νης έρευνας και η ανάπτυξη των αντίστοιχων παρα-
γωγικών κλάδων.

Eπαγγελματικές προοπτικές
Το πρόγραμμα μέσω της χρήσης των νέων τεχνο-

λογιών επιδιώκει την αποκατάσταση ουσιαστικών 
σχέσεων μεταξύ του Α.Π.Θ. και των παραγωγικών φο-
ρέων στην Ελλάδα. Μερικές από τις υπηρεσίες που 

προσφέρει και σχετίζονται άμεσα με το παρόν έργο 
είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων αποφοίτων του 
μεταπτυχιακού προγράμματος, η αναζήτηση και προ-
ώθηση στην αγορά εργασίας εξειδικευμένου προσω-
πικού, η συνεργασία με το Εστιακό Κέντρο Τεκμηρί-
ωσης για το σχεδιασμό και την ενημέρωση εθνικών 
βάσεων δεδομένων έρευνας και τεχνολογίας, η προ-
ώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και άλλων 
εξειδικευμένων υπηρεσιών του Α.Π.Θ. προς τους πα-
ραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, η παροχή έγκυ-
ρης και αξιόπιστης πληροφορίας στους ερευνητές 
σχετικά με τις ανάγκες του παραγωγικού τομέα κ.ά.

Xρηματοδότηση και οικονομική στήριξη
Η βιωσιμότητα του προγράμματος, μετά την αρχι-

κή περίοδο στήριξής του από το Ε.Π.Ε.Α.Κ., συναρτά-
ται άμεσα από την διασφάλιση των απαραίτητων πό-
ρων για την υλικοτεχνική υποδομή, τα υλικά, τις αμοι-
βές των εξωτερικών διδασκόντων, τη διοικητική υπο-
στήριξη, των διαλέξεων κ.τ.λ.

Για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος εί-
ναι αναγκαία η προετοιμασία και η παραγωγή εκπαι-
δευτικού υλικού από τους διδάσκοντες, καθώς και η 
ενίσχυση του προγράμματος σπουδών με εποπτικά 
μέσα διδασκαλίας.

Αξιολόγηση του προγράμματος
Θα ακολουθηθεί πρακτική αντίστοιχη μ’ αυτή του 

προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και του υπάρ-
χοντος προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, δη-
λαδή θα γίνει αξιολόγηση από το διδακτικό επιστημο-
νικό προσωπικό των συμμετεχόντων τμημάτων, από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτους του μετα-
πτυχιακού προγράμματος, καθώς και από διακεκριμέ-
νους ακαδημαϊκούς και ειδικούς της διεθνούς επιστη-
μονικής κοινότητας.

π
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Ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής πολι-
τικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προωθή-

σει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ικανών 
να προσελκύσουν φοιτητές από τρίτες χώρες και 
να ανταγωνισθούν αντίστοιχες σπουδές στις Η.Π.Α. 
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε η δράση ERASMUS 
MUNDUS που στοχεύει στην οργάνωση μεταπτυχια-
κών σπουδών με συμμετοχή πανεπιστημίων των χω-
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απονομή κοι-
νού τίτλου σπουδών σε αντικείμενα καινοτόμα και 
ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις της νέας κοινωνί-
ας της γνώσης.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-
νικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Α.Π.Θ., συμμετέχει σε τέτοιες μεταπτυχιακές σπουδές 
που ξεκίνησαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2005-200� με τίτλο: «Erasmus Mundus Master in 
Network and e-Business Centered Computing».

Στο πρόγραμμα αυτό εκτός από το Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
συμμετέχουν τα Τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου του Reading του Ηνωμένου Βα-
σιλείου, Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Carlos III de 
Madrid της Ισπανίας και Επιστήμης Υπολογιστών του 
Trinity College της Ιρλανδίας. 

Το διακρατικό 
πρόγραμμα 
ERASMUS-

MUNDUS

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα επιδιώκει την 
ανάπτυξη ενός νέου διεπιστημονικού πεδίου, το 
οποίο διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα της σύγκλισης 
επιστημονικών κλάδων που σχετίζονται με τη θεωρία 
και εφαρμογές προηγμένων συστημάτων δικτυωμέ-
νων υπολογιστών. Αυτό θα επιτευχθεί με τη μελέτη 
του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να χρησιμο-
ποιηθούν σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας συστημά-
των ηλεκτρονικού εμπορίου και επιχειρήσεων τα υπο-
λογιστικά μέσα παράλληλης και κατανεμημένης αρ-
χιτεκτονικής, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, η 
υπολογιστική νοημοσύνη, οι πολύτροπες διεπαφές 
ανθρώπου μηχανής, η εξόρυξη γνώσης και η δικτυα-
κή και τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία. 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που απευθύνεται 
σε φοιτητές από τρίτες χώρες με αντικείμενο στη θεωρία 
και εφαρμογές προηγμένων συστημάτων δικτυωμένων 
υπολογιστών. Συμμετοχή τεσσάρων πανεπιστημίων της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης.

του
Γεωργίου Χασάπη,

καθηγητή του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.

»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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Το πρόγραμμα
Ο οδηγός σπουδών του μεταπτυχιακού αυτού 

προγράμματος προβλέπει την παρακολούθηση μα-
θημάτων στα τρία από τα τέσσερα συμμετέχοντα 
πανεπιστήμια, εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας σε 
ένα από τα τέσσερα πανεπιστήμια και απονομή κοι-
νού τίτλου σπουδών. Έτσι, οι φοιτητές θα μετακινού-
νται και θα παραμένουν για ένα τρίμηνο στη χώρα 
του εκάστοτε πανεπιστημίου, προκειμένου να ολο-
κληρώσουν τις παρακολουθήσεις των μαθημάτων 
που το καθένα από τα πανεπιστήμια έχει αναλάβει 
να προσφέρει. Ο τίτλος σπουδών που θα απονέμεται 
θα υπογράφεται από όλα τα πανεπιστήμια και θα εί-
ναι ισότιμος με τους αντίστοιχους τίτλους που απο-
νέμονται από πανεπιστήμια των κρατών των συμμε-
τεχόντων πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις τροποποι-

ήσεις που έγιναν στις εθνικές νομοθεσίες τους. 
To πρόγραμμα δέχθηκε φέτος φοιτητές για τρίτη 

χρονιά. Οι φοιτητές που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη 
στις αρχές Ιανουαρίου 200�, αφού ολοκλήρωσαν το 
πρώτο τρίμηνο των σπουδών τους στο πανεπιστή-
μιο του Reading του Ηνωμένου Βασιλείου παρακο-
λούθησαν στο Α.Π.Θ. σειρά μαθημάτων στην αγγλική 
γλώσσα από διδάσκοντες του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και θα 
εκπονήσουν εργαστηριακές ασκήσεις και εργασίες με 
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύγχρονης και ασύγ-
χρονης διδασκαλίας. 

Η πλειοψηφία των φοιτητών είναι υπότροφοι του 
προγράμματος ERASMUS MUNDUS, των οποίων η 
επιλογή έγινε με πολύ αυστηρά κριτήρια από έναν 
πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 
φοιτητές εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
συγκεκριμένοι φοιτητές που φοιτούν αυτή τη στιγμή 
στο Α.Π.Θ. προέρχονται από την Αιθιοπία, την Αργε-
ντινή, το Βιετνάμ, τη Γουατεμάλα, τον Ισημερινό, την 
Ινδία, την Ινδονησία, την Κίνα, το Καμερούν, το Μπα-
γκλαντές, τη Νιγηρία, την Ονδούρας, την Ουκρανία, 
το Πακιστάν, τη Ρωσία, τη Σερβία, και την Ταϊβάν.

Η συμμετοχή του Α.Π.Θ. στο πρόγραμμα αυτό είναι 
μια πρόκληση και ευκαιρία ανάδειξης της ικανότητάς 
του να στηρίξει ισότιμα ή ακόμη και καλύτερα από άλ-
λα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μεταπτυχιακές σπουδές 
που θα οδηγούν σε διεθνούς εμβέλειας και αναγνώ-
ρισης τίτλους σπουδών. 

π

Το πρόγραμμα προβλέπει παρακολούθηση μαθημάτων 
στα τρία από τα τέσσερα συμμετέχοντα πανεπιστήμια, 

εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας σε ένα από τα τέσσερα 
πανεπιστήμια και απονομή κοινού τίτλου σπουδών. Οι 
φοιτητές θα μετακινούνται και θα παραμένουν για ένα 

τρίμηνο στη χώρα του εκάστοτε πανεπιστημίου, προκειμένου 
να ολοκληρώσουν τις παρακολουθήσεις των μαθημάτων που 
το καθένα από τα πανεπιστήμια έχει αναλάβει να προσφέρει.
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Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., 
που οδηγεί σε διδακτορικό τίτλο, θεσμοθετήθηκε και 
άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος �992-’9�. Η 
λειτουργία του διέπεται από εσωτερικό κανονισμό.

Επιλογή υποψηφίων
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κα-

τόπιν συνεντεύξεως ενώπιον της συντονιστικής επι-
τροπής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, 
διπλωματούχοι μηχανικοί και πτυχιούχοι θετικών επι-
στημών με την προϋπόθεση ότι έχουν επιτύχει βαθ-
μό διπλώματος ή πτυχίου αντίστοιχα μεγαλύτερο του 
επτά. Τα θέματα των διδακτορικών διατριβών προκη-
ρύσσονται δύο φορές κατ’ έτος.

Εκπόνηση διδακτορικού
Η διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής 

κυμαίνεται από έξι έως δώδεκα εξάμηνα για τους δι-
πλωματούχους μηχανικούς και δεκατρία εξάμηνα για 
τους πτυχιούχους θετικών επιστημών. Τα δύο πρώτα 
εξάμηνα οι διπλωματούχοι μηχανικοί και τα τρία πρώ-
τα οι πτυχιούχοι θετικών επιστημών παρακολουθούν 
σειρά μαθημάτων, που καθορίζεται από τις τριμελείς 
συμβουλευτικές επιτροπές τους. Μετά την επιτυχή 
εξέταση σε αυτά τα μαθήματα, οι υποψήφιοι διδάκτο-

Διδακτορικό 
δίπλωμα 

στην επιστήμη 
του 

ηλεκτρολόγου 
μηχανικού

ρες εισέρχονται στην κύρια φάση εκπόνησης της δι-
δακτορικής διατριβής.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες προτρέπονται να συμ-
μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήμα-
τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών, διδάσκοντας φροντιστηριακές ή εργαστη-
ριακές ασκήσεις, παρακολουθώντας εργασίες φοι-
τητών ή προσφέροντας υπηρεσία στη βιβλιοθήκη 
και στις νησίδες υπολογιστών του τμήματος. Γι’ αυ-
τήν την εργασία, που δεν μπορεί να ξεπεράσει τις εί-
κοσι πέντε ώρες τον μήνα, οι υποψήφιοι διδάκτορες 
αμείβονται με ωρομίσθιο που καθορίζεται με υπουρ-
γική απόφαση, αλλά καταβάλλεται από τις πιστώ-
σεις Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τμήματος. Το Υπουργείο Παιδεί-
ας δεν χρηματοδοτεί προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών που οδηγούν σε διδακτορικό! Όλα τα έξο-
δα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής καταβάλ-
λονται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών. Σε αυτά συμπεριλαμβάνο-

Το σύνολο σχεδόν των διδακτόρων του τμήματος κατέχει 
πλέον επίζηλες θέσεις στο πανεπιστήμιο, στη βιομηχανία και 

στη διοίκηση, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

»

του
Νικόλαου Ι. Μάργαρη,

καθηγητή και προέδρου του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
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νται και τα έξοδα συμμετοχής των υποψηφίων διδα-
κτόρων σε επιστημονικά συνέδρια.

Διδακτορικό και έρευνα
Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος, που έχουν δι-

καίωμα παρακολούθησης διδακτορικών διατριβών, 
μετέχουν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
και όλη σχεδόν η βασική και η εφαρμοσμένη έρευνα 
που διεξάγεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών διεκπεραιώνεται μέσω 
διδακτορικών διατριβών. Κατά την άποψή μας, αυτός 
είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος έρευνας εντός 
ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, που αποτρέπει ή κατα-
στέλλει τις όποιες αγοραίες επιδράσεις του περιβάλ-
λοντος το πανεπιστήμιο χώρου. Επιπλέον, αποτελεί 
και την απάντησή μας στην ταύτιση, που τελευταία 
επιχειρείται, της ακαδημαϊκής έρευνας με τα κάθε εί-
δους «ερευνητικά προγράμματα». 

Κατά την άποψή μας, η διδακτορική διατριβή απο-
τελεί τη μεγάλη δύναμη του πανεπιστημίου στη δια-
δικασία εξέλιξης της επιστήμης. Με βάση τη διεθνή 
ακαδημαϊκή παράδοση, αλλά και τον νόμο, το διδα-
κτορικό δίπλωμα μπορεί να απονεμηθεί ακόμη και 
στην περίπτωση που οι κριτές διαφωνούν με τις από-
ψεις του υποψήφιου διδάκτορα. Με άλλα λόγια, κατά 
την κρίση μιας διδακτορικής διατριβής δεν συζητεί-
ται η ουσία του κειμένου, αλλά το επίπεδο και η ποι-
ότητά του.

Αν συζητούσαμε την ουσία, τότε οι διαπρεπέστε-
ροι των επιστημόνων δεν θα αποκτούσαν ποτέ διδα-
κτορικό δίπλωμα, επειδή όλοι θα έλεγαν, σχεδόν ομό-

φωνα, ότι έχουν άδικο. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, όλοι 
να συμφωνούμε με το περιεχόμενο μιας διδακτορικής 
διατριβής, διότι, αν απονέμουμε ακαδημαϊκούς τίτ-
λους μόνο σε εκείνους με τους οποίους συμφωνού-
με, η επιστήμη δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί. Δεν θα 
μπορούσε να εμφανιστεί καμιά καινούργια επιστημο-
νική τάση ή σχολή. Κανένας δεν θα μπορούσε να αρ-
θρώσει έναν καινούργιο λόγο στην επιστήμη, επειδή 
το καινούργιο είναι κατά κανόνα διάψευση του παλαι-
ού. Και είναι γνωστό ότι η διάψευση ξυπνά ταπεινά 
ένστικτα. Κατά την εξέταση μιας διδακτορικής διατρι-
βής πρέπει να απαντήσουμε μόνο σε ερωτήματα της 
μορφής: «Είναι επαρκής η επιστημονική κατάρτιση του 
υποψηφίου;», «Είναι ευσυνείδητος κατά την ανάλυση 
των πειραματικών του δεδομένων;», «Χειρίζεται έντι-
μα τις πηγές του και αναφέρεται αξιοπρεπώς σε αυ-
τές;», «Μπορεί να επινοήσει κάτι το πρωτότυπο;».

Στα δεκαέξι χρόνια λειτουργίας του θεσμοθετη-
μένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του 
τμήματος έχουν απονεμηθεί περισσότεροι από �50 
ακαδημαϊκοί τίτλοι, ενώ ανάλογο είναι και το πλή-
θος των υποψήφιων διδακτόρων. Το πρόγραμμα με-
ταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών αποτελεί 
μια συλλογική προσπάθεια όλων των στελεχών του, 
που, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει καταξιωθεί. Το 
σύνολο σχεδόν των διδακτόρων του τμήματος κατέ-
χει πλέον επίζηλες θέσεις στο πανεπιστήμιο, στη βιο-
μηχανία και στη διοίκηση, τόσο στην Ελλάδα, όσο και 
στο εξωτερικό.

π

»
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Διδακτορικό 
δίπλωμα 

στην επιστήμη 
του χημικού 

μηχανικού

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών διαθέτει πρόγραμ-
μα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί απευθεί-

ας στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Πέραν αυτού, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών συμ-

μετέχει σε διαπανεπιστημιακά και διατμηματικά προ-
γράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πολυτεχνι-
κή Σχολή και στον ευρύτερο χώρο του Α.Π.Θ. Τα μετα-
πτυχιακά αυτά προγράμματα σπουδών οδηγούν τόσο 
στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευ-
σης, όσο και στην απόκτηση διδακτορικού διπλώμα-
τος. Αυτά περιλαμβάνουν τα μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα:
• Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνη-

μείων Πολιτισμού (Α.Π.Θ.), 
• Διεργασίες και Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών 

(Α.Π.Θ.) και 
• Βιοανόργανης Χημείας (Πανεπιστήμιο Ιωαννί-

νων).
Τα μεταπτυχιακά αυτά προγράμματα διαθέτουν 

συγκεκριμένα αντικείμενα που άπτονται των ερευ-
νητικών πεδίων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χη-
μικών Μηχανικών και προσελκύουν φοιτητές από 
διάφορες σχολές και κατευθύνσεις με τα ανάλογα 
επιστημονικά προσόντα. Η επιλογή των φοιτητών 

γίνεται σε τακτά διαστήματα, με προκήρυξη και συ-
γκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Οι επιλεγόμενοι υπο-
ψήφιοι (για ένα από τα δύο διπλώματα) υποχρεού-
νται να παρακολουθήσουν μαθήματα και να ασκη-
θούν σε εργαστήρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
εκάστοτε προγράμματος. Η ανάπτυξη διατριβής και 
η δημόσια υποστήριξή της αποτελούν το επιστέγα-
σμα των προσπαθειών για την απόκτηση του προ-
βλεπόμενου διπλώματος.

Εύρος γνωστικών πεδίων διδακτορικού
Το εύρος των γνωστικών πεδίων του προγράμμα-

τος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών είναι μεγάλο. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται 

του
Γεώργιου Σακελλαρόπουλου,

καθηγητή και προέδρου του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

και του
Αθανάσιου Σαλίφογλου,

αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Η συνολική προβολή των ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών αντικατοπτρίζει τη δυναμική 

των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και εκφράζει τις 
προσπάθειες προώθησης έρευνας αιχμής που δημιουργεί νέα 

σύγχρονη γνώση και τεχνολογία.

Η εκπαίδευση 
στο αμφιθέατρο 

απαραίτητη 
προϋπόθεση για την 

έρευνα.
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οι κλασικές περιοχές της χημικής μηχανικής (χημική, 
πετροχημική και ενεργειακή βιομηχανία, εφαρμογές 
πληροφορικής, αυτοματισμών και τηλεματικής στη 
χημική βιομηχανία, επιστήμη και τεχνολογία προηγ-
μένων υλικών, μηχανική τροφίμων, βιοχημική μηχανι-
κή και βιοτεχνολογία, επιστήμη, μηχανική και τεχνο-
λογία προστασίας περιβάλλοντος, κ.ά.). Έτσι, οι πε-
ριοχές έρευνας δραστηριοποίησης εκτείνονται στη 
χημική μηχανική, τις νέες ενεργειακές - αντιρρυπαντι-
κές τεχνολογίες και τεχνολογίες καύσης - πυρόλυσης 
- εξαερίωσης, τεχνολογία προηγμένων υλικών, χημεία 
και μηχανική τροφίμων, χημεία και τεχνολογίες περι-
βάλλοντος, χημεία φυσικών προϊόντων και βιοτεχνο-
λογία. 

Ιστορικά στοιχεία
Το υφιστάμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπου-

δών ανάγεται στις προσπάθειες των πρώτων καθη-
γητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (�9�5) να 
διεξαγάγουν έρευνα διεθνούς επιπέδου με απήχηση 
στην τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, δίνο-
ντας έμφαση στις χημικές τεχνολογίες που στηρίζουν 
τις εθνικές, και διεθνείς βιομηχανίες. 

Αν και, ως έχει σήμερα, δεν έχει αξιολογηθεί, δι-
αθέτει υψηλά επιστημονικά πρότυπα που εξασφα-
λίζουν την ποιότητα έρευνας των υποψηφίων διδα-
κτόρων καθ’ οδόν προς απόκτηση του διδακτορικού 
διπλώματος. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην ποιότητα 
των τελειόφοιτων διδακτόρων του τμήματος και στις 
θέσεις που αυτοί κατέχουν σήμερα σε δημόσιες, ιδιω-
τικές επιχειρήσεις και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα της χώρας και του εξωτερικού.

Στόχοι και επαγγελματικές προοπτικές
Κύριοι στόχοι του παρόντος προγράμματος μετα-

πτυχιακών σπουδών είναι η προαγωγή και η εδραίω-
ση προχωρημένων μεταπτυχιακών σπουδών υψηλής 
ποιότητας και η επιστημονική κατάρτιση και εξειδί-
κευση επιστημόνων στα πεδία ενασχόλησης των χη-
μικών μηχανικών. Επιδιώκεται η ενίσχυση της έρευ-
νας προς παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης για 
την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας των ελλη-
νικών βιομηχανιών, επιχειρήσεων και κοινωνικών φο-
ρέων, η συγκράτηση νέων επιστημόνων στην Ελλάδα 
και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένους επι-
στήμονες και ερευνητές, ανταγωνιστικούς σε διεθνές 
επίπεδο. 

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών οδηγεί 
στην απονομή διδακτορικού διπλώματος στη χημική 
μηχανική. Η διάρκεια του προγράμματος αυτού είναι 
κατά μέσο όρο πέντε έτη. 

Απήχηση στην αγορά εργασίας
Aνταπόκριση των φοιτητών

Υπάρχει σταθερή ζήτηση στην αγορά εργασίας για 
εξειδικευμένους διδάκτορες επιστήμονες σε περιοχές 
έρευνας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Η ζήτηση 
αυτή καλύπτει:
• την υπάρχουσα χημική βιομηχανία σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο, 
• τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ανάπτυξης και εμπορίας 

τεχνολογικού εξοπλισμού, 
• εταιρείες συμβούλων βιομηχανίας, 
• τη μέση εκπαίδευση, 
• την ανώτατη ακαδημαϊκή εκπαίδευση.

Ανάλογη είναι η ζήτηση από φοιτητές που προ-
σβλέπουν σε πεδία με τέτοιες επαγγελματικές δρα-
στηριότητες. To Τμήμα Χημικών Μηχανικών προσελ-
κύει υποψήφιους από τμήματα χημικών μηχανικών, 
φυσικής, χημείας, και βιολογίας από ομοταγή πανεπι-
στήμια της χώρας. Κάθε θέση μεταπτυχιακού φοιτητή 

Ερευνητικά 
εργαστήρια
με τεχνολογικό 
εξοπλισμό για 
έρευνα αιχμής.

Έρευνα με άρτιο 
εξοπλισμό και 
υποδομή σύγχρονης 
και αναπτυσσόμενης  
τεχνολογίας.
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αντιστοιχεί σε θέμα διδακτορικής διατριβής που προ-
τείνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημικών Μη-
χανικών. Η διαδικασία εκκινεί με σχετική έκθεση που 
ορίζει το θέμα της διδακτορικής διατριβής, την αντί-
στοιχη γνωστική περιοχή και την πρωτοτυπία της. 
O οικείος τομέας γνωμοδοτεί και λαμβάνεται τελική 
απόφαση από τη γενική συνέλευση του τμήματος. 

Kριτήρια αποδοχής υποψήφιων διδακτόρων
Οι προσερχόμενοι υποψήφιοι αξιολογούνται με 

βάση:
• την τελική βαθμολογία του πτυχίου ή διπλώματός 

τους, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν 
καλώς»,

• τη σχέση των μαθημάτων ειδίκευσης και ενδεχο-
μένως διπλωματικής εργασίας με την συγκεκριμέ-
νη θέση,

• τη συνάφεια με το αντικείμενο της διδακτορικής 
έρευνας,

• τις συστατικές επιστολές,
• τη γνώση ξένης γλώσσας,
• τυχόν δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις από πρότερη 

ερευνητική δραστηριότητα,
• το βιογραφικό σημείωμα,
• τις προοπτικές συμμετοχής σε έρευνα αιχμής με 

τελικό στόχο το διδακτορικό δίπλωμα. 
Η έρευνα του μεταπτυχιακού φοιτητή αποβλέπει 

στη διερεύνηση και πρωτότυπη επεξεργασία του θέ-
ματος που έχει καθορισθεί από την τριμελή συμβου-
λευτική επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της ερευ-
νητικής εργασίας, ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσι-
άζει τη διατριβή του ενώπιον της τριμελούς συμβου-
λευτικής επιτροπής. Ακολουθεί δημόσια παρουσίαση 
ενώπιον επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Επιτυ-
χής αντιμετώπιση των εξετάσεων αυτών οδηγεί τον 
υποψήφιο διδάκτορα στην απονομή του διδακτορι-
κού διπλώματος. 

Ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων κατ’ έτος 
υπολογίζεται σε περίπου ��. Ο αριθμός των υποψήφι-

ων που τελικά αποκτούν το διδακτορικό τους δίπλω-
μα κατ’ έτος είναι περίπου �2. Το Τμήμα Χημικών Μη-
χανικών στη συνολική ερευνητική παρουσία �� ετών 
στην Πολυτεχνική Σχολή, απένειμε το διδακτορικό δί-
πλωμα σε ��0 υποψήφιους. Στην παρούσα φάση, εκ-
πονούν τη διδακτορική τους διατριβή �09 υποψήφιοι 
διδάκτορες στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

Σπουδές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμή-

ματος Χημικών Μηχανικών διαθέτει έχει υποβληθεί 
προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας το 200� και ανα-
μένεται επίσημη έγκριση για θεσμοθέτηση. Στο ενδι-
άμεσο χρονικό διάστημα, οι αποφάσεις του τμήματος 
που έχουν ληφθεί για τη λειτουργία του προγράμμα-
τος, και ήδη υλοποιούνται, εφαρμόζονται με σύγχρο-
νη αναβαθμισμένη μορφή, προσδίδοντας κύρος στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της διδακτορικής δι-
ατριβής οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις 
και την εμπειρία στο πεδίο έρευνάς τους. Αυτό επι-
τυγχάνεται μέσω:
• σεμιναρίων από προσκεκλημένους Έλληνες και 

αλλοδαπούς ερευνητές - ομιλητές, 
• εθνικών και διεθνών συνεδρίων και 
• διαρκούς έρευνας - μελέτης της βιβλιογραφίας μέ-

σω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και του δια-
δικτυακού HEAL link.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 
είναι η προαγωγή και η εδραίωση προχωρημένων 
μεταπτυχιακών σπουδών υψηλής ποιότητας και η 

επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στα 
πεδία ενασχόλησης των χημικών μηχανικών.

Τρισδιάστατη 
απεικόνιση προηγμένων 
υλικών με ακτίνες Χ.
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Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν στη διεξα-
γωγή προπτυχιακών εργαστηρίων, όταν οι ανάγκες 
επιτάσσουν την επικούρηση των μελών Δ.Ε.Π. και βο-
ήθεια προς τους ασκούμενους φοιτητές, αποκτώντας 
έτσι πρακτική εργαστηριακή εμπειρία.

Υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό
Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π. 

του τμήματος στηρίζεται: 
• στην υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμή-

ματος Χημικών Μηχανικών, η οποία περιλαμβάνει 
εκτεταμένο οργανολογικό εξοπλισμό, 

• σε συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα στην περι-
οχή της Θεσσαλονίκης (σχολές με συναφή αντικεί-
μενα έρευνας, το Ε.Κ.Ε.Τ.Α., κ.ά.), στη χώρα («Δημό-
κριτος», Ε.Ι.Ε., Ι.Τ.Ε., κ.ά.) και στο εξωτερικό (CNRS, 
Max Planck, Η.Π.Α., Γερμανία, Ιαπωνία, κ.ά.). 
Η υπάρχουσα υποδομή αναβαθμίζεται συνεχώς σε 

επίπεδο που προάγει έρευνα αιχμής, υψηλής ποιότη-
τας και διεθνών προδιαγραφών, σε ανταγωνιστικά 
πλαίσια, παράγοντας γνώση και αναπτύσσοντας σύγ-
χρονη χημική τεχνολογία.

Σύνδεση με την έρευνα
Η συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων στην 

έρευνα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την από-
κτηση διδακτορικού διπλώματος. Αυτή αντικατοπτρί-
ζεται σε ερευνητικές εργασίες: 
• στη βασική και εφαρμοσμένη χημική μηχανική, 
• στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αιχμής στη χη-

μεία, στην εμβιομηχανική, στην περιβαλλοντική 
τεχνολογία, στην ιατροφαρμακευτική τεχνολογία, 

στην τεχνολογία υλικών, στις ενεργειακές τεχνο-
λογίες και στη μηχανική τροφίμων.
Τα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα στα 

οποία συμμετέχουν έμμισθα οι διδακτορικοί ερευνη-
τές προέρχονται από:
• την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

και το Υπουργείο Παιδείας, 
• την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την 

Ιαπωνία, κ.ά. και 
• την εγχώρια και διεθνή βιομηχανία για την επίλυ-

ση προβλημάτων βασικής έρευνας, σχεδιασμού 
και παραγωγής τεχνολογικών προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών, οι διδακτορικοί ερευνητές 
συμμετέχουν σε εθνικά και διεθνή συνέδρια με προ-
φορικές ανακοινώσεις και γραπτές παρουσιάσεις. Τα 
ερευνητικά αποτελέσματα δημοσιεύονται σε πρακτι-
κά συνεδρίων και σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, με συ-
γκεκριμένους δείκτες απήχησης (impact factors), ανα-
δεικνύοντας έτσι την εγκυρότητα και τη σημασία της 
έρευνας στο διεθνές στερέωμα.

Η συνολική προβολή των ερευνητικών δραστηρι-
οτήτων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών αντικα-
τοπτρίζει τη δυναμική των ερευνητικών του δραστη-
ριοτήτων και εκφράζει τις προσπάθειες προώθησης 
έρευνας αιχμής που δημιουργεί νέα σύγχρονη γνώ-
ση και τεχνολογία, οι οποίες προσφέρονται μέσω μα-
θημάτων και εργαστηρίων στους προπτυχιακούς φοι-
τητές και διαμορφώνει τη μελλοντική τεχνολογία της 
επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας.

π

Εργαστήρια Χημικής 
Μηχανικής για 
την προώθηση 

σύγχρονης έρευνας 
σε πολυπεδιακές 
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ειδήσεις

Μετά από πολλές προσπάθειες, η Πολυτεχνική Σχολή απέκτησε ασύρματη υποδομή 
πρόσβασης στο Δαδίκτυο σε κάποιους από τους χώρους της. Το έργο υλοποιήθηκε 

μετά από σχετική πρωτοβουλία της κοσμητείας από την Ομάδα Ασύρματων Υποδομών 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και μέχρι 
στιγμής καλύπτονται κοινόχρηστοι χώροι ενδιαφέροντος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και κοινόχρηστοι υψηλής 
επισκεψιμότητας χώροι της Πολυτεχνικής Σχολής.

Στην Α’ φάση του εγχειρήματος οι χώροι που καλύπτονται είναι:
► Η νησίδα υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών «Βεργίνα» στο κτίριο Ε΄.
► Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

στο κτίριο Γ .́
► Η νησίδα υπολογιστών στο ισόγειο του κτιρίου Δ .́
► Οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών.
► Το αμφιθέατρο «ΑλέξανδροςΤσιούμης».
► Το κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής.
► Το αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος».
► Το μικρό αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής Σχολής.

Η ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας του Α.Π.Θ. αλλά και σε επισκέπτες του ιδρύματος.

Το συγκεκριμένο έργο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των υπηρεσιών και 
της δουλειάς που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν οι φοιτητές του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η Ομάδα Ασύρματων 
Υποδομών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
αποτελείται από τους: Διονύσιο Φραγκόπουλο, Στέφανο Θεοχάρη, Δήμητρα Κοκκινά, 
Γεώργιο Αμανατίδη και Αλέξανδρο Καλλιοτζή.

Πληροφορίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα υπηρεσιών τηλεματικής: http://www.ee.auth.gr/

Το Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτι-
κών Συστημάτων παρουσίασε στις 25 Ιανουαρί-

ου την Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας σε ζωντανή με-
τάδοση στο αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» υπό 
την αιγίδα της κοσμητείας της σχολής. Η συναυλία 
μεταδόθηκε ταυτόχρονα και ζωντανά σε πολλά μέρη 
του κόσμου με εικόνα υψηλής ευκρίνειας και υψηλής 
ποιότητας ήχο, με την χρήση 7 ρομποτικών καμερών 
υψηλής ευκρίνειας, που είναι εγκατεστημένες στο 
Verizon Hall του Kimmel Center for the Performing 
Arts στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α.

Η συναυλία περιελάμβανε 2 έργα σε πρώτη εκτέ-
λεση της Jenifer Higdon και την πρώτη συμφωνία του 

Bernstein, καθώς εντασσόταν στους εορτασμούς για 
τα 90 χρόνια από τη γέννησή του. Η μετάδοση περιε-
λάμβανε σχόλια από τα παρασκήνια και συνεντεύξεις 
με το διευθυντή της ορχήστρας και τους μουσικούς.

Η ζωντανή μετάδοση γνώρισε την αποδοχή της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, και όχι μόνο, δεδομένου 
ότι η προσέλευση μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα 
ικανοποιητική. Οι συγκεκριμένες δράσεις του Εργα-
στήριου Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστη-
μάτων ανοίγουν νέους ορίζοντες στην πολιτιστική 
δραστηριότητα του Α.Π.Θ. αλλά και γενικότερα της 
πόλης της Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχει η δυνατό-
τητα επαφής με καινούρια πολιτιστικά «προϊόντα».

Με ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Η Πολυτεχνική 
επικοινωνεί 

πλέον 
ασύρματα!

Η «υψηλή» τεχνολογία στην υπηρεσία του πολιτισμού!

Η ορχήστρα στη Φιλαδέλφεια, το ακροατήριο στη Θεσσαλονίκη
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εκπαίδευση

Η IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical 
Experience) είναι μια διεθνής, μη κυβερνητική, μη πολιτική, ανεξάρτητη ορ-

γάνωση ανταλλαγής φοιτητών τεχνικών κλάδων για πρακτική άσκηση στο εξω-
τερικό που ιδρύθηκε το �9��. Σήμερα αριθμεί περισσότερες από �0 χώρες μέλη. 
Η τοπική επιτροπή φοιτητών του Α.Π.Θ. συγκροτήθηκε το �992 και στο πρόγραμμα των 
ανταλλαγών συμμετέχουν η Πολυτεχνική και η Σχολή Θετικών Επιστημών. 

Η IAESTE προσφέρει στους φοιτητές των παραπάνω σχολών τη δυνατότητα να κάνουν 
πρακτική άσκηση στο εξωτερικό στον τομέα της επιστήμης τους. Με αυτό τον τρόπο οι 
φοιτητές, μπορούν να εργαστούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου ερχόμενοι ταυτόχρονα σε επαφή με μια καινούρια χώρα και 
τον πολιτισμό της μέσα από την καθημερινή ζωή, καθώς και με νέους από όλο σχεδόν τον 
κόσμο. Ο φοιτητής που παίρνει μέρος στην ανταλλαγή δεν μένει ποτέ μόνος του, καθώς η 
εκάστοτε τοπική IAESTE αναλαμβάνει την εύρεση κατοικίας τους, τις γραφειοκρατικές υπο-
θέσεις τους, και την καθοδήγησή τους σε οτιδήποτε χρειαστούν κατά την παραμονή τους. 
Η IAESTE αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο των φοιτητών οργανώνει διάφορες δραστηρι-
ότητες για τους φοιτητές, όπως εκδρομές, πάρτι κ.τ.λ.

Σημαντικό κομμάτι του έργου της τοπικής επιτροπής αποτελεί η εύρεση θέσεων εργα-
σίας για ξένους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της, σύμφωνα με τον 
αριθμό των οποίων καθορίζεται ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών που θα έχουν τη δυνα-
τότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Εκτός αυτού ειδικά η τοπική επιτροπή του Α.Π.Θ. 
είναι πολύ συντονισμένη και στηρίζεται στην εθελοντική εργασία ορισμένων φοιτητών. Κα-
τά τους θερινούς μήνες η τοπική επιτροπή είναι υπεύθυνη τόσο για τους Έλληνες φοιτητές 
που φεύγουν, όσο και για τους ξένους που έρχονται. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: 
2��0995�29, φαξ: 2��0995��9, ηλεκτρον. διεύθυνση: iaeste@egnatia.ee.auth.gr

«Οικολογική ποιότητα και διαχείριση 
υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορ-

ροής» είναι ο τίτλος του νέου διατμηματι-
κού προγράμματος μεταπτυχιακών σπου-
δών που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Πο-
λιτικών Μηχανικών, το Τμήμα Βιολογίας και 
το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ.

Στόχος του νέου μεταπτυχιακού προ-
γράμματος, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να λει-
τουργεί από τις αρχές Ιανουαρίου, είναι να 
προαγάγει τη διεπιστημονική προσέγγιση 
της εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας και 
της διαχείρισης υδάτων σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής και των εφαρμογών της, σύμφω-
να με την οδηγία 2000/�0 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το εκπαιδευτικό του περιεχόμενο 

Ξεκίνησε η λειτουργία του ήδη από τις αρχές Ιανουαρίου

Νέο μεταπτυχιακό στη διαχείριση υδάτων 
επιμερίζεται στη θεωρητική, εργαστηρια-
κή και πρακτική εργασιακή εκπαίδευση και 
κατάρτιση των φοιτητών στη συστηματική 
προσέγγιση της παρακολούθησης υδατικών 
συστημάτων και διαχείρισης των λεκανών 
απορροής και αφορά στο περιβάλλον, στον 
άνθρωπο και στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την 
απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου είναι 
τρία διδακτικά εξάμηνα. Στο χρονικό αυ-
τό διάστημα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένου 
επιστημονικού δυναμικού για τη στελέχω-
ση τόσο της έρευνας, όσο και της παροχής 
υπηρεσιών, με άμεσες και έμμεσες θετικές 
επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλ-
λοντος και στο κοινωνικό και οικονομικό 
πλαίσιο ανάπτυξης της Ελλάδας.

Με αφορμή την έναρξη του νέου μετα-
πτυχιακού προγράμματος, διοργανώθηκε 
στις �7 Δεκεμβρίου 2007 ημερίδα με θέ-
μα σχετικό με το επιστημονικό αντικείμενο 
του προγράμματος.

Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών μέσω IAESTE
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Φυσικό και 
πολιτιστικό 
περιβάλλον 

της Ευρώπης

Η δράση Jean Monnet του Α.Π.Θ. 
διοργάνωσε με αφορμή τον 

εορτασμό των 50 χρόνων από της 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τα �0 χρόνια της Γεωπονικής Σχολής 
το διεπιστημονικό συνέδριο με 
θέμα: «Προστασία, αποκατάσταση 
και βιώσιμη ανάπτυξη του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην 
Ευρώπη».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε 
στην πόλη της Βέροιας στις �0 
Νοεμβρίου και την �η Δεκεμβρίου 
2007 και συμμετείχαν σ’ αυτό εκτός 
από τη Γεωπονική Σχολή, το Τμήμα 
Νομικής και το Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να αναζητήσετε στον ισότοπο της 
δράσης: jeanmonnet.web.auth.gr



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ│ΤΕΥΧΟΣ 21│  �7

αρχιτεκτονική

Μέσα από αρχιτεκτονικά σχέδια, 
μακέτες δημόσιων και ιδιωτικών 

κτιρίων, φωτογραφίες και σκίτσα 
του αρχιτέκτονα, τα οποία 

περιλαμβάνονταν στην έκθεση, 
αποκαλύπτεται η έμφαση του 

Βαλεντή σε οικοδομήματα που 
χαρακτηρίζονται από απλούς 

γεωμετρικούς όγκους και επίπεδες 
χωρίς διακόσμηση επιφάνειες.

Έκθεση με θέμα το αρχιτεκτονικό έργο του Θουκυδίδη Βαλεντή 

Ένας «μοντέρνος» της αρχιτεκτονικής
κτιριολογία στην Πολυτεχνική Σχολή του 
Α.Π.Θ., ενώ από το �9�5 έως το �97� ήταν 
καθηγητής στην έδρα Κτιριολογίας και Αρ-
χιτεκτονικών Συνθέσεων του Ε.Μ.Π. 

Στην πορεία του αυτή αναδείχθηκε σε 
έναν από τους θεμελιωτές του Μοντέρνου 
Κινήματος στην ελληνική αρχιτεκτονική. 
Μέσα από αρχιτεκτονικά σχέδια, μακέτες 
δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, φωτογρα-
φίες και σκίτσα του αρχιτέκτονα, τα οποία 
περιλαμβάνονταν στην έκθεση, αποκαλύ-
πτεται η έμφαση του Βαλεντή σε οικοδο-
μήματα που χαρακτηρίζονται από απλούς 
γεωμετρικούς όγκους και επίπεδες χωρίς 
διακόσμηση επιφάνειες. Στα κτιριακά δείγ-
ματα της δουλειάς του, η κατασκευαστική 
καθαρότητα, η έμφαση της επαναληπτικό-
τητας του τυπικού ορόφου και η οριζόντια 
γραμμή των παραθύρων είναι αποκαλυπτι-
κά της μοντέρνας παραγωγής, της οποίας 
υπήρξε εκφραστής.

Μεταγενέστερα μορφολογικά μοντέ-
λα του αρχιτέκτονα για κτίρια γραφείων, 
όπως το κτίριο του Μετοχικού Ταμείου της 
Αεροπορίας στην Αθήνα, έτυχαν συστη-
ματικής τυποποίησης και επανάληψης σε 
αρκετές παραλλαγές. Ο δομικός σκελετός 
που προεξέχει, η υποδιαίρεση του κτιρίου 
σε βάση (για την ανάπτυξη στοάς και εμπο-
ρικής δραστηριότητας), κορμό και στέψη, 
τα οριζόντια παράθυρα και η γεωμετρική 
καθαρότητα των μορφών, είναι όλα στοι-
χεία που απαντώνται σε εκατοντάδες κτί-
ρια γραφείων στα κέντρα των μεγάλων πό-
λεων της Ελλάδας.

Την έκθεση προς τιμή του Θ. Βαλεντή 
επιμελήθηκαν οι καθηγήτριες του Τμήμα-
τος Αρχιτεκτόνων Χρύσα Σαχανά, Αιμιλία 
Στεφανίδου και Σοφία Τσιτιρίδου με τη συ-
νεργασία της Α. Σαμουιλίδου και του γρα-
φείου «ARCHKT design and construction».

Τα εγκαίνια έκθεσης με τίτλο «Ο αρχιτέ-
κτονας Θουκυδίδης Π. Βαλεντής» πραγ-

ματοποιήθηκαν στις �� Ιανουαρίου στο Μα-
κεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Την 
έκθεση, η οποία διήρκεσε ένα μήνα (μέχρι 
και τις �0 Φεβρουάριου), συνδιοργάνωσαν 
το Τμήμα Αρχιτεκτόνων και η κοσμητεία 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Στόχος των διοργανωτών της ήταν η 
προσέγγιση των σχεδιαστικών προτάσε-
ων και των συνθετικών χειρισμών που χα-
ρακτηρίζουν το έργο του Θουκυδίδη Βαλε-
ντή. Μέσα από τη σύγκριση του έργου του 
με αντίστοιχα έργα σύγχρονών του αρχιτε-
κτόνων από τον ελληνικό και διεθνή χώρο, 
καθώς και μέσα από τη μελέτη της κριτικής 
αντιμετώπισης του έργου του από τους αρ-
χιτέκτονες και τους ιστορικούς της αρχιτε-
κτονικής, η έκθεση προσπάθησε να συμ-
βάλει στην κατανόηση και την ερμηνεία 
της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής.

Ο Θουκυδίδης Βαλεντής (�90�-�9�2), 
μετά την αποφοίτησή του το �9�0 από την 
Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., 
στα πενήντα περίπου χρόνια που δούλεψε, 
ακολούθησε τρεις παράλληλες πορείες ως 
αρχιτέκτονας στο δημόσιο τομέα, ως ελεύ-
θερος επαγγελματίας και ως ακαδημαϊκός 
δάσκαλος. Στο διάστημα �9��-�9�5 δίδαξε 
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Από τις �� Μαρτίου 200� παρουσιάζεται στο νέο Μουσείο Μπενάκη στην οδό Πειραιώς 
η έκθεση «Το σχήμα του τόπου. �0 χρόνια Αρχιτεκτονικά θέματα» που διοργανώνεται 

από το τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
Η αρχική μορφή της έκθεσης είχε παρουσιαστεί στο Τελλόγλειο Ίδρυμα με την ευκαιρία 

της αναγόρευσης του εκδότη των «Αρχιτεκτονικών Θεμάτων» πολιτικού μηχανικού Ορέ-
στη Δουμάνη σε επίτιμο διδάκτορα. Η ανανεωμένη παρουσίαση στο Μουσείο Μπενάκη 
εμπλουτίζεται με νέο υλικό που περιλαμβάνει πρωτότυπα εικαστικά έργα από τη συλλογή 
του, καθώς και πολυάριθμα προπλάσματα από αρχιτεκτονικά έργα.

Για τη γενιά των αρχιτεκτόνων που εκπαιδεύτηκε στα δύσκολα χρόνια της δικτατορί-
ας η παρουσία των «Αρχιτεκτονικών Θεμάτων» και λίγο αργότερα των «Θεμάτων Χώρου 
+ Τεχνών» αποτελούσε μοναδική πηγή κριτικής, διαλόγου και ανεξάρτητης πληροφόρη-
σης. Προϊόν του ανοιχτού πολιτισμικού κινήματος της δεκαετίας του  ’�0 αποδεικνύεται 
για σαράντα και περισσότερα χρόνια το εγκυρότερο βήμα τεκμηρίωσης και ανάδειξης της 
σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα.

Η επιτυχία και η διάρκεια του εγχειρήματος είναι σε μεγάλο βαθμό προσωπικό έργο 
του Ορέστη Δουμάνη, ο οποίος στήριξε τον προσανατολισμό και τα κριτήρια των επι-
λογών του σε μια ουσιαστική καλλιέργεια που καθόρισε την ταυτότητα του εκδοτικού 
του έργου. Η αγάπη για τις καθαρές γεωμετρικές μορφές της μοντέρνας τέχνης σε συν-
δυασμό με την ενεργό συμμετοχή  σε ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις τον οδήγησαν να 
εγκαταλείψει το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού και να στρέψει το ενδιαφέρον του 
στην προβολή της αρχιτεκτονικής, αντιμετωπίζοντάς την ως αναπόσπαστο κομμάτι της 
ευρύτερης πολιτισμικής δημιουργίας.

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με την ευ-
καιρία της αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα πήρε την πρωτοβουλία 
να επιμεληθεί, να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει την έκθεση «Το σχήμα 
του τόπου. �0 χρόνια Αρχιτεκτονικά θέματα» και στη συνέχεια μίαν ανε-
ξάρτητη έκδοση που ουσιαστικά συνοψίζει την εικόνα της σύγχρονης νεο-
ελληνικής αρχιτεκτονικής και τέχνης. Ο αρχικός στόχος ήταν να αναδειχθεί 
το έργο που περιλαμβάνεται στα «Αρχιτεκτονικά Θέματα» και στα «Θέματα 
Χώρου + Τεχνών». Η μακροβιότητα, η ποιότητα και το εύρος της ύλης, τα 
καθιστούν μοναδικά στο χώρο των εντύπων με αντικείμενο την αρχιτεκτο-
νική και εικαστική δημιουργία στην Ελλάδα. Η δίγλωσση παρουσίαση της 
ύλης διευρύνει την εμβέλεια του αναγνωστικού κοινού και εκτός συνόρων.

του
Νίκου Καλογήρου,

καθηγητή και προέδρου του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων της 
Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

Μέσα από την έκθεση «Το σχήμα του τόπου. �0 χρόνια Αρχιτεκτονικά θέματα» στο Μουσείο Μπενάκη

Η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής

Η έκθεση με αφετηρία το έργο που έχει 
περιληφθεί στα τεύχη των περιοδικών 
«Αρχιτεκτονικά Θέματα» και «Θέματα 

Χώρου + Τεχνών», συνοψίζει δημιουργικά 
την εικόνα της σύγχρονης νεοελληνικής 

αρχιτεκτονικής και τέχνης.
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αρχιτεκτονική

Στόχοι της έκθεσης
Στο πλαίσιο της έκθεσης έγινε επιλογή χαρακτηριστικών εικόνων ανά τεύχος. Οι απει-

κονίσεις αυτές δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα που ξάφνιασε και εμάς τους ίδιους που εί-
χαμε την πρωτοβουλία της δημόσιας παρουσίασης. Το σύνολο –ένα πανόραμα αρχιτεκτο-
νικών και εικαστικών έργων των τελευταίων �0 χρόνων που αντλήθηκε από τη δεξαμενή 
των δημοσιεύσεων– αντανακλά το επίπεδο, τη συνέπεια και το υψηλό κριτήριο των αρχι-
κών επιλογών και ουσιαστικά εκφράζει την ταυτότητα των σύγχρονων Ελλήνων δημιουρ-
γών. Συνειδητοποιήσαμε ότι η έκθεση που σχεδιάσαμε υπερβαίνει τη αρχική αιτία και τον 
στόχο για τον οποίο υλοποιήθηκε και μπορεί αυτόνομα όχι μόνο να συνεχίζει να παρου-
σιάζεται, αλλά και να αποκρυσταλλωθεί με μία ειδική έκδοση δίνοντας την ευκαιρία στο 
κοινό να παρακολουθήσει μία σύντομη αναδρομή της πρόσφατης πορείας του ελληνικού 
αρχιτεκτονικού και εικαστικού χώρου. 

Ένα σημαντικό ζήτημα ήταν η υπέρβαση της απλής παράθεσης με μία αρχειακού τύπου 
παρουσίαση. Ανταποκρινόμενοι στο πνεύμα του περιοδικού οδηγηθήκαμε σε μία αφαι-
ρετική και ελλειπτική επιλογή, που επιτρέπει να αναδειχθεί το πνεύμα των έργων και η 
ποιότητα των φωτογραφικών λήψεων. Ο τρόπος παρουσίασης υποδηλώνει μιαν αναφο-
ρά στη μοντέρνα γραφιστική του περιοδικού, η οποία εξελίχθηκε στο χρόνο διατηρώντας 
την ενότητα της σύλληψης. 

Η περιπέτεια των «Αρχιτεκτονικών Θεμάτων» άρχισε σε μια περίοδο, κατά την οποία 
ο κύκλος των ανήσυχων νεωτεριστών αρχιτεκτόνων ήταν μικρός, οι συνεργασίες με τους 
αντίστοιχους εικαστικούς δημιουργούς συχνές και η επιδίωξη ενός προοδευτικού εκσυγ-
χρονισμού της αρχιτεκτονικής και της τέχνης αναγκαία απέναντι στον τότε ακόμη κυρί-
αρχο ακαδημαϊσμό. Η αναπόφευκτη σημερινή επικράτηση μιας διεθνούς αρχιτεκτονικής 
γλώσσας δικαιώνει το μοντερνιστικό αίτημα που προωθήθηκε με την έκδοση των περιο-
δικών από τη δεκαετία του ’�0 συμβάλλοντας στην  εδραίωση  μιας γηγενούς νεωτερι-
κής παράδοσης. Αυτή υπηρετήθηκε με συνέπεια που προφύλαξε σε δυσμενείς συγκυρίες 
από συρμούς και επιπόλαια εμπορικά ρεύματα. Είναι εντυπωσιακό ότι όταν κυριαρχούσε 
το σκηνογραφικό μεταμοντέρνο ή δεν υπήρχαν τα πολιτικά περιθώρια παραγωγής σω-
στής δημόσιας αρχιτεκτονικής, το ενδιαφέρον μετακινήθηκε σε εξειδικευμένες θεματικές 
περιοχές. Τα ειδικά αφιερώματα και οι παράλληλες εκδόσεις για τον Ζενέτο, για τη σύγ-
χρονη αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, τους οικισμούς στην Ελλάδα (με τον P. Oliver) και η 
μετάφραση του βιβλίου του A. Rapoport φανερώνουν την ευρύτητα των προσεγγίσεων. 
Αυτές εμπεριέχουν τη λιγότερο γνωστή εκτίμηση για το ήθος της ανώνυμης αρχιτεκτο-
νικής σε μια εποχή που η μελέτη και η προστασία της δεν αποτελούσαν κοινά αναγνωρι-
σμένη πρακτική.

Η εξελικτική πορεία αποτυπώνει με συνέπεια μια διαχρονική ανάγνωση, αναζητώντας 
την ουσιαστική υπόσταση της νεωτερικότητας. Όπως ο ίδιος ο Ορέστης Δουμάνης σημει-
ώνει, τα «Αρχιτεκτονικά Θέματα» δεν είναι πολιτικό περιοδικό, ωστόσο αντανακλούν τη 
δυναμική ή τις αντιφάσεις του κοινωνικού χώρου, μέσα στον οποίο αναπτύσσονται.

Με αυτά τα δεδομένα ο ουσιαστικός στόχος διαμορφώνεται όχι τόσο στον εντοπι-
σμό του στίγματος ενός μακρόχρονου εκδοτικού εγχειρήματος, αλλά ευρύτερα σε μία 
αδρομερή απεικόνιση της δύσκολης πορείας των αξιόλογων Ελλήνων αρχιτεκτόνων μέ-
σα στις έντονα μεταβαλλόμενες συνθήκες των τελευταίων �0 χρόνων. Καθοριστικής 
σημασίας για την ανάγνωση αυτή είναι η αντίστιξη με την πορεία των εικαστικών δη-
μιουργών που εκτίθεται παράλληλα και βοηθά ουσιαστικά στην κατανόηση της αρχιτε-
κτονικής «ως τέχνης».

Η γενική επιμέλεια και ο συντονισμός της έκθεσης έγινε από τον Νίκο Καλογήρου, η 
επιστημονική επιμέλεια από τον Ανδρέα Γιακουμακάτο, η καλλιτεχνική επιμέλεια από την 
Αλκμήνη Πάκα, ο σχεδιασμός από τους Νίκο Καλογήρου, Αλκμήνη Πάκα και Τάσο Τέλλιο. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται η ειδική εικαστική εγκατάσταση «ο δρόμος» του Δημήτρη 
Ξόνογλου.
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Διημερίδα με θέμα «Κλιματική μεταβολή - Πόλη και κτίριο» πραγματοποιήθηκε στις 7 
και � Δεκεμβρίου στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, την οποία συνδιοργάνωσαν η Πο-

λυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., με πρωτοβουλία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, το Δίκτυο Διά-
δοσης και Εφαρμογής Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και Καθαρών Τεχνολογιών Δόμησης 
«ΑΝΕΛΙΞΗ» και η Ένωση Καταναλωτών - Ποιότητα Ζωής, Ε.Κ.Ποι.Ζω.

Στόχος της διημερίδας ήταν να επαναπροσεγγίσει και να αναδιατυπώσει τη σχέση κτι-
ρίου και φυσικού περιβάλλοντος, αντιπαραβάλλοντας στο συμβατικό τρόπο δόμησης και 
τη συμβολή του τελευταίου στη διατάραξη των φυσικών ισορροπιών, στις νέες ήπιες τε-
χνολογίες, στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική και στην εφαρμογή «καθαρών» τεχνολογιών 
δόμησης. Παράλληλα, μέσα από την παράθεση τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών στοι-
χείων αναδείχθηκε η δυνατότητα εναρμόνισης του κτιρίου με το περιβάλλον και το οικο-
σύστημα στο πλαίσιο μιας νέας αντίληψης και φιλοσοφίας για τη δόμηση και την αρχιτε-
κτονική.

Στις πέντε ενότητες, στις οποίες κατανεμήθηκε το θεματικό περιεχόμενο της διημερί-
δας δόθηκε από τους ομιλητές η εικόνα της κατάστασης σε περιβάλλον και κλίμα μέσα 
στα οποία η βιοκλιματική αρχιτεκτονική έρχεται να αναδειχθεί σε εργαλείο περιβαλλο-
ντικά φιλικής δράσης. Η έντονη κλιματική μεταβολή και η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτε-
λούν πλέον κύρια χαρακτηριστικά των τελευταίων χρόνων με επιπτώσεις τόσο περιβαλ-
λοντικές, όσο και οικονομικές και κοινωνικές. Μπαίνει πλέον ως επιτακτική από την επι-
στημονική κοινότητα –και όχι μόνο– η ανάγκη για επιβράδυνση των αλλαγών αυτών.

Σήμερα η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί όχι μόνο αναγκαιότητα στο πλαίσιο της 
βιώσιμης - αειφορικής ανάπτυξης, αλλά και μετρήσιμο μέγεθος στο οποίο οφείλουμε να 
ανταποκριθούμε αν θέλουμε να ελέγξουμε στο ελάχιστο τη ραγδαία κλιματική μεταβο-
λή. Μέσα από τα παθητικά ηλιακά συστήματα, τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, το φυσι-
κό φωτισμό και δροσισμό μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας κατά μέσο όρο 
�0% στον κτιριακό τομέα, ο οποίος σήμερα ευθύνεται για μεγάλα ποσοστά κατανάλωσης 
ενέργειας και το �5% της συνολικής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, ανέφεραν οι ομι-
λητές της διημερίδας. 

Κατάλληλος σχεδιασμός του εξωτερικού φλοιού του κτιρίου με μεγάλα νότια υαλοστά-
σια, χρήση τοπικών υλικών με μεγάλη θερμοχωρητικότητα, οικολογικές βαφές, διαχείριση 
και φυσικός καθαρισμός του νερού αποτελούν μόνο παραδείγματα της «νέας» αρχιτεκτο-
νικής, η οποία πλέον αποκτά θεσμικό έρεισμα στην οδηγία 2002/9�/ΕΚ για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων. Η οδηγία αυτή έρχεται να διαμορφώσει νέα δεδομένα στον τρόπο 
μελέτης, κατασκευής, ανακαίνισης και κατεδάφισης κτιρίων, εισάγοντας παράλληλα πρό-
σθετες απαιτήσεις για την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων, τις στάθμες θορύβου, την 
άνεση κ.τ.λ.

Στη διημερίδα αναπτύχθηκε, ακόμη, το φαινόμενο της θερμικής δυσφορίας στις πόλεις 
και η αντιμετώπισή του με το αστικό πράσινο και τις παρεμβάσεις στη μορφολογία των 
πόλεων, την πυκνότητα δόμησης και τη γεωμετρία των ανοιχτών χώρων. Οι συζητήσεις 
ολοκληρώθηκαν με παρουσιάσεις κτιρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού και καθαρών τεχνο-
λογιών δόμησης από τον ελληνικό χώρο, στις οποίες περίοπτη θέση κατείχε η παραδοσι-
ακή ελληνική αρχιτεκτονική. 

Ρεπορτάζ:
Γιάννης Βαλσαμάκης,
φοιτητής του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών 
Α.Π.Θ.

αρχιτεκτονική

Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική ως εργαλείο περιβαλλοντικά φιλικής δράσης

Οι προοπτικές 
μιας άλλης 

αρχιτεκτονικής 

«Το κτίζειν δεν είναι μόνο 
αναπόφευκτο, αλλά μπορεί 

να γίνει ένα εργαλείο που θα 
μας πείσει ότι η αισθητική και 

το περιβάλλον είναι έννοιες 
συγκοινωνούσες, ακόμη 

και στις τολμηρότερες 
εκφάνσεις της περιπετειώδους 

σχέσης τους».
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Διάλεξη με θέμα «Τέχνη και Τοπίο» έδωσε στις 29 Ιανουαρίου η καθηγήτρια αρχιτεκτο-
νικής τοπίου Μάρθα Σουόρτς. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο 

«Π. Παναγιωτόπουλος», διοργανώθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του διατμημα-
τικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Αρχιτεκτονική Τοπίου» του Τμήματος Αρ-
χιτεκτόνων και της Γεωπονικής Σχολής. Παράλληλα εντάχθηκε και στο πρόγραμμα εορ-
ταστικών εκδηλώσεων της Γεωπονικής Σχολής για τα �0 χρόνια εκπαίδευσης και έρευνας 
του ιδρύματος.

 Την εκδήλωση προλόγισε ο αναπληρωτής διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμμα-
τος καθηγητής Ι. Τσαλικίδης και χαιρέτησαν ο πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Ν. Κα-
λογήρου και η πρόεδρος της Γεωπονικής Σχολής καθηγήτρια Δ. Προφήτου - Αθανασιάδου.

 Η Μάρθα Σουόρτς είναι αρχιτέκτων μηχανικός και εικαστική καλλιτέχνις, ενώ από το 
�992 είναι καθηγήτρια στο Graduate School of Design του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. 
Στην �0-χρονη πορεία της έχει κοσμήσει με τις δημιουργίες της ανοιχτούς χώρους σε πόλεις 
ολόκληρου του πλανήτη, συμπυκνώνοντας τη σχεδιαστική της φιλοσοφία στο «να γίνουν 
πιο ανθρώπινες οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις», όπως τόνισε. Πρόσφατα μάλιστα της ανατέ-
θηκε και η αναμόρφωση του κεντρικού χώρου της πόλης της Έδεσσας, όπου μέχρι τώρα 
βρισκόταν το γήπεδο ποδοσφαίρου. Το έργο της, μέρος του οποίου παρουσίασε, θεωρείται 
καινοτόμως πρωτοποριακό και προκλητικό, διότι αντιμετωπίζει τα σύγχρονα θέματα σχε-
διασμού του τοπίου μέσα από πολύπλευρη θεώρηση της κοινωνικής, πολιτισμικής και περι-
βαλλοντικής αειφορικότητας του τόπου, αλλά και με καλλιτεχνική διάθεση.

Όπως δήλωσε, «ο άνθρωπος πλέον σχεδιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο θέλει να ζή-
σει. Στην προσπάθεια του αυτή όμως, το αλλάζει αφόρητα και τότε είναι δουλειά του αρχι-
τέκτονα τοπίου να το κάνει ανθρώπινο».

Ανέφερε, ακόμη, ότι «χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας στο σχεδιασμό των πόλεων. Αρχι-
τέκτονες και αρχιτέκτονες τοπίου πρέπει να δουλεύουν από κοινού στο πλαίσιο μιας μακρο-
πρόθεσμης στρατηγικής για τη δημιουργία “ισορροπημένων” πόλεων». Και εξηγεί ότι «ισορ-
ροπημένη πόλη είναι η πόλη που διαθέτει ζωντανούς και υγιείς ανοιχτούς χώρους. Αυτό επι-
τυγχάνεται με απόλυτο σχεδιασμό. Και σημαίνει ισορροπία. Και όταν μία πόλη έχει ισορρο-
πία, έχει και ισορροπημένους κατοίκους». Μιλώντας, μάλιστα, για τις ελληνικές πόλεις, τις 
χαρακτήρισε τις λιγότερο ανοιχτές πόλεις στον κόσμο.

«Ο άνθρωπος πλέον 
σχεδιάζει το περιβάλλον 
μέσα στο οποίο θέλει να 
ζήσει. Στην προσπάθεια 

του αυτή όμως, το 
αλλάζει αφόρητα και 

τότε είναι δουλειά του 
αρχιτέκτονα τοπίου να 
το κάνει ανθρώπινο».
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Διάλεξη της καθηγήτριας αρχιτεκτονικής τοπίου Μάρθα Σουόρτς στην Πολυτεχνική

Οι ελεύθεροι 
χώροι παράγοντας 
«ισορροπίας» των 

σύγχρονων πόλεων 

Έκθεση στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος

Η διαχρονική αξία της πλατείας στις πόλεις της Ευρώπης
«Αρχιτεκτονική Τοπίου».

Στόχος της έκθεσης ήταν ένας απολο-
γισμός της σύγχρονης περιόδου, από την 
τελευταία δεκαετία του περασμένου αιώ-
να, οπότε και οι ευρωπαϊκές πόλεις με έργα 
ανάκτησης και σχεδιασμού επανανακαλύ-
πτουν την πλατεία και τον αστικό υπαίθριο 
ή δημόσιο χώρο. Μέσα από τις εικόνες εξή-

ντα πλατειών δόθηκε η δυνατότητα στον 
επισκέπτη να εντοπίσει ποικίλες σχεδιαστι-
κές παρεμβάσεις και να προβληματιστεί για 
την αναγκαιότητα διασφάλισης των διαπι-
στωμένων αξιών του χώρου και την προέ-
κταση της σημασίας τους στο μέλλον.

Την έκθεση εγκαινίασε, στις � Νοεμβρί-
ου, ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης Μ. 
Τζίμας, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο πρύ-
τανης του Α.Π.Θ. Α. Μάνθος, ο κοσμήτο-
ρας της Πολυτεχνικής Σχολής Ν. Μουσιό-
πουλος και ο πρόεδρος του Τμήματος Αρχι-
τεκτόνων Ν. Καλογήρου. Την παρουσίαση 
της έκθεσης έκανε η διευθύντρια του προ-
γράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Αρ-
χιτεκτονική Τοπίου» Μ. Ανανιάδου - Τζιμο-
πούλου. 

Την έκθεση με τίτλο «Πλατείες της Ευρώ-
πης, πλατείες για την Ευρώπη» είχε την 

ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό της 
Θεσσαλονίκης από τις � Νοεμβρίου έως τις 
9 Δεκεμβρίου 2007 στο Μουσείο Βυζαντι-
νού Πολιτισμού. 

Η έκθεση αποτέλεσε μέρος ενός σημα-
ντικού ερευνητικού προγράμματος με θέμα 
«Η πλατεία, ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρο-
νομιά», το οποίο ολοκληρώθηκε στο πλαί-
σιο του «Culture 2000» από ένα σύνολο πα-
νεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων σε 
συνεργασία με πόλεις, τις οποίες κοσμούν 
διάσημες πλατείες. Συντονιστές του προ-
γράμματος και διοργανωτές της έκθεσης 
ήταν το Α.Π.Θ., το Τμήμα Αρχιτεκτόνων και 
το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
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Εκδήλωση - ημερίδα με θέμα την αντισεισμική θωράκιση της Θεσσαλονίκης διοργανώ-
θηκε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου από την Κομματική Οργάνωση Θεσσαλονίκης του 

Κ.Κ.Ε. στην αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ. Βασίλης Παπαζάχος και οι 

καθηγητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κυ-
ριαζής Πιτιλάκης και Κοσμάς Στυλιανίδης. Τις θέσεις του Κ.Κ.Ε. παρουσίασε το μέλος της 
Κ.Ε. και γραμματέας της Κ.Ο.Θ. Κώστας Αβραμόπουλος.

Κοινό τόπο όλων των ομιλητών αποτέλεσε το συμπέρασμα ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια 
από τις καλύτερα μελετημένες πόλεις σχετικά με την τρωτότητα των υποδομών της, των 
κτιρίων της, της γεωτεχνικής της κατάστασης κ.τ.λ., γεγονός που θα μπορούσε να αποτε-
λέσει πολύτιμο εργαλείο για τον άμεσο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος για 
την αντισεισμική θωράκισή της.

Όπως τόνισε ο καθηγητής Β. Παπαζάχος, με τις σημερινές δυνατότητες εντοπισμού σε 
βάθος 5-ετίας των πιθανών περιοχών εκδήλωσης σεισμικού φαινόμενου, η πολιτεία μπο-
ρεί να εστιάσει και να ιεραρχήσει την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων. Ενισχύοντας τη θέ-
ση αυτή, ο Κ. Πιτιλάκης πρόσθεσε ότι το κόστος τέτοιων προληπτικών ενεργειών θα είναι 
αρκετά μικρότερο από αυτό που θα κληθούμε να καταβάλουμε για την αποκατάσταση 
των καταστροφών μετά από το σεισμό.

Ο Κ. Στυλιανίδης, από τη μεριά του, σημείωσε ότι η πολιτεία οφείλει να πάρει μέτρα πο-
λιτικής προστασίας και ειδικότερα αναβάθμισης των υφιστάμενων κτιρίων, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες σε ζημιές και ανθρώπινες ζωές. Μιλώντας πιο συγκεκριμέ-
να για την πορεία εκτέλεσης προσεισμικών ελέγχων, που ξεκίνησε το 200�, αναφέρθηκε 
στους αργούς ρυθμούς με τους οποίους αυτοί εξελίσσονται.

Τέλος, ο Κ. Αβραμόπουλος τόνισε ότι με τη σημερινή ραγδαία ανάπτυξη της επιστή-
μης και της τεχνικής θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες στη ζωή και στην 
περιουσία των κατοίκων. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές που 
οδηγούν στην ανυπαρξία αντισεισμικής θωράκισης. 
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Η Θεσσαλονίκη είναι μια από τις καλύτερα μελετημένες πόλεις σχετικά με την τρωτότητα των υποδομών της, των 
κτιρίων της, της γεωτεχνικής της κατάστασης κ.τ.λ., γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για 
τον άμεσο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος για την αντισεισμική θωράκισή της.

To Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών και η ομάδα FORMULA SAE ART-7 διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα την τεχνολογία «laser 

sintering» στις 9 Ιανουαρίου στο αμφιθέατρο «Α. Τσιούμης». Προσκεκλημένοι ήταν ο δρ. μηχ. μηχ. Jose 
Greves, της εταιρείας EOS και ο διπλ. μηχ. Ν. Πεχλιβανίδης της empi-es.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκε από τα μέλη της ομάδας ART-7 η φιλοσοφία σχεδίασης του συστήματος 
εισαγωγής του κινητήρα της «formula SAE» που κατασκεύaσαν με αυτήν την τεχλονολογία. Στη συνέχεια 
οι κ. Jose Greves και Ν. Πεχλιβανίδης έκαναν μια αναφορά στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται τα 
εξαρτήματα του «laser sintering». Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν ορισμένες εφαρμογές 
της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι εφαρμογές της εμβιομηχανικής, που 
χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική και στην ιατρική.

Μετά το πέρας της παρουσίασης ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετική με τα επιλέξιμα υλικά, τις 
τεχνοοικονομικές απαιτήσεις για την εφαρμογή της τεχνολογίας.

εκδηλώσεις

Παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες της νέας τεχνολογίας

«Laser Sintering»: 
Μια τεχνολογία με εντυπωσιακές εφαρμογές

Ημερίδα του Κ.Ο.Θ. του Κ.Κ.Ε. στην αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Η αντισεισμική θωράκιση της Θεσσαλονίκης 
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Στιγμιότυπο από την εκδήλωση 
που διοργάνωσε η Κομματική 
Οργάνωση Θεσσαλονίκης του Κ.Κ.Ε. 
για την αντισεισμική θωράκιση της 
Θεσσαλονίκης.
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Αλλαγές μεγάλης 
κλίμακας στον 
πλανήτη μας 
Εκδήλωση οργανώθηκε στην 
Πολυτεχνική Σχολή για τα μεγάλα 
προβλήματα του πλανήτη 

Εκδήλωση με θέμα «Αλλαγές μεγάλης 
κλίμακας στον πλανήτη μας» 

πραγματοποιήθηκε στις 2� Ιανουαρίου στο 
αμφιθέατρο Τοπογράφων «Α. Τσιούμης» 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Την 
πρωτοβουλία για την εκδήλωση είχε η 
κοσμητεία, θέλοντας να συνεισφέρει στη 
συζήτηση που ανοίγει φέτος για τα μεγάλα 
προβλήματα του πλανήτη.

Το 200� έχει οριστεί ως διεθνές έτος 
για τον πλανήτη Γη, δίνοντας έτσι την 
ευκαιρία στην παγκόσμια κοινότητα 
να ενημερωθεί και να συζητήσει για τα 
μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο πλανήτης μας και τα οποία στο σύνολό 
τους σχετίζονται με την αλόγιστη χρήση 
πρώτων υλών από τον άνθρωπο.

Την εκδήλωση άνοιξε ο κοσμήτορας της 
Πολυτεχνικής Σχολής Ν. Μουσιόπουλος 
με σύντομο χαιρετισμό και ακολούθησε 
ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας 
καθηγητής Σπ. Παυλίδης, ο οποίος 
ανέπτυξε το θέμα «ΠΑΝ-ΓΑΙΑ, μια 
διαρκής διαχρονική γεωλογική εξέλιξη». 
Ακολούθησε ο καθηγητής του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών Κ. Κατσιφαράκης, 
ο οποίος αναφέρθηκε στη διαχείριση 
των υδατικών πόρων και στο ρόλο της 
ενέργειας. Στη συνέχεια, ο καθηγητής 
του Τμήματος Γεωλογίας Θ. Καρακώστας 
ανέλυσε το θέμα «Κλιματικές μεταβολές, 
σύγχρονες τάσεις», ενώ, ως τελευταίος 
ομιλητής, ο καθηγητής του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών Δ. Μπίκας ανέπτυξε 
το θέμα «Κλιματική αλλαγή και δομημένο 
περιβάλλον».

Η εκδήλωσε ολοκληρώθηκε με 
παρεμβάσεις και συζήτηση στα παραπάνω 
ζητήματα. 

εκδηλώσεις

Με ποικίλες επιστημονικές και πολιτισμικές δραστηριότητες

Η Πολυτεχνική Σχολή ...ανοίγεται!

H Πολυτεχνική Σχολή έχει καθιερώσει τον θεσμό  «Ημέρες Πολυτε-
χνείου» που οργανώνονται κάθε εξάμηνο με στόχο τη δημόσια πα-

ρουσίαση των δραστηριοτήτων μας και ιδιαίτερη αναφορά στην κοι-
νωνική προσφορά των μελών της σχολής. Το διάστημα 9-�� Νοεμβρίου 
πραγματοποιήθηκαν οι χειμερινές «Ημέρες Πολυτεχνείου». 

Στο πλαίσο των χειμερινών «Ημερών Πολυτεχνείου» εργαστήρια των 
τμημάτων της σχολής άνοιξαν τις «θύρες»  τους για να τα επισκεφτούν 
οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης βραβεύτηκαν οι ομάδες φοιτητών που είχαν 
μεγάλες διακρίσεις. Επίσης στο πλαίσιο του θεσμού αυτού παρουσιά-
στηκε το Berlange Institute και πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις τιμής 
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης �50 ετών από τη γέννηση του Ρήγα 
Φεραίου.

Με το βραβείο «Segno d’ oro 2007» για το έργο και την καλλιτεχνική του προσφο-
ρά στην Ιταλία τιμήθηκε στις 25 Ιανουαρίου ο γλύπτης Κώστας Βαρώτσος στο 

πλαίσιο της έκθεσης ιταλικής τέχνης Art First στη Μπολόνια.
Την απονομή του βραβείου, το οποίο έχει θεσπιστεί από την περιοδική έκδοση τέ-

χνης Segno στην Ιταλία, αποφάσισε ομόφωνα επιτροπή από διεθνείς προσωπικότη-
τες υπό την προεδρία του κριτικού τέχνης Achille Bonito Oliva, θέλοντας να τιμήσει 
με τον τρόπο αυτό τον Έλληνα καλλιτέχνη για την πρωτοπόρο εικαστική έκφρασή του 
και το πολύπλευρο γλυπτικό έργο του στο δημόσιο χώρο.

Με εικαστικές παρεμβάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Κώστας Βαρώτσος είναι ο 
δημιουργός σημαντικού αριθμού έργων στην Ιταλία. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν η 
μνημειώδης παρέμβαση του καλλιτέχνη στο βουνό La Morgia στο Abruzzo, ο πέτρινος 
Ποιητής στο δάσος της Casacalenda, ο γυάλινος Ορίζοντας για την υπαίθρια έκθεση 
Fresco Bosco στην Padula (σε επιμέλεια του Achille Bonito Oliva), το γλυπτό για την 
πλατεία Benefica στο Τορίνο, καθώς και η 
επέμβαση Paesagio con Rovine στην πό-
λη της Gibellina, μια σύνθεση που προήλθε 
από απομεινάρια της πόλης μετά από κατα-
στροφικό σεισμό.

Τη βράβευση του καλλιτέχνη έκαναν ο 
Achille Bonito Oliva και η διευθύντρια του 
περιοδικού Segno Lucia Spadano. Παράλ-
ληλα, με τη βράβευση αυτή δόθηκε η ευ-
καιρία στον καλλιτέχνη να φιλοτεχνήσει 
ένα ακόμη έργο για ένα δημόσιο χώρο στην 
Ιταλία μέσα στο 200�, στο παραποτάμιο 
πάρκο γλυπτικής στην πόλη της Pescara.

Το βραβείο «Segno d’ oro 2007» έλαβε ο Κ. Βαρώτσος στην Ιταλία

Τιμήθηκε για την πρωτοπόρο 
εικαστική έκφρασή του 
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• Από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών:
- Σταύρος Νυχάς, καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «χημι-

κή μηχανική». Διορίσθηκε ως καθηγητής στις �5-�0-�97� και 
αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης στις ��-�-2007.

- Μαρία Μπακόλα - Χριστιανοπούλου, αναπληρώτρια καθη-
γήτρια με γνωστικό αντικείμενο «εφαρμοσμένη οργανική 
χημεία». 

- Βασίλης Καμπασακάλης, επίκουρος καθηγητής με αντικεί-
μενο «αναλυτική χημεία». Διορίσθηκε ως βοηθός στις ��-�-
�97� και παραιτήθηκε στις 9-��-2007.

• Από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών:
- Κυριάκος Αναστασιάδης, καθηγητής στο Εργαστήριο Στατι-

κής και Δυναμικής των Κατασκευών.
- Δημήτριος Τρυπόπουλος, βοηθός στο Εργαστήριο Δομικών 

Υλικών.
- Ωραιοζήλη Μωυσίδου - Βοΐκογλου, Ε.Τ.Ε.Π. στο Εργαστήριο 

Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών.
- Κωνσταντίνος Πασχαλέρης, Ε.Τ.Ε.Π. στο Εργαστήριο Γεω-

δαισίας και Γεωματικής.
- Ευθαλία Χαλιαμπάλια, Ε.Τ.Ε.Π. στο Εργαστήριο Οικοδομι-

κής, γραμματέας του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των 
Κατασκευών.

- Βασιλική Μπινίκου - Σηφουνάκη, Ε.Τ.Ε.Π. στο Εργαστήριο 
Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών.

Αποχώρησαν από την ενεργό υπηρεσία

Εκδήλωση με θέμα «Το ασφαλιστικό από τη σκοπιά του μηχανικού» πραγματοποιήθηκε 
στις �2 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» της Πολυτεχνικής Σχο-

λής. Την εκδήλωση προλόγισαν ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Ν. Μουσιόπου-
λος και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας) 
Α. Κονακλίδης, οι οποίοι απαρίθμησαν τις δυσμενείς συνέπειες από τη συγχώνευση του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. με άλλα ταμεία. Τόνισαν, δε, ότι αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπή της 
επιχορήγησης των πολυτεχνικών ιδρυμάτων από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από εκπροσώπους επαγγελματικών συλλόγων, μεταξύ των 
οποίων του προέδρου του Συλλόγου Τοπογράφων Βορείου Ελλάδος, του προέδρου του 
Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, καθώς και άλλων μηχανικών και φοιτητών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύντομη τοποθέτηση του εκπροσώπου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
και την έκκληση του τελευταίου για εγρήγορση, ώστε να ανατραπούν εξελίξεις που θα εί-
ναι επιζήμιες για τον κλάδο των μηχανικών και την Πολυτεχνική Σχολή.

ειδήσεις

Οι εμπειρίες από τη συμμετοχή στο δίκτυο ευρωπαϊκών πολυτεχνείων TIME

Η Πολυτεχνική Σχολή σε διεθνείς συνεργασίες
με το πέρας των σπουδών τους. Πέρα από 
το δεύτερο πτυχίο που είχαν τη δυνατό-
τητα να εξασφαλίσουν, μπόρεσαν να έρ-
θουν σε επαφή με μια διαφορετική νοο-
τροπία, να γνωρίσουν διαφορετικό τρό-
πο σκέψης και γενικά να διευρύνουν τους 
ορίζοντες τους. 

Η Πολυτεχνική Σχολή συμμετέχει και 
σε άλλα διεθνή δίκτυα, όπως το δίκτυο 
ΑΤHENS, στο οποίο προσκλήθηκε και θα εί-
ναι επίσημα μέλος του από το Νοέμβριο του 
200�. Παρουσιάστηκε, ακόμη, η CESAER 
που ως σύνοδος των �0 φημισμένων πολυ-
τεχνείων και αποτελεί έναν ισχυρό θεσμό. 
Επίσης έγινε αναφορά  στο δίκτυο των με-
σογειακών πολυτεχνείων RMEI.

Μετά το πέρας της παρουσίασης των δι-
εθνών δραστηριοτήτων της σχολής, στο 
πνεύμα εκείνων των ημερών, ακολούθη-
σαν τα παραδοσιακή κάλαντα από τη μου-
σικοθεατρική ομάδα «Μουσικό Πολύτρο-
πο» του Τμήματος  Μουσικών Σπουδών, η 
οποία διευθύνεται από τον Γ. Καϊμάκη, επί-
κουρο καθηγητή του ίδιου τμήματος.  

Η Πολυτεχνική Σχολή παρουσίασε στις 
�7 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο «Π. 

Παναγιωτόπουλος» τις διεθνείς δραστηρι-
ότητές της μέσα από τις εμπειρίες φοιτη-
τών και καθηγητών της. Συγκεκριμένα έγι-
νε μια σύντομη παρουσίαση της συμμετο-
χής της Πολυτεχνικής Σχολής στο διεθνές 
δίκτυο πολυτεχνείων της Ευρώπης «ΤΙΜΕ». 
Το δίκτυο ΤΙΜΕ στοχεύει στην κινητικότη-
τα των φοιτητών μεταξύ των ευρωπαϊκών 
πολυτεχνείων και στη διασύνδεση της εκ-
παίδευσης με την παραγωγή.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και φοιτη-
τές της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
που στο πλαίσιο δράσεων του δικτύου ΤΙ-
ΜΕ μετέβησαν για δύο χρόνια στο Παρί-
σι, με στόχο την απόκτηση δύο πτυχίων 

Το ασφαλιστικό 
από τη σκοπιά 
του μηχανικού

Για το επίκαιρο θέμα του ασφαλιστικού συζήτησαν Πολυτεχνική Σχολή και μηχανικοί
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Ανήμερα των Χριστουγέννων χάσαμε έναν πολύ αγαπημένο μας συνάδελφο, συνεργάτη και φίλο τον 
Γιώργο Γεωργιάδη, που γεννήθηκε στις 2�-9-�9�0. Μετά την αποφοίτησή του από την Σχολή Εργοδη-

γών «Ευκλείδης» διορίστηκε στις 29-�0-�9�� στο Εργαστήριο Αντοχής των Υλικών του Τμήματος Πολιτι-
κών Μηχανικών με διευθυντή τον σήμερα πλέον ομότιμο καθηγητή του Α.Π.Θ. Γ. Νιτσιώτα. Διετέλεσε βα-
σικό στέλεχος του τεχνικού προσωπικού του εργαστηρίου, ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα της Πο-
λυτεχνικής Σχολής. Συνέβαλε καθοριστικά στην σταδιακή εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού 
του εργαστηρίου που μετράει τώρα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, καθώς και στην εύρυθμη και παραγω-
γική του λειτουργία. Συνταξιοδοτήθηκε το 200� αλλά παρέμεινε αναπόσπαστο μέλος μέχρι τέλους. 

Ο αγαπημένος του χώρος ήταν το μηχανουργείο, όπου σαν καλλιτέχνης δημιουργούσε τα συνθετικά 
κομμάτια από απλές και σύνθετες πειραματικές διατάξεις μέσα από τα αγαπημένα του μηχανήματα, τον 
τόρνο, την φρέζα κ.ά. έχοντας αποτελέσματα με φανταστικό βαθμό ακρίβειας και τελειότητας. Συνεργά-
στηκε με μεγάλο αριθμό μελών Δ.Ε.Π. και φοιτητών τόσο από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, όσο και 
από άλλα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και από τα τμήματα της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής, 
του Χημικού, της Γεωπονικής κ.τ.λ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του υποστήριξε το εκπαιδευτικό και ερευ-
νητικό έργο του εργαστηρίου μέσα από πολυάριθμες διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές 
που άντλησαν την απαραίτητη βοήθεια από τον Γιώργο Γεωργιάδη για να υλοποιηθούν. Oι αναμνήσεις μας 
θα είναι επίσης συνδεδεμένες με τις ατέλειωτες συζητήσεις και με την ευρεία κοινωνική και συναδελφική 
του δράση μέσα από συλλόγους, αθλητικές δραστηριότητες, εκδρομές κ.τ.λ. 

καθηγητής Γεώργιος Χ. Μάνος, διευθυντής του εργαστηρίου

Έφυγε 
ο «καλλιτέχνης» 

του μηχανουργείου

Γεώργιος Γεωργιάδης, 
Ε.Δ.Τ.Π. του Εργαστηρίου 

Αντοχής των Υλικών 
του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Συζήτηση για το κυκλοφοριακό, 
το περιβάλλον και την υγεία 
Ομιλία του κοσμήτορα της Πολυτεχνικής 
στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων «Καφέ της Επιστήμης»

Σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα το κυκλοφοριακό, την ποιότητα του αέρα 
και την ανθρώπινη υγεία μίλησε στις �� Ιανουαρίου ο κοσμήτορας της 

Πολυτεχνικής Σχολής, καθηγητής Ν. Μουσιόπουλος. 
Η συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο, 

επικεντρώθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στα δύο μεγάλα 
κυκλοφοριακά έργα που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα αυτήν την περίοδο, 
την υποθαλάσσια αρτηρία και το μετρό. Όπως επισήμανε στην ομιλία του 
ο Ν. Μουσιόπουλος, η υποθαλάσσια αρτηρία θα λειτουργήσει θετικά ως 
προς τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, μόνον αν καταλήξει στην 
Καλαμαριά. Τόνισε, δε, ότι στην παρούσα χάραξή της θα δημιουργήσει 
μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Κάνοντας λόγο για το άλλο μεγάλο έργο της πόλης, χαρακτήρισε σημαντική 
την κατασκευή του μετρό. Ωστόσο εξέφρασε την ανησυχία ότι παρα την 
κατασκευή του έργου δεν θα αποτραπεί η περαιτέρω αύξηση της κίνησης 
αυτοκινήτων προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο Ν. Μουσιόπουλος τόνισε 
ακόμη τις σημαντικές υπερβάσεις στα όρια των αιωρούμενων σωματιδίων που 
εμφανίζονται στην πόλη. Δίνοντας, επίσης, κάποια ποσοτικά στοιχεία ανέφερε 
ότι η υπέρβαση των ορίων αυτών το 2005 εκδηλώθηκε στις 220 ημέρες του 
έτους για τη Θεσσαλονίκη, έναντι �70 ημερών για την Αθήνα και �0 για το 
Άμστερνταμ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ως υπεύθυνη για την κατάσταση αυτή είναι 
σε ποσοστό �0% η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Η ομιλία αυτή έγινε στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων «Καφέ της 
Επιστήμης» που συνδιοργανώνουν το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Βρετανικό 
Συμβούλιο και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας 
«ΝΟΗΣΙΣ».

ειδήσεις

Τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών βράβευσε σε ειδική εκδή-

λωση ο Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παρα-
πληγικών και Κινητικά Αναπήρων, ανα-
γνωρίζοντας τη μακρόχρονη επιστημονι-
κή, ερευνητική και κοινωνική προσφορά 
του στην αστική και περιφερειακή σχεδία-
ση του περιβάλλοντος και ειδικότερα στην 
προσβασιμότητα για τους πολίτες με κινη-
τικές δυσλειτουργίες.

Τιμητική διάκριση 
στον καθηγητή 
Α. Νανιόπουλο
Από τον Πανελλαδικό Σύνδεσμο 
Παραπληγικών και Κινητικά 
Αναπήρων.

Όρθιος στη μέση 
ο καθηγητής Α. 
Νανιόπουλος, 
αριστερά ο 
πρόεδρος του 
συλλόγου Γ. 
Νούσιος και δεξιά 
ο αντιπρόεδρος 
του συλλόγου 
και πρόεδρος 
της Ελληνικής 
Παραολυμπιακής 
Επιτροπής Σπ. 
Σταυριανόπουλος.ΠΗ
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ενημέρωση

Στις τρεις τελευταίες τακτικές συνεδριάσεις της, 
που πραγματοποιήθηκαν στις �2 Νοεμβρίου και �2 

Δεκεμβρίου 2007 και την �η Φεβρουαρίου 200� η σχο-
λή αποφάσισε:

Στη συνεδρίαση κοσμητείας της �2ης Νοεμβρίου 2007:
• Την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις �7.�2.2007 με 

θέμα «Ερευνητικό έργο και διεθνείς δραστηριότητες 
της Πολυτεχνικής Σχολής»

• Την πραγματοποίηση εκδήλωσης για τη συμπλήρω-
ση �0 χρόνων από τον καταστροφικό σεισμό του 
�97� στις �2 Μαΐου 200� στο πλαίσιο των εαρινών 
«Ημερών Πολυτεχνείου» 200�. Κατά την εκδήλωση 
αυτή θα παρουσιαστεί ειδικό τεύχος που θα εξιστο-
ρεί την αντιμετώπιση της τότε κρίσης και θα εκθέ-
τει τη σημαντική επιστημονική πρόοδο που συντε-
λέστηκε έκτοτε. 

• Την πραγματοποίηση έκθεσης με τίτλο «Ελλάδα και 
τεχνολογία: Μια διαχρονική προσέγγιση». Η έκθεση 
θα αρχίσει στις 7.��.200� και θα διαρκέσει μέχρι και 
τις διακοπές των Χριστουγέννων. Θα γίνει σε συνερ-
γασία με το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών και την ΕΜΑ-
ΕΤ, στο πλαίσιο των χειμερινών «Ημερών Πολυτε-
χνείου» 200�.

Στη συνεδρίαση κοσμητείας της �2ης Δεκεμβρίου 2007:
• Την αναβάθμιση της υποδομής και του τρόπου δια-

χείρισης του διακομιστή «Vergina».
• Την επικέντρωση του 2�ου τεύχους του περιοδικού 

Πολυμήχανο στις μεταπτυχιακές σπουδές της σχο-
λής.

• Την υλοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας φωτο-
τυπικού κέντρου στην Πολυτεχνική Σχολή.

• Τη διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα: «Αλλαγές μεγά-
λης κλίμακας στον πλανήτη» στις 2�.�.200� στο αμ-
φιθέατρο «Α. Τσιούμης» στο πλαίσιο του διεθνούς 
έτους για τον πλανήτη Γη.

Στη συνεδρίαση κοσμητείας της �ης Φεβρουαρίου 200�:
• Τη χρηματοδότηση του ερευνητικού προγράμματος 

με τίτλο: «Διερεύνηση σκοπιμότητας αποκέντρωσης 
υπηρεσιών του Α.Π.Θ. στην Πολυτεχνική Σχολή».

• Την οικονομική στήριξη του Συλλόγου Αποφοίτων 
της Πολυτεχνικής Σχολής.

• Τη βελτίωση του συστήματος κλειδαριών των θυ-
ρών των κοινοχρήστων χώρων με στόχο την ασφά-
λεια των κτιρίων της σχολής.

• Την οικονομική στήριξη του φοιτητικού οργανισμού 
«Best» για τη διοργάνωση πανευρωπαϊκού διαγωνι-
σμού μηχανικών, που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό 
διάστημα 7-�� Μαΐου 200� στο πλαίσιο των εαρινών 
«Ημερών Πολυτεχνείου» της Φοιτητικής Εβδομάδας.

• Την εκτύπωση της τελικής έκθεσης της μελέτης «Δι-
ερεύνηση των εξελίξεων στην εκπαίδευση του μηχα-
νικού στο διεθνές περιβάλλον» που εκπόνησε ο κα-
θηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών Πέτρος Πατιάς.

• Την αναβάθμιση του συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης της Πολυτεχνικής Σχολής στα σημεία 
πρόσβασης στην Εγνατία οδό και στο ΑΧΕΠΑ.

• Την προμήθεια συστήματος οριοθέτησης χώρων για 
τη βελτίωση της διαδικασίας των ορκωμοσιών των 
αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής στο αμφιθέα-
τρο «Π. Παναγιωτόπουλος».

• Τη συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος της Πο-
λυτεχνικής Σχολής με τίτλο: «Υποστήριξη πολιτιστικών 
εκδηλώσεων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.».

• Την επιλογή του Αλέξανδρου Γελαστόπουλου από 
το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών, που συγκέντρωσε την υψηλότε-
ρη βαθμολογία των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων 
σπουδών μεταξύ των φοιτητών όλων των τμημάτων 
της σχολής, για την απονομή υποτροφίας από το Ρο-
ταριανό Όμιλο Θεσσαλονίκης.

Η σχολή αποφάσισε...






