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The School of Architecture at the Aristotle University of Thessaloniki has completed, in 2017, 60
years of academic presence, forming part of a major progressive academic institution,– the biggest university in Greece. The School has adopted since its foundation, an extrovert attitude and
a pluralistic approach to architectural design. The curriculum of the School addresses all levels of
Scale in design practice from regional and urban planning, landscape design, architecture, interior and industrial design to building technology and conservation of buildings and sites. A series
of courses on art, theory and history of art and architecture, underpin the design studio courses
promoting students’ creativity and critical thinking while underlying the historical, cultural, social
and environmental context defining architectural design and practice.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΠΡΌΛΟΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΎ ΣΠΟΥΔΏΝ
INTRODUCTION
STUDY GUIDE
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Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ συμπλήρωσε εφέτος 60 χρόνια λειτουργίας. Οργανικά ενταγμένο στο μεγάλο ακαδημαϊκό ίδρυμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης υιοθέτησε τον προοδευτικό χαρακτήρα του, μένοντας πάντα προσανατολισμένο στην εξωστρέφεια
και στην πλουραλιστική προσέγγιση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Το Πρόγραμμα Σπουδών
του Τμήματος κάλυπτε εξ αρχής και συνεχίζει να καλύπτει, όλες τις κλίμακες του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού από την κλίμακα της περιφέρειας, της πόλης και του τοπίου, μέχρι αυτήν του
κτιρίου και του εσωτερικού χώρου, του βιομηχανικού σχεδιασμού, την οικοδομική, τη συντήρηση και επανάχρηση κτιρίων και συνόλων. Εικαστικά, θεωρία και ιστορία της αρχιτεκτονικής και
της τέχνης πλαισιώνουν τα εργαστήρια σχεδιασμού καλλιεργώντας την κριτική σκέψη και τη
δημιουργικότητα, θέτοντας την αρχιτεκτονική σύνθεση στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και
περιβαλλοντικό πλαίσιο που τη διαμορφώνει.
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The School of Architecture at the Aristotle University of Thessaloniki has completed, in 2017, 60
years of academic presence, forming part of a major progressive academic institution,– the biggest university in Greece. The School has adopted since its foundation, an extrovert attitude and
a pluralistic approach to architectural design. The curriculum of the School addresses all levels of
Scale in design practice from regional and urban planning, landscape design, architecture, interior and industrial design to building technology and conservation of buildings and sites. A series
of courses on art, theory and history of art and architecture, underpin the design studio courses
promoting students’ creativity and critical thinking while underlying the historical, cultural, social
and environmental context defining architectural design and practice.

The recent economic crisis in Greece had major repercussions on the School’s life and function,
with a decrease in the number of its faculty and its funding. Despite these adverse circumstances the School retained the character of a “big” architectural school and all disciplines included
in its curriculum. Responding to new conditions and with the goal of keeping its identity as a
dynamic and progressive academic institution, it revised drastically its curriculum that was first
implemented in the year 2014–1❺ Making the best use of its human resources at faculty level, it
introduced a new pedagogy that placed as its core the architectural design studios. The studios
were addressed as the hub for promoting creativity, experimentation and critical thinking, where
students will have the possibility to synthesize, implement and integrate all knowledge provided
by their studies. The goal, of the School of Architecture at A.U.Th., is to educate architects that
are capable of coping with the increasingly demanding and competitive professional conditions
of the actual globalized context, both in Greece and abroad. In this ever changing global context, architectural design should respond to challenges in regard to environmental crisis, social
inequality, new urban conditions and the confronting local and global patterns and forms of built
space. Furthermore, revising the social and historic actual context is mostly critical.
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at A.U.Th., is to educate architects
that are capable of coping
with the increasingly demanding
and competitive professional conditions
of the actual globalized context,
both in Greece and abroad.
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Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή
αρχιτεκτονικής παιδείας που μπορεί
να ανταποκριθεί στις αυξημένες
απαιτήσεις της σημερινής
παγκοσμιοποιημένης, ανταγωνιστικής,
επαγγελματικής πραγματικότητας
στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Η κρίση των τελευταίων χρόνων επηρέασε σημαντικά τη λειτουργία του τμήματος, το οποίο παρά
τη μείωση του διδακτικού προσωπικού του, διατήρησε το σύνολο των θεματικών περιοχών οι οποίες περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμά του αλλά και το χαρακτήρα μιας μεγάλης σχολής. Αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας την ιστορική του ταυτότητα αλλά και τη δυναμική και καινοτόμα φυσιογνωμία του, το Τμήμα προχώρησε σε μια συνολική αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών
του, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2014–1❺ Έχοντας σαν στόχο την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του και σταθερά προσανατολισμένο στη διατήρηση της ιδιοπροσωπίας του,
έθεσε στο νέο πρόγραμμα σπουδών, ως κεντρικό πυρήνα της νέας παιδαγωγικής, τα εργαστήρια
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτών των νέων διευρυμένων εργαστηρίων η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, του πειραματισμού και της κριτικής σκέψης, αξιοποιεί και συνθέτει
το σύνολο των γνώσεων που προσφέρονται από το πρόγραμμα του. Στόχος του Τμήματος είναι
η παροχή αρχιτεκτονικής παιδείας που μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της
σημερινής παγκοσμιοποιημένης, ανταγωνιστικής, επαγγελματικής πραγματικότητας στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, ο σχεδιασμός του
χώρου θα πρέπει να ανταποκριθεί σήμερα στις σημαντικές προκλήσεις της περιβαλλοντικής κρίσης, της κοινωνικής ανισότητας και των νέων αστικών συνθηκών. Ο σχεδιασμός θα πρέπει επίσης
να διαχειριστεί την αντιπαράθεση των παγκόσμιων και τοπικών χωρικών προτύπων, διερευνώντας
την καινοτομία της αρχιτεκτονικής πρακτικής αλλά και την κατανόηση και ερμηνεία της ιστορικής
συγκυρίας.
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Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ συμπλήρωσε εφέτος 60 χρόνια λειτουργίας. Οργανικά ενταγμένο στο μεγάλο ακαδημαϊκό ίδρυμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης υιοθέτησε
τον προοδευτικό χαρακτήρα του, μένοντας πάντα προσανατολισμένο στην εξωστρέφεια και στην
πλουραλιστική προσέγγιση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος κάλυπτε εξ αρχής και συνεχίζει να καλύπτει, όλες τις κλίμακες του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού από την κλίμακα της περιφέρειας, της πόλης και του τοπίου, μέχρι αυτήν του κτιρίου και του
εσωτερικού χώρου, του βιομηχανικού σχεδιασμού, την οικοδομική, τη συντήρηση και επανάχρηση
κτιρίων και συνόλων. Εικαστικά, θεωρία και ιστορία της αρχιτεκτονικής και της τέχνης πλαισιώνουν τα εργαστήρια σχεδιασμού καλλιεργώντας την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα, θέτοντας την αρχιτεκτονική σύνθεση στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο
που τη διαμορφώνει.

H Πρόεδρος
Αλκμήνη Πάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
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I wish to you all,
a very productive and creative, new academic year!
The Head of the School
Alkmini Paka, Associate Professor
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The post graduate studies provided by the School comprise five Master’s programs offering
specialization in five respective fields of architectural practice. There are two interdisciplinary
Programs in Landscape Architecture and Preservation–Restoration of Cultural Monuments, one
inter–university Program in Museology and two architectural design Programs, that of Environmental Architectural Design and that of Advanced Computational Design. For the coordination
and organization of the Master’s program the School is taking advantage of the expertise of other
departments within the Aristotle University of Thessaloniki, as well as, other universities in Greece
and abroad, promoting synergies and interdisciplinary research. The School is also providing a
PhD curriculum supervising currently a large number of PhD students.
The School’s facilities include a well–organized and equipped Digital
Design and Fabrication Lab that provides the means for research and innovative students’ experiments during the architectural design studio courses and a specialized architectural library that
is part of the Aristotle University library network.

The architectural education provided by the School could be evaluated through the high quality
of the final research and design diploma projects presented by its students, as well as, major distinctions and prizes they receive, during their post graduate studies and professional careers in
Greece and abroad.
For safeguarding and promoting the level of attainment and quality
of studies in the Aristotle University of Thessaloniki School of Architecture, there is an imperative
need for the increase of faculty and staff, as well as, the refurbishment and secure protection of its
educational spaces and facilities. Ultimately, the School will continue to monitor the implementation of the new curriculum, while providing any needed adjustments, in order to fulfill its steadfast
goals and objectives.
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Εύχομαι ολόψυχα, σε όλες και όλους,
μια παραγωγική και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά!
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Η ποιότητα των σπουδών του Τμήματος αποτυπώνεται στο υψηλό επίπεδο των διπλωματικών εργασιών που παρουσιάζονται στο τέλος του κύκλου σπουδών καθώς και στις πολυάριθμες διακρίσεις των φοιτητών του κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σε σημαντικά ιδρύματα του
εξωτερικού καθώς και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Για τη διατήρηση όλων των παραπάνω θα πρέπει να ενισχυθεί το Τμήμα, με αύξηση του διδακτικού του προσωπικού και την αναπλήρωση των θέσεων που έχουν χαθεί
τα τελευταία χρόνια λόγω συνταξιοδοτήσεων μελών ΔΕΠ. Παράλληλα θα πρέπει να αναμορφωθούν –και στη συνεχεία να προστατευτούν– οι χώροι της πτέρυγας Αρχιτεκτόνων που είναι σήμερα εκτεθειμένοι και αφύλακτοι. Τέλος το Τμήμα θα προσπαθήσει να παρακολουθήσει την εφαρμογή του νέου προγράμματος και να το αναπροσαρμόσει κατάλληλα, ώστε να διαφυλαχτούν οι
γενικότεροι στόχοι του και να διατηρηθεί η ποιότητα σπουδών σε αυτό.

GR

Ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών που συντονίζεται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων προσφέρει δύο
διατμηματικά προγράμματα με γνωστικά αντικείμενα την «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» και την «Αρχιτεκτονική Τοπίου», το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα
«Μουσειολογία–Διαχείριση Πολιτισμού» και δύο προγράμματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, τον
«Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό» και το «Σχεδιασμό Αιχμής». Στον μεταπτυχιακό κύκλο
σπουδών, το Τμήμα αξιοποιεί τη θέση του μέσα σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, καλλιεργώντας τη
διεπιστημονικότητα και τις συνέργειες με άλλες σχολές του Α.Π.Θ., προσφέροντας εξειδίκευση
σε κρίσιμους τομείς της αρχιτεκτονικής πρακτικής. Στον τρίτο κύκλο σπουδών, το τμήμα υποστηρίζει επίσης ένα μεγάλο αριθμό διδακτορικών φοιτητών.
Οι υποδομές του τμήματος περιλαμβάνουν ένα άρτια οργανωμένο
και εξοπλισμένο εργαστηρίου ψηφιακού σχεδιασμού και κατασκευής που μπορεί να υποστηρίξει
τους διερευνητικούς και καινοτόμους πειραματισμούς των φοιτητών στα εργαστήρια αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και μια σημαντική εξειδικευμένη αρχιτεκτονική βιβλιοθήκη που εντάσσεται στο
δίκτυο βιβλιοθηκών του ΑΠΘ.
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Θεόδωρος Λαόπουλος, Καθηγητής
Δέσποινα Κλαβανίδου, Καθηγήτρια
Παρασκευή Αργυροπούλου–Πατάκα, Καθηγήτρια
Αριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια

GR

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρυτανης
Αντιπρυτανεις

GR
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Κτίριο Εδρών, 8ος Όροφος
E: info–b–Tomeas@Arch.auth.gr

Πολυτεχνική Σχολή
Διευθυντής: Ευαγγελία Αθανασίου, Καθηγήτρια

Κτίριο Εδρών, 2ος Όροφος
E: c–tomeas–Info@Arch.auth.gr

Πολυτεχνική Σχολή
Διευθύντρια: Μαρία Αρακαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Κτίριο Εδρών, 7ος Όροφος
E: d–tomeas–Info@arch.auth.gr

Γ ΤΟΜΈΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΊΑ, ΧΩΡΟΤΑΞΊΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
Δ ΤΟΜΈΑΣ

ΙΣΤΟΡΊΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ, ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΈΧΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΜΟΡΦΟΛΟΓΊΑ & ΑΝΑΣΤΉΛΩΣΗ

Ε ΤΟΜΕΑΣ

Πολυτεχνική Σχολή
Διευθύντρια: Κλειώ Αξαρλή, Καθηγήτρια

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ &
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, 3ος Όροφος
E: margy@arch.auth.gr

ΤΟΜΕΙΣ
DEPARTMENTS
DEPARTMENT A

ARCHITECTURAL DESIGN & VISUAL ARTS

DEPARTMENT B

ARCHITECTURAL & URBAN DESIGN

Faculty Of Engineering
Principal: Stavros Vergopoulos, Professor
Faculty Of Engineering
Principal: Kiriaki Tsoukala, Professor

Architecture Wing, 3rd Floor
E: atomeas–Info@Arch.auth.gr

Ktirio Edron, 8th Floor
E: info–b–Tomeas@Arch.auth.gr

DEPARTMENT C URBAN AND REGIONAL PLANNING & DEVELOPMENT

Faculty Of Engineering
Principal: Evangelia Athanasiou, Professor

Ktirio Edron, 2nd Floor
E: c–tomeas–Info@Arch.auth.gr

Faculty Of Engineering
Principal: Maria Arakadaki, Associate Professor

Ktirio Edron, 7th Floor
E: d–tomeas–Info@arch.auth.gr

DEPARTMENT D

HISTORY OF ARCHITECTURE, HISTORY OF ART
ARCHITECTURAL MORPHOLOGY & RESTORATION

DEPARTMENT E

Architecture Wing, 3rd Floor
E: margy@arch.auth.gr

EN

Faculty Of Engineering
Principal: Kleo Axarli, Professor

ARCHITECTURAL DESIGN &
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌΣ & ΑΣΤΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ

Πολυτεχνική Σχολή
Διευθύντρια: Κυριακή Τσουκαλά, Καθηγήτρια
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B ΤΟΜΈΑΣ

Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων 3ος Όροφος
E: atomeas–Info@Arch.auth.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΤΈΧΝΕΣ

GR

A ΤΟΜΈΑΣ

Πολυτεχνική Σχολή
Διευθυντής: Σταύρος Βεργόπουλος, Καθηγητής

GR
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TEACHING STAFF FROM OTHER FACULTIES
TEACHING STAFF OF UNIVERSITY SCHOLARSHIP
EMERITUS PROFESSORS
TEACHING STAFF IN THE PAST
DOCTOR HONORIS CAUSA
DOCTOR HONORIS CAUSA
PHDS
DOCTORATES IN PROGRESS IN THE SCHOOL

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

DEPARTMENT A
ARCHITECTURAL DESIGN & VISUAL ARTS
DEPARTMENT B
ARCHITECTURAL & URBAN DESIGN
DEPARTMENT C URBAN AND REGIONAL PLANNING & DEVELOPMENT
DEPARTMENT D
HISTORY OF ARCHITECTURE, HISTORY OF ART
ARCHITECTURAL MORPHOLOGY & RESTORATION
DEPARTMENT E
ARCHITECTURAL DESIGN &
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY

15

ΤΑ ΜΈΛΗ
ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
THE MEMBERS
OF THE SCHOOL

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΌ ΆΛΛΑ ΤΜΉΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
ΟΜΟΤΙΜΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ–ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΔΙΑΤΕΛΈΣΑΝΤΑ ΜΈΛΗ ΔΕΠ
ΕΠΊΤΙΜΟΙ ΔΙΔΆΚΤΟΡΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΟΥ ΈΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ

GR

A ΤΟΜΈΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΤΈΧΝΕΣ
B ΤΟΜΈΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌΣ & ΑΣΤΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
Γ ΤΟΜΈΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΊΑ, ΧΩΡΟΤΑΞΊΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
Δ ΤΟΜΈΑΣ
IΣΤΟΡΊΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ, ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΈΧΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΜΟΡΦΟΛΟΓΊΑ & ΑΝΑΣΤΉΛΩΣΗ
Ε ΤΟΜΕΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
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Τ: +30 2310 995421, F: +30 2310 995422

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌΣ & ΑΣΤΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ

Τ: +30 2310 995564, +30 2310 995888, F: +30 2310 995575

Νικόλαος Καλογήρου
Τ: +30 2310 995493 F: +30 2310 995575 E: nkalogir@arch.auth.gr
Ειρήνη Σακελλαρίδου
Τ: +30 2310 995430 F: +30 2310 995575 E: irenasak@arch.auth.gr
Κυριακή Τσουκαλά
Τ: +30 2310 995577 F: +30 2310 995568 E: ktsouka@arch.auth.gr
Αλκμήνη Πάκα
Τ: +30 2310 995887 F: +30 2310 995575 E: alkminip@arch.auth.gr
Αναστάσιος Τέλλιος
Τ: +30 2310 995458 E: ttellios@arch.auth.gr
Αθηνά Βιτοπούλου
Τ: +30 2310 995886, E: avitopoulou@arch.auth.gr
Claudio Conenna
Τ: +30 2310 994381 E: cconenna@arch.auth.gr
Κωνσταντίνος Σακαντάμης
Τ: +30 2310 995736 E: ksakanta@arch.auth.gr
Μαρία Τρατσέλα
Τ: +30 2310 995996 E: mtrats@arch.auth.gr
Βανέσα Τσακαλίδου

Καθηγητής
Kτ. Εδρών, 8ος όροφος
Καθηγήτρια
Κτίριο Εδρών, 8ος όροφος
Καθηγήτρια
Kτ. Εδρών, 8ος όροφος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Kτ. Εδρών, 8ος όροφος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Κτίριο Εδρών, 8ος όροφος
Επίκουρη Καθηγήτρια
Κτίριο Εδρών, 8ος όροφος
Επίκουρος Καθηγητής
Kτ. Εδρών, 8ος όροφος
Επίκουρος Καθηγητής
Kτ. Εδρών, 8ος όροφος
Επίκουρη Καθηγήτρια
Κτίριο Εδρών,8ος όροφος
Επίκουρη Καθηγήτρια

Γεώργιος Συνεφάκης
Τ: +30 2310 995538 F: +30 2310 995568 E: synefakg@arch.auth.gr

Επιστημονικός Συνεργάτης
Kτ. Εδρών, 8ος όροφος

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

DEPARTMENT B

DEPARTMENT A

ARCHITECTURAL DESIGN & VISUAL ARTS

Τ: +30 2310 995421, F: +30 2310 995422

Nikolaos Kalogirou
Τ: +30 2310 995493, F: +30 2310 995575, E: nkalogir@arch.auth.gr
Irene Sakellaridou
Τ: +30 2310 995430 F: +30 2310 995575 E: irenasak@arch.auth.gr
Kiriaki Tsoukala
Τ: +30 2310 995577 F: +30 2310 995568 E: ktsouka@arch.auth.gr
Alkmini Paka
Τ: +30 2310 995887 F: +30 2310 995575 E: alkminip@arch.auth.gr
Anastasios Tellios
Τ: +30 2310 995458 E: ttellios@arch.auth.gr
Athina Vitopoulou
Τ: +30 2310 995886, E: avitopoulou@arch.auth.gr
Claudio Conenna
Τ: +30 2310 994381 E: cconenna@arch.auth.gr
Konstantinos Sakantamis
Τ: +30 2310 995736 E: ksakanta@arch.auth.gr
Maria Tratsela
Τ: +30 2310 995996 E: mtrats@arch.auth.gr
Vanessa Tsakalidou

Professor
Ktirio Edron, 8th floor
Professor
Ktirio Edron, 8th floor
Professor
Ktirio Edron, 8th floor
Associate Professor
Ktirio Edron, 8th floor
Associate Professor
Ktirio Edron, 8th floor
Assistant Professor
Ktirio Edron, 8th floor
Assistant Professor
Ktirio Edron, 8th floor
Assistant Professor
Ktirio Edron, 8th floor
Assistant Professor
Ktirio Edron, 8th floor
Assistant Professor

Sinefakis Georgios
Τ: +30 2310 995538 F: +30 2310 995568 E: synefakg@arch.auth.gr

Scientific Associate
Ktirio Edron, 8th floor

EN

Costas Varotsos
Professor
Τ: +30 2310 995416 F: +30 2310 995422 E: dromeas2@otenet.gr
Architecture wing, groundfloor
Dimitrios Fragkos
Professor
Τ: +30 2310 995464 F: +30 2310 995422 E: fragkos@arch.auth.gr
Architecture wing, groundfloor
Stavros Vergopoulos
Associate Professor
Τ: +30 2310 995448 F: +30 2310 995422 E: svergop@arch.auth.gr
Architecture wing, 3rd floor
Dimitris Thomopoulos
Assistant Professor
Τ: +30 2310 995884 F: +30 2310 995422 E: dthomopoulos@arch.auth.gr Architecture wing, 3rd floor
Konstantina Kalara
Assistant Professor
F: +30 2310 995422 E: Kalara@arch.auth.gr
Architecture wing, 3rd floor
Apostolos Kalfopoulos
Assistant Professor
Τ: +30 2310 995883 F: +30 2310 995422 E: apokalfo@arch.auth.gr
Architecture wing, 3rd floor
Spiridon Papadimitriou
Lecturer
Τ: +30 2310 995884 F: +30 2310 995422 E: sip@arch.auth.gr
Architecture wing, 3rd floor
Fenia Pagoni
E.E.P.
Τ: +30 2310 995416 F: +30 2310 995422 E: feniapagoni@arch.auth.gr Architecture wing, groundfloor

ARCHITECTURAL & URBAN DESIGN

Τ: +30 2310 995564, +30 2310 995888, F: +30 2310 995575

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020
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Κωνσταντίνος Βαρώτσος
Καθηγητής
Τ: +30 2310 995416 F: +30 2310 995422 E: dromeas2@otenet.gr
Πτ. Αρχιτεκτόνων, ισόγειο
Δημήτριος Φράγκος
Καθηγητής
Τ: +30 2310 995464 F: +30 2310 995422 E: fragkos@arch.auth.gr
Πτ. Αρχιτεκτόνων, ισόγειο
Σταύρος Βεργόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τ: +30 2310 995448 F: +30 2310 995422 E: svergop@arch.auth.gr Πτ. Αρχιτεκτόνων, 3ος όροφος
Δημήτρης Θωμόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής
Τ: +30 2310 995883 F: +30 2310 995422 E: dthomopoulos@arch.auth.gr Πτ. Αρχιτεκτόνων 3ος όροφος
Κωνσταντίνα Καλαρά
Επίκουρη Καθηγήτρια
F: +30 2310 995422 E: Kalara@arch.auth.gr
Πτ. Αρχιτεκτόνων, 3ος όροφος
Απόστολος Καλφόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής
Τ: +30 2310 995883 F: +30 2310 995422 E: apokalfo@arch.auth.gr Πτ. Αρχιτεκτόνων 3ος όροφος
Σπυρίδων Παπαδημητρίου
Λέκτορας
Τ: +30 2310 995884 F: +30 2310 995422 E: sip@arch.auth.gr
Πτ. Αρχιτεκτόνων, 3ος όροφος
Φωτεινή Παγώνη
Ε.E.Π.
Τ: +30 2310 995416 F: +30 2310 995422 E: feniapagoni@arch.auth.gr
Πτ. Αρχιτεκτόνων, ισόγειο

B ΤΟΜΈΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΤΈΧΝΕΣ

GR

A ΤΟΜΈΑΣ

Κωνσταντίνος–Βίκτωρ Σπυριδωνίδης
Καθηγητής
Τ: +30 2310 995589 F: +30 2310 994241 E: spirido@arch.auth.gr
Κτίριο Εδρών, 2ος όροφος
Ευαγγελία Αθανασίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τ: +30 2310 995963 E: evieath@arch.auth.gr
Kτ. Εδρών, 6ος όροφος
Χάρις Χριστοδούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τ: +30 2310 995816 E: christodoulou@arch.auth.gr
Kτ. Εδρών, 6ος όροφος
Αναστασία Μαρτζοπούλου
Ε.ΔΙ.Π.
Τ: +30 2310 995895 F: +30 2310 995583 E:amartzopoulou@arch.auth.gr Κτίριο Εδρών, 6ος όροφος

GR

Δ ΤΟΜΈΑΣ

ΙΣΤΟΡΊΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ, ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΈΧΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΜΟΡΦΟΛΟΓΊΑ & ΑΝΑΣΤΉΛΩΣΗ

Τ: +30 2310 995489, F: +30 2310 995552

Μαρία Αρακαδάκη
Τ: +30 2310 995486 E: mararak@arch.auth.gr
Χαρίκλεια Γυιόκα
Τ: +30 2310 994172 E: liayoka@arch.auth.gr
Μαρία Δούση
Τ: +30 2310 995557 E: mdoussi@arch.auth.gr
Στυλιανή Λεφάκη
Τ: +30 2310 995474 E: slefaki@arch.auth.gr
Παναγιώτης Μπίκας
E: mpikasp@arch.auth.gr

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Kτ. Εδρών, 7ος όροφος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Kτ. Εδρών, 7ος όροφος
Επίκουρη Καθηγήτρια
Kτ. Εδρών, 7ος όροφος
Επίκουρη Καθηγήτρια
Kτ. Εδρών, 7ος όροφος
Ε.ΔΙ.Π.
Kτ. Εδρών, 7ος όροφος

DEPARTMENT D

HISTORY OF ARCHITECTURE, HISTORY OF ART
ARCHITECTURAL MORPHOLOGY & RESTORATION

Τ: +30 2310 995489, F: +30 2310 995552

DEPARTMENT C URBAN AND REGIONAL PLANNING & DEVELOPMENT

Τ: +30 2310 995485, F: +30 2310 995576, www.ctomeas.Web.auth.gr
Professor
Ktirio Edron, 2nd floor
Asistant Professor
Ktirio Edron, 6th floor
Assistant Professor
Ktirio Edron, 6th floor
E.E.D.I.P.
Ktirio Edron, 6th floor

Associate Professor
Ktirio Edron, 7th floor
Associate Professor
Ktirio Edron, 7th floor
Assistant Professor
Ktirio Edron, 7th floor
Assistant Professor
Ktirio Edron, 7th floor
E.D.I.P.
Ktirio Edron, 7th floor

EN

Constantin–Victor Spiridonidis
Τ: +30 2310 995589 F: +30 2310 994241 E: spirido@arch.auth.gr
Evangelia Athanasiou
Τ: +30 2310 995963 E: evieath@arch.auth.gr
Charis Christodoulou
Τ: +30 2310 995816 E: christodoulou@arch.auth.gr
Anastasia Martzopoulou
Τ: +30 2310 995895 F: +30 2310 995583 E: amartzopoulou@arch.auth.gr

Maria Arakadaki
Τ: +30 2310 995486 E: mararak@arch.auth.grόροφος
Charikleia Yoka
Τ: +30 2310 994172 E: liayoka@arch.auth.gr
Maria Doussi
Τ: +30 2310 995557 E: mdoussi@arch.auth.gr
Stiliani Lefaki
Τ: +30 2310 995474 E: slefaki@arch.auth.gr
Panagiotis Mpikas
E: mpikasp@arch.auth.gr
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Τ: +30 2310 995485, F: +30 2310 995576, www.ctomeas.Web.auth.gr
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Κλεονίκη Αξαρλή
Καθηγήτρια
Τ: +30 2310 995616 E: axarli@arch.auth.gr
Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, 3ος όροφος
Μαρία Βογιατζάκη
Καθηγήτρια
Τ: +30 2310 995544 F: +30 2310 995504 E: mvoyat@arch.auth.gr Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, 3ος όροφος
Ευάγγελος Χρυσαφίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τ: +30 2310 995537 F: +30 2310 995519 E: chrysafides@yahoo.gr Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, 3ος όροφος
Κωνσταντίνος Ιωαννίδης
Επίκουρος Καθηγητής
Τ: +30 2310 995516 F: +30 2310 995519 E: kioannidis@arch.auth.gr Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, 3ος όροφος
Δημήτρης Κονταξάκης
Λέκτορας
Τ: +30 2310 995526 E: dkontaxa@arch.auth.gr
Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, 3ος όροφος
Βασίλειος Βασιλειάδης
Ε.ΔΙ.Π.
Τ: +30 2310 995506 E: vvasil@arch.auth.gr
Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, 3ος όροφος

Δημήτριος Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ελένη Αθανασιάδου, Ε.ΔΙ.Π
Τμήμα Γεωπονίας
Μαρία Ανδρουλιδάκη, Ε.ΔΙ.Π
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής
Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων
Ηλίας Αϋφαντής, Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Παντελής Γκολίτσης, Επίκουρος, Καθηγητής
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Στυλιανός Δημόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Διονύσιος Δρόσος, Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Ευάγγελος Ευθυμίου, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Γεώργιος Ζιούτας, Kαθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Γεώργιος Ζωγραφίδης, Αναπληρωτής Kαθηγητής
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Παναγιώτης Θανασάς, Αναπληρωτής Kαθηγητής
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ελισάβετ Θωίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας
Χριστίνα Κακδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
Ευαγγελία Καρακώστα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Θεάτρου
Νικόλαος Καρανικόλας, Επίκουρος καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
Αθανάσιος Κεχαγιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Δημήτριος Κουγιουμτζής, Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αβραάμ Κωνσταντινίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Κωνσταντίνος Λακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Γεώργιος Λιαμάδης, Επίκουρος Kαθηγητής
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Χρυσάνθη Μάντακα, Επίκουρη Kαθηγήτρια
Τμήμα Θεάτρου
Θάλεια Μαντοπούλου–Παναγιωτοπούλου, Καθηγήτρια Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
Νικόλαος Μουσιόπουλος, Καθηγητής
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Χρήστος Μπίσμπος, Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
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Ε ΤΟΜΕΑΣ

ARCHITECTURAL DESIGN &
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY

Τ: +30 2310 995502, F: +30 2310 995504

Kleo Axarli
Τ: +30 2310 995616 E: axarli@arch.auth.gr
Maria Voyatzaki
Τ: +30 2310 995544 F: +30 2310 995504 E: mvoyat@arch.auth.gr
Evangelos Chrysafides
Τ: +30 2310 995537 F: +30 2310 995519 E: chrysafides@yahoo.gr
Konstantinos Ioannidis
Τ: +30 2310 995516 F: +30 2310 995519 E: kioannidis@arch.auth.gr
Dimitris Kontaxakis
Τ: +30 2310 995526 E: dkontaxa@arch.auth.gr
Vasilios Vasiliades
Τ: +30 2310 995506 E: vvasil@arch.auth.gr

Professor
Architecture wing, 3rd floor
Professor
Architecture wing, 3rd floor
Associate Professor
Architecture wing, 3rd floor
Assistant Professor
Architecture wing, 3rd floor
Lecturer
Architecture wing, 3rd floor
E.D.I.P.
Architecture wing, 3rd floor
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DEPARTMENT E

Dimitrios Athanasakis, Associate Professor
School of Philosophy and Education
Eleni Athanasiadou, Laboratory Τeaching Staff
School of Agriculture
Maria Androulidaki, Laboratory Τeaching Staff
School of Civil Engineering
Apostolos Arvanitis, Professor
School of Rural and Survey Engineering
Elias Aifantis, Professor
School of Civil Engineering
Sokratis Delivoyatzis, Professor
School of Philosophy and Education
Stilianos Dimopoulos, Assistant Professor
School of Civil Engineering
Dionisios Drosos, Professor
School of Political Sciences
Evangelos Efthimiou, Assistant Professor
School. of Civil Engineering
Georgios Zioutas, Professor
School of Electrical and Computer Engineering
Georgios Zografidis, Associate Professor
School of Philosophy and Education
Panagiotis Thanasas, Associate Professor
School of Philosophy and Education
Elisavet Thoidou, Associate Professor
School of Planing
Χριστίνα Κακδέρη, Associate Professor
School of Planing and Development
Evangelia Karakosta, Associate Professor
School of Theatre
Nikolaos Karanikolas, Assistant Professor
School of Planning and Development
Athanasios Kechagias, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Demetrios Kouyioumtzis, Professor
School of Electrical and Computer Engineering
Avraam Konstantinidis, Associate Professor
School of Civil Engineering
Constantinos Lakakis, Assοciate Professor
School of Civil Engineering
Georgios Liamadis, Assistant Professor
School of Visual and Applied Arts
Chrysanthi Mantaka, Assstant Professor
School of Theatre
Thalia Mantopoulou–Panagiotopoulou, Professor
School of Visual and Applied Arts
Nikolaos Mousiopoulos, Professor
School of Mechanical Engineering
Christos Mpismpos, Professor
School of Civil Engineering
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TEACHING STAFF FROM OTHER FACULTIES

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ–Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση” κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019 διδάσκουν οι εξής διδάκτορες, πανεπιστημιακοί υπότροφοι:
Δρ. Αλιφραγκής Σταύρος
Δρ. Γουρδούκης Δημήτριος
Δρ. Κωτσόπουλος Σοφοκλής
Δρ. Μαλακασιώτη Αγγελική
Δρ. Παπίδου Θεοδώρα
Δρ. Χατζηδημητρίου Αγγελική

TEACHING STAFF OF UNIVERSITY SCHOLARSHIP
In the framework of NSRF (National Strategic Reference Framework)’ Sectoral Programme Human
Resources Development, Education and Lifelong Learning’ a university scholarship to teach in the
School in the academic year 2018–2019 has been awarded to the following PhD qualified architects:
Dr Alifragkis, Stavros
Dr Gourdoukis, Dimitrios
Dr Kotsopoulos, Sofoklis
Dr Malakasioti, Aggeliki
Dr Papidou, Theodora
Dr Chatzidimitriadou, Aggeliki
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Leonidas Ntziachristos, Associate Professor
School of Mechanical Engineering
Ioannis Xenidis, Assistant Professor
School of Civil Engineering
Georgios Pagkalos, Professor
School of Civil Electrical and Computer Engineering
Apostolos Papagianakis, Assistant Professor
School of Planing and Development
Theodoros Penolidis, Professor
School of Philosophy and Education
Kleopatra Petroutsakou, Assistant Professor
School of Civil Engineering
Nikolaos Pitsianis, Associate Professor
School of Electrical and Computer Engineering
Panayiota Popoti, Professor
Foreign Languages, E.E.P.
Iakovos Potamianos, Professor
School of Theatre
Paraskevas Savvaides, Professor
School of Civil Engineering
Dimitrios Sarafides, Laboratory Τeaching Staff
School of Rural and Surveying Engineering
Olimpia Sideridou, Laboratory Τeaching Staff
School of Theatre
Georgios Stefanou, Assistant Professor
School of Civil Engineering
Anastasios Tantsis, Assistant Professor
School of History and Archaeology
Vasiliki Terzi, Laboratory Τeaching Staff
School of Civil Engineering
Panagiotis Tzamalikos, Professor
School of Civil Engineering
Panagiotis Tsarchopoulos, Laboratory Τeaching Staff
School of Journalism and MMC
Alexandros–Demetrios Tsonos, Professor
School of Civil Engineering
Ioannis Ifantis, Professor
School of Civil Engineering
Kalliope Fotiadou, Professor
Foreign Languages, E.E.P.
Georgios Chasapis, Professor
School of Electrical and Computer Engineering
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Λεωνίδας Ντζιαχρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Ιωάννης Ξενίδης, Επίκουρος καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Γεώργιος Πάγκαλος, Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Απόστολος Παπαγιαννάκης, Επικουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
Θεόδωρος Πενολίδης, Καθηγητής
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Κλεοπάτρα Πετρουτσάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Νικόλαος Πιτσιάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Παναγιώτα Ποπότη, Καθηγήτρια
Ξένες Γλώσσες, Ε.Ε.Π.
Ιάκωβος Ποταμιάνος, Καθηγητής
Τμήμα Θεάτρου
Παρασκευάς Σαββαίδης, Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημήτριος Σαραφίδης, Ε.ΔΙ.Π
Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
Ολυμπία Σιδερίδου, Ε.ΔΙ.Π
Τμήμα Θεάτρου
Γεώργιος Στεφάνου, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Αναστάσιος Τάντσης, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Βασιλική Τερζή, Ε.ΔΙ.Π
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Παναγιώτης Τζαμαλίκος, Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Παναγιώτης Τσαρχόπουλος, Ε.ΔΙ.Π
Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Αλέξανδρος–Δημήτριος Τσώνος, Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ιωάννης Υφαντής, Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Καλλιόπη Φωτιάδου, Καθηγήτρια
Ξένες Γλώσσες, E.E.Π.
Γεώργιος Χασάπης, Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
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Αναστασία Λαδά–Χατζοπούλου
Νικόλαος Μoυτσόπουλος
Πέτρος Μαρτινίδης
Νικόλαος Νικονάνος
Μιχαήλ Νομικός
Κωνσταντίνος Οικονόμου
Καλλιρρόη Παλυβού
Παρύσατις Παπαδοπούλου–Συμεωνίδου
Μαλαματένια Σκαλτσά
Ξανθίππη Σκαρπία–Χόιπελ
Παναγιώτης Σταθακόπουλος
Ευαγγελία Τεντοκάλη
Εμμανουήλ Τζεκάκης
Παναγιώτης Τζώνος
Ιωάννης Τριανταφυλλίδης
Νικόλαος Τσινίκας
Δημήτριος Φατούρoς
Βίλμα Χαστάογλου–Μαρτινίδη
Μάξιμος Χρυσομαλλίδης

Θητεία 1970–2013
Θητεία 1958–1996
Θητεία 1977–2013
Θητεία 1981–2003
Θητεία 1979–2013
Θητεία 1976–2011
Θητεία 2002–2013
Θητεία 1970–2005
Θητεία 1974–2017
Θητεία 1974–2005
Θητεία 1978–2014
Θητεία 1973–2015
Θητεία 1975–2013
Θητεία 1966–2007
Θητεία 1966–1988
Θητεία 1979–2016
Θητεία 1959–1996
Θητεία 1970–2012
Θητεία 1977–2009

Anastasia Lada–Hatzopoulou
Nikolaos Moutsopoulos
Petros Martinidis
Nikolaos Nikonanos
Michail Nomikos
Konstantinos Economou
Kaliroi Palivou
Parisatis Papadopoulou–Simeonidou,
Malamatenia Skaltsa
Xanthipi Skarpia–Heupel
Panagiotis Stathakopoulos
Evangelia Tentokali
Emmanouil Tzekakis
Panagiotis Tzonos
Ioannis Triantifyllidis
Nikolaos Tsinikas
Dimitrios Fatouros
Vilma Hastaoglou–Martinidi
Maximos Chrysomallidis

Served 1970–2013
Served 1958–1996
Served 1977–2013
Served 1981–2003
Served 1979–2013
Served 1976–2011
Served 2002–2013
Served 1970–2005
Served 1974–2017
Served 1974–2005
Served 1978–2014
Served 1973–2015
Served 1975–2013
Served 1966–2007
Served 1966–1988
Served 1979–2016
Served 1959–1996
Served 1970–2012
Served 1977–2009
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EMERITUS PROFESSORS
Served 1974–2014
Served 1975–2016
Served 1977–2016
Served 1973–2012
Served 1975–2017
Served 1974–1990
Served 1970–2009
Served 1972–2009
Served 1971–2005
Served 1976–2014
Served 1974–2012
Served 1972–2011
Served 1974–2013
Served 1976–2012
Served 1969–2011
Served 1971–2013
Served 1975–2016
Served 1980–2002
Served 1976–2013
Served 1971–2006
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Maria Ananiadou–Tzimopoulou
Tatiana Andreadou–Kallipolitou
Eleni Andrikopoulou–Kafkala
Konstantinos Antoniou
Fani Vavyli–Tsinika
Thalis Argiropoulos
Evangelos Dimitriadis
Konstantinos Domboulas
Ioannis Drangos
Sarantis Zafeiropoulos
Georgios Zoidis
Maria Kambouri–Vamvoukou
Georgios Karadedos
Alexandra Karadimou–Yerolympou
Zoe Karamanou–Rodolaki
Eduardos Kastro
Grigorios Kafkalas
Georgios Kontaxakis
Anastasios Kotsiopoulos
Alexandros– Phaedon Lagopoulos
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Θητεία 1974–2014
Θητεία 1975–2016
Θητεία 1977–2016
Θητεία 1973–2012
Θητεία 1975–2017
Θητεία 1974–1990
Θητεία 1970–2009
Θητεία 1972–2009
Θητεία 1971–2005
Θητεία 1976–2014
Θητεία 1974–2012
Θητεία 1972–2011
Θητεία 1974–2013
Θητεία 1976–2012
Θητεία 1969–2011
Θητεία 1971–2013
Θητεία 1975–2016
Θητεία 1980–2002
Θητεία 1976–2013
Θητεία 1971–2006
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Μαρία Ανανιάδου–Τζημοπούλου
Τατιάνα Ανδρεάδου– Καλλιπολίτου
Ελένη Ανδρικοπούλου–Καυκαλά
Κωνσταντίνος Αντωνίου
Φανή Βαβύλη–Τσινίκα
Θαλής Αργυρόπουλος
Ευάγγελος Δημητριάδης
Κωνσταντίνος Δομπούλας
Ιωάννης Δράγκος
Σαράντης Ζαφειρόπουλος
Γεώργιος Ζωΐδης
Μαρία Καμπούρη–Βαμβούκου
Γεώργιος Καραδέδος
Αλεξάνδρα Καραδήμου–Γερόλυμπου
Ζωή Καραμάνου–Ροδολάκη
Εδουάρδος Κάστρο
Γρηγόριος Καυκαλάς
Γεώργιος Κονταξάκης
Αναστάσιος Κωτσιόπουλος
Αλέξανδρος–Φαίδων Λαγόπουλος
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ΟΜΟΤΙΜΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ–ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
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Θητεία 1976–2009
Θητεία 1969–2006
Θητεία 1975–2013
Θητεία 1973–1993
Θητεία 1977–1998
Θητεία 1975–1999
Θητεία 1962–1968
Θητεία 1970–2011
Θητεία 2005–2013

Anastasia Manoussi–Vakalopoulou, Assistant Professor
Ioanna Manoledaki–Lazaridi, Associate Professor
Styliani Maragkou–Prokou, Assistant Professor
Charampos Bouras, Professor
Dimitrios Xonoglou, Professor
Venetia Papavassiliou–Chan, Lecturer
Aristi Papadopoulou, Professor
Rena Papageorgiou–Sefertzi, Associate Professor
Emmnouil Papadolampakis, Assistant Professor
Theologos (Lois) Papadopoulos, Professor
Georgios Papakostas, Professor
Nikolaos Papamichos, Associate Professor
Sofia Papasotiriou–Mazi, Assistant Professor
Argyris Petronotis, Associate Professor
Aristedis Prodromidis, Professor
Ekaterini Revithiadou–Tsotsou, Lecturer
Nikolaos Rodolakis, Assistant Professor
Chrysa Sahana, Associate Professor
Nikolaos Sachinis, Professor
Ekaterini Simantiraki–Petraki, Lecturer
Emilia Stefanidou, Associate Professor
Theano Toska, Associate Professor
Vassiliki Tourptsoglou–Stefanidou, Assistant Professor
Sofia Tsitiridou, Associate Professor
Panagiotis Tsolakis–Zikas, Associate Professor
Eleftherios Tsoulouvis, Professor

Served 1977–2010
Served 1970–1996
Served 1966–2003
Served 1966–1974
Served 2002–2015
Served 1971–1990

Θητεία 1973–2010
Θητεία 1975–2005
Θητεία 1977–2008
Θητεία 1978–2016
Θητεία 1975–2008
Θητεία 1970–2010
Θητεία 1979–1991
Θητεία 1981–2014
Θητεία 1973–2008
Θητεία 1976–1990
Θητεία 1975–2009
Θητεία 1971–1988
Θητεία 1970–2009
Θητεία 1975–2012
Θητεία 1972–2012
Θητεία 1976–2008
Θητεία 1975–2013
Θητεία 1974–2013
Θητεία 1973–2013

TEACHING STAFF IN THE PAST
Despina Aivazoglou–Dova, Assoc, Professor
Alexandra Alexopoulou, Professor
Eleni Andreadaki–Chronaki, Professor
Aghis Anastasiadis, Professor
Thoukididis Valentis, Professor
Georgios Velenis, Assistant Professor
Andreas Yianoumakatos, Associate Professor
Alexandra Goulaki–Voutira, Associate Professor
Theodoros Didaskalou, Assistant Professor
Konstantina Demiri, Assistant Professor
Dimitrokallis Georgios, Assistant Professor
Georgios Dimitrokallis, Associate Professor
Agelos Zachariadis, Associate Professor
Patroklos Karantinos, Professor
Kiriaki Kafkoula, Associate Professor
Nikolaos Komninos, Professor
Dimitrios Kraniotis, Lecturer
Georgios Kyrou, Professor
Dimitrios Kotsakis, Assistant Professor
Lavvas Georgios, Professor
Pantelis Lazaridis, Professor
Georgios–Thomas Lazogas, Lecturer
Christos Lefakis, Professor
Michail Malindretos
Aristedis Mazis, Assistant Professor
Niki Manou–Andreadou, Assistant Professor

Served 1975–2008
Served 1975–2007
Served 1961–1965
Served 1984–1989
Served 2001–2013
Served 1982–1995
Served 1972–2010
Served 1977–2000
Served 1977–1996
Served 1977–2009
Served 1972–2010
Served 1961–1968
Served 1973–2010
Served 1976–2009
Served 1969–2006
Served 1975–2013
Served 1973–1993
Served 1977–1998
Served 1975–1999
Served 1962–1968
Served 1970–2011
Served 2005–2013

Served 1973–2010
Served 1975–2005
Served 1977–2008
Served 1978–2016
Served 1975–2008
Served 1970–2010
Served 1979–1991
Served 1981–2014
Served 1973–2008
Served 1976–1990
Served 1975–2009
Served 1971–1988
Served 1970–2009
Served 1975–2012
Served 1972–2012
Served 1976–2008
Served 1975–2013
Served 1974–2013
Served 1973–2013
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Θητεία 1977–2010
Θητεία 1970–1996
Θητεία 1966–2003
Θητεία 1966–1974
Θητεία 2002–2015
Θητεία 1971–1990
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Θητεία 1975–2007
Θητεία 1961–1965
Θητεία 1984–1989
Θητεία 2001–2013
Θητεία 1982–1995
Θητεία 1972–2010
Θητεία 1977–2000
Θητεία 1977–1996
Θητεία 1977–2009
Θητεία 1972–2010
Θητεία 1961–1968
Θητεία 1973–2010

Αναστασία Μανούση–Βακαλοπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Ιωάννα Μανωλεδάκη–Λαζαρίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Στυλιανή Μαραγκού–Πρόκου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Χαράλαμπος Μπούρας, Καθηγητής
Δημήτριος Ξόνογλου, Καθηγητής
Βενετία Παπαβασιλείου–Χαν, Λέκτορας
Αρίστη Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια
Ρένα Παπαγεωργίου–Σεφερτζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εμμανουήλ Παπαδολαμπάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Θεολόγος (Λόης) Παπαδόπουλος, Καθηγητής
Γεώργιος Παπακώστας, Καθηγητής
Νικόλαος Παπαμίχος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σοφία Παπασωτηρίου–Μάζη, Επίκουρος Καθηγήτρια
Αργύρης Πετρονώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αριστείδης Προδρομίδης, Καθηγητής
Αικατερίνη Ρεβιθιάδου–Τσότσου, Λέκτορας
Νικόλαος Ροδολάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Χρύσα Σαχανά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νικόλαος Σαχίνης, Καθηγητής
Αικατερίνη Σημαντηράκη–Πετράκη, Λέκτορας
Αιμιλία Στεφανίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Θεανώ Τόσκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βασιλική Τουρπτσόγλου–Στεφανίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Σοφία Τσιτιρίδου–Αθανασοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τσολάκης–Ζήκας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ελευθέριος Τσουλουβής, Καθηγητής
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Θητεία 1975–2008

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Δέσποινα Αϊβαζόγλου–Δόβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Καθηγήτρια
Άγις Αναστασιάδης, Καθηγητής
Ελένη Ανδρεαδάκη–Χρονάκη, Καθηγήτρια
Θουκυδίδης Βαλεντής, Καθηγητής
Γεώργιος Βελένης, Επίκουρος Καθηγητής
Ανδρέας Γιακουμακάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αλεξάνδρα Γουλάκη–Βουτυρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Θεόδωρος Διδασκάλου, Επίκουρος Καθηγητής
Κωνσταντίνα Δεμίρη, Επίκουρος Καθηγήτρια
Γεώργιος Δημητροκάλλης, Επίκουρος Καθηγητής
Άγγελος Ζαχαριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραλέτσου–Πασιά Κλεοπάτρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πάτροκλος Καραντινός, Καθηγητής
Κυριακή Καυκούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νικόλαος Κομνηνός, Καθηγητής
Δημήτριος Κρανιώτης, Λέκτορας
Γεώργιος Κύρου, Καθηγητής
Δημήτριος Κωτσάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Γεώργιος Λάββας, Καθηγητής
Παντελής Λαζαρίδης, Καθηγητής
Γεώργιος–Θωμάς Λαζόγκας, Λέκτορας
Χρήστος Λεφάκης, Καθηγητής
Αριστείδης Μάζης, Επίκουρος Καθηγητής
Μιχαήλ Μαλινδρέτος
Νίκη Μάνου–Ανδρεάδου, Επίκουρος Καθηγήτρια

GR

ΔΙΑΤΕΛΈΣΑΝΤΑ ΜΈΛΗ ΔΕΠ

GR

Θητεία 1976–2007
Θητεία 1975–1996
Θητεία 1982–2014
Θητεία 1981–2017
Θητεία 1975–2010
Θητεία 1977–2010

1986–1987
Δημήτριος Κωτσάκης		
επ. Παπαμίχος Ν.
Η Γαιοπρόσοδος σαν Στοιχείο της Οικονομικής Λειτουργίας του Χώρου, μελέτη στην θεωρία της
αξίας του Μαρξ
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Antonis Fragkoudakis, Assistant Professor
Ioannis Hatzigogas, Associate Professor
Konstantinos Hatzimichalis, Associate Professor

TEACHING STAFF OF OTHER CATEGORIES

Served 1976–2007
Served 1975–1996
Served 1982–2014
Served 1981–2017
Served 1975–2010
Served 1977–2010

EN

Stamatios Vasiliadis, Tutor
Apostolos Vettas, Tutor
Emmanouel Kantidakis, Tutor
Stamatis Koukopoulos, Tutor
Georgios Nikoulis, Tutor
Aggeliki Sachini, Tutor

Served 1982–1991
Served 1976–2011
Served 1981–1998
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1983–1984
Ελένη Ανδρικοπούλου–Καυκαλά
επ. Λαγόπουλος Α.–Φ.
Κρατική Παρέμβαση και Περιφέρειες: Η ρύθμιση του περιφερειακού χώρου στην Ελλάδα
Γεώργιος Βελένης
Ερμηνεία του εξωτερικού Διάκοσμου στη Βυζαντινή Αρχιτεκτονική
Γρηγόριος Καυκαλάς		
επ. Λαγόπουλος Α.–Φ.
Περιφερειακή Οργάνωση της Βιομηχανίας. Ολοκλήρωση και αναδιάρθρωση στη δεκαετία 1969–78
Χρήστος Κουσιδώνης 		
επ. Λαγόπουλος Α.–Φ.
Λειτουργική περιφερειοποίηση. Εφαρμογή στη διεύρυνση του ελληνικού χώρου
Νικόλαος Χολέβας
Ο Αρχιτέκτων Πάνος Ν. Τζελέπης (1894–1976). Μια συμβολή στη Νεοελληνική Αρχιτεκτονική και
στο Πρωτοποριακό της Κίνημα
1984–1985
Αλεξάνδρα Καραδήμου–Γερόλυμπου
επ. Αργυρόπουλος Θ.
Επανασχεδιασμός και ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917: Ένα ορόσημο
στην ιστορία της πόλης και στην ανάπτυξη της Ελληνικής πολεοδομίας
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ΔΙΔΆΣΚΟΝΤΕΣ ΆΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΏΝ

Σταμάτιος Βασιλειάδης, Bοηθός στον Α Τομέα
Απόστολος Βέττας, Επιμελητής στον Α Τομέα
Εμμανουήλ Καντιδάκης, Επιστημονικός συνεργάτης στον Γ Τομέα
Σταμάτης Κουκόπουλος, Επιστημονικός συνεργάτης στον Ε Τομέα
Γεώργιος Νικούλης, Επιμελητής στον Α Τομέα
Αγγελική Σαχίνη, Βοηθός στον Δ Τομέα

Θητεία 1982–1991
Θητεία 1976–2011
Θητεία 1981–1998

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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Αντώνης Φραγκουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Ιωάννης Χατζηγώγας,Αναπληρωτής Καθηγητής
Κωνσταντίνος Χατζημιχάλης,Αναπληρωτής Καθηγητής

GR

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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1990–1991
Κυριακή Καυκούλα		
Η ιδέα της κηπούπολης στην ελληνική πολεοδομία του μεσοπολέμου

επ. Αργυρόπουλος Θ.

1995–1996
Μαρία Αρακαδάκη 		
επ. Μουτσόπουλος Ν.
Το φρούριο της Σπιναλόγκας (1571–1715): συμβολή στη μελέτη των επάκτιων και νησιωτικών οχυρών της Βενετικής Δημοκρατιας
1996–1997
Eλένη Γαβρά		
επ. Δημητριάδης Ε.
Aγροτικός χώρος και κατοικία στον Πόντο από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου αιώνα: ορεινοί οικισμοί στις περιοχές Aργυρούπολης και Tραπεζούντας.
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επ. Μουτσόπουλος Ν.
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1989–1990
Αρσάμ Μομενί		
Αρχιτεκτονική της Ερήμου του Ιράν
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1988–1989
Μαντοπούλου– Παναγιωτοπούλου Θ.
επ. Λαββας Γ.
Θρησκευτική Αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη κατά την τελευταία φάση της Τουρκοκρατίας (1839–1912)

1994–1995
Μιχαήλ Λαζαρίδης		
επ. Τζεκάκης E.
H επίδραση μεγάλων κατατμημένων όγκων στην διαμόρφωση του ηχητικού πεδίου –Eφαρμογή σε
Πολεοδομική κλίμακα
Αφροδίτη Πασαλή		
επ. Μουτσόπoυλoς N.
Mεταβυζαντινοί Nαοί στο Nομό Λαρίσης
Ναίφ Χαντάντ		
επ. Δημητροκάλλης Γ.
Θύρες και Παράθυρα στην Eλληνιστική και Pωμαϊκή Aρχιτεκτονική του Eλλαδικού Xώρου
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1987–1988
Μιχαήλ Μαλινδρέτος 		
επ. Αργυρόπουλος Θ.
Πολεοδομική διαμόρφωση του Περιβάλλοντος σε σχέση με τα συστήματα παραγωγής.
Λη Ογκουνσάκιν		
επ. Αργυρόπουλος Θ.
Η αστικοποίηση στον Τρίτο Κόσμο και το παράδειγμα του Λάγκος στη Νιγηρία.
Ευαγγελία Τεντοκάλη– Σκούρτη
επ. Φατούρος Δ.
Η οργάνωση του χώρου της κατοικίας ως έκφραση της δομής της οικογένειας. Η περίπτωση της Οργάνης

1991–1992
Βασίλειος Κολωνας		
επ. Λαββάς Γ.
Η εκτός των τειχών Θεσσαλονίκη. Εικονογραφία της συνοικίας Χαμιδιέ
Γεώργιος Κουτούπης		
επ. Φατούρος Δ.
Η ιδιομορφία της αρχιτεκτονικής της “μοντέρνας” πόλης της Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Παπαμανώλης		
επ. Φραγκουδάκης A.
Θεωρητική και Πειραματική διερεύνηση στην κατεύθυνση βέλτιστης αξιοποίησης του φυσικού αερίου των κτιρίων
Αιμιλία Στεφανίδου		
επ. Λαββας Γ.
Η πολεοδομική εξέλιξη της Καβάλας την περίοδο της τουρκικής κυριαρχίας

GR

Ιορδάνης Παυλίδης		
επ. Τριανταφυλλίδης Ι.
Διερεύνηση Συνθηκών Εσωτερικού περιβάλλοντος Νοσηλευτικών εγκαταστάσεων: Η εξέλιξή τους
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και μελλοντικές προοπτικές.
Κων/νος– Βίκτωρας Σπυριδωνίδης
επ. Λαγόπουλος Α.–Φ.
Αστικός Σχεδιασμός και παραγωγή του νοήματος στη σύγχρονη σχεδιαστική πρακτική.
Σταύρος Σταυρίδης 		
επ. Φατούρος Δ.
Συμβολική Σχέση με τον Χώρο Πολιτισμική έξαρση της Συμβολικής Σχέσης με τον Χώρο.
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2001–2002
Δημήτριoς Λιάκoς		
επ. Νικονάνoς N.
Tα λιθανάγλυφα του Aγίου Όρους.
Θεοδόσιος Μητρόπουλος 		
επ. Καραδέδος Γ.
Πανίερος Ναός Αναστάσεως Ιεροσολύμων: Το έργο του Κάλφα Κομνηνού 1808–1810
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
επ. Τζεκάκης E.
Συστήματα θέρμανσης και μικροκλίμα κατοικημένων χώρων
Μαρία Παπαπέτρου		
επ. Τσουκαλά Κ.
Συμμετοχικός σχεδιασμός και σχολικό κτίριο
Κωνσταντίνος Παρθενόπουλος
επ. Τζεκάκης Ε.
Η επίδραση του πολιτισμού στην αξιολόγηση του περιβάλλοντος κατοικίας
2002–2003
Xριστίνα Ζαρκαδά–Πιστιόλη		
επ. Νικονάνος N.
H αρχιτεκτονική της Φλώρινας στην περίοδο του Mεσοπολέμου.
Μαρία Λιλιμπάκη– Σπυροπούλου
επ. Καραδήμου–Γερολύμπου Α.
Το οικιστικό δίκτυο της Χαλκιδικής κατά την περίοδο 1912–1960. Ζητήματα και διαδικασίες εξέλιξης
σε συνάρτηση με φυσικές, οικονομικές και ιστορικές παραμέτρους
επ. Κωτσιόπουλος Α.
επ. Ζαχαριάδης Α.
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2003–2004
Στυλιανός Ζερεφός		
Εφυές Όριο: Κριτήρια της μεταβλητότητας του φλοιού των κτιρίων
Αικατερίνη Μπαλτζάκη		
Προτυποποίηση Ποιότητας και Αρχιτεκτονική Εκπαίδευσ
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1999–2000
Δεσποινα Αϊβαζογλου–Δοβα
επ. Μουτσόπουλος Ν.
Νεοκλασικισμός στην αστική αρχιτεκτονική της Δράμας
Claudio Connena		
επ. Καμπούρη–Βαμβούκου Μ.
Mοναστηριακή Aρχιτεκτονική: Xώρος και περιβάλλον.
Παναγιώτης–Aντώνης Κούρος
επ. Φατούρος Δ.
Tο ελληνικό ερείπιο,ως χώρος και γραφή, σημαντικό μιας οντολογίας της κατοίκησης.
Xρύσα Μελκίδου		
επ. Καραδήμου–Γερολύμπου Α.
Tα Mουσουλμανικά Mνημεία της Ξάνθης και η συμβολή τους στην πολεοδομική εξέλιξη της πόλης.
Σoφία Σκορδίλη 		
επ. Χατζημιχάλης K.
Γεωγραφική Aναδιάρθρωση της βιομηχανίας στην Eλλάδα: H περίπτωση του κλάδου τροφίμων στα
πλαίσια της ενιαίας Eυρωπαϊκής Aγοράς.
Σoφία Χατζηκοκόλη		
επ. Κάστρο E.
Tαξινομικές και τυπολογικές θεωρήσεις του Mεταπολεμικού Nοσοκομειακού Xώρου.

επ. Καμπούρη–Βαμβούκου Μ.
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1998–1999
Nαέλ Μούσα 		
επ. Κάστρο E.
Προγραμματισμός και Σχεδιασμός των εγκαταστάσεων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Tο
παράδειγμα της Παλαιστίνης
Ευάγγελος Χρυσαφίδης		
επ. Κάστρο E.
Oργάνωση και σχεδιασμός των εξωτερικών ιατρείων στην Eλλάδα

2000–2001
Παύλoς Κανονίδης 		
H αστική κατοικία στον Πόντο: 1850–1922
Ευαγγελία Χατζητρύφωνος		
Υστεροβυζαντινοί Ναοί με περίστωο: τυπολογική προσέγγιση
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1997–1998
Μαζέν Αββάς 		
επ. Κωτσιόπουλος Α.
Το Μοντέρνο Κίνημα στη Συρία–αλληλεπιδράσεις με την τοπική παράδοση και ανάλογα φαινόμενα
στην Ελλάδα.
Ανδρέας Γιακουμακάτος		
επ. Κωτσιόπουλος Α.
Πάτροκλος Καραντινός 1903–1976
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2008–2009
Δημήτριος Δρακούλης 		
Επ. Δημητριάδης Ε.
Η περιφερειακή οργάνωση κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο, 4ος–6ος αι.”
Aσημίνα Καϊάφα 		
Επ. Καραδέδος Γ.
Συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο στη μακεδονία.
Δημήτpιoς Μάνιος		
Επ. Φατούρος Δ.
O αρχιτεκτονικός σχεδιασμός σε συνθήκες περιβάλλοντος προηγμένης τεχνουργίας.”
Κωνσταντίνος– Αλκέτας Ουγγρίνης
Επ. Τσινίκας Ν.
Δομική μορφολογία και κινητές κατασκευές στους μεταβαλλόμενους χώρους.”
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2006–2007
Μαρία Δανιήλ		
επ. Τσουκαλά Κ.
Δημόσιος χώρος και δημόσια ζωή στη σύγχρονη πόλη. Κοινωνικοψυχολογική προσέγγιση του
εμπορικού πολυλειτουργικού κέντρου στην Ελλάδα
Ειρήνη Μίχα		
επ. Μαρτινίδης Π.
Ο ρόλος της μαζικής κουλτούρας στις αρχιεκτονικές ερμηνείες του δημόσιου χώρου των πόλεων: Η εικονογραφία του άστεως ως πρότυπο για τις σύγχρονες διαμορφώσεις του δομημένου
περιβάλλοντος

2007–2008
Aναστασία Βαλαβανίδου		
Επ. Νικονάνος N.
Υδρόμυλοι της Μακεδονίας.
Νικόλαος Ζαρίφης		
Επ. Καραδέδος Γ.
Η Αρχιτεκτονική του Ιερού του Ερμή και της Αφροδίτης στην κάτω Σύμη Βιάννου.
Απόστολος Κυριαζής		
Επ. Καραμάνου– Ροδολάκη
Δυνατότητες αναβάθμισης του ιστού των ελληνικών αστικών κέντρων. ο ρόλος του ενεργού οικοδομικού τετραγώνου
Χαρίκλεια Χριστοδούλου		
Επ. Χαστάογλου–Μαρτινίδη Β.
Αστικοποίηση και χώροι κοινωνικού αποκλεισμού: εγκαταστάσεις κατοίκησης στην περιφέρεια της
θεσσαλονίκης,” 1980–2000.
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2005–2006
Xρυσούλα Βοσκόπουλου 		
επ. Καμπούρη– Βαμβούκου Μ.
Δημόσια κτίρια στην Κέρκυρα κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας, 1571–179❼
Δημήτριoς Μάρτος		
επ. Λαγόπουλος Α.–Φ.
Αθήνα, πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους: Πολιτική, ιδεολογία και χώρος (1830–1855)
Βενετία Τσακαλίδου		
επ. Κωτσιόπουλος Α.
Η συνθετική λογική της παρεμβολής στην αρχιτεκτονική
Βασιλεία Τσελίκα 		
επ. Λαγόπουλος Α.–Φ.
Η μορφή και η εξέλιξη του προϊστορικού οικισμού στον ελλαδικό χώρο: Χωροταξικό πλαίσιο και
πολεοδομική οργάνωση.
Γεώργιος Τσότσος		
επ. Δημητριάδης Ε
Το οικιστικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας (14ος–17ος αι.)

Αναστάσιος Τέλλιος		
επ. Κωτσιόπουλος Α
Η σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής και εικονογράφησης: η περίπτωση των Ολλανδών αρχιτεκτόνων
κατά την περίοδο 1980–2000.
Σοφία Τζιμοπούλου 		
επ. Κωτσιόπουλος Α.
Το αρχιτεκτονικό συντακτικό των εικονικών χώρων.
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2004–2005
Κωνσταντίνος Αδαμάκης		
επ. Κωτσιόπουλος Α.
Τα βιομηχανικά κτίρια του Βόλου: Αρχιτεκτονική καταγωγή και πολεοδομικός ρόλος
Eλiσaβετ Θωiδoυ		
επ. Καυκαλάς Γ.
Περιφερειακή Πολιτική και Xωρική Aνάπτυξη: διαπλοκές και χωρικές διαστάσεις αναπτυξιακών
προγραμμάτων στην Περιφέρεια Kεντρικής Mακεδονίας
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2011–2012
Κωνσταντίνος Αθανασίου		
επ. Παλύβου Κ.
Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στην αρχαιολογική έρευνα, στον τομέα της τεκμηρίωσης, ερμνηνείας και παρουσίασης των αρχιτεκτονικών ευρημάτων. Επιλεγμένες εφαρμογές στην προϊστορική πόλη του Ακρωτηρίου της Θήρας
Αλέξανδρος Αντωνίου		
επ. Γιακουμακάτος Α.
Ο αρχιτέκτων Νικόλαος Μητσάκης, 1899–1941
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2010–2011
Σαπφώ Αγγελούδη		
επ. Καμπούρη– Βαμβούκου Μ.
Μεταβυζαντινές εκκλησίες της Θάσου.
Γεωργία Γεμενετζή		
επ. Καυκαλάς Γ.
Αστική διάχυση και οικιστικό δίκτυο: έννοιες και εργαλεία ανάλυσης με εφαρμογή στην περιοχή
επιρροής της Θεσσαλονίκης
Ηλίας Γραμματικός 		
επ. Τεκτοκάλη Ε.
Θέατρο: Ο χώρος από τη μορφή της επιθυμίας ως τη δομή της πραγματικότητας
Ελένη Καλαντίδου		
επ. Τσουκαλά Κ.
Η συμπεριφορά του χρήστη σε κτίρια γραφείων τεχνολογικών προηγμένα, με ποικίλες μορφές
χωρικής οργάνωσης και οργανωσιακής κουλτούρας
Σταμάτης Κουκόπoυλoς		
επ. Τζώνος Π.
Η κατοικία & η κατοίκηση των εσωτερικών μεταναστών στις παρυφές του Π.Σ.Θ.
Γεώργιος Λιαμάδης		
επ. Τσινίκας Ν.
Ο πολιτισμός της αυτοκίνησης: Design και styling

Έλενα Λυμπουρη 		
επ. Καραδέδος Γ.
Αποκαταστάσεις μνημείων στην Κύπρο από την ίδρυση του Τμ.Αρχαιοτήτων το 1935 έως το 2005
Αικατερίνη Μερεσή		
επ. Αντωνίου Κ.
Εξοικονόμηση ενέργειας στη σχολική αίθουσα μέσω του φυσικού φωτισμού.
Ευθύμιος Μουτσιάκης		
επ. Καυκαλάς Γ.
Βιώσιμη Χωρική Ανάπτυξη: η περίπτωση της ποταμοκοιλάδας του Στρυμόνα
Παρασκευή Νίτσιου		
επ. Σκαλτσά Μ.
Ζητήματα ερμηνείας εκθέσεων: Η ιδεολογική χρήση της ιστορίας σε μουσεία της Θεσσαλονίκης.
Για μια μουσειολογική θεωρία
Αναστασία Παπαρη		
επ. Λαγόπουλος Α.–Φ.
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (1985–97) και ταυτότητα της ευρωπαϊκής πόλης
Ιωάννης Πισσουριός		
επ. Λαγόπουλος Α.–Φ.
Θεωρία πολεοδομικών δεικτών. Η περίπτωση των ελληνικών προγραμματικών δεικτών
Ξανθή Σαββοπούλου–Kατσίκη
επ. Νικoνάνος N.
Mεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στο Nομό Γρεβενών
Αναστασία Τασοπούλου		
επ. Καυκαλάς Γ.
Αστική διακυβέρνηση: Πολεοδομική πολιτική και διαχείριση του αστικού χώρου στην Ελλάδα.”
Mαρία Τρατσέλα		
επ. Ανανιαδου–Τζημοπουλου Μ.
Αρχιτεκτονική του τοπίου της Θεσσαλονίκης
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2009–2010
Iωάννης Βλαχοστέργιος		
Επ. Νικονάνος N.
Mονή bαρλαάμ, mετεώρων. συμβολή στην mοναστηριακή aρχιτεκτονική
Σωτήρης Ζυγιαρης		
Επ. Κομνηνός N.
Ανάλυση περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας
Σταυρούλα Λάββα		
Επ. Μαρτινίδης Π.
Πόλη και αναπαράσταση: οι εικόνες του παρελθόντος ως προσδιορισμοί της αρχιτεκτονικής του
μέλλοντος
Σωτήριος Μαρσέλος		
επ. Τσουκαλά Κ.
Η σύγχρονη ευρωπαϊκή άποψη για το ψηλό κτίριο. Συμβολισμός. Ασφάλεια. Οικολογία
Δήμητρα Χατζησάββα		
επ. Κωτσιόπουλος Α.
H έννοια του τόπου στις αρχιτεκτονικές θεωρίες και πρακτικές
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2014–2015
Μαργαρίτα Αγγελίδου 		
επ. Κομνηνός N.
Φυσικός, Θεσμικός και Ψηφιακός Χώρος στην Οργάνωση Ευφυών Πόλεων.
Ευθαλία Γρηγοριάδου		
επ. Βαβύλη–Τσινίκα Φ.
Θεάματα, θέματα και θύματα μίας performance–σχεδιάζοντας για τη χωρική εμπειρία.
Δέσποινα Ζάβρακα 		
επ. Καλογήρου Ν.
Η σχέση μεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος: Το νεκροταφείο ως μεταβατικός
τόπος στο έργο των Kienast & Vogt.
Χριστίνα Κακδερη		
επ. Κομνηνός N.
Χωρική οργάνωση και γεωγραφία των ευρεσιτεχνιών στην Ευρώπη.
Χρυσούλα Κέππα		
επ. Σταθακόπουλος Π.
Παραδοσιακοί οικισμοί: Ταξινόμηση και Τυπολογία

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

2012–2013
Στέφανος Αναστασίου		
επ. Κωτσιόπουλος Α.
Κτιριακά περιβλήματα διπλής καμπυλότητας. Μέθοδοι σχεδιασμού & κατασκευής
Γeώpγιoς Απέργης		
επ. Καμπούρη–Βαμβούκου Μ.
Η συνοικία Grognon της βελγικής πόλης Namur: Αστική μορφολογία & πολεοδομική εξέλιξη.
Βασιλειος Βασιλειαδης		
επ. Τζεκάκης Ε.
Περιβαλλοντικός θόρυβος: Σύγκριση μακροχρόνιων επιτόπιων μετρήσεων θορύβου με στοιχεία
υποκειμενικής αξιολόγησης και εφαρμογή σε ειδικές συνθήκες Ελληνικών πόλεων μέσω Η/Υ
Πολυξένη Γεωργάκη		
επ. Καραδέδος Γ.
Αποκατάσταση αγγείων της αρχαιότητας: ζητήματα αισθητικής & δεοντολογίας από την ελληνική
& διεθνή μουσειακή εμπειρία
Απόστολος Λαγαριάς		
επ. Τσουλουβής Ε.
Αστική εξάπλωση: Οι διαδικασίες αστικού μετασχηματι–σμού μέσα από τη μορφοκλασμα–τική
(fractal) γεωμετρία και τα μοντέλα προσομοίωσης

2013–2014
Sebastian Duque Mahecha		
επ. Τεκτοκάλη Ε.
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΚ–ΤΟΠ–ΙΣΗΣ: Σε αναζήτηση αρχιτεκτονικών αρχών άτυπης ‘αστικοποίησης’.
Χρήστος Γούσιος		
επ. Τσινίκας Ν.
Η Ακουστική των Αρχαίων Ωδείων. Σύγκριση Ωδείων–Θεάτρων, Μουσικής–Ακουστικής.
Αναστασία Μαρτζοπούλου 		
επ. Κομνηνός N.
Διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας σε τεχνολογικές συνοικίες και έξυπνες πόλεις.
Αναστασία Παπαδοπούλου		
επ. Ανανιαδου–Τζημοπουλου Μ.
Aνάκτηση, αποκατάσταση, αξιοποίηση κατεστραμμένων τοπίων εκμετάλλευσης φυσικού πλούτου
στη Βόρεια Ελλάδα.
Παναγιώτης Τσαρχόπουλος		
επ. Κομνηνός N.
Ψηφιακές πόλεις: Αρχιτεκτονικές, Τεχνολογίες και Ολοκλήρωση Υπηρεσιών Διακυβέρνησης Πόλεων.
Ιωάννης Φαλλας		
επ. Κομνηνός N.
Μετατροπή των παραδοσιακών βιομηχανικών συνοικιών (Clusters) των λιγότερο ανεπτυγμένων Περιφερειών της Ευρώπης σε συνοικίες γνώσης και καινοτομίας.
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Ελένη Βλαχονάσιου		
επ. Κωτσιόπουλος Α.
Τεχνικές αναπαράστασης του χώρου και μορφογένεση στον 20ο αιώνα
Σοφία Γκουβούση		
επ. Καραμάνου– Ροδολάκη
Συγκροτήματα κατοικιών οργαν. δόμησης στην Ελλάδα. Δυνατότητες και προοπτικές αναβάθμισης
Χαρίκλεια Παντελίδου		
επ. Τσουκαλά Κ.
Χωροκοινωνικοί αποκλεισμοί στη σύγχρονη πόλη. Το φαινόμενο των gated communities στην Ευρώπη
Pωξάνη– Σoφiα Τρυψιάνη		
επ. Νικονάνος Ν.
Yλικά και τρόποι δομής στα Bυζαντινά Mνημεία της Θεσσαλονίκης
Γιάννης–Νίκος Τσάρας		
επ. Τζεκάκης Ε.
Θέατρα με δυνατότητα μετασχηματισμού
Μυρτώ Χρονάκη		
επ. Λαδά–Χατζοπούλου Α.
Ιατρικοποίηση, τελετουργία και συγκρότηση της μητρικής ταυτότητας στους χώρους τοκετού στο Βόλο

EN

PhDs

EN

2016–2017
Styliani Lefaki		
s.N.Kalogirou
Glass Constructions and Architectural Monuments: Transparency at the Service of Protection,
Restauration and Enhancement of Architectural Heritage
Evangelia Paxinou 		
s. K. B. Spyridonidis
Creation of ambience in architecture. A contemporary challenge for the design of the urban public space
Aikaterini Chatzikonstantinou
s. A. Lada–Hatzopoulou
“Assembling the body: the sanatorium in Greek Modern Architecture
Paraskevi Kourti 		
s. B. Hastaoglou
“Urban policy, architecture and public space. The politics of public space in Western Thessaloniki
from 1981 to today
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2016–2017
Στυλιανή Λεφάκη		
επ. Ν. Καλογήρου
Γυάλινες κατασκευές και Αρχιτεκτονικά Μνημεία: η Διαφάνεια στην Υπηρεσία της Προστασίας,
Αποκατάστασης και Ανάδειξης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Ευαγγελία Παξινού 		
επ. Κ. Β. Σπυριδωνίδης
Δημιουργία ατμόσφαιρας στην αρχιτεκτονική. Μία σύγχρονη πρόκληση στο σχεδιασμό του δημόσιου αστικού χώρου
Αικατερίνη Χατζηκωνσταντίνου
επ. Α. Λαδά–Χατζοπούλου
Κτίζοντας το σώμα: το σανατόριο στην ελληνική μοντέρνα αρχιτεκτονική
Παρασκευή Κούρτη		
επ. Β. Χαστάογλου
Αστική πολιτική, αρχιτεκτονική και δημόσιος χώρος: Η διαχείριση του δημόσιου χώρου στη Δυτική
Θεσσαλονίκη από το 1981 έως σήμερα
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2015–2016
Αθηνά–Χριστίνα Συράκου 		
επ. Κωτσιόπουλος Α.
Οι επιπτώσεις των μεσαιωνικών κοινωνικών αντιλήψεων περί υγειάς στην οργάνωση του χώρου
Fernandez Belmonte Miguel επ. Σκαλτσά Μ.
Το έργο του καλλιτέχνη Δημήτρη Περδικίδη (1922– 1989) και η υποδοχή του στην Ισπανία και στην Ελλάδα
Χάρης Τσαβδάρογλου		
επ. Κωτσάκης Δ.
Κοινά και Περιφράξεις. Διαλεκτική προσέγγιση του χώρου
Δημήτριος Γουρδούκης 		
επ. Ε.Τζεκάκης
Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλων: Μελέτη Πολύπλοκων Συστημάτων & Υπολογιστικών Μοντέλων Αυτό–
οργάνωσης στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
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Αικατερίνη Ριτζούλη		
επ. Παλυβού Κ.
Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και της οικοδομικής τέχνης στη Σαντορίνη από τη Βενετοκρατία
(1204) μέχρι το σεισμό του 195❻
Ιωάννα Συμεωνίδου		
επ. Τσινίκας Ν.
Ψηφιακή κατασκευή και ψηφιακός σχεδιασμός
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Σοφοκλής Κωτσόπουλος		
επ. Καμπούρη– Βαμβούκου Μ.
Η Αρχιτεκτονική του Μοναστηρίου και της ευρύτερης περιοχής της Πελαγονίας.
Σταύρος Παναγιωτάκης		
επ. Βαρώτσος Κ.
Γλυπτά στη Θεσσαλονίκη από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το 2007 και οι σύγχρονες αντιλήψεις για την γλυπτική
Βασίλης Παπαδιαμαντόπουλος
επ. Τσινίκας Ν.
Βιολογικά Εμπνευσμένος Σχεδιασμός με τη χρήση Παραμετρικών Εργαλείων.
Χαρίκλεια Σιαξαμπάνη		
επ. Καμπούρη– Βαμβούκου Μ.
Υδρομυλικά συστήματα βυζαντινών & μεταβυζαντινών χρόνων εκτός των τειχών της Θεσσαλονίκης.
Παναγιώτης Χατζητσακύρης
επ. Σπυριδωνίδης Κ.–Β.
Διερεύνηση και δημιουργία νέων ψηφιακών μεθόδων διαχείρισης και σχεδιασμού χωρικών συμβάντων.
Παναγιώτης Άσημος		
επ. Λαγόπουλος Α.–Φ.
Χωρικός Προγραμματισμός και Πολιτισμός: Η περίπτωση της Βόρειας Ελλάδας
Δημήτριος Γουρδούκης		
επ. Βεργόπουλος Στ.
Αρχ/κή Πρωτοκόλλων: Με–λέτη Πολύπλοκων Συστημάτων & Υπολογιστικών Μοντέλων Αυτό–οργάνωνσης στον Αρχ/κ/ο Σχεδιασμό
Αθηνά–Χριστίνα Συράκου		
επ. Κωτσιόπουλος Α.
Οι επιπτώσεις των μεσαιωνικών κοινωνικών αντιλήψεων περί υγειάς στην οργάνωση του χώρου
Χάρης Τσαβδαρογλου		
επ. Κωτσάκης Δ.
Κοινά και Περιφράξεις. Διαλλεκτική προσέγγιση του χώρου
Fernandez Belmonte Miguel		
επ. Σκαλτσά Μ.
Το έργο του καλλιτέχνη Δημήτρη Περδικίδη (1922–1989) και η υποδοχή του στην Ισπανία και στην Ελλάδα
Αριστοτέλης Βαρθαλομαίος		
επ. Καλογήρου Ν.
Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδιασμός ελληνικών πόλεων με κλιματικά κριτήρια.
Αιμιλία Καραποστόλη		
επ. Τσινίκας Ν.
Η μελέτη και ο σχεδιασμός του ηχητικού περιβάλλοντος στην αρχιτεκτονική θεωρία και πρακτική.
Αναζητώντας τα σύγχρονα ηχοτοπία της Θεσσαλονίκης

2017–2018
Irene Gerogianni
s. M. Skaltsa
Performance art in Greece from the beginning of the 1970s
Orestis Pangalos
s. D. Kotsakis
Graffiti as a culture and as an art form in public space. The encounter of the graffiti writer with power
Aikaterini Saraptzian
s. M. Vogiatzaki
Irregular Structural Grid Systems: The design of non–standard architectural forms with structural
complexity
Alkisti Daniil
s. C. Palyvou
The evolution of small insular communities in the Cyclades, in the 18th and 19th centuries, in the
context of insularity. The case–study of Therasia
George Martinidis
s. N. Komninos
The contribution of the human factor to systems of innovation and the formulation of regional
innovation policies
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Mandeganja Romana
s. G. Kafkalas
Urban Sprawl in SE Europe in the time of transition (1992– 2015): ways and trends of its management”.
Case study: Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Alexandros Tourtas		
s. K. Palyvou
Protection and enhancement of maritime archaeological sites in Greece. Theoretical and
methodological approach
Nikoleta Parthenopoulou
s. M. Malindretos
Influence of Nanotechnology Materials on Architectural Design
Christos Tessas 		
s. A. Kotsiopoulos
Exposure and concealment: the relationship between form and structure in contemporary architecture
Aspaso Kouzoupi
s. E. Tentokali
Natural’ Landscapes of the Homeric Odyssey: a Research on the Structures and Limits of Cultural
Accumulations.
Themistoklis Chatzigiannopoulos
s. E. Kastro
The role of contemporary environmental design as a determinant factor in the formation and
implementation of the work of architecture
Dimitrios Giouzepas
s. N. Tsinikas
From contemporary science to resent theories of urban space. Parallel routes and relations “
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2017–2018
Ειρήνη Γερογιάννη		
Επ. Μ. Σκαλτσά
Η περφόρμανς στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του ‘70
Ορέστης Πάγκαλος		
επ. Δ. Κωτσάκης
Η συνάντηση του writer με την εξουσία. Το γκράφιτι ως νεανικός τρόπος επικοινωνίας και τέχνη
στον δημόσιο χώρο
Αικατερίνη Σαραπτζιάν		
Επ. M. Βογιατζάκη
Μη–περιοδικές δικτυωτές δομές: Αναπτύσσοντας την κατανόηση σχεδιασμού Μη–κανονικών αρχιτεκτονικών
Άλκηστη Δανιήλ		
επ. Κ. Παλυβού
Ο νησιωτισμός ως παράμετρος στην εξέλιξη μικρών νησιωτικών κοινωνιών στις Κυκλάδες την περίοδο 18ου–19ου αιώνα. Η περίπτωση της Θηρασίας
Γεώργιος Μαρτινίδης		
επ. Ν. Κομνηνός
Η Συμβολή του Ανθρώπινου Παράγοντα στα Συστήματα Καινοτομίας και στη Διαμόρφωση Περιφερειακών Πολιτικών Καινοτομίας
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Mandeganja Romana 		
επ. Γ. Καυκαλάς
Αστική διάχυση στην ΝΑ Ευρώπη σε συνθήκες μετάβασης (1992–2015): τρόποι και τάσεις της διαχείρισής της». Μελέτη περίπτωσης: Σαράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Αλέξανδρος Τούρτας		
επ. Κ. Παλυβού
Διαχείριση & αξιοποίηση ενάλιων αρχαιοτήτων στην Ελλάδα. Θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση
Νικολέτα Παρθενοπούλου 		
επ. Μ. Μαλινδρέτος
Επίδραση των υλικών νανοτεχνολγίας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και ο ρόλος τους στην καλυψη των σύγχρονων αρχιτεκτονικών απαιτήσεων
Χρήστος Τέσσας 		
επ. Α. Κωτσιόπουλος
Προβολή και απόκρυψη: η σχέση μορφής και δομικού συστήματος στη σύγχρονη αρχιτεκτονική
Ασπάσω Κουζούπη 		
επ. Ε. Τεντοκάλη
Φυσικά” τοπία της Ομηρικής Οδύσσειας διερευνώντας τις δομές και τα όρια των πολιτισμικών
εναποθέσεων
Θεμιστοκλής Χατζηγιαννόπουλος
επ. Ε. Κάστρο
Ο ρόλος του σύγχρονου περιβαλλοντικού σχεδιασμού ως προσδιοριστικού στοιχείου διαμόρφωσης και υλοποίησης του αρχιτεκτονικού έργου
Δημήτριος Γιουζέπας		
επ. Ν. Τσινίκας
Τεχνητά οικοσυστήματα αστικών υπαίθριων χώρων στην Ελλάδα

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών–Γραφείο Σπουδών

Ε. Αθανασίου
Μ. Δούση
Κ. Ιωαννίδης
Α. Καλφόπουλος
Κ. Σακαντάμης
Επιτροπή Βιβλιοθήκης
C. Conenna
Μ. Αρακαδάκη
Κ. Τσουκαλά
Επιτροπή Εκδηλώσεων
Ε. Αθανασίου
Λ. Γυιόκα
Ν. Καλαρά
Σ. Παπαδημητρίου
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σ. Βεργόπουλος
Κ. Ιωαννίδης
Α. Λεφάκη
Τ. Τέλλιος
Επιτροπή εκπαιδευτικών ανταλλαγών προγράμματος Erasmus+
C. Conenna
Δ. Κονταξάκης
Επιτροπή Χώρων
Δ. Κονταξάκης
Κ. Σακαντάμης
Επιτροπή Αναγνώρισης Μαθημάτων Φοιτητών / Φοιτητριών από Κατατακτήριες Εξετάσεις και
Μεταγραφές από Άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
Σ. Βεργόπουλος
Γ. Συνεφάκης
Σ. Παπαδημητρίου
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ΜΕΤΑ ΤΟ 1982

Piero Gazzola
Ιωάννης Τραυλός
Άρης Κωνσταντινίδης
Νίκος Χατζηκυριάκος–Γκίκας
Nίκος Bαλσαμάκης
Αριστομένης Προβελέγγιος
Mario Botta
Roberto Di Stefano
Haluk Sezgin
Γιάννης Κουνέλης
Αλέξανδρος Τομπάζης
Δημήτρης Αντωνακάκης
Σουζάνα Αντωνακάκη
Ορέστης Δουμάνης
Αλέξανδρος Τζώνης
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ΠΡΙΝ ΤΟ 1982

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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ΕΠΙΤΙΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ–ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

DOCTOR HONORIS CAUSA
BEFORE 1982

AFTER 1982

Piero Gazzola
Ioannis Travlos
Aris Konstantinidis
Nikos Hadjikyriakos–Ghikas
Nikos Valsamakis
Aristomenis Proveleghios
Mario Botta
Roberto Di Stefano
Haluk Sezgin
Jannis Kounelis
Alexandros Tombazis
Dimitris Antonakakis
Souzana Antonakaki
Orestis Doumanis
Alexandros Tzonis

Ε.Athanasiou
Μ. Dousi
K. Ioannidis
Α. Kalfopoulos
Κ. Sakantamis
Library Committee
C. Conenna
Μ. Arakadaki
Κ. Tsoukala
Events Committee
Ε. Athanasiou
L. Yoka
Ν. Kalara
S. Papadimitriou
Post–graduate Studies Committee
Α. Anastasiadis
S. Vergopoulos
Κ. Ioannidis
A. Lefaki
T. Tellios
Committee for Erasmus+ Student Exchange Program
C. Conenna
D. Kontaxakis
Facilities Committee
D. Kontaxaksi
K. Sakantamis
Committee for Identification of Courses of Students Entering the School through Qualifying Exams and Registry Inscription form other University Schools
S. Vergopoulos
G. Synefakis
S. Papadimitriou
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Curriculum Committee–Studies Desk
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DOCTORATES IN PROGRESS IN THE FACULTY
Dimitrios Avramidis
s. F. Vavili–Tsinika
Senior housing in Greece: Assisted living facilities for Elderly Europeans.
Stavros Apotsos
s. M. Dousi
The architecture of railway stations and infrastructure projects in northern Greece at the end of
the Ottoman period (1870–1912)
Dalia Assad
s. G. Karadedos

Sonia–Anna Gounda
s. M. Arakadaki
The towers of glebes of Mount Athos in Chalkidiki peninsula
Eleni Gkrimpa
s. M. Tratsela
Accomodation and landscape: Growth conditions of a model tourist product in Greece
Aikaterini Dalkou
s. K. Tsoukala
ARCHITECTURE AND THE MEDIA. The role of mass media in the presentation, promotion and
development of architecture in Greece during the era of globalization
Alexandros Didaskalou
s. F. Vavili–Tsinika
Designing objects, spaces and systems for wheelchair users
Evanthia Dova
s. E. Tentokali
An imaginary view of home through the spatial and social structure of the greek urban development:
the case of Panorama, Thessaloniki
Theodoros Dounas
s. A. Kotsiopoulos
Shape Grammars as an anal– ysis tool of complex build– ings
Charalampos Drimousis
s. G. Karadedos
The parish churches of the historical Metropolis of Kassandria from the beginnings of the 19th
century until the liberation (1912)
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Eleni Vasdeki
s. Ch.Yoka
The theming of the political in the exhibitionary production of contemporary art museums in
Greece during the first years of the crisis.
Paraskevi Vasilopoulou
s. S. Vergopoulos
Contemporary Urban Space and Industrial Production
Stefanie Bertrand
s. Ch. Yoka
Parallel systems of recognition: notes on curatorial mediation and practice
Georgios Vlachodimos
s. M. Malindretos
Research and digital parametric design tool, an interactive real–time relationship between
material, construction and software.
Eleftheria Gavriilidou
Urban Resilience concept in urban landscape planning and design
Stefanos Gazeas
s. E. Tzekakis
Architecture and Energy Performance of Envelopes with Building Integrated Photovoltaics (BIPVs),
in Greece

Stergios Galikas
s. M. Skaltsa
The meaning as a tool for a holistic museum and exhibition design
Sylvia Georgiadou
s. A. Kotsiopoulos
Continuity in contemporary architecture–Digital form–finding techniques as loans
Anastasios Gouzgounis
s. E. Tzekakis
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Δημήτριος Αβραμίδης
επ. Φ. Βαβύλη–Τσινίκα
Διερεύνηση της κατοικίας για την Τρίτη Ηλικία στην Ευρώπη. Αρχιτεκτονικές ποιότητες για ένα
πρότυπο μοντέλο κατοίκισης
Σταύρος Απότσος
επ. Μαρία Δούση
Η αρχιτεκτονική των σταθμών και τα έργα υποδομής των σιδηροδρόμων στο βορειοελλαδικό
χώρο στο τέλος της Οθωμανικής περιόδου (1870–1912)
Dalia Assad
επ. Γ. Καραδέδος
Το θρησκευτικό κέντρο της Saydnaya και το Μοναστήρι της Παναγίας στη Συρία
Ελένη Βασδέκη
επ. Χ. Γυιόκα
Η θεματοποίηση του πολιτικού στην παραγωγή εκθέσεων των μουσείων σύγχρονης τέχνης της
Ελλάδας κατά τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης
Παρασκευή Βασιλοπούλου
επ. Σ. Βεργόπουλος
Αστικοί Χώροι Μεταποιητικής Παραγωγής: Χωρικές στρατηγικές εκμετάλλευσης αστικού κτιριακού αποθέματος για δραστηριότητες μεταποιητικής παραγωγής μικρής και μεσαίας κλίμακας
Stefanie Bertrand
επ. Tσ. Γιόκα
Παράλληλα συστήματα αναγνώρισης : σκέψεις ως προς την επιμελητική διαμεσολάβηση και
πρακτική
Γεώργιος Βλαχοδήμος
επ.Μ. Μαλινδρέτος
Έρευνα και ψηφιακός παραμετρικός σχεδιασμός εργαλείου–tool, μια αμφίδρομη ενεργητική
σχέση μεταξύ υλικού, κατασκευής και λογισμικού.
Ελευθερία Γαβριηλίδου
Ο στόχος urban resilience στον προγραμματισμό και σχεδιασμό του αστικού τοπίου
Στέφανος Γαζέας
επ. Ε. Τζεκάκης
Η ενεργειακή αποτελεσματικότητα της αρχιτεκτονικής των κελυφών με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά συστήματα(BIPVs), στην Ελλάδα

Στέργιος Γαλίκας
επ. Μ. Σκαλτσά
Το νόημα ως εργαλείο για ένα συνολικό σχεδιασμό μουσείων και εκθέσεων
Σύλβια Γεωργιάδου
επ. Α. Κωτσιόπουλος
Η έννοια της συνέχειας στη σύγχρονη αρχιτεκτονική– Ψηφιακές μορφοπλαστικές τεχνικές ως
δάνεια
Αναστάσιος Γκουζκούνης
επ. Ε. Τζεκάκης
Αρχές αρχιτεκτονικού & τεχνολογικού σχεδιασμού του κτιριακού κελύφους στα πλαίσια της
ενεργειακής αναβάθμισης υφισταμένων δημόσιων κτιρίων.
Σόνια–Άννα Γκούντα
επ. Μαρία Αρακαδάκη
Οι πύργοι των Μετοχίων του Αγίου Όρους στη Χερσόνησο της Χαλκιδικής
Ελένη Γκρίμπα
επ. Μ. Τρατσέλα
Κατάλυμα και τοπίο: Συνθήκες ανάπτυξης ενός πρότυπου τουριστικού προϊόντος στον Ελλαδικό
χώρο
Αικατερίνη Δάλκου
επ. Κ. Τσουκαλά
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΜΜΕ). Η χρήση των ΜΜΕ για την προβολή
την προώθηση και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα την περίοδο της υπερνεωτερικότητας
Αλέξανδρος Διδασκάλου
επ. Φ. Βαβύλη–Τσινίκα
Σχεδιασμός προϊόντων και συστημάτων για άτομα σε αναπηρική καρέκλα
Ευανθία Δόβα
επ. Ε. Τεντοκάλη
Φαντασιακή θεώρηση της κατοίκησης μέσα από τη χωρική και κοινωνική δομή της ελληνικής
αστικής εξέλιξης: το Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Θεόδωρος Δούνας
επ. Α. Κωτσιόπουλος
Οι γραμματικές των σχημάτων ως εργαλείο ανάλυσης πολύπλοκων κτιρίων
Χαράλαμπος Δρυμούσης
επ. Γ. Καραδέδος
Ενοριακοί Ναοί της Ιστορικής Μητρόπολης Κασσανδρείας, από τις αρχές του 19 ου αιώνα έως
την απελευθέρωση (1912)
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Andreas–Mihail Kosmopoulos
s. N. Komninos
Assessment of environmental, economic and social benefits from the application of Smart City
design principles and technologies in metropolitan energy systems
Fotini Kougleri
Το ιστορικό κέντρο του Ρέθυμνο από τον 20ο στον 21ο αιώνα. Πολεοδομική εξέλιξη και κτιριοδομική διερεύνηση
Panagiota Koulali
s. A. Tellios
Design Ecologies: Towards a new model of architectural, urban and landscape design, as a result
of articulation and interaction between anthropogenic and natural systems
Maria Kriara
s. P. Martinidis
The aesthetics of rupture with beauty
Magdalini Kyriafini
s. P. Martinidis
Narrative overlapping in converted museum spaces
Artemis Kyrkou
s. F. Vavili–Tsinika
Design parameters in children’s healthcare units
Athena Konstantinidou
s. K. Axarli
Thermal comfort in the classroom: investigation of the design parameters of the building envelope
of school buildings in the Greek climate
Dimitra Konstantinidou
s. K. B. Spyridonides
Educational policy and scientific and geographical mobility: the example of Schools of Architecture
and Urban Planning in the European Higher Education Area from 2010 onwards.
Agelos Kottas
s. S. Lefaki
Monumental protection and social impacts: Changes and reforms in social and urban structure of
UNESCO World Heritage Network residential complexes. Case studies of city–monuments in the
Mediterranean area
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Stella Evaggelidou
s. K. Tsoukala
Architectural choreographies
Maria El Helou
s. K. Tsoukala
The evolution of Beirut’s identity from 1943 until present
Konstantina–Vasiliki Iakovou
s. K. Tsoukala
Dementia friendly spaces
Ioanna Iordanidou
s. Z. Karamanou
The “housing stock” in post–socialist Central–Eastern Europe: Reuse and rehabilitation possibilities
and perspectives in Sofia
Alexandra Kalliagra
s. M. Malindretos
Νέα υλικά και τρόποι χρήσης μέσα στα πλαίσια του ενεργειακού σχεδιασμού και της βιώσιμης
αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα
Marianna Kaltsa
s. K. Ioannidis
An inquiry into the connective role of Design between STEM and the Arts: a pedagogical
experiment for children 9–11 years old
Maria Karagianni
s. E. Athanasiou
Urban Political Ecology of the Commons: the Production of Green Public Spaces in Thessaloniki
Panagiotis Karampatzakis
s. N. Tsinikas
Research on the acoustic evolution of Early Christian and Byzantine worship buildings of
Thessaloniki, from the 3rd century AD up to the 14th AD
Stamatia Kapsali
s. E. Athanasiou
The politics of urban commons: participatory urbanism in Thessaloniki during the 2010 crisis
Anna Kosmidou
s. N. Kalogirou
Sustainable routes as a tool for the environmental upgrade of Greek cities.
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Ανδρέας–Μιχαήλ Κοσμόπουλος
επ. Νικόλαο Κομνηνό
Εκτίμηση της περιβαλλοντικής οικονομικής και κοινωνικής ωφέλειας από τη εφαρμογή αρχών σχεδιασμού και τεχνολογιών «έξυπνων πόλεων» στα ενεργειακά συστήματα μητροπολιτικών περιοχών
Φωτεινή Κουγλέρη
Το ιστορικό κέντρο του Ρέθυμνο από τον 20ο στον 21ο αιώνα. Πολεοδομική εξέλιξη και κτιριοδομική διερεύνηση
Παναγιώτα Κούλαλη
επ. Α. Τέλλιος
Σχεδιασμένες Οικολογίες: Σύγχρονες εκδοχές αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού συν–άρθρωσης αλληλεπίδρασης ανθρωπογενών και φυσικών συστημάτων
Μαρία Κριαρά
επ. Π. Μαρτινίδης
Αισθητική της ρήξης με το ωραίο
Μαγδαληνή Κυριαφίνη
επ. Π. Μαρτινίδης
Η σύγκλιση των αφηγήσεων στους μουσειακούς χώρους σε επανάχρηση
Άρτεμις Κύρκου
επ. Φ. Βαβύλη–Τσινίκα
Παράμετροι σχεδιασμού χώρων υγείας παιδιών
Αθηνά Κωνσταντινίδου
επ. Κ. Αξαρλή
Θερμική άνεση στη σχολική αίθουσα: Διερεύνηση παραμέτρων σχεδιασμού του κτιριακού κελύφους των σχολικών κτιρίων στο ελληνικό κλίμα
Δήμητρα Κωνσταντινίδου
επ. Κ. B. Σπυριδωνίδης
Εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική–γεωγραφική κινητικότητα στις Σχολές Αρχιτεκτονικής και
Πολεοδομίας–Χωροταξίας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης από το 2010 και μετά
Άγγελος Κώττας
Επ. Στυλιανή Λεφάκη
Μνημειακή Προστασία και κοινωνικές επιπτώσεις: μεταβολές και ανασχηματισμοί στην κοινωνική και αστική δομή οικιστικών συνόλων που εντάσσονται στο δίκτυο προστασίας Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO. Χαρακτηριστικά παραδείγματα κηρυγμένων πόλεων–μνημείων από
το χώρο της Μεσογείου
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Στυλιανή Ευαγγελίδου
επ. Κ. Τσουκαλά
Υπαρξιακές συνειδητότητες μέσα από αρχιτεκτονικές χορογραφίες
Maria El Helou
επ. Κ. Τσουκαλά
The evolution of Beirut’s identity from 1943 until present
Κωνσταντίνα–Βασιλική Ιακώβου
επ. Κ. Τσουκαλά
Περιβάλλοντα φιλικά σε ασθενείς με άνοια– προτάσεις για τον ελλαδικό χώρο
Ιωάννα Ιορδανίδου
επ. Ζ. Καραμάνου
Το “οικιστικό απόθεμα” στη μετασοσιαλιστική Κεντρική– Ανατολική Ευρώπη: δυνατότητες και
προοπτικές επανάχρησης και αναβάθμισης του στη Σόφια
Αλεξάνδρα Καλλιάγρα
επ. Μ. Μαλινδρέτος
Νέα υλικά και τρόποι χρήσης μέσα στα πλαίσια του ενεργειακού σχεδιασμού και της βιώσιμης
αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα
Μαριάννα Καλτσά
επ. Κ. Ιωαννίδης
Μελετώντας το ρόλο του Βιομηχανικού Σχεδιασμού ως πεδίο διαλόγου Τέχνης και Επιστήμης.
Ένα πείραμα παιδαγωγικής αξιοποίησης για παιδιά 9–11 ετών
Μαρία Καραγιάννη
επ. Ευ. Αθανασίου
Αστική Πολιτική Οικολογία και τα Αστικά Κοινά: η παραγωγή των δημόσιων χώρων πρασίνου στη
Θεσσαλονίκη
Παναγιώτης Καραμπατζάκης
επ. N. Τσινίκας
Η επίδραση των γεωμετρικών και των αρχιτεκτονικών επιλογών στην ακουστική ειδικών χώρων.
Έμφαση στη σχέση Πρόγνωση–Μέτρηση με τη βοήθεια Η/Υ
Σταματία Καψάλη
επ. Ευ. Αθανασίου
Γεωγραφίες κατανάλωσης Χώρου ή Δημιουργίας Κοινών (commoning): Η Θεσσαλονίκη ως Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα Νέων 2014
Άννα Κοσμίδου
επ. Ν. Καλογήρου
Οι βιώσιμες αστικές διαδρομές ως εργαλείο περιβαλλοντικής αναβάθμισης: Η περίπτωση της
Θεσσαλονίκης
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Leonidas Leontaris
s. G. Karadedos
Masonries and vaulted constructions during the Imperial period in Epirus
Magdalini Liakou
s. E. Athanasiou
The Contribution of Human Capital to Systems of Innovation and the Formulation of Regional
Development Policies
Basiliki Makrygianni
s. D. Kotsakis
Athens as a universal city: Migratory populations and spatial practices
Fotini Mamali
s. A. Lada–Hatzopoulou
Gendered geographies of migration in the urban space of Thessaloniki: new spatialities, networks
and personal narratives
Efstratios Manos
s. N. Komninos
Urban Regeneration Strategies and Internationalisation Mechanisms for European Union cities.
Christina Matika
s. K. B. Spyridonidis
The Map and its versions, as a starting point for experimentation on the real
Konstantinos Michos
s. Ch. Yioka
Semiotic analysis of advertisements of nanotechnology products in the fields of construction and
energy in Greece and abroad
Antonios Moras
s. K. B. Spyridonidis
Field Architectures
Konstantinos Mouratidis
s. Kl. Axarli

Athina Mparonou
s. M. Ananiadou–Tzimopoulou
Metamorphoses of Athens’ landscape
Ioannis Bitis
s. K. Palyvou
Water management systems in the city of ancient Thera: technological and social aspects
Konstantinos Belibasakis
s. A. Kotsiopoulos
Urban tissue and housing renewal in the historic center of Thessaloniki, during the 2nd half of the
20th century: pro– cess and obstacles.
Alexandra Bozini
s. A. Kotsiopoulos
The contemporary shopping centre since 1985
Anastasia Bourlidou
s. M. Ananiadou–Tzimopoulou
Urban landscape architecture. Contemporary theories and design approaches
Marianna Nana
s. M. Ananiadou–Tzimopoulou
Water Reservoirs and Land– scape Metamorphoses/ Contri– bution to Landscape Architecture
Research
Stella Nikolakaki
s. E. Tentokali
Giannos–Aggelos Nikolaou
The influence of architectural design on the acoustics of schools in Thessaloniki
Glikeria Nitsa
The architecture of hospitality

s. N. Tsinikas
s. F. Vavili
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Panagiota Mouratidou
s. M. Ananiadou–Tzimopoulou
Expo grounds design. The contribution to the environmental sustainability
Ioannis Mourtos
s. M. Dousi
The ottoman monuments of Northern Greece. An overtime evaluation study of their restoration
(1978–2018)

Athanasios Mpalasas
s. F. Vavili–Tsinika
Korestia villages in Kastoria: the unique case of mudbrick settlements in Greece and their particular
monumental wealth. A holistic arrpoach of revival.
Eugene Balasis
σ. E. Athanasiou
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Αθανάσιος Μπαλάσας
επ. Φ. Βαβύλη–Τσινίκα
Οι ωμοπλινθόκτιστοι οικισμοί στα Κορέστια Καστοριάς. Μια ολιστική προσέγγιση ανάδειξης
Ευγένιος Μπαλάσης
επ. Ε. Αθανασίου
Μορφές αστικοποίησης της υπαίθρου. Οικιστικοί μετασχηματισμοί στην ύπαιθρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Αθηνά Μπαρώνου
επ. M. Ανανιαδου–Τζημοπούλου
Μεταμορφώσεις του τοπίου της Αθήνας
Ιωάννης Μπίτης
επ. Κ. Παλυβού
Ύδρευση και Αποχέτευση στην πόλη της αρχαίας Θήρας: Τεχνολογία και Κοινωνία
Κωνσταντινος Μπελιμπασάκης
επ. Α. Κωτσιόπουλος
Η διαδικασία και τα προβλήματα ανανέωσης του αστικού κτιριακού ιστού του Ιστορικού Κέντρου
της Θεσσαλονίκης κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα
Αλεξάνδρα Μποζίνη
επ. Α. Κωτσιόπουλος
Τα νέα εμπορικά κέντρα από το 1985 έως σήμερα
Αναστασία Μπουρλίδου
επ. Μ. Ανανιάδου– Τζημοπούλου
Αρχιτεκτονική του αστικού τοπίου. Σύγχρονες θεωρήσεις και προσεγγίσεις σχεδιασμού
Μαριάννα Νανά
επ. Μ. Ανανιάδου–Τζημοπούλου
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟΥ. Συμβολή στην έρευνα Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Στέλλα Νικολακάκη
επ. Ε. Τεντοκάλη
Η συμμετοχή της έννοιας της ύλης στην παραγωγή καινοτομίας στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό
ψηφιακό πείραμα
Γιάννος–Αγγελος Νικολάου
επ. Ν. Τσινίκας
Η επίδραση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στην ακουστική των χώρων εκπαίδευσης: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης
Γλυκερία Νίτσα
επ. Φ. Βαβύλη
Η αρχιτεκτονική της φιλοξενίας
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Λεωνίδας Λεοντάρης
επ. Γ. Καραδέδος
Τοιχοποιίες και θολωτές κατασκευές των αυτοκρατορικών χρόνων στην Ήπειρο
Μαγδαληνή Λιάκου
επ. Ευ. Αθανασίου
Σύγχρονοι τόποι συμμετοχής: ο ρόλος της γειτονιάς στην αστική διακυβέρνηση. Το παράδειγμα
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Δήμου Θεσσαλονίκης
Βασιλική Μακρυγιάννη
επ. Δ. Κωτσάκης
Η Αθήνα ως οικουμενική πόλη: Μετακινούμενοι πληθυσμοί και χωρικές πρακτικές
Φωτεινή Μάμαλη
επ. Α. Λαδά–Χατζοπούλου
Έμφυλες γεωγραφίες της μετανάστευσης στον αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης: νέες χωρικότητες, δίκτυα και προσωπικές αφηγήσεις
Ευστράτιος Μάνος
επ. Ν. Κομνηνός
Οι στρατηγικές αναπλάσεων των αστικών κέντρων στην Ενωμένη Ευρώπη και οι μηχανισμοί διεθνοποίησής τους
Χριστίνα Μάτικα
επ. Κ. Β. Σπυριδωνίδης
Ο χάρτης και οι εκφάνσεις του ως αφετηρία πειραματισμού επί του πραγματικού
Κωνσταντίνος Μίχος
επ. Χαρίκλεια Γυιόκα
Σημειωτική ανάλυση των διαφημίσεων ναναοτεχνολογικών προϊόντων στη δόμηση και την ενέργεια από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Αντώνιος Μόρας
επ. Κ. Β. Σπυριδωνίδης
Αρχιτεκτονικές Πεδίου
Κωνσταντίνος Μουρατίδης
επ. Κλ. Αξαρλή
Βιοκλιματικός σχεδιασμός: η συμβολή της δόμησης με φυσικά υλικά στην εξοικονόμηση ενέργειας
και στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στις ελληνικές συνθήκες δόμησης και κλίματος
Παναγιώτα Μουρατίδου
επ. Μ. Ανανιάδου– Τζημοπούλου
Σχεδιασμός πεδίων εκθεσιακών εγκαταστάσεων. Η συμβολή του στην αειφορία του περιβάλλοντος
Ιωάννης Μούρτος
επ. Μ. Δούση
Το έργο των αποκαταστάσεων των οθωμανικών μνημείων στη Βόρειο Ελλάδα. Διαχρονική αποτίμηση μελετών και εφαρμογών (1978–2018)

Fotis Sagonas

s. A. Tellios

Maria Sarantidou
s. M. Arakadaki
The citadel of Thessaloniki and the Ηeptapyrgion fortress
Magdalini Segouni
s. P. Stathakopoulos
The relations of the Metropolitan Cities and the policy of the E.U.: The case of Thessaloniki
Dimitra Sideridou
s. N. Tsinikas
The organized sound as an architectural design parameter within the contemporary concert
environment. Exploring the relationship of the contemporary music art and the architectural
design of the Thessaloniki concert rooms.
Iordanis Sinamidis
s. M. Dousi
Olga Souflia

s. M. Skaltsa

Eleana Stoikou
s. Chariklia Yoka
Greek artists in Berlin from 1961 to 1989. Political and social aspects of their work
Paraskevi Tarani
s. N. Komninos
Cities in the Knowledge Economy: an emergent planning model
Ioannis Tavlarios
s. M. Dousi
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Kalina Ntampiza
s. A. Prodromidis
The Interconnected Object: Exploring the New Features of Interactive Objects and their Networks
Maria Oikonomou
s. P. Stathakopoulos
The meaning of the Urban Block in planning and its formation as an organisation unit of space
Eleni Oureilidou
s. K. Ioannidis
The role of digital space for the establishment of democratic perspectives in the current
urban policies. Digital networks, «bottom up» initiatives and the reactivation of social resiliency
Aggeliki Palli
s. M. Arakadaki
Post–byzantine church architecture in Pieria
Paraskevi Panteliadou
s. K Tsoukala
The concept of fallacy in contemporary architectural and urban design. Theoretical and
experiential approach
Spiros Papadimitriou
s. S. Vergopoulos
Dynamic systems of differentiated component based as design models
Anastasia Papadopoulou
s. Ar. Papadopoulou
Pop–up museums and their application on abandoned buildings of Thessaloniki
Kalliopi Papaioannou
s. K. Tsoukala
Monument, memory and identity. Forms and meaning of Greek sites of memory after the civil war
Anna Pasia
s. M. Nomikos
Tanneries in Greece from the mid 19th century to the early 20th
Jelena Rakocija
s. M. Ananiadou–Tzimopoulou
Cultural Urban Landscapes: Evolution in the Balkans
Eleni Reizidou
s. K. Palivou
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Φώτης Σαγώνας
επ. Αν. Τέλλιος
Immersive design (σχεδιασμός)/εικονικά περιβάλλοντα τριών διαστάσεων και σύγχρονη Αρχιτεκτονική, μία νέα σχεδιαστική προσέγγιση για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στον απόηχο της
ψηφιακής πρωτοπορίας
Μαρία Σαραντίδου
επ. Μαρία Αρακαδάκη
Η Ακρόπολη της Θεσσαλονίκης και το Φρούριο του Επταπυργίου
Μαγδαληνή Σεγκούνη
επ. Π. Σταθακόπουλος
Οι σχέσεις των μητροπόλεων και η πολιτική της ΕΕ. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης
Δήμητρα Σιδερίδου
επ. Ν. Τσινίκας
Ο οργανωμένος ήχος ως παράμετρος του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στον σύγχρονο συναυλιακό χώρο. Εξερευνώντας τις σχέσεις της σύγχρονης μουσικής τέχνης με την αρχιτεκτονική των
συναυλιακών χώρων στην πόλη της Θεσσαλονίκης
Ιορδάνης Σιναμίδης
επ. Μαρία Δούση
Η αρχιτεκτονική του καπνού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (19ος–20ος αιώνας)
Όλγα Σουφλιά
επ. Ν. Σκαλτσά
Το θεσμικό πλαίσιο των μουσείων στην Ελλάδα και η λειτουργία τους στο πλαίσιο της ελληνικής
κοινωνίας & οικονομίας
Ελεάνα Στόικου
Επ. Χ. Γυιόκα
Έλληνες καλλιτέχνες στο Βερολίνο την περίοδο 1961–1989. Πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις
του έργου τους
Παρασκευή Ταράνη
επ. Ν. Κομνηνός
Οι ευρωπαϊκές πόλεις και η νέα οικονομία της γνώσης
Ιωάννης Ταυλάριος
επ. Μ. Δούσ
Η ιστορική τεχνολογία και η παραγωγική διαδικασία της σπογγαλιείας στην Κάλυμνο, από τις απαρχές στην κορύφωση και στην παρακμή. Οι επιπτώσεις στο κοινωνικό και οικιστικό πλαίσιο του νησιού
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Καλίνα Νταμπίζα
επ. Α. Προδρομίδης
Το διασυνδεδεμένο αντικείμενο: Διερεύνηση των νέων χαρακτηριστικών των διαδραστικών
αντικειμένων
Μαρία Οικονόμου
επ. Π. Σταθακόπουλος
Αστική νησίδα: εξέλιξη και δυναμικές
Ελένη Ουρεϊλίδου
Επ. Κ. Ιωαννίδης
Ο ρόλος του ψηφιακού στην ενσωμάτωση δημοκρατικότερων πολιτικών πρακτικών άσκησης
αστικής πολιτικής
Αγγελική Πάλλη
επ. Μ. Αρακαδάκη
Η Μεταβυζαντινή Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην Πιερία
Παρασκευή Παντελιάδου
Επ. Κ. Τσουκαλά
Η έννοια της πλάνης στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό. Θεωρητική και βιωματική προσέγγιση
Σπύρος Παπαδημητρίου
επ. Σ. Βεργόπουλος
Δυναμικά συστήματα διαφοροποιούμενων στοιχείων ως μοντέλα σχεδιασμού
Αναστασία Παπαδοπούλου
επ. Α. Παπαδοπούλου
Τα pop–up μουσεία και οι εφαρμογές τους σε εγκαταλελειμμένα κτίρια της Θεσσαλονίκης
Καλλιόπη Παπαϊωάννου
επ. Κ. Τσουκαλά
ΜΝΗΜΕΙΟ, ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Μορφές και νόημα των μνημονικών τόπων στην Ελλάδα
μετά τον εμφύλιο
Άννα Πασιά
επ. Μ. Νομικός
Τα βυρσοδεψεία στην Ελλάδα από τα μέσα του 19ου αι. στις αρχές του 20ου αιώνα
Jelena Rakocija
επ. Μ. Ανανιάδου– Τζημοπούλου
Πολιτισμικά αστικά τοπία: Εξέλιξη στα Βαλκάνια
Ελένη Ρεϊζίδου
επ. Κ. Παλυβού
Η οικοδομική τεχνολογία ως συνιστώσα των πολιτισμικών διεργασιών της Αιγαιακής λεκάνης
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Myrto Terzidou

s. N. Kalogirou
Ioannis Tsoukalas
From one to all: A design method towards a flexible “polykatoikia”
Alexia Fillipou

s. Zafiropoulos
s. N. Kalogirou

Androniki Fliatari
s. A. Anastasiadis
Exploring the relation between urban fabriCs regeneration and enhancement and the economic
benefits arising from the touristic flows in the light of the city branding strategies
Asimina Chatzimanoli
s. M. Vogiatzaki
Analysis and evaluation of external fixed shading devices in office buildings in Greece related to
energy efficiency and thermal comfort
Stelios Psaltis
s. A. Tellios
Aesthetics and spatial models, as architectural products of advanced design mythologies and
information technology
Artemis Psaltoglou
s. N. Komninos
The contribution of social inno–vation in the design and devel–opment of smart cities.
Irene Oreopoulou
s. D. Kotsakis
Places of Transitional Habitation : Τhe ordinary in the everyday of liquid modernity
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Anastasia Tzaka
N. Kalogirou
The ‘Open ArchitecturE of Coop Himmelb(l)au: Strategies of Architectural and Urban Design s.
Ioannis Tzortzakakis
s. Ch.Yoka
Travelling in Greece of the 18th century. Narratives of texts and monuments
Paria Tomprou
s. K. Tsoukala
Dissected Landscapes. The “Valley Section” of Patrick Geddes and the Poetic Machines
Ioannis Tsampoulatidis
s. N. Komninos
"Open Cities": Inclusion, participation and universal access in the context of information and
communication technologies towards smart urban development
Nikoleta Tsikoti
s. N. Tsinikas
Up cycling and Product design (Upcycled Design)
Roxani Tsiloni
s. E. Athanasiou
Sustainability and contemporary residential areas with intense environmental agenda:
Implementation process in time and space of Great Britain
Ageliki Tsiotinou
s. M. Scaltsa
Uses of History and Memory in the museum representation of 'Diaspor A and 'Immigration'. A
study of post–war Greece
Sofia Tsirli
s. M. Scaltsa
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Ιωάννης Τσουκαλάς
επ. Σ. Ζαφειρόπουλος
Η μεταβλητότητα ως συνιστώσα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού κατοικίας
Αλεξία Φιλίππου
επ. Ν. Καλογήρου
ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ παραγωγή –προβολή–οικείωση
Ανδρονίκη Φλιάταρη
επ. Α. Αναστασιάδης
Διερεύνηση της αναβάθμισης και ανάδειξης του αστικού χώρου, της οικονομίας και της ελκτικότητας της πόλης, μέσω του city branding
Ασημίνα Χατζημανώλη
επ. Μ. Βογιατζάκη
Διερεύνηση και αξιολόγηση σταθερών εξωτερικών διατάξεων ηλιοπροστασίας ως προς την
εξοικονόμηση ενέργειας και την επίτευξη θερμικής άνεσης σε κτήρια γραφείων στην Ελλάδα
Στυλιανός Ψάλτης
επ. Αν. Τέλλιος
Η αρχιτεκτονική ως παραγωγός αισθητικών και χωρικών προτύπων σε μια συνθήκη προηγμένης
σχεδιαστικής τεχνολογίας
Άρτεμις Ψάλτoγλου
επ. Ν. Κομνηνός
Κοινωνική καινοτομία και σχεδιασμός των πόλεων: Εφαρμογές αστικής διακυβέρνησης και συμμετοχικού σχεδιασμού
Ειρήνη Ωραιοπούλου
επ. Δ. Κωτσάκης
Τόποι μεταβατικής κατοίκησης: Η κανονικότητα του καθημερινού στο πλαίσιο της ρευστής παγκοσμιοποίησης
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Μυρτώ Τερζίδου
επ. Ν. Καλογήρου
Αστικός σχεδιασμός και η σχέση του με τη Βιωσιμότητα (Sustainable architecture)
Αναστασία Τζάκα
επ. Ν. Καλογήρου
Η “ανοικτή αρχιτεκτονική” των COOP HIMMELB(L)AU: στρατηγικές αρχιτεκτονικού και αστικού
σχεδιασμού
Ιωάννης Τζωρτζακάκης
επ. Χ. Γυιόκα
Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα του 18ου αιώνα. Αφηγήσεις κειμένων και μνημείων
Παρια Τόμπρου
επ. Κ. Τσουκαλά
Landscape Laborans. Η κοιλάδα του Πάτρικ Γκέντες και οι Ποιητικές Μηχανές
Ιωάννης Τσαμπουλατίδης
επ. Ν. Κομνηνός
"Ανοιχτές Πόλεις": Ενσωμάτωση, συμμετοχή και καθολική πρόσβαση μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως παράγοντας ανάπτυξης ευφυών πόλεων
Νικολέτα Τσικώτη
επ. Ν. Τσινίκας
Αναβαθμιστική Ανακύκλωση (ΑΝΑΝΑ) και Σχεδιασμός Προϊόντων (Upcycled design) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
Ρωξάνη Τσιλώνη
επ. Ε. Αθανασίου
Το όραμα της αστικής βιωσιμότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο: πολλαπλότητα προσεγγίσεων, κοινωνική αποδοχή και συμπεριφορά των κατοίκων
Αγγελική Τσιοτινού
επ. Μ. Σκαλτσά
Η ιδεολογική χρήση της Ιστορίας και της Μνήμης στη Μουσειακή αναπαράσταση της Μετανάστευσης: Η μεταπολεμική συνθήκη στην Ελλάδα
Σοφία Τσιρλή
επ. Μ. Σκαλστά
«Μουσεία Πόλης»: Ο ρόλος τους στην αναπαράσταση της μνήμης της πόλης. Μελέτη περίπτωσης
η Θεσσαλονίκη
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SECRETARIATS
SECRETARIATS OF POSTGRADUATE PROGRAMMES
LIBRARY OF THE SCHOOL
COMPUTER LAB
DIGITAL DESIGN AND FABRICATION LAB
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
ΝΗΣΊΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ
ΜΟΥΣΕΊΟ

Eπικοινωνία
Σκυτοπούλου Παναγιώτα

Β ΤΟΜΈΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ

Πολυτεχνική Σχολή, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, 3ος όροφος
F: 2310.99❺422 E: info–a–tomeas@arch.auth.gr
Τ: 2310.99❺421 T: 2310.99❺452 E: pskytopo@arch.auth.gr

Eπικοινωνία
Ιορδανίδου Θεοδώρα, Ι.Δ.Α.Χ.

Κτίριο Εδρών, 8ος όροφος
F: 2310.99❺888 E: info–b–tomeas@arch.auth.gr
Τ: 2310.99❺888 E: diordan@arch.auth.gr

Eπικοινωνία
Κωνσταντινίδου Δήμητρα, Ι.Δ.Α.Χ.

Κτίριο Εδρών, 2ος όροφος
F: 2310.99❺576 E: c–tomeas–info@arch.auth.gr
Τ: 2310.99❺470 E: dimkon@arch.auth.gr

Eπικοινωνία
Μορτζικιάν Σόνια, Ι.Δ.Α.Χ.

Κτίριο Εδρών, 7ος όροφος
F. 2310.99❺552 E: d–tomeas–info@arch.auth.gr
Τ: 2310.99❺543 E: soniam@arch.auth.gr

Γ ΤΟΜΈΑΣ

Δ ΤΟΜΈΑΣ
Ε ΤΟΜΈΑΣ

Eπικοινωνία
Αργυροπούλου Μαρία, Ε.Τ.Ε.Π.

GR

Κτίριο Εδρών, 1ος όροφος
11:30–13:00
Ε: info@arch.auth.gr
Τ: 2310.99.5590
Τ: 2310.99.5404
Τ: 2310.99.5550

Πολυτεχνική Σχολή, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, 2ος όροφος
F. 2310.99❺504 E: e–tomeas–adat@arch.auth.gr
Τ: 2310.99❺502 E:margy@arch.auth.gr

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου
E: landscape@arch.auth.gr F:2310.994.399
www.land–arch.eu
Παπαδοπούλου Αναστασία
Τ: 2310.994.372
Μαυρίδου Αναστασία
Τ: 2310.994.372
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Προστασία Συντήρηση
και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού”
Κοσκινά Αναστασία
Τ: 2310.99❺483 Ε: koskina@arch.auth.gr
Τριανταφυλλίδου Σουλτάνα
Τ: 2310.99❺559 Ε:striant@auth.gr
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μουσειολογία–Διαχείριση Πολιτισμού”
E: museology@arch.auth.gr Τ: 2310.994.756 F: 2310.994.354
www.ma–museology.Web.auth.gr
Αφρούλα Μπουσουλέγκα
Ε:afrobous@arch.auth.gr
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
”Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στο Σχεδιασμό”
E: advanceddesign@arch.auth.gr Τ: 2310.99❺510, 2310.99❺520 www.advanceddesign.arch.auth.gr
Τάνια Κάτσιου
E: skatsiou@arch.auth.gr
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός”
E: envi@arch.auth.gr, Τ: 2310.99❺825
www.envi.arch.auth.gr/wordpress
Άννα Κοσμίδου
akosmid@arch.auth.gr
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΕΣ ΤΟΜΈΩΝ
A ΤΟΜΈΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΜΗΤΡΏΟΥ ΦΟΙΤΗΤΏΝ

Ώρες εξυπηρέτησης
Eπικοινωνία
Παπαδοπούλου Άννα
Κουπατσάρη Θεοδώρα
Φωτιάδου Χριστίνα

Ktirio edron, 7th floor
10:00–13:00
F. 2310.99.5597 E: info@arch.auth.gr
Τ: 2310 995596
Τ: 2310 995598
Τ: 2310 995599
Τ: 2310 995595

Contact hours
Contact
Nitsiou Paraskevi, Secretery
Smaliou Paraskevi
Fragkou Efthimia
Chatzisava Despina

DEPARTMENTS SECRETARIATS
DEPARTMENT A

Contact
Skitopoulou Panagiota

Faculty of Engineering, Architecture Wing, 3rd floor
F: 2310.99❺422 E: info–a–tomeas@arch.auth.gr
Τ: 2310.99❺421 T: 2310.99❺452 E: pskytopo@arch.auth.gr

Contact
Ioardanidou Theodora

Polytechnic School, Ktirio Edron, 8th floor
F: 2310.99❺888 E: info–b–tomeas@arch.auth.gr
Τ. 2310.99❺888 E: diordan@arch.auth.gr

Contact
Konstantinidou Dimitra

Ktirio Edron, 2nd floor
F: 2310.99❺576 E: c–tomeas–info@arch.auth.gr
Τ: 2310.99❺470 E: dimkon@arch.auth.gr

Contact
Mortzikian Sonia

Faculty of Engineering, Ktirio Edron, 7th floor
F: 2310.99❺552 E: d–tomeas–info@arch.auth.gr
Τ: 2310.99❺543 E: soniam@arch.auth.gr

DEPARTMENT B

DEPARTMENT C
DEPARTMENT D

Faculty of Engineering, Architecture Wing, 2nd floor
F: 2310.99❺504 Ε: e–tomeas–adat@arch.auth.gr
Τ: 2310.99❺502 Ε: margy@arch.auth.gr

Ktirio Edron, 1st floor
11:30–13:00
info@arch.auth.gr
Τ: 2310 995590
Τ: 2310 995404
Τ: 2310 995550

SCHOOL SECRETARIATS OF POSTGRADUATE PROGRAMMES

Postgraduate Program Landscape Architecture
E: landscape@arch.auth.gr F: 2310.994.399
W: land–arch.eu
Papadopoulou Anastasia
Τ: 2310 994372
Mavridou Anastasia
Τ: 2310 994372
Postgraduate Programme “Protection, Preservation and Restoration of Monuments”
Koskina Anastasia
Τ: 2310.99❺483 E: koskina@arch.auth.gr
Triantafilidou Soultana
Τ: 2310.99❺559 E: striant@auth.gr
Interuniversity Postgraduate Program in “Museology–Cultural Management”
E: museology@arch.auth.gr Τ: 2310.994.756 F: 2310.994.354
www.ma–museology.Web.auth.gr
Afroula Bousoulega
afrobous@arch.auth.gr
“Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity in Design”
E: advanceddesign@arch.auth.gr Τ: 2310.99❺510, 2310.99❺520
www.advanceddesign.arch.auth.gr
Tania Katsiou
E: skatsiou@arch.auth.gr
Programme of Postgraduate Studies “Environmental Architectural Design”
E: envi@arch.auth.gr Τ: 2310.99❺825
www.envi.arch.auth.gr/wordpress
Anna Kosmidou
akosmid@arch.auth.gr

EN

DEPARTMENT Ε

Contact
Argiropoulou Maria, E.T.E.P.

STUDENT’S REGISTRY

Contact hours
Contact
Papadopoulou Anna
Koupatsari Theodora
Fotiadou Christina
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SCHOOL SECRETARIAT

EN

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Κτίριο Εδρών, 7ος όροφος
10:00–13:00
F. 2310.99.5597 E: info@arch.auth.gr
Τ: 2310 995596
Τ: 2310 995598
Τ: 2310 995599
Τ: 2310 995595

GR

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ TΜΉΜΑΤΟΣ

Ώρες επικοινωνίας
Eπικοινωνία
Νίτσιου Παρασκευή, Προϊσταμένη
Σμαλιού Παρασκευή
Φράγκου Ευθυμία
Χατζησάββα Δέσποινα

GR

Γενικά →
Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων είναι μία από τις περιφερειακές βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. που μαζί με την Κεντρική Βιβλιοθήκη συγκροτούν το Σύστημα Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στον 1ο όροφο του κτιρίου
εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής. Καλύπτει χώρο 300 τ.μ. με αναγνωστήριο 45 θέσεων. Είναι χωρισμένη σε 3 ανισόπεδα τμήματα και σε ξεχωριστό χώρο στο βάθος της βιβλιοθήκης βρίσκεται το
τμήμα Περιοδικών.

Δανεισμός →
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ της βιβλιοθήκης, οι προπτυχιακοί φοιτητές
δικαιούνται να δανείζονται μέχρι 4 βιβλία για 15 μέρες, τα μέλη ΔΕΠ 20 βιβλία για 60 μέρες
και οι υπόλοιπες κατηγορίες χρηστών (μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) μέχρι
15 βιβλία για διάστημα 30 ημερών. Ο δανεισμός για τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και
υποψήφιους διδάκτορες γίνεται με την ακαδημαϊκή ταυτότητα και απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης με τα στοιχεία του δανειζομένου, προσκομίζοντας την ακαδημαϊκή και την αστυνομική
ταυτότητα. Για τους υπόλοιπους ο δανεισμός γίνεται με την κάρτα δανεισμού της βιβλιοθήκης,
για την έκδοση της οποίας απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης με τα στοιχεία του δανειζομένου,
προσκομίζοντας μια φωτογραφία και την αστυνομική ταυτότητα. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα καθώς και η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπικές και ισχύουν για όλες τις βιβλιοθήκες του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Η απώλεια τους πρέπει να δηλώνεται άμεσα στη Βιβλιοθήκη.

Ώρες εξυπηρέτησης 		
Επικοινωνία 		
Πληροφορίες 		
Παραγγελίες Orders 		
Κουκάκης Ιωάννης Ι.Δ.Α.Χ. 		
Πελτέκη Κωνσταντία Ε.Δ.Ι.Π.

Συλλογή →
Η Βιβλιοθήκη απευθύνεται κυρίως προς τα μέλη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και της ευρύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά είναι ανοιχτή και για εξωπανεπιστημιακούς χρήστες. Περιέχει βιβλία που καλύπτουν όλες τις θεματικές περιοχές που αφορούν
την επιστήμη της αρχιτεκτονικής, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος.
Τα βιβλία είναι ταξιθετημένα σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα της
Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Τα περιοδικά από το 2007 μέχρι και το 2013, βρίσκονται στο χώρο των
περιοδικών και είναι τοποθετημένα στα εκθετήρια και στα ράφια κατά αλφαβητική σειρά. Παλαιότερα τεύχη (1996–2006), βρίσκονται στο πατάρι του βιβλιοστασίου και πρέπει να ζητούνται από το
προσωπικό της βιβλιοθήκης.
Επίσης στη διάθεση του κοινού βρίσκονται οι έντυπες ερευνητικές
εργασίες των φοιτητών (αναζήτηση των βιβλιογραφικών τους στοιχείων www.hadid.arch.auth.gr.
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LIBRARY OF THE SCHOOL

Contact hours 		
Contact 		
Information 		
Orders 		
Koukakis Ioannis 		
Pelteki Constantina 		

Ktirio Edron, 1st floor

10:00–15:00, Tuesdays 10:00–18:00
F. 2310.99❺439 Ε:libarchitects@arch.auth.gr
Τ: 2310.99❺449, 2310.99❺465
Τ: 2310.99❺439
ikoukaki@arch.auth.gr
kpelteki@arch.auth.gr

Lending →
The Library also operates as a lending library. According to the
Regulations of the AUTH Library System, the School’s undergraduate students may borrow up to
4 books for 15 days, the Teaching/Research Staff 20 books 60 days and the other user categories
(postgraduate and PhD students) may borrow up to 15 books over a period of 30 days. The lending
for undergraduate, postgraduate and PhD students are occur with academic identity after filling
the application form with necessarily academic identity and ID card. For the rest in order to borrow
books a library card is necessary, which is issued upon completion of an application form is
required; users should provide a small present photograph and ID card. The academic identity and

EN

General Information →
The Library of the School of Architecture is one of the several peripheral
libraries that constitute along with the Central Library the Aristotle University Library System. The
Library is located on the first floor of the Civil Engineering Wing (Ktirio Edron). The 300m2 Library is
arranged on 3 levels and includes a separate section for magazines and a 45–seat Reading room.
The Collection →
The Library is primarily intended for the members of the School and
the university community, but is also open to the public. Its collection covers all thematic areas
connected with the science of architecture with particular emphasis on the requirements of the
School’s undergraduate and postgraduate Programs and research activities.
The books are classified according to the Library of Congress Classification system. Magazines from
2007 until 2013 are kept in the Magazines Room, and are arranged on the stands and shelves in
alphabetical order. Older volumes (1996–2006) are in the library loft and must be requested from
the library staff.
Also the users can see the research papers of the students
(bibliographical elements in www.hadid.arch.auth.gr.

Located Material →
The library’s 7 computers may be used to find books via the Central
Library Website www.lib.auth.gr
In order to locate a book on the shelves and to verify if it is available,
its call number and status are required. Users with an ADSL connection are invited to install and
set a VPN (Virtual Private Network) client software on their home/personal computer. With the
VPN client installed, users’ home/personal computers connect to the AUTh network and obtain an
AUTh IP address enabling them to access all AUTh and HEAL–Link eResources and services (more
info at the IT Center of AUTh Webpage www.it.auth.gr/el/users/students)
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Αναζήτηση & Εντοπισμός → Η αναζήτηση υλικού μπορεί να γίνει μέσα από την ιστοσελίδα της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης www.lib.auth.gr.
Για να εντοπιστεί ένα βιβλίο στο ράφι είναι απαραίτητος ο ταξινομικός αριθμός. Για τα ηλεκτρονικά περιοδικά και τις βιβλιογραφικές βάσεις που υπάρχει ενεργή
συνδρομή, η πρόσβαση μπορεί να γίνει και εκτός πανεπιστημιούπολης μέσω της υπηρεσίας VPN
(πληροφορίεςοδηγίες στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.it.auth.
gr/el/users/students)
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Κτίριο Εδρών, 1ος όροφος
10:00–15:00, Τρίτη 10:00–18:00
F. 2310.99❺439 E: libarchitects@arch.auth.gr
Τ: 2310.99❺449, 2310.99❺465
Τ: 2310.99❺439
ikoukaki@arch.auth.gr
kpelteki@arch.auth.gr
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ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ

GR

Πολυτεχνική Σχολή, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, 2ος όροφος
10:00–15:00
Τ: 2310 995446 E:kpavli@arch.auth.gr
Τ: 2310 995446 E:zafranas@arch.auth.gr
Σταύρος Βεργόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων διαθέτει Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανοιχτή προς χρήση για τα
μέλη του Τμήματος και τους φοιτητές/τριες. Βρίσκεται στο δεύτερο όροφο της Πτέρυγας σε ιδιαίτερο χώρο του Εργαστηρίου Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ψηφιακής Κατασκευής. Περιλαμβάνει μια
αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών εξοπλισμένη με υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι
με το δίκτυο του Α.Π.Θ. και το διαδίκτυο. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα
Windows και είναι εφοδιασμένοι με βασικές εφαρμογές γραφείου και διανυσματικής σχεδίασης.
Οι φοιτητές/τριες και το προσωπικό του Τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν τη νησίδα, προκειμένου να επεξεργαστούν εργασίες, θέματα και ασκήσεις, σχεδιαστικές
ή μη, να ετοιμάσουν και να εκτυπώσουν σχέδια, να στείλουν και να παραλάβουν την ηλεκτρονική
αλληλογραφία τους, να ψάξουν στο διαδίκτυο για πληροφορίες, βιβλιογραφία και ό,τι άλλο υλικό
χρειάζονται για τις σπουδές τους, όπως επίσης και για να μελετήσουν διδακτικό υλικό που είναι
τοποθετημένο σε εξυπηρετητές, στο διαδίκτυο. Ακόμη, η αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιείται για
οργάνωση και διεξαγωγή εργαστηρίων σχεδιασμού σε συνάρτηση με το παρακείμενο Εργαστήριο
Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ψηφιακής Κατασκευής.
Την ευθύνη για τη λειτουργία της νησίδας έχουν οι Σταύρος Βεργόπουλος, η
Μαρία Βογιατζάκη, και ο Αναστάσιος Τέλλιος καθώς και οι τεχνικοί υπεύθυνοι Βασίλης Ζαφρανάς
και Κωνσταντίνος Παυλίδης. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει την αίθουσα ή τον
εξοπλισμό της νησίδας πρέπει να επικοινωνήσει με τους τεχνικούς υπεύθυνους.

COMPUTER LAB
Faculty of Engineering, Wing of Architecture, 2nd floor
Contact hours
10:00–15:00
Pavlidis Konstantinos E.T.E.P.
Τ: 2310 995446 E:kpavli@arch.auth.gr
Zafranas Vasilios I.D.A.H.
Τ: 2310 995446 E:zafranas@arch.auth.gr
Director →Stavros Vergopoulos, Associate Professor
The School of Architecture has a Computer Lab that is open for use to members of the school
and the students. It is located on the second floor of the building in a specific area of the Digital
Design and Digital Fabrication Lab. It consists of a computer room equipped with computers that
are connected to the AUTH network and the internet. The computers use the Windows operating
system and is equipped with basic office and vector drawing applications.
Students and school staff may use the Lab in order to develop design
tasks and exercises, prepare and print drawings, send and receive email, search the Internet for
information, as well as to study teaching materials loaded on servers on the university. Furthermore,
the room can be used for organizing and conducting design workshops in conjunction with the
adjacent Digital Design and Digital Fabrication Lab.
Scientific Committe → Vergopoulos Stavros, Maria Vogiatzaki and Anastasios Tellios.
Technical Support → Vassilis Zafranas and Konstantinos Pavlidis.
Anyone interested in using the room or the equipment of the Lab should
contact the responsible technicians.

EN

library card is personal and can be used in all libraries incorporated in the AUTH Librrary System.
Loss of academic identity or library card bust be reported to the library staff immediately.
According to the regulations of the AUTH Library System, lending time of books maybe extended
provided that they have not been requested by another user. Lending books may be reserved only
by library staff and the user will be notified by email of AUTh.
Journals may not be borrowed. A small number of books marked with a red dot are also excluded.
Seven computers are at the users’ disposal in order to search material and also there are four
scanners and one photocopy machine in order to reproduce part of the library’s material.
Overdue books are fined with 0,30 euro per book per day. Should a
library user neglect to pay a fine, he/she may not borrow books from any library included in the
AUTH Library System until the fine is paid.
Before their graduation, students must supply the School Secretariat
with a certificate issued by the library stating that they don’t have any obligation towards the library
and a copy of their research thesis should be handed in.
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NΗΣΊΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ

Ώρες εξυπηρέτησης
Παυλίδης Κωνσταντίνος E.T.E.Π.
Ζαφρανάς Βασίλειος Ι.Δ.Α.Χ.
Υπεύθυνος
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Παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης δανεισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ., εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη. Κράτηση σε δανεισμένο βιβλίο μπορεί να γίνει μόνο από το προσωπικό της βιβλιοθήκης και ο χρήστης θα ειδοποιηθεί
μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Α.Π.Θ. Από τη δυνατότητα δανεισμού εξαιρούνται τα περιοδικά και ένας μικρός αριθμός βιβλίων που έχουν ως διακριτικό σήμα μια κόκκινη βούλα. Στην διάθεση των χρηστών υπάρχουν 7 ηλεκτρονικοί υπολογιστές για αναζήτηση υλικού, τέσσερα scanner και ένα φωτοτυπικό μηχάνημα για αναπαραγωγή μέρους του υλικού της βιβλιοθήκης.
Για κάθε βιβλίο που δεν έχει επιστραφεί έγκαιρα, ο δανειζόμενος
υποχρεώνεται να καταβάλλει χρηματικό πρόστιμο 0.30 ευρώ την ημέρα. Όταν για έναν χρήστη
εκκρεμεί πρόστιμο, δε μπορεί να δανειστεί από καμία βιβλιοθήκη του Συστήματος Βιβλιοθηκών
του Α.Π.Θ. έως την εξόφληση του.
Για την ορκωμοσία του κάθε τελειόφοιτου απαιτείται βεβαίωση από
τη βιβλιοθήκη ότι ο τελειόφοιτος δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι της, και επίσης να έχει καταθέσει ένα αντίτυπο της ερευνητικής του εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Το Εργαστήριο μακέτας λειτουργεί σε χώρο δεξιά του Μικρού Αμφιθεάτρου της Πολυτεχνικής Σχολής. Είναι εξοπλισμένο με βασικά μηχανήματα και εργαλεία για την κατασκευή μακετών που υποχρεούνται να υλοποιήσουν οι φοιτητές στα πλαίσια των μαθημάτων τους. Είναι ανοιχτό στους φοιτητές/τριες του Τμήματος και λειτουργεί κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου.

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ

Υπεύθυνος 		
Ιδρυτική Πράξη/αρ. ΦΕΚ: ΦΕΚ 380/25–6–90

GR

ΜΟΥΣΕΊΟ

Το Μουσείο βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στη στάθμη του Μικρού Αμφιθεάτρου (αριστερά) στην είσοδο της Πολυτεχνικής Σχολής. Λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005–2006
Εκτός από τον εκθεσιακό χώρο περιλαμβάνει γραφείο και χώρο
αποθήκευσης και συντήρησης των προπλασμάτων. Το εκθεσιακό υλικό αποτελείται από σχέδια,
δημοσιευμένες μελέτες και ψηφιακό υλικό του έργου των καθηγητών του Τμήματος που έχουν
συνταξιοδοτηθεί.

Τομέας Ε
Κλειώ Αξαρλή, καθηγήτρια
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MODELS CONSTRUCTION LAB

Director 		

Stavros Vergopoulos, Assistant Professor

The models Laboratory operates in a room located to the right of the Small Auditorium of the Faculty
of Engineering. It is equipped with basic machinery and equipment for the construction of models.
It is open for use to students and the teaching staff of the school.

ACHITECTURAL TECNOLOGY LABORATORY

Director 		

Departament E
Kleo N Axarli, professor
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The models Laboratory operates in a room located to the right of the Small Auditorium of the Faculty
of Engineering. It is equipped with basic machinery and equipment for the construction of models.
It is open for use to students and the teaching stuff of the school.

MUSEUM

The Museum is situated in a specific designed area, at the level of the Small Amphitheatre (left)
at the entrance of the School of Engineering. It has been functioning since the academic year
2005–200
Besides the exhibition space, there is an office and an area for the
models’ storage and maintenance. The exhibition’s content is composed of drawings, research
papers and digital material from the School’s retired professors’ work.
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Διευθυντής Εργαστηρίου → Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας είναι Κοινοποιημένος
Φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Notified Body) και Διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO 17025:2005 για
δοκιμές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης και μετρήσεις ακουστικής και θορύβου.
Διαθέτει εργαστηριακό Θάλαμο ( HOT BOX) για μετρήσεις και πιστοποίηση της θερμομονωτικής ικανότητας σύνθετων δομικών στοιχείων και προϊόντων και εργαστηριακό θάλαμο για μετρήσεις και πιστοποίηση των ακουστικών επιδόσεων (μέτρηση του δείκτη
ηχομείωσης) συμπαγών οικοδομικών στοιχείων και κουφωμάτων. Διαθέτει επίσης φορητό εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως θερμοκάμερα, φορητό αναλυτή θερμικών ιδιοτήτων υλικών, ηχόμετρα
για τη μέτρηση περιβαλλοντικού θορύβου, και φορητά θερμόμετρα–υγρασιόμετρα (ΗΟΒΟ).
Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, εκ παραλλήλου με την
πιστοποίηση δομικών στοιχείων, οργανώνει παρουσιάσεις και εκδηλώσεις εκπαιδευτικού και
ερευνητικού χαρακτήρα, συμβάλλει στην ερευνητική διαδικασία μεταπτυχιακών προγραμμάτων
και συμμετέχει (σε συνεργασία με επιχειρήσεις) στο σχεδιασμό και τη βελτίωση δομικών προϊόντων, κυρίως σε σχέση με τις επιδόσεις τους σε θέματα ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.
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Σταύρος Βεργόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
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ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΜΑΚΈΤΑΣ

Υπεύθυνος 		
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
THE CURRICULUM
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300 ECTS
PROGRAM OF STUDIES
ERASMUS+
POSTGRADUATE STUDIES

300 ECTS
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ERASMUS+
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
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INTRODUCTION: THE CURRICULUM OF STUDIES
EXPANDED STUDIOS [ΕΑ]
INTRODUCTORY–SPECIALIZED STUDIOS [ΕΕ]
DESIGN STUDIOS [ΤΒ]
HISTORIES–THEORIES [ΤΗ]
ARTS–TECHNIQUES [ΤΤ]
ΙNSIGHTS [ΕΜ]
SPECIALIZATIONS, INSIGHTS, EXPERIMENTATIONS [ΕΧ]
SPECIALIZATIONS, INSIGHTS, EXPERIMENTATIONS [ΕΤ]
ELECTIVE MODULES [PP]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
PROGRAM
OF STUDIES
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ [EA]
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ [ΕΕ]
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ–ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ [ΤΒ]
ΙΣΤΟΡΙΕΣ–ΘΕΩΡΙΕΣ [ΤΗ]
ΤΕΧΝΕΣ–ΤΕΧΝΙΚΕΣ [ΤΤ]
ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ [ΕΜ]
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ [ΕΧ]
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ [ΕΤ]
ΕΠΙΛΟΓΕΣ [PP]
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The curriculum of studies in the School of Architecture is the achievement of a long–term endeavor
of many faculty members of the School from all Departments. There were consecutive General
Assemblies of the School and the Departments, numerous meetings of the Curriculum Committees,
open public presentations and discussions with the faculty and the students, and a two–day conference
on the theme “Studies in architecture: continuity and change” (www.autharchstudies2013blogspot.
gr/) which was organized by the School in collaboration with the Technical Chamber of Greece. The
curriculum was approved unanimously (with only one abstention) from the General Assembly of the
School at the end of 2013–2014 academic year, and after it was considered by the Quality Assurance
Unit (MODIP) of AUTh, it was sanctioned by the Senate. Its application started in 2014–2015 academic
year after proper arrangements for the transition.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
INTRODUCTION:
THE CURRICULUM
OF STUDIES

GR

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων είναι το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης προσπάθειας που κατέβαλε μια μεγάλη ομάδα διδασκόντων του Τμήματος από όλους τους Τομείς του.
Έγιναν διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος και των Τομέων, πολυάριθμες συναντήσεις
των Επιτροπών Σπουδών, ανοιχτές παρουσιάσεις και συζητήσεις με όλους τους διδάσκοντες, και
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, και ένα διήμερο συνέδριο με τίτλο «Οι σπουδές στην αρχιτεκτονική: συνέχεια και αλλαγή» (www.autharchstudies2013blogspot. gr) το οποίο οργάνωσε το Τμήμα
σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TKM). Το πρόγραμμα εγκρίθηκε ομόφωνα
(με μία μόνο αποχή) από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους
2013–2014 και αφού εξετάστηκε από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΑΠΘ, εγκρίθηκε και
από τη Σύγκλητο. Η εφαρμογή του ξεκίνησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015 με τις κατάλληλες μεταβατικές ρυθμίσεις.

EN

GR
EN

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

72

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

The gradual succession of the different courses from one semester to the next one, mainly of the
expanded design studio, refers to an increasing degree of complexity of the design task but also to
different emphases on specific aspects of the design. These may have to do contextual and Scale
parameters (being either within an urban or landscape environment, for example) or specific points
of view (as in the case of restoration or environmental design). This gradual succession is particularly
evident to the first years of study, where there is an attempt to discuss all possible points of view,
while the final years attempt to combine these views into an integrated but more personal approach.
This is expected to b fully developed through the final Research Thesis and the Diploma Project.
The structure of the curriculum has been compiled so that it ensures
a qualitative expansion and the potential to deepen into theoretical knowledge and the practical
competences that refer to the diversified knowledge fields in various Scales and grades of design
complexity. The curriculum includes groups of courses in “vertical” sequences and evolution from
semester to semester, and courses in “cross–level”–“diagonal” sectoral relations that run across the
whole of it. The fact that the curriculum deals with the whole spectrum of knowledge fields and
Scales in which that architectural knowledge and practice extend today, guarantees all the necessary
appointments for its graduates according to the statutory framework in Greece and abroad, towards
a successful professional career in and out of this country.
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For the setting up of the curriculum the Curriculum Committee built upon the academic knowledge
and the rich experience of its members in issues of architectural education, systematically assessed
all the characteristics of the previous curriculum, analyzed a big number of architecture curricula
in Greece and abroad and explored the current conditions of the architectural profession in the
national as well as in the international level. The Committee recorded the contemporary directions of
thinking in architecture and the fundamental axes on which experimentation of architectural avant–
garde is embedded, so that the curriculum could creatively integrate them.
The aim of the curriculum is to educate architects, not only to train
professionals. The curriculum was set up to ensure a wide and overall architectural education that
spans from Architectural and Urban Design to Landscape and Environmental Design, and from Spatial
and Urban Planning to Restoration of Buildings and Complexes and Interior and Industrial Design.
Its structure recognizes the necessity of self–standing integration of courses in history, theory, art,
building technology which are considered fundamental elements of architectural thinking and praxis.
A structural rudiment of the curriculum is the potential and the support it provides for the intercourse
and integration of all these fields of knowledge in the par excellence place of architectural creation
which is the 7 Expanded Design Studios. The contemporary 5–year curriculum is composed out the
Expended Studios and additionally through 2 Introductory Design Studios, 5 Specialization Studios,
2 selected Design Insights Studios, the theoretical courses, along the Diploma Research Thesis and
Diploma Project.
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Η διαδοχή των διαφορετικών μαθημάτων από εξάμηνο σε εξάμηνο, και ιδιαίτερα αυτή των διευρυμένων εργαστηρίων, αναφέρεται σε έναν αυξανόμενο βαθμό πολυπλοκότητας των στοχεύσεων
του σχεδιασμού. Η στόχευση αναφέρεται σε θέματα του ευρύτερου χώρου ένταξης (context) και
της κλίμακας (λ.χ. αστικό περιβάλλον, ευρύτερο τοπίο), συγκεκριμένες προσεγγίσεις (λ.χ. αποκατάσταση, περιβαλλοντικός σχεδιασμός). Το ευρύ περιεχόμενο αυτής της διαδοχής εκδηλώνεται
στις σπουδές του πρώτου έτους στις οποίες γίνεται προσπάθεια να συζητηθούν όλες οι προσεγγίσεις του σχεδιασμού, αλλά και στις σπουδές των τελευταίων ετών όπου ζητείται αυτές οι προσεγγίσεις να έχουν κατασταλάξει για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε μια περισσότερο προσωπική
θέση και σχεδιαστικό ιδίωμα. Υπάρχει η προσδοκία αυτά τα στοιχεία «προσωπικής γραφής» να
αναπτυχθούν πλήρως στις τελικές εργασίες διπλώματος (ερευνητική και σχεδιασμού).
Η δομή του προγράμματος διαμορφώθηκε με τρόπο που να εξασφαλίζει την ποιοτική διεύρυνση και τη δυνατότητα εμβάθυνσης στις θεωρητικές γνώσεις και
τις πρακτικές ικανότητες που σχετίζονται με τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα στις διάφορες κλίμακες και βαθμούς συνθετότητας του σχεδιασμού. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ενότητες μαθημάτων σε «κατακόρυφες» αλληλουχίες και εξέλιξη από εξάμηνο σε εξάμηνο, και σε
«διαγώνιες» τομεακές συσχετίσεις μαθημάτων των γνωστικών αντικειμένων που διατρέχουν το
πρόγραμμα (βλ. διάγραμμα δομής). Το γεγονός ότι το πρόγραμμα πραγματεύεται όλο το εύρος των
γνωστικών αντικειμένων και των κλιμάκων που συνθέτουν σήμερα την αρχιτεκτονική γνώση και
πρακτική, διασφαλίζει στους αποφοίτους του όλα τα απαραίτητα εφόδια, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία μέσα ή
έξω από τη χώρα τους.
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Για το σχεδιασμό του προγράμματος η Επιτροπή Σπουδών αξιοποίησε τις ακαδημαϊκές γνώσεις
και την μακρά εμπειρία των μελών της σε θέματα αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, αποτίμησε συστηματικά όλα τα χαρακτηριστικά του προηγούμενου προγράμματος, ανέλυσε ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σπουδών αρχιτεκτονικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό και διερεύνησε τις
υφιστάμενες συνθήκες στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα τόσο σε εθνικό, όσο και διεθνές επίπεδο.
Αποτύπωσε τις σύγχρονες κατευθύνσεις του στοχασμού για την αρχιτεκτονική και τους βασικούς
άξονες πάνω στους οποίους κινούνται οι πειραματισμοί της αρχιτεκτονικής πρωτοπορίας, έτσι
ώστε το πρόγραμμα να μπορεί να τους υποδεχθεί δημιουργικά.
Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να μορφώσει και να εκπαιδεύσει αρχιτέκτονες, όχι μόνο να καταρτίσει επαγγελματίες. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διασφαλίζει μια ευρεία και γενική αρχιτεκτονική παιδεία, που καλύπτει τον Αρχιτεκτονικό και Αστικό
Σχεδιασμό, τον Σχεδιασμό Τοπίου και τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό, τον Χωρικό Σχεδιασμό–Πολεοδομικό και Χωροταξικό, την Αποκατάσταση Κτιρίων και Συνόλων και τον Σχεδιασμό Εσωτερικών
Χώρων και Αντικειμένων. Επίσης, η διάρθρωση του αναγνωρίζει την ανάγκη αυθύπαρκτης παρουσίας των μαθημάτων ιστορίας, θεωρίας, εικαστικών, οικοδομικής και τεχνολογίας, τα οποία θεωρεί
βασική σκευή για την αρχιτεκτονική σκέψη και πράξη. Δομικό χαρακτηριστικό του προγράμματος
είναι η δυνατότητα και η υποστήριξη που προσφέρει στη συνεύρεση όλων αυτών των γνωστικών
αντικειμένων στους κατεξοχήν τόπους αρχιτεκτονικής δημιουργίας, που είναι τα 7 Διευρυμένα
Εργαστήρια Σχεδιασμού. Επιπροσθέτως, μέσα από τα 2 Εργαστήρια Εισαγωγής, τα 5 Εργαστήρια
Εξειδίκευσης, τα 2 εργαστήρια Εμβάθυνσης επιλογής, και τα θεωρητικά μαθήματα συντίθεται, μαζί
με την Ερευνητική και Διπλωματική Εργασία, ένα σύγχρονο 5ετές πρόγραμμα σπουδών.
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Vertical sequences and cross–level sectoral relations of courses
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΡΕΥΝΑΣ + ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)
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Kατακόρυφες αλληλουχίες μαθημάτων και διαγώνιες συσχετίσεις γνωστικών αντικειμένων
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The curriculum of studies is structured in 10 semesters. It comprises of eight different categories
of courses with a different number of ects each summing up to 300 (not including foreign–
language courses). All courses are to be attended in a specific semester of study (see diagram of
studies organization, p95). Courses are either Compulsory or Elective among other in a specific
specialization. There are also 6 ‘freE ects in the whole of the studies which students can allocate
to attend any of the elective courses in the 8th and/or 9th semester (ΤΤ, ΤΗ, ΤΒ, ΕΧ).
In more detail →

In all these categories there a number of courses that are taught in
other Schools (appearing with diverse course codes).
Language courses are compulsory in one of the offered languages
(lessons in English, German and Greek) (PP).
The curriculum of graduate studies comprises the diploma research
thesis and the diploma design project.
The organization of the whole of the curriculum and the ects
allocation in every course category is presented in page 10❶

EN

In relation to DESIGN the curriculum comprises:
EXPANDED STUDIOS (EA) Compulsory, 2–day inter–sectional design
studios with pre–determined emphases (see relevant analytical tables of course framework
in pp112–115), of interdisciplinary delivery, escalating Programmatic complexity and different
combinations of design Scales
INSIGHTS (EM) Elective, design studios for composite projects of
high complexity in various Scales
INTRODUCTION or SPECIALIZATION STUDIOS (EE) Compulsory,
design or planning studios, introductory or advancing in specific sectoral specialization (see
relevant analytical tables of course framework in pp150–152)
SPECIALIZATIONS, INSIGHTS, EXPERIMENTATIONS (EX) Elective,
design studios of specialized interest

In relation to courses on ARTS–TECHNIQUES, HISTORIES–THEORIES, BUILDING–ENGINEERING
TECHNOLOGY the curriculum comprises compulsory and elective courses in which special
knowledge refers to:
The visual arts, rendering techniques, analysis, survey techniques etc. (TT)
The histories and theories of architecture and the arts, urbanism and
spatial planning theory, social theories, philosophy of science, etc. (TH)
Building technology, engineering, construction, bio–climatic design,
mechanical and electrical facilities etc. (TB) and
Specialized knowledge in the fields of the above categories (ET)
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Όσον αφορά στον σχεδιασμό το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΕΑ) Διήμερα υποχρεωτικά διατομεακά
εργαστήρια σχεδιασμού με καθορισμένες εμφάσεις (βλ. σχετικούς αναλυτικούς πίνακες περιεχομένου μαθημάτων σελ112–115) με διεπιστημονική κατανομή, κλιμακούμενη προγραμματική
συνθετότητα και συνδυασμούς διαφορετικών κλιμάκων σχεδιασμού
ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ (ΕΜ) Εργαστήρια σύνθετων θεμάτων υψηλής πολυπλοκότητας σε διάφορες κλίμακες, υποχρεωτικά κατ’ επιλογή
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΕΕ) Υποχρεωτικά στα ειδικά (τομεακά) καθορισμένα αντικείμενα του Σχεδιασμού (βλ. σχετικούς αναλυτικούς πίνακες
περιεχομένου μαθημάτων σελ150–152)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΕΧ) Εργαστήρια ειδικού ενδιαφέροντος, υποχρεωτικά κατ’ επιλογή

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Αναλυτικότερα →

Όσον αφορά στα μαθήματα ΤΕΧΝΕΣ–ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ–ΘΕΩΡΙΕΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ–ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ το
πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή, στα οποία
παρέχεται η ειδική γνώση που αφορά:
Στις Εικαστικές Τέχνες και τις Τεχνικές Σχεδιασμού, τις Τεχνικές Αποτύπωσης και Ανάλυσης, κ.λπ. (TT)
Στις Ιστορίες και Θεωρίες της Αρχιτεκτονικής και των Τεχνών, της Πολεοδομίας, της Χωροταξίας, των Κοινωνικών Θεωριών και της Φιλοσοφίας της επιστήμης κ.ά. (ΤΗ)
Στην Οικοδομική, την Τεχνολογία, και τη Δομική Μηχανική, τον Βιοκλιματικό Σχεδιασμό, τις Η/Μ Εγκαταστάσεις, τους Φορείς, την Κατασκευή, κ.λπ. (ΤΒ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ–
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)
Σε εξειδικευμένη γνώση των κατηγοριών ΤΤ–ΤΗ–ΤΒ (ΕΤ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ)
Σε όλες αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνονται μαθήματα επιλογής που παρέχονται από άλλα Τμήματα με διάφορους κωδικούς των οικείων Τμημάτων.
Στις ξένες γλώσσες περιλαμβάνονται μαθήματα στην αγγλική, τη γερμανική και την ελληνική γλώσσα (PP).
Στο πρόγραμμα σπουδών των τελειόφοιτων περιλαμβάνονται η διπλωματική ερευνητική εργασία και η διπλωματική εργασία σχεδιασμού.
Η οργάνωση του συνόλου του προγράμματος και η κατανομή των
ECTS σε κάθε κατηγορία μαθημάτων παρουσιάζεται στη σελ 100.
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Το πρόγραμμα σπουδών αρθρώνεται σε 10 εξάμηνα. Στοιχειοθετείται από οκτώ διαφορετικές
κατηγορίες μαθημάτων με διαφορετικό αριθμό διδακτικών μονάδων (ects) που συνολικά αθροίζονται σε 300 (δεν περιλαμβάνονται τα ects των ξένων γλωσσών). Όλα τα μαθήματα τοποθετούνται σε συγκεκριμένα εξάμηνα σπουδών (βλ. διάγραμμα οργάνωσης των σπουδών, σελ 95).
Τα μαθήματα είναι είτε Υποχρεωτικά, είτε Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν. Τα Μαθήματα Επιλογών
είναι και αυτά Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν με την έννοια ότι είναι καθορισμένος ο αριθμός των
μαθημάτων που μπορεί κάθε φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει από αυτά στα εξάμηνα που είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν και Ελεύθερες Διδακτικές (6 ects) για όλη τη διάρκεια των σπουδών οι
οποίες είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στο 8ο ή/και 9ο εξάμηνο στα προσφερόμενα μαθήματα
του 8ου–9ου εξαμήνου (ΤΤ, ΤΗ, ΤΒ, ΕΧ).

1o

Ιστορία Αρχιτεκτονικής 1

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

3o

Σχεδιασμός 1

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

Αστική ανάλυση

Ιστορία και Θεωρία
του Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Κατασκευή και Δομική Μηχανική 2

4o

1o Έτος

2o

Εικαστικά 1

Σχεδιασμός 2

Αποκατάσταση, Επανάχρηση

Ψηφιακός Σχεδιασμός

5o

2o Έτος

Υλικά και Κατασκευές

Σχεδιασμός 3

Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Θεωρία Αρχιτεκτονικής 1

Σχεδιασμός Αντικειμένου, Εσωτερικών Χώρων

Ιστορία της Τέχνης 2

Σχεδιασμός 4

7o

3o Έτος

Εισαγωγή στο Σχεδιασμό 2

6o

Κατασκευή και Δομική Μηχανική 1

Σχεδιασμός 5

8o

4o Έτος

Εισαγωγή σε Θέματα Αρχιτεκτονικής
και Τέχνης

Εμβαθύνσεις

9o

5o Έτος

Τοπογραφία Χαρτογραφία

Εμβαθύνσεις
Διπλωματική Εργασία

Στρατηγικός Χωροταξικός Σχεδιασμός
Σχεδιασμός Τοπίου
Σχεδιασμός Μουσείου

Εικαστικά 2

Ιστορία Τέχνης 1
Ιστορία Αρχιτεκτονικής 2
Κατασκευή και Δομική Μηχανική 3
Κατασκευή και Δομική Μηχανική 4

Κοινωνικές Επιστήμες
Θεωρία Αρχιτεκτονικής 2

Επιλογές

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού

Επιλογές x1

Επιλογές

Επιλογές

Επιλογές

Εμβαθύνσεις (Επιλογές)
Ερευνητική Εργασία

Curriculum Organization in Courses Categories and in Sequences of Semesters

1st

Construction Structural Design 1

2nd

Introduction to Design 2

Materials and Structures

Visual Arts 1

Architectural History 1

Bioclimatic Design

3rd

Design 1

Environmental Design

Urban Analysis

Ιστορία και Θεωρία του Πολεοδομικού
Σχεδιασμού

Construction Structural Design 2

4th

Design 2

Restoration, Conservation

Digital Design

Design 3

Urban Planning

Architectural Theory 1

Object Design, Interior Design

Art History 2

Design 4

7th

1st Year

Introduction to Architectural and Art Themes

Design 5

8th

2nd Year

Topography Mapping

6th

Representations

Insights

9th

3rd Year

BUILDING TECHNOLOGY ENGINEERING
3 ECTS

Introduction to Design 1

Insights

10th

4th Year

HISTORY–THEORY
3 ECTS

Diploma Project

Strategic Spatial Planning
Landscape Design
Museum Design
Selections x1

Visual Arts 2
Selections

Art History 1
Architectural History 2
Construction Structural Engineering 3
Construction Structural Engineering 4

Social Sciences
Architectural Theory 2
Theory of Spatial Planning
Selections
Insights (Selections)

Selections

Selections

Diploma Thesis

EN

5th Year

ARTS–TECHNIQUES
3 ECTS

INTRODUCTORY–SPECIALIZATION STUDIOS
6 ECTS

5th

EXTENSIVE STUDIOS
15 ECTS

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
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SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3 ECTS

Αναπαραστάσεις

DESIGN
21 ECTS

EN

ΙΣΤΟΡΙΑ–ΘΕΩΡΙΑ
3 ECTS

79

78

ΤΕΧΝΕΣ–TΕΧΝΙΚΕΣ
3 ECTS

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ–ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΕΞΕΙΔΊΚΕΥΣΗΣ
6 ECTS

Εισαγωγή στο Σχεδιασμό 1

10o

GR
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΕΚΤΕΤΑΜΜΈΝΑ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ
15 ECTS

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
21 ECTS

GR

Η Οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών σε Κατηγορίες Μαθημάτων και η Διαδοχή τους στα Εξάμηνα

GR

1x15 ECTS ή 1x12ECTS + 1x6 ECTS + 3x3 ECTS ή 2x3 ECTS + 1x6 ECTS = 30 ECTS (+3 ECTS)

Τίτλος μαθήματος

Αριθμός ECTS μαθήματος

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
[EΑ]
[ΕΒ]
[ΕΜ]
[ΕΕ]
[ΕX]
[ΕΤ]
[ΤΤ]
[TH]
[ΤB]

15 ECTS
12 ECTS
12 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

Αριθμός
εξαμήνου

Κατηγορία
μαθήματος

Αριθμός εσωτερικής κατανομής
στην κατηγορία μαθημάτων

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
6x15 (EA)
= 90 ECTS
+
1χ12 (ΕΒ)
= 12 ECTS
+
Διπλωματική Εργασία
= 30 ECTS

+

7χ6 (ΕΕ)
= 42 ECTS
+
2ή3x6 [EX/EE/ET]
= 12ή18 ECTS

24ή26χ3 (ΤΤ, ΤΗ, ΤΒ)
= 72 ή 78 ECTS
+
+

2χ1,5 (Ξενη Γλωσσα)

=

303 ECTS

+ 2χ1.5 (Foreign Language) =

303 ECTS

=

+
Ερευνητική Εργασία
= 12 ECTS
=

142 ECTS

93 ή 99 ECTS

81

80

[ΡΡ]

Διευρυμένα Εργαστήρια
Αρθρώσεις
Εμβαθύνσεις
Εργαστήρια Εισαγωγής ή Εξειδίκευσης
Εξειδικεύσεις, Εμβαθύνσεις, Πειραματισμοί
Εξειδικεύσεις, Εμβαθύνσεις, Πειραματισμοί
Τεχνες–Τεχνικές
Ιστοριες–Θεωρίες
Οικοδομική–Τεχνολογία
Επιλογές
Γλώσσες

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΘΕΩΡΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

GR

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
1x15 ECTS or 1x12ECTS + 1x6 ECTS + 3x3 ECTS or 2x3 ECTS + 1x6 ECTS = 30 ECTS (+3 ECTS)

CODING OF COURSES CATEGORIES IN THE STUDY GUIDE
[EΑ]
[ΕΒ]
[ΕΜ]
[ΕΕ]
[ΕX]
[ΕΤ]
[ΤΤ]
[TH]
[ΤB]
[ΡΡ]

Expanded Studios
Insights
Introductory or Specialization Studio
Specializations, Insights, Experimentations
Specializations, Insights, Experimentations
Arts–Techniques
Histories–Theories
Construction–Technology
Elective Modules
Languages

15 ECTS
12 ECTS
12 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

Semester

ECTS

Course
category

Code

DIPLOMA ECTS CALCULATION
6x15 (EA)
= 90 ECTS
+
1χ12 (ΕΒ)
= 12 ECTS
+
Diploma Design Thesis
= 30 ECTS

+

7χ6 (ΕΕ)
= 42 ECTS
+
2ή3x6 [EX/EE/ET]
= 12ή18 ECTS

24ή26χ3 (ΤΤ, ΤΗ, ΤΒ)
= 72 ή 78 ECTS
+

=

+
Diploma Design Thesis
= 12 ECTS
=

142 ECTS

93 ή 99 ECTS

EN

EN

Course title

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

SPATIAL PLANNING THEORY

01ΡΡ10 (1,5 ECTS)
ΑΓΓΛΙΚΆ 1

01ΡΡ20 (1,5 ECTS)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ 1

01ΡΡ30 (1,5 ECTS)
ΕΛΛΗΝΙΚΆ 1
ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

02ΕΑ10 (15 ECTS)
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ 2

02ΕΕ10 (6 ECTS)
ΥΛΙΚΆ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ

02TΤ10 (3 ECTS)
ΕΙΚΑΣΤΙΚΆ 1

02TΗ12 (3 ECTS)
ΤΈΧΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ
20ος–21ος ΑΙΏΝΑΣ

02TB11 (3 ECTS)
ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΈΣ ΣΚΥΡΌΔΕΜΑ

02ΡΡ10 (1,5 ECTS)
ΑΓΓΛΙΚΆ 2

02ΡΡ20 (1,5 ECTS)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ 2

02ΡΡ30 (1,5 ECTS)
ΕΛΛΗΝΙΚΆ 2
ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

03ΕΑ10 (15 ECTS)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ 1

03ΕΕ10 (6 ECTS)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ

03TΤ10 (3 ECTS)
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΟΡΓΆΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ

03TΗ11 (3 ECTS)
ΙΣΤΟΡΊΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ:
ΕΥΡΎΤΕΡΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ

03TB10 (3 ECTS)
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

03ΡΡ10 (1,5 ECTS)
ΑΓΓΛΙΚΆ 3

03ΡΡ20 (1,5 ECTS)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ 3

04TB10 (3 ECTS)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΈΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΈΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ

04ΡΡ10 (1,5 ECTS)
ΑΓΓΛΙΚΆ 4

04ΡΡ20 (1,5 ECTS)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ 4

04ΕΑ10 (15 ECTS)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ 2

04ΕΕ10 (6 ECTS)
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΏΝ ΚΤΙΡΊΩΝ

04TH11 (3 ECTS)
ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ:
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

05ΕΑ10 (15 ECTS)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ 3

05ΕΕ10 (6 ECTS)
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ

05TΤ10 (3 ECTS)
ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ

05TΗ11 (3 ECTS)
ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΈΧΝΗΣ 1:
ΕΥΡΎΤΕΡΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ

06ΕΕ21 (6 ECTS)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ

06TΗ11 (3 ECTS)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
06TΗ21 (3 ECTS)
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

08ΕΜ10 (12 ECTS)
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΊΑ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

08ΕΜ15 (12 ECTS)
ΑΣΤΙΚΉ ΑΝΑΖΩΟΓΌΝΗΣΗ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΈΣ ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΒΙΏΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ

08ΕΜ11 (12 ECTS)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
& ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ

08ΕΜ17 (12 ECTS)
ΑΣΤΙΚΈΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ

08EX10 (6 ECTS)
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

08EX14 (6 ECTS)
ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

08ΕΜ13 (12 ECTS)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΣΤΟ ΌΡΙΟ
ΣΤΕΡΙΆΣ ΜΕ ΘΆΛΑΣΣΑ

08ΕΜ20 (12 ECTS)
EΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ
ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥΣ

08EX11 (6 ECTS)
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ

08EX15 (6 ECTS)
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

08EX12 (6 ECTS)
ΧΩΡΙΚΈΣ ΔΙΕΡΕΥΝΉΣΕΙΣ

08EX16 (6 ECTS)
ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΕΛΑΦΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

08ΕΜ14 (12ECTS)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ

08EX13 (6 ECTS)
ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

09ΕΜ10 (12 ECTS)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ
ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΟΛΉΝ

09ΕΜ14 (12 ECTS)
FIXES, FLUXES, FUTURES

09ΕΜ11 (12 ECTS)
ΑΣΤΙΚΈΣ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΒΙΏΣΙΜΕΣ ΠΌΛΕΙΣ

09ΕΜ15 (12 ECTS)
LAB42 ΟΥΤΟΠΊΑ_ΕΥΤΟΠΊΑ_
ΔΥΣΤΟΠΊΑ

09ΕX11 (6 ECTS)
ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

09ΕΜ12 (12 ECTS)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΜΟΥΣΕΊΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΘΈΣΕΩΝ

09ΕΜ16 (12 ECTS)
ΔΙΕΘΝΉΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ:
ΚΤΊΡΙΟ ΓΡΑΦΕΊΩΝ

09ΕX13 (6 ECTS)
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

08ΤΗ10 (3 ECTS)
Η ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ

08EX17 (6 ECTS)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
ΜΟΥΣΕΙΟ

ΤΣ4300 (3 ECTS)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

08ΤΗ12 (3 ECTS)
ΑΣΤΙΚΉ ΓΕΩΓΡΑΦΊΑ:
ΑΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗ
ΣΎΓΧΡΟΝΑ ΑΣΤΙΚΆ
ΦΑΙΝΌΜΕΝΑ
08ΤΗ14 (3 ECTS)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΊΑ:
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΟΊ
ΧΏΡΟΙ

B34 (3 ECTS)
ΒΆΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΏΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

ΚΥΟ104 (3 ECTS)
ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

08ΕΤ10 (6 ECTS)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,
ΕΠΟΧΗ, ΧΩΡΟΣ
08ΕΤ11 (6 ECTS)
ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ
19ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
ΤΈΧΝΗ ΚΑΙ ΠΌΛΗ:
ΑΠΌ–ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΉΣΕΙΣ

08ΕT17 (6 ECTS)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΨΗΦΙΑΚΏΝ
ΠΌΛΕΩΝ

08ΕΤ13 (6 ECTS)
ΠΌΛΕΙΣ ΑΥΞΗΜΈΝΕΣ

08ΕT19 (6 ECTS)
ΕΜΒΆΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ
ΚΑΙ ΘΕΩΡΊΑ ΤΗΣ ΤΈΧΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ

08ΤΗ15 (3 ECTS)
ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο
ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

07ΤΤ10 (3 ECTS)
ΤΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΈΡ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ

07ΤΤ14 (3 ECTS)
ΕΙΚΑΣΤΙΚΆ

07ΤΤ12 (3 ECTS)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ

Θ5–3 (3 ECTS)
ΑΣΤΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΈΣ ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ

Φ101 (3 ECTS)
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ

B34 (3 ECTS)
ΒΆΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΏΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Φ112 (3 ECTS)
ΝΕΌΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ

ΚΥΟ104 (3 ECTS)
ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

Φ103 (3 ECTS)
ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΊΑ

Φ106 (3 ECTS)
ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ

ΤΕ4700 (3 ECTS)
ΜΗΧΑΝΙΚΉ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΥΛΙΚΏΝ

218 (3 ECTS)
ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ–ΑΡΧΈΣ
ΑΕΙΦΟΡΊΑΣ
08ΤΒ10 (3 ECTS)
Ο ΉΧΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (12 ECTS)

Ψ–678 (3 ECTS)
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ

EN

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (30 ECTS)

07TH30 (3 ECTS)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΤΟΠΊΟΥ:
ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΉ

Θ5–3 (3 ECTS)
ΑΣΤΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΈΣ ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

07ΕΕ20 (6 ECTS)
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΊΑ:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΜΟΥΣΕΊΟΥ

07TH24 (3 ECTS)
ΙΣΤΟΡΊΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΉΣ:
ΔΎΣΗ 9ος–19ος ΑΙΏΝΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

07ΕΒ10 (15 ECTS)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ 5

07TH12 (3 ECTS)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,
ΕΠΟΧΗ, ΧΩΡΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

07ΤΤ14 (3 ECTS)
ΕΙΚΑΣΤΙΚΆ

07TH23 (3 ECTS)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ:
ΔΥΣΗ 9ος–19ος ΑΙΩΝΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

07ΤΤ12 (3 ECTS)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

07ΕΕ10 (6 ECTS)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΤΟΠΊΟΥ
ΑΣΤΙΚΏΝ ΥΠΑΊΘΡΙΩΝ ΧΏΡΩΝ

07TH11 (3 ECTS)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ

07ΤΤ10 (3 ECTS)
ΤΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΈΡ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

06TΤ10 (3 ECTS)
ΕΙΚΑΣΤΙΚΆ 2

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

06ΕΑ10 (15 ECTS)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ 4

05TB10 (3 ECTS)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2

06ΕΕ22 (6 ECTS)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ

04TΗ22 (3 ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
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04TΗ21 (3 ECTS)
ΘΕΩΡΉΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ

83

EN

ΘΕΩΡΙΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1

01TB11 (3 ECTS)
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΉ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

GR

01TΗ12 (3 ECTS)
ΙΣΤΟΡΊΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ
20ος ΑΙΏΝΑΣ

82
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01TΤ10 (3 ECTS)
ΤΟΠΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΉ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΊΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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01ΕΕ10 (6 ECTS)
ΜΈΣΑ ΑΝΑΠΑΡΆΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ 1

GR

01ΕΑ10 (15 ECTS)
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ 1

01ΡΡ10 (1,5 ECTS)
ENGLISH LANGUAGE 1

01ΡΡ20 (1,5 ECTS)
GERMAN LANGUAGE 1

01ΡΡ30 (1,5 ECTS)
GREEK 1
AS A FOREIGN LANGUAGE

02ΕΑ10 (15 ECTS)
INTRODUCTION TO DESIGN 2

02ΕΕ10 (6 ECTS)
CONSTRUCTION MATERIALS
& BUILDING TECHNOLOGY

02TΤ10 (3 ECTS)
VISUAL ARTS 1

02TΗ12 (3 ECTS)
ART, CULTURE
20TH–21T CENTURY

02TB11 (3 ECTS)
REINFORCED CONCRETE

02ΡΡ10 (1,5 ECTS)
ENGLISH LANGUAGE 2

02ΡΡ20 (1,5 ECTS)
GERMAN LANGUAGE 2

02ΡΡ30 (1,5 ECTS)
GREEK 2
AS A FOREIGN LANGUAGE

03ΕΑ10 (15 ECTS)
DESIGN STUDIO 1

03ΕΕ10 (6 ECTS)
ENVIRONMENTAL DESIGN

03TΤ10 (3 ECTS)
NTRODUCTION TO THE
ORGANISATION OF CITY SPACE

03TΗ11 (3 ECTS)
HISTORY OF ARCHITECTURE 1:
EAST MEDITERRANEAN

03TB10 (3 ECTS)
PRINCIPLES & GUIDELINES
FOR THE BIOCLIMATIC DESIGN
OF BUILDING ENVELOPES
AND OUTDOOR SPACES

03ΡΡ10 (1,5 ECTS)
ENGLISH LANGUAGE 3

03ΡΡ20 (1,5 ECTS)
GERMAN LANGUAGE 3

04TB10 (3 ECTS)
MECHANICAL AND ELECTRICAL
BUILDING SERVICES

04ΡΡ10 (1,5 ECTS)
ENGLISH LANGUAGE 4

04ΡΡ20 (1,5 ECTS)
GERMAN LANGUAGE 4

04ΕΑ10 (15 ECTS)
DESIGN STUDIO 2

04ΕΕ10 (6 ECTS)
INTRODUCTION TO RESTORATION
OF HISTORICAL BUILDINGS

04TH11 (3 ECTS)
CITY AND URBAN PLANNING:
HISTORICAL EVOLUTION AND
THEORETICAL APPROACHES

05ΕΑ10 (15 ECTS)
DESIGN STUDIO 3

05ΕΕ10 (6 ECTS)
URBAN PLANNING

05TΤ10 (3 ECTS)
DIGITAL DESIGN

05TΗ11 (3 ECTS)
ART HISTORY:
ANCIENT GREECE, ROME,
BYZANTINE, ISLAM

06ΕΕ21 (6 ECTS)
INDUSTRIAL DESIGN

06TΗ11 (3 ECTS)
SOCIAL THEORIES OF SPACE
AND ARCHITECTURE

06TΗ21 (3 ECTS)
ISSUES IN SPATIAL PLANNING

08ΕΜ10 (12 ECTS)
COLLECTIVE HOUSING
IN THESSALONIKI

08ΕΜ15 (12 ECTS)
URBAN REGENERATION
AND SUSTAINABLE MOBILITY

08ΕΜ11 (12 ECTS)
ARCHITECTURAL DESIGN
& DIGITAL TECHNOLOGIES

08ΕΜ17 (12 ECTS)
URBAN STRATEGIES

08EX10 (6 ECTS)
HISTORIC BUILDING SYSTEMS

08EX14 (6 ECTS)
URBANITIES

08ΕΜ13 (12 ECTS)
DESIGN AT THE BOUNDARY
BETWEEN LAND AND SEA

08ΕΜ20 (12 ECTS)
RETROFITTING URBAN SPRAWL
FIELDS, BOUNDARIES, PLACES

08EX11 (6 ECTS)
OUTDOOR SPACE
CONSTRUCTIONS: A CANOPY FOR
RECREATION IN THE COUNTRYARD

08EX15 (6 ECTS)
MUSEOLOGICAL PROGRAMMING
& EXHIBITION DESIGN

08EX12 (6 ECTS)
ΧΩΡΙΚΈΣ ΔΙΕΡΕΥΝΉΣΕΙΣ

08EX16 (6 ECTS)
ARCHITECTURAL
INTERVENTIONS IN THE CITY

MODULES

08ΕΜ14 (12ECTS)
RESTORATION AND REUSE
OF HISTORICAL BUILDINGS
AND ENSEMBLES

08EX13 (6 ECTS)
ARCHITECTURAL DESIGN
AND MATERIALITY

09ΕΜ10 (12 ECTS)
ARCHITECTURE IN EXCESS

09ΕΜ14 (12 ECTS)
FIXES, FLUXES, FUTURES

09ΕΜ11 (12 ECTS)
URBAN PLANNING
INTERVENTIONS FOR
SUSTAINABLE CITIES

09ΕΜ15 (12 ECTS)
LAB 42 UTOPIA_EUTOPIA_
DYSTOPIA

09ΕX11 (6 ECTS)
NATURE AND SPACE
CONSTUCTIONS

09ΕΜ12 (12 ECTS)
MUSEUM AND EXHIBITION DESIGN

09ΕΜ16 (12 ECTS)
INTERNATIONAL COMPETITION:
OFFICE COMPLEX

09ΕX13 (6 ECTS)
INTERFACES:
THE CONSTITUTION
OF TRANSITION

08ΤΗ10 (3 ECTS)
RESEARCH
IN ARCHITECTURE

08EX17 (6 ECTS)
INTERNATIONAL COMPETITION:
MUSEUM

ΤΣ4300 (3 ECTS)
PROJECT MANAGMENT

08ΤΗ12 (3 ECTS)
URBAN GEOGRAPHY:
URBANISATION AND
URBAN PHENOMENA
08ΤΗ14 (3 ECTS)
ARCHITECTURE AND
FAILURE. MYTHICAL
AREAS

B34 (3 ECTS)
DATABASES
AND GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEMS

ΚΥΟ104 (3 ECTS)
MODERN POLITICAL
PHILOSOPHY I

08ΕΤ10 (6 ECTS)
HISTORY
OF ARCHITECTURE
AND SPECIAL ISSUES
08ΕΤ11 (6 ECTS)
ART AND THE CITY:
UN–MAPPINGS

08ΕT17 (6 ECTS)
DIGITAL CITIES: APPLICATIONS,
DESIGN & DEVELOPMENT

08ΕΤ13 (6 ECTS)
AUGMENTED CITIES:
FROM FLANEUR TO THE
NOMAD TO THE HACKER

08ΕT19 (6 ECTS)
MODERN GREEK ART
IN GLOBAL CONTEXT

08ΤΗ15 (3 ECTS)
MODERN ART FROM
THE 19th TO THE 21st
CENTURY

07ΤΤ10 (3 ECTS)
DOCUMENTARY
ON ARCHITECTURE

07ΤΤ14 (3 ECTS)
VISUAL ARTS

07ΤΤ12 (3 ECTS)
STATISTICS

Θ5–3 (3 ECTS)
URBAN SPACE
AND URBAN TRANSPORT

Φ101 (3 ECTS)
INTRODUCTION
TO PHILOSPHY

B34 (3 ECTS)
DATABASES AND GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEMS

Φ112 (3 ECTS)
MODERN PHILOSPHY

ΚΥΟ104 (3 ECTS)
MODERN POLITICA
PHILOSOPHY I

Φ103 (3 ECTS)
EPISTEMOLOGY

Φ106 (3 ECTS)
POLITICAL PHILOSPHY

ΤΕ4700 (3 ECTS)
ΤΕ4700 (3 ECTS)
MECHANICAL
BEHAVIOUR
OF MATERIALS

218 (3 ECTS)
TECHNICAL
ENVIRONMENTAL
PROTECTION
08ΤΒ10 (3 ECTS)
SOUND IN
ARCHITECTURE

DIPLOMA RESEARCH THESIS (12 ECTS)

Ψ–678 (3 ECTS)
CONTERMPORARY
WORLD PROBLEMS

EN

DIPLOMA DESIGN THESIS (30 ECTS)

07TH30 (3 ECTS)
LANDSCAPE
ARCHITECTURE;
THEORY AND CRITICS

Θ5–3 (3 ECTS)
URBAN SPACE
AND URBAN TRANSPORT

MODULES

07ΕΕ20 (6 ECTS)
MUSEOLOGY: MUSEUM DESIGN

07TH24 (3 ECTS)
HISTORY OF
ARCHITECTURE–ART:
WEST 9th–19th CENTURY

MODULES

07ΕΒ10 (15 ECTS)
DESIGN STUDIO 5

07TH12 (3 ECTS)
PHILOSOPHY,
SEASON, AREA

MODULES

07ΤΤ14 (3 ECTS)
VISUAL ARTS

07TH23 (3 ECTS)
HISTORY OF ART:
WEST 9th–19th CENTURY

MODULES

07ΤΤ12 (3 ECTS)
STATISTICS

MODULES

07ΕΕ10 (6 ECTS)
LANDSCAPE DESIGN OF URBAN
OPEN SPACES

07TH11 (3 ECTS)
TECHNOLOGY AND
ARCHITECTURAL
CREATION

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ

07ΤΤ10 (3 ECTS)
DOCUMENTARY
ON ARCHITECTURE

HISTORY OF ARCHITECTURE

06TΤ10 (3 ECTS)
VISUAL ARTS 2

MODULES

06ΕΑ10 (15 ECTS)
DESIGN STUDIO 4

05TB10 (3 ECTS)
METAL AND LIGHTWEIGHT
STRUCTURES

THEORIES OF
ARCHITECTURE 2

06ΕΕ22 (6 ECTS)
INTERIOR DESIGN

04TΗ22 (3 ECTS)
THEORY OF SPACE
ΑND ARCHITECTURE

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
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04TΗ21 (3 ECTS)
CONCEPTIONS
OF ARCHITECTURAL
CREATION

85

EN

THEORIES OF
ARCHITECTURE 1

01TB11 (3 ECTS)
INTRODUCTION TO STATICS
OF STRUCTURES

MODULES

GR

01TΗ12 (3 ECTS)
HISTORY OF ARCHITECTURE
20TH CENTURY

84
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01TΤ10 (3 ECTS)
SURVEING AND THEMATIC
CHARTOGRAPHY

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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01ΕΕ10 (6 ECTS)
MEANS OF REPRESENTATION
IN ARCHITECTURE

GR

01ΕΑ10 (15 ECTS)
INTRODUCTION TO DESIGN 1

GR
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86

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ [EA]
EXPANDED
STUDIOS [EA]
ECTS 15

01ΕΑ10
02ΕΑ10

DESIGN STUDIO 1
DESIGN STUDIO 2
DESIGN STUDIO 3
DESIGN STUDIO 4

03ΕΑ10
04ΕΑ10
05ΕΑ10
06ΕΑ10

EN

INTRODUCTION TO DESIGN 1
INTRODUCTION TO DESIGN 2
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03ΕΑ10
04ΕΑ10
05ΕΑ10
06ΕΑ10
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EN

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ 1
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ 2
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ 3
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ 4
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01ΕΑ10
02ΕΑ10

GR

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ 2

GR

15 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το εκτεταμένο εργαστήριο εισαγωγής στον σχεδιασμό έχει ως στόχο
την κατανόηση και την έρευνα στα ζητήματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής δημιουργικότητας και τη διατύπωση και την παρουσίαση πολλαπλών αρχιτεκτονικών
προτάσεων, μέσα από την άμεση επαφή των φοιτητών με διάφορα εκφραστικά μέσα και αναπαραστατικές τεχνικές, την προσέγγιση και την εξοικείωση με τις διάφορες κλίμακες του σχεδιασμού,
την εισαγωγή στην οργάνωση του δομημένου περιβάλλοντος και την ιδιοκατασκευή αντικειμένων
και προπλασμάτων.
Μέσα από μια ευρεία σειρά ασκήσεων, το μάθημα συζητά θέματα
όπως η σκέψη και η πράξη στο κτισμένο περιβάλλον, η αφαίρεση και η υλικότητα, η εικασία και η
κατασκευή, η συστηματικότητα και ο ελεύθερος πειραματισμός.
Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια καλείται να διατηρεί ένα portfolio με όλες
τις ασκήσεις του/της, τους προβληματισμούς και τις καταγραφές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος το οποίο θα αξιολογηθεί συνολικά.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό, Σχεδιασμό ,Δημιουργικότητα,
Ιδιοκατασκευή, Μέσα Αναπαράστασης, Προπλάσματα Κύβος
Web →
www.proplasmata.tumblr.com

EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2

Σ. Βεργόπουλος, Δ. Θωμόπουλος, Δ. Κονταξάκης

02EA10

15 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα εισάγει στη συνθετική–σχεδιαστική διαδικασία μέσα από
τη λογική που επιφέρουν τα τέσσερα πρωταρχικά γεωμετρικά στοιχεία του σημείου, της γραμμής,
της επιφάνειας, και του όγκου. Τα στοιχεία αυτά δεν εξετάζονται μόνο με τη γεωμετρική τους διάσταση αλλά επίσης με τη δομική τους συγκρότηση (π.χ. γραμμικοί ή επιφανειακοί φορείς) καθώς
και με την εννοιολογική τους σημασιοδότηση (π.χ σημείο ως κεντρότητα, γραμμή ως συνέχεια,
κλπ) . Επιπλέον κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά συσχετίζονται με συγκεκριμένες τεχνικές συναρμογής και ανάπτυξης μορφών και δομών καθώς και με την κατασκευή. Στο μάθημα παρουσιάζονται
χαρακτηριστικά κτίρια (από όλο το ιστορικό φάσμα της αρχιτεκτονικής) που εμφανίζουν έμφαση
σε κάποια από τα παραπάνω στοιχεία και αναλύεται ο τρόπος σκέψης που αναπτύσσεται κατά το
σχεδιασμό τους. Ολοκληρώνεται με σχεδιαστικό θέμα σε συγκεκριμένη περιοχή εφαρμόζοντας
την παραπάνω λογική.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Γεωμετρικά και δομικά στοιχεία, Διαδικασία σχεδιασμού
Τεχνικές συναρμογής

INTRODUCTION TO DESIGN 1

A.Vitopoulou, A. Kalfopoulos, F. Pagoni, V. Tsakalidou, D. Fragkos

01EA10

15 ECTS

INTRODUCTION TO DESIGN 2

S. Vergopoulos, D. Thomopoulos, D. Kontaxakis

02EA10

15 ECTS

Course Content (Syllabus) → The course introduces the design process through the logic that the
four primary geometric elements of point, line, surface, and volume bring about. These elements
are not approached only through their geometric dimension but also in relation to their structural
consequences (e.g. linear or superficial structure) as well as their conceptual signification (e.g. point
as centrality, line as continuation, etc.). Furthermore, each of these elements is associated with
specific articulation techniques that appear during the development of forms as well as construction.
The course presents characteristic buildings (from the entire range of historical architecture) that
exhibit focusing on some of the above items and thinking analyzes developed in their design. It also
asks for the designing of a project in a given context based on the presented logic.
		
Keywords →
Geometric and structural elements, Design process
Articulation techniques

EN

Course Content (Syllabus) → The studio entitled «Introduction to Design 1» aims to the understanding
and research on architectural design, the development of architectural creativity and the formulation
and presentation of multiple architectural proposals, through a direct contact of the students
with various expressive means and representational techniques, a familiarization with the various
Scales of design, an introduction to the organization of the built environment and a do–it–yourself
construction of objects and models.
Through a wide range of exercises, the course discusses topics such as
thinking and practice in the built environment, abstraction and materiality, conjecture and construction,
systematic design and free experimentation.
Each student or student shall maintain a portfolio with all his/her exercises,
reflections and recordings that will occur during the course all of which will be evaluated in total.
		
Keywords →
Introduction to Architectural, Design, Creativity, Representation,
Do–it–Yourself, Model, Cube
Web →
www.proplasmata.tumblr.com
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EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 1

Α. Βιτοπούλου, Α. Καλφόπουλος, Φ. Παγώνη, Β. Τσακαλίδου, Δ. Φράγκος
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DESIGN STUDIO 2		
4th Semester, Spring
10 hours/week (5+5)		
15 ECTS
Description →
The pursuit of ‘Design 2’ studio is to expose the students
to a higher grade of compositional complexity. Studio work expounds on issues related to the starting
point and the constitution of the design praxis, as well as to its adaptation in the physical environment
(natural and human–made landscape) in terms of organization, architectural form, structure and
materiality. Environmental conditions i.e. climate, natural phenomena etc. are also discussed.
Designing a building of medium complexity and Scale comprises the field of experimentation on the
above–mentioned issues.
Keywords →		
Design process, natural and man–made environment
Programmatic complexity → Low–Medium
Scale →		
Small1:500, 1:200, 1:100, 1:50
Objective, scientific subjects and emphases →
❶ Research, Analytical conceptualization,
❷ Compositional approach / Creation and evolution of architectural concepts / Program formulation
Interdisciplinary delivery →		
Architectural design, Environmental design, Design of open
spaces–landscape design
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DESIGN STUDIO 1
3rd Semester, Winter
10 hours/week (5+5)
15 ECTS
Description →
‘Design 1’ studio aims at
the familiarization of students with the design process and the concepts that orientate this process.
Requirements of compositional organization in architectural briefs (building programs) and issues of
form, structure and materiality are discussed. Designing a building of low complexity is proposed as
an educational means to fulfill the studio’s aims and objectives.
Keywords →
Program, form, structure, materiality
Programmatic complexity →
Low
Scale →
Small / 1:200, 1:100, 1:50, detailing
Objective, scientific subjects and emphases →
❶ Research /Analytical
thinking / Compositional approach / Starting points, creation and evolution of architectural ideas–
concepts, program, functional organization, groups of users. ❷ Depictions / representations: media,
tools, techniques, detailing. ❸ Construction logic, statics, building technologies
Materials →
shell, structure, non–load–bearing walls, skin
Interdisciplinary delivery →
Architectural design, Technology, Building structure
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2		
4ο Εξάμηνο, Εαρινό
10 ώρες/εβδ. (5+5)		
15 ECTS
Περιγραφή →
Tο εργαστήριο ‘Σχεδιασμός 2’ επιδιώκει να εκθέσει τους φοιτητές και
φοιτήτριες σε έναν υψηλότερο βαθμό συνθετικής πολυπλοκότητας, αναπτύσοντας ζητήματα που
σχετίζονται με την αφετηρία και τη συγκρότηση της σχεδιαστικής πράξης, καθώς και με την προσαρμογή της χωρικής οργάνωσης, της αρχιτεκτονικής μορφής, της δομής και της υλικότητας στο
φυσικό περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο) και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή του, όπως το κλίμα, τα φυσικά φαινόμενα κλπ. Ως πεδίο πειραματισμού των παραπάνω
ζητημάτων, προτείνεται ο σχεδιασμός κτιρίου μεσαίας συνθετότητας και κλίμακας.
Λεξεις Κλειδιά →		
Διαδικασίες σχεδιασμού, φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
Προγραμματική Συνθετότητα →
Χαμηλή–μεσαία
Κλίμακα →		
Μικρή / 1:500, 1:200, 1:100, 1:50
Στοχευση, Επιστημονικα Αντικειμενα και Εμφασεις →
❶ Ερευνα/ αναλυτικη σκεψη / συνθετικη
προσέγγιση / δημιουργια & εξελιξη. Αρχιτεκτονικης ιδεας–συλληψης / διατυπωση προγραμματος.
❷ Απεικονισεις/ αναπαραστασεις: μεσα, εργαλεια, τεχνικες, λεπτομερειες, Σχεσεις τεχνητου χωρου–φυσης, περιβαλλοντικη συμπεριφορα, αστικο. Τοπιο και φυσικό περιβαλλον
Διεπιστημονική Κατανομή→		
Αρχιτεκτονικος σχεδιασμος, Περιβαλλοντικος σχεδιασμος,
Σχεδιασμος ανοιχτων χωρων–τοπιου
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1		
3ο Εξάμηνο, Χειμερινό
10 ώρες/εβδ. (5+5)		
15 ECTS
Περιγραφή →
Το εργαστήριο ‘Σχεδιασμός 1’ έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τη διαδικασία σχεδιασμού και τη συγκρότηση των ιδεών (concept) που
την κατευθύνουν και συζητά θέματα χωρικής οργάνωσης, προγράμματος, μορφής, δομής και υλικότητας. Ως μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου, προτείνεται ο σχεδιασμός κτιρίου χαμηλής
συνθετότητας και μικρής κλίμακας.
Λεξεις Κλειδιά → 		
Πρόγραμμα, μορφή, δομή, υλικότητα
Προγραμματική Συνθετότητα →
Χαμηλή
Κλίμακα →		
Μικρή / 1:200, 1:100, 1:50, λεπτομέρειες
Στοχευση, Επιστημονικα Αντικειμενα και Εμφασεις →
❶ Έρευνα / αναλυτική σκέψη / συνθετική πρσέγγιση / αφετηρίες, δημιουργία & εξέλιξη αρχιτεκτονικής ιδέας–σύλληψης, πρόγραμμα,
οργάνωση λειτουργιών, κατηγορίες χρηστών. ❷ Απεικονισεις/ αναπαραστασεις: μεσα, εργαλεια,
τεχνικες, λεπτομερειες ❸ κατασκευαστικη λογικη, στατικη συμπεριφορα, κτιριακες τεχνολογιες
Υλικα →		
κελυφος, φορεας, πληρωση
Διεπιστημονική Κατανομή→		
Αρχιτεκτονικος σχεδιασμος, Τεχνολογια, Οικοδομικη

DESIGN STUDIO 4		
6th Semester, Spring
10 hours/week (5+5)		
15 ECTS
Description →
‘‘Design 4’ studio broadens the design objective in the Scale of urban
space. It investigates issues in relation to the spatial structure, the form and the organization of the
city. The studio embarks on the problematic for the city and structures compositional architectural
and urban design proposals that integrate creative quests on urban development strategies, networks
and urban functions, urban form and public space.
Keywords →		
Urban environment
Programmatic complexity →		
Medium–High
Scale →		
Large / 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200
Objective, scientific subjects and emphases →
❶ Urban composition: urban tissue, urban
form, architecture of the city, city image, urban environment, networks and urban functions, urban /
building typologies, public space. ❷ Formulation / development of urban design rationale–scenario,
urban strategies. ❸ Representation / communication techniques of urban projects
Interdisciplinary delivery →		
Architectural design, Urban design and planning,
Design of open spaces–landscape design
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DESIGN STUDIO 3		
5th Semester, Winter
10 hours/week (5+5)		
15 ECTS
Description →
‘’Design 3’ studio aims at providing the students with the opportunity to
research and experiment on architectural composition while they deal with the relation between the
old and the new. Connections with history, time and memory, culture and identity are interrogated.
The studio is embedded on a building programme of high complexity which takes advantage of
the cognitive and compositional experience in previous studios and courses. The Scale of design
elaboration is determined by the teaching team.
Keywords →		
Historic environment
Programmatic complexity →
High
Scale →		
Large / 1:1000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50
Objective, scientific subjects and emphases →
❶ Architectural praxis upon complex data,
research on the co–existence of historic and contemporary structures, architectural management of
cultural heritage. ❷ Integration in a historic / pre–existing / cultural environment,
Re–design, re–use, restoration. ❸ Analysis, documentation and evaluation of pre–existing building /
territorial stock
Interdisciplinary delivery →		
Architectural design, Re–design, re–use, Urban design
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4		
6ο Εξάμηνο, Εαρινό
10 ώρες/εβδ. (5+5)		
15 ECTS
Περιγραφή →
Το εργαστήριο ‘Σχεδιασμός 4’ διευρύνει το αντικείμενο του σχεδιασμού στην κλίμακα του αστικού χώρου και εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με τη χωρική δομή,
τη μορφή και την οργάνωση της πόλης. Το εργαστήριο επιχειρεί να αναπτύξει τον προβληματισμό
για την πόλη και να αρθρώσει συνθετικές προτάσεις αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού, που
να ενσωματώνουν δημιουργικές αναζητήσεις επάνω σε ζητήματα στρατηγικών για την ανάπτυξη
της πόλης, δικτύων και αστικών λειτουργιών, αστικής μορφής και δημόσιου χώρου.
Λεξεις Κλειδιά → 		
Αστικό Περιβάλλον
Προγραμματική Συνθετότητα →
Μεσαία–υψηλή
Κλίμακα →		
Μεγάλη / 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200
Στοχευση, Επιστημονικα Αντικειμενα και Εμφασεις →
❶ Αστικη συνθεση: ιστος, αστικη μορφη,
αρχιτεκτονικη εικονα της πολης, περιβαλλοντικα ζητηματα, δικτυα και αστικες λειτουργιες, αστικες
/ κτιριακες τυπολογιες, δημοσιος χωρος. ❷ Διατυπωση / αναπτυξη σκεπτικου–σεναριου, αστικες
στρατηγικες. ❸ Αναπαραστασεις/ τεχνικες επικοινωνιας αστικων σχεδιων
Διεπιστημονική Κατανομή→		
Αρχιτεκτονικος σχεδιασμος, Αστικος σχεδιασμος–πολεοδομια
Σχεδιασμος ανοικτων δημοσιων χωρων–τοπιου
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3		
5ο Εξάμηνο, Χειμερινό
10 ώρες/εβδ. (5+5)		
15 ECTS
Περιγραφή →
Το εργαστήριο ‘Σχεδιασμός 3’ έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές και φοιτήτριες τη δυνατότητα συνθετικής διερεύνησης και πειραματισμού επάνω στη σχέση
παλιού–καινούργιου και των παραγόντων που την επηρρεάζουν όπως η ιστορικότητα, ο χρόνος και
η μνήμη, ο πολιτισμός και η ταυτότητα.Το εργαστήριο θα βασιστεί σε ένα πρόγραμμα υψηλής συνθετότητας που θα αξιοποιεί τη γνωστική και συνθετική εμπειρία των προηγούμενων εργαστηρίων
και μαθημάτων. Η κλίμακα επεξεργασίας ορίζεται από τη διδακτική ομάδα.
Λεξεις Κλειδιά → 		
Ιστορικό Περιβάλλον
Προγραμματική Συνθετότητα →
Μεσαία–υψηλή
Κλίμακα →		
Μεγάλη / 1:1000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50
Στοχευση, Επιστημονικα Αντικειμενα και Εμφασεις →
❶ Αρχιτεκτονικη πραξη με συνθετα
δεδομενα, διερευνηση της σχεσης συνυπαρξης ιστορικων–συγχρονων κατασκευων, αρχιτεκτονικη
διαχειριση της πολιτιστικης κληρονομιας ❷ Ενταξη σε δεδομενο ιστορικο / υπαρκτο / πολιτισμικο
περιβαλλον, ανασχεδιασμος, επαναχρηση, αποκατασταση ❸ Αναλυση, τεκμηριωση και αξιολογηση
υφισταμενου κτιριακου / εδαφικου αποθεματος
Διεπιστημονική Κατανομή→		
Αρχιτεκτονικος σχεδιασμος, Ανασχεδιασμος, επαναχρηση
Αστικος σχεδιασμος
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DESIGN STUDIO 5		
7th Semester, Winter
10 hours/week (5+5)		
15 ECTS
Description →
Design 5’ studio builds on the knowledge of previous studios and
it applies it on a project theme of high complexity which is selected by the teaching team. It is
proposed that the studio brings forward contemporary project themes in the current architectural
discourse which are to be elaborated in highly demanding contexts. The aims of the studio includE:
a) the enhancement of the necessity of quest and research of multi–dimensional aspects, b) the
articulation of a personal programme dealing with the afore mentioned complexity, c) the elaboration
of a consistent approach towards the conceptualization and practice of architecture design.
Keywords →		
Articulations
Programmatic complexity →		
High
Scale →		
Large / 1:1000 / 1:500 / 1:200 / 1:100 / 1:50 / 1:20
ctive, scientific subjects and emphases →
❶ Knowledge and skills synthesis, architectural
management of multi–dimensional issues, compositional and analytical vocabulary and syntax. ❷
Matters of integration and development of complex and elaborated projects. ❸ Structural rationale
and materiality, visual communication of the design project
Interdisciplinary delivery →		
Architectural design, Urban designBuilding technology,
Environmental design / Design of open spaces–landscape design
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5		
7ο Εξάμηνο, Χειμερινό
8 ώρες/εβδ. (4+4)		
15 ECTS
Περιγραφή →
Το εργαστήριο ‘Σχεδιασμός 5’ αξιοποιεί τη γνωστική εμπειρία των
προηγούμενων εργαστηρίων και την εφαρμόζει σε ένα θέμα υψηλής συνθετότητας και πολυπλοκότητας που επιλέγει η διδακτική ομάδα. Προτείνονται θέματα που άπτονται της τρέχουσας αρχιτεκτονικής προβληματικής και εκπονούνται σε περιβάλλοντα ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών με
στόχο: α) την ανάδειξη της ανάγκης αναζήτησης και διερεύνησης των σχετικών παραμέτρων, β)
την κατάρτιση ενός προσωπικού προγράμματος αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας, γ) την ανάπτυξη μιας συγκροτημένης προσέγγισης στη θεώρηση και πρακτική της αρχιτεκτονικής.
Λεξεις Κλειδιά → 		
Αρθρώσεις
Προγραμματική Συνθετότητα →
Υψηλή
Κλίμακα →		
Μεγάλη / 1:1000 / 1:500 / 1:200 / 1:100 / 1:50 / 1:20
Στοχευση, Επιστημονικα Αντικειμενα και Εμφασεις →
❶ Συνθεση γνωσεων
και δεξιοτητων, διαχειριση πολυπαραμετρικων ζητηματων, συνθετικο και αναλυτικο λεξιλογιο και
συντακτικο. ❷ Ζητηματα ενταξης, αναπτυξη συνθετων, ολοκληρωμενων προτασεων. ❸ Κατασκευαστικες λογικες και υλικοτητα, επικοινωνια του σχεδιασμου.
Διεπιστημονική Κατανομή→		
Αρχιτεκτονικος σχεδιασμος, Αστικος σχεδιασμος,
Οικοδομικη–τεχνολογια, Περιβαλλοντικος σχεδιασμος / σχεδιασμος τοπιου και ανοικτων χωρων
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15 ECTS

04EA10

15 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Με ποιον τρόπο ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός μπορεί να εκφράσει εκδοχές συγκεκριμενοποίησης του ουδέτερου φυσικού χώρου με ιδιαίτερες κατασκευές προσωρινής
διαμονής, μελέτης ή έρευνας ώστε να προσφέρει εγκατάσταση στο ανθρώπινο υποκείμενο μέσα
στη φύση χωρίς να τη συναγωνίζεται; Το μάθημα μας εισάγει στο σχεδιασμό μιας τέτοιας εκδοχής
«συγκεκριμενοποίησης»–έναν ιδιαίτερο τύπο κατοίκησης μέσα στο φυσικό περιβάλλον με στόχο
την προσωρινή και αρμονική συνύπαρξη για λόγους όπως η αναψυχή και η προστασία.
Μέσα από αυτή την προβληματική, το εργαστήριο «Σχεδιασμός 2»
επιδιώκει να εκθέσει τους φοιτητές/ριες σε ένα υψηλότερο βαθμό συνθετικής πολυπλοκότητας, αναπτύσσοντας ζητήματα που σχετίζονται με την αφετηρία και τη συγκρότηση της σχεδιαστικής πράξης, καθώς και με την προσαρμογή της χωρικής οργάνωσης, της αρχιτεκτονικής
μορφής, της δομής και της υλικότητας στο φυσικό περιβάλλον και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του, όπως το κλίμα, τα φυσικά φαινόμενα, η εντοπιότητα κλπ. Ως πεδίο
πειραματισμού των παραπάνω ζητημάτων, διερευνώνται θέματα συλλογικής κατοίκησης στη
φύση, όπως για παράδειγμα καταφύγια ή ερευνητικά παρατηρητήρια σε ευαίσθητα περιβάλλοντα (παραποτάμιες ή ορεινές περιοχές).
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Ενσωμάτωση, Εναρμόνιση,
Κατοίκηση στη Φύση, Διημέρευση
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DESIGN STUDIO 2

K. Axarli, K. Ioannidis, S. Lefaki, M. Tratsela

DESIGN STUDIO 1

D. Thomopoulos, D. Kontaxakis, S. Papadimitriou, E. Chrisafidis

03EA10

15 ECTS

15 ECTS

Course Content (Syllabus) → The undergraduate design studio focuses on the spatial exploration of
inhabiting the natural landscape without competing it. From within the task of designing a building
with middle–level compositional complexity and with a basic functional program, the students
attempt to experiment themselves with the different versions of the structural relationship between
the shell of the building and the surrounding environment. In an attempt to synthesize the local with
the broad context, they train themselves in ways with which the design of space can define aspects
of connecting the human dimension with the natural environment. The main task of the course is
the integration of the proposal in its context depending on the type and Scale of the shelter, its
harmonization with the context (mountainous, coastal or suburban), the conjunction of the inner and
outer spaces (closed, outdoor or semi–outdoor spaces), the significance of the materials and the
sustainable dimension of the proposal.
The students are expected to familiarize themselves and be introduced
with: ❶ the special conditions of embodying a shelter in the natural setting ❷ the critical exploration
of various compositional and building principles ❸ the understanding of the architectural activity as
a significant thinking and design process ❹ the functional organization of a building with middle–
level complexity ❺ environmental design aspects
The design studio course provides individual English–based tutoring
for visiting students from abroad.
		
Keywords →
Architecture Design, Embodiment, Harmonization,
Inhabited Landscapes. Humanities

EN

Course Content (Syllabus) → The studio aims to engage students with the process of architectural
design by discussing and highlighting issues related to materiality and construction methods and
techniques. Also to develop their ability to set up and evolve of key ideas and issues that guide the
design process in architecture. Issues such as spatial organization, program, form, structure. The
educational approach of the studio is structured in such a way as to be coherent to the students, that
the construction it is not an independent design issue but an integral aspect of architectural design.
The studio intentions are also to practice students in research, in analytical thinking, in synthetic
approach, in design and evolving of architectural concept, and development of small complexity
habitation program. To practice also in representational techniques, media and design tools, in
making of physical models. Students will be involved in design process, materiality and construction
by developing small–Scale habitation projects.
		
Keywords →
Geometric and structural elements, design process
articulation techniques

04EA10
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Tο μάθηµα Σχεδιασμός 1 (03EΑ10), διδάσκεται στους δευτεροετείς
φοιτητές. Εμβαθύνει στη διδακτική ύλη, που έχει ήδη αναπτυχθεί στο μάθημα 02ΕΕ10 «Υλικά και
Τεχνολογίες Κατασκευής» ( Α΄έτος–2ο εξάμηνο) και συνδέει εκτενέστερα τη διαδικασία του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού με ζητήματα Κατασκευής και Υλικότητας. Η έμφαση που δίνεται, στη σχέση
Σύνθεσης, Κατασκευής και Υλικότητας της Αρχιτεκτονικής, και στους τρόπους που μια συνθετική
πρόταση μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί μέσα σε ρεαλιστικά πλαίσια, συμπληρώνεται από καθοριστικούς για τα τεχνικά έργα παράγοντες όπως η οικονομία, η διαθεσιμότητα υλικών, οι κατασκευαστικές δυνατότητες, η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας κ.ά.
Στόχος λοιπόν του μαθήματος είναι να καλλιεργηθούν εκείνες οι δεξιότητες στους φοιτητές, που να τους οδηγούν, τόσο στη σύνθεση όσο και στην κατασκευαστική
επάρκεια των αρχιτεκτονικών λύσεων και μορφών που προτείνουν. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το μάθημα οργανώνεται έτσι ώστε να κάνει τους φοιτητές να κατανοήσουν, ότι η κατασκευή
δεν αποτελεί για την αρχιτεκτονική μια ανεξάρτητη πρακτική που απλά υλοποιεί αυτό που σχεδιάστηκε, αλλά αντίθετα συνιστά μια βασική διάσταση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Το κεντρικό
ζήτημα του μαθήματος είναι λοιπόν το «πώς σκέφτομαι και συνυπολογίζω την κατασκευή όταν
σχεδιάζω την αρχιτεκτονική λύση».
Πρόθεση επίσης του εργαστηρίου είναι η εξάσκηση στην έρευνα, στην
αναλυτική σκέψη, στην συνθετική προσέγγιση, στην σύλληψη και εξέλιξη της αρχιτεκτονικής ιδέας,
και στην ανάπτυξη μικρής πολυπλοκότητας λειτουργικού προγράμματος. Η εξάσκηση επίσης στις
αναπαραστατικές τεχνικές, στα μέσα και εργαλεία σχεδιασμού, στην κατασκευή προπλασμάτων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2		

Κ. Αξαρλή, Κ. Ιωαννίδης, Σ. Λεφάκη, Μ. Τρατσέλα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

03EA10

GR

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

Δ. Θωμόπουλος, Δ. Κονταξάκης, Σ. Παπαδημητρίου, Ε. Χρυσαφίδης

GR

15 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα προσφέρεται σε κατευθύνσεις:
Α:
Κατευθυνση →
Ανασχεδιαζοντας την αρχιτεκτονικη κληρονομια.
Διδάσκουσες → Μαρία Αρακαδάκη, Μαρία Δούση, Στυλιανή Λεφάκη
Πρόκειται για εργαστηριακό μάθημα αυξημένης συνθετικής πολυπλοκότητας, με στόχο την προσέγγιση των φοιτητών–τριών στον καθοριστικό ρόλο του αρχιτέκτονα στον επανασχεδιασμό και στη διαχείριση του ιστορικού περιβάλλοντος, που αποτελεί, πολύ
σημαντικό τμήμα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Στα θέματα του εργαστηρίου περιλαμβάνονται κτίρια ή σύνολα ιστορικού ενδιαφέροντος και μνήμης. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους ανάλυσης, τεκμηρίωσης, αξιολόγησης
και διαχείρισης των ιστορικών κτιρίων και συνόλων, και στοχεύει στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σε
υφιστάμενους ιστορικούς τόπους και κτίρια με έμφαση στην ανάπλαση, επανάχρηση και επανασχεδιασμό τους και την ένταξή τους στο σύγχρονο πλαίσιο.
Β:
Κατευθυνση →
Αρχιτεκτονικη ενταξης και μετασχηματισμου
Διδάσκοντες →
Claudio Comenna, Κυριακή Τσουκαλά
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου καλλιεργείται η ευαισθησία των φοιτητών/τριών στις αρχιτεκτονικές αξίες του παρελθόντος καθώς και η ικανότητα μεθερμηνείας των
αξιών και προτύπων για τη δημιουργία μιας ουσιαστικής διαλογικής σχέσης του νέου κτιρίου με το
ιστορικά διαμορφωμένο περιβάλλον του.

Αντικείμενο του εργαστηριακού μαθήματος είναι ο σχεδιασμός ενός νηπιαγωγείου σε έναν ιδιαίτερο τόπο με ενδιαφέροντα γεωμορφολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και με έντονη την
παρουσία της ιστορικής ταυτότητας μέσω των διατηρούμενων καταλοίπων της αστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος καλεί για αντιμετώπιση
μιας άλλης ενδιαφέρουσας σχέσης η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα στο χώρο και τις παιδαγωγικές
πρακτικές. Επομένως, στο πλαίσιο του μαθήματος θα συζητηθούν οι κοινωνικές, ψυχολογικές και
παιδαγωγικές ποιότητες του χώρου οι οποίες θα αναζητηθούν και μέσα από τον διάλογό του με το
ευρύτερο αστικό περιβάλλον.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Ιστορικό περιβάλλον, Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Ερμηνεία, Αποκατάσταση

DESIGN STUDIO 3

M. Aradaki, Cl. Conenna, M. Dousi, S. Lefaki, K. Tsoukala

05EA10

15 ECTS

creating an effective interactive relationship of the new building with historic landscape surroundings.
The objective of the studio course is the design of a kindergarten school in a particular place with
interesting geomorphological and environmental characteristics and with a strong presence of historical identity through the conserved residues of urban and architectural heritage. The design of the
educational environment calls for addressing another interesting relationship that develops between
space and pedagogical practices. Therefore, in the framework of the course social, psychological
and pedagogical qualities of the area which will be searched and through the dialogue with the wider
urban environment will be discussed.
		
Keywords →
Historical environment, Architectural design,
interpretation restoration, integration, transformation

EN

Course Content (Syllabus) → The course is offered in two specific directions:
Direction A →
Redesigning the architectural heritage
Instructors →
Maria Arakadaki, Maria Dousi, Styliani Lefaki
The design studio is of increased complexity and of demanding synthetical skills , aiming to familiarize the students with the very decisive role of the architect: that of
redesigning and managing the historic environment, that consists a very important part of today’s
architectural creation. The workshop topics will include buildings or sets of historical interest and
memory. The project shall take into account the updated scientific methods of analysis, documentation, evaluation and management of historic buildings and sites and will be based on an interdisciplinary approach aiming at the design of a complete architecture proposal.
Direction B →
Design in a historical environment
		
integration and transformation
Instructors →
Claudio Conenna, Kyriaki Tsoukala
In context of our studio course the students’ sensitivity is cultivated in
relation to architectural values of the past and also the ability of interpretating values and standards for
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ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Μ. Αρακαδάκη, Cl. Conenna, Μ. Δούση, Σ. Λεφάκη, Κ. Τσουκαλά

05EA10

GR

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3

GR

15 ECTS
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DESIGN STUDIO 4		

E. Athanasiou, A. Vitopoulou, N. Kalogirou, A. Paka
K. Sakantamis, T. Chatzigiannopoulos, C. Christodoulou

06EA10
15 ECTS

EN

Course Content (Syllabus) → Design Studio 4 examines the basic disciplines, concepts and processes of urban design: the design of the materialized city form.
Urban design is a dynamic field of architectural design correlated
to urban planning and landscape architecture. It comprises of a constantly shifting field which
develops its tools, practices, Scales and context, responding to the rapid transformations of
cities. For this reason, it keeps up to date with the influx of knowledge from other scientific fields
that study the natural, social, political, cultural or economic facets of the city. Urban design deals
with the multiple Scales of the urban structure: from streets to city blocks and neighbourhoods,
to urban areas and networks–developing correlations the built / void form of the city and the lived
experience of public space.
In the present circumstances of economic, environmental and social
crisis, Design Studio 4 draws on the reality of Greek modern cities examining scenarios of interventions on the existing urban fabric. In the context of the design studio, architectural synthesis, as a
public–space transformation strategy, takes the form of a catalyst for the development of meaningful transformations of everyday city experiences. Furthermore, design studio 4 introduces the
environmental dimensions of urban design and places particular emphasis on processes of urban
space production: formal agents of design / community participation / frameworks and phasing of
project implementation.
		
Keywords →
Urban design
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Το εργαστήριο πραγματεύεται βασικές αρχές έννοιες και διαδικασίες
του αστικού σχεδιασμού, του σχεδιασμού δηλαδή της υλικής μορφής της πόλης.
Ο αστικός σχεδιασμός αποτελεί ένα δυναμικό πεδίο σύνθεσης του
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, της πολεοδομίας και της αρχιτεκτονικής τοπίου. Τα όριά του με τις
άλλες κλίμακες του σχεδιασμού είναι δυσδιάκριτα. Είναι ένα πεδίο που μεταβάλλεται, αλλάζει τα
εργαλεία, τις πρακτικές, τις κλίμακες και το περιεχόμενό του ανταποκρινόμενο στους ραγδαίους
μετασχηματισμούς της ίδιας της πόλης. Για τον λόγο αυτό ενημερώνεται από εισροές από τα επιστημονικά πεδία που την μελετούν ως φυσική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική ή οικονομική διαδικασία. Ο αστικός σχεδιασμός πραγματεύεται τις πολλαπλές κλίμακες του αστικού αποσπάσματος:
από την κλίμακα του δρόμου του οικοδομικού τετραγώνου και της γειτονιάς, έως αυτή της αστικής
περιοχής και τα δικτύων με κυρίαρχο άξονα την σχέση του κενού με το κτισμένο και την ανθρώπινη
βιωμένη εμπειρία του δημόσιου χώρου.
Στις παρούσες συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, το
εργαστήριο αντλεί από την πραγματικότητα της σύγχρονης ελληνικής πόλης και επεξεργάζεται
σενάρια παρέμβασης στην υλικότητα του υπάρχοντα ιστού, και όχι τον σχεδιασμό νέας αστικής
περιοχής. Η αρχιτεκτονική σύνθεση διερευνάται ως στρατηγική μετασχηματισμού, και ο δημόσιος χώρος ως καταλύτης και παραγωγός νοήματος στη καθημερινότητα πολλαπλών υποκειμένων.
Εισάγεται η περιβαλλοντική διάσταση στην αστική κλίμακα και δίνεται έμφαση στις διαδικασίες
(φορείς, κοινωνική συμμετοχή και διαβούλευση, πλαίσια και φάσεις υλοποίησης στον χρόνο).
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αστικός σχεδιασμός

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4		

Ε. Αθανασίου, A. Βιτοπούλου, Ν. Καλογήρου, Α. Πάκα
Κ. Σακαντάμης, Θ. Χατζηγιαννόπουλος Χ. Χριστοδούλου
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EXPANDED
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DESIGN STUDIO 5

07ΕΒ10
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ 5–ΑΡΘΡΏΣΕΙΣ
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ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

104

105

EN

DESIGN STUDIO 5
7th Semester, Winter
10 hours/week (5+5)
15 ECTS
Description →
Design 5’ studio builds on the knowledge of previous studios and it applies it on a project theme of high complexity which is selected by the teaching team. It is proposed
that the studio brings forward contemporary project themes in the current architectural discourse
which are to be elaborated in highly demanding contexts. The aims of the studio include: A) the enhancement of the necessity of quest and research of multi–dimensional aspects, B) the articulation
of a personal programme dealing with the afore mentioned complexity, C) the elaboration of a consistent approach towards the conceptualization and practice of architecture design.
Keywords →
Articulations
Programmatic complexity →
High
Scale →
Large / 1:1000 / 1:500 / 1:200 / 1:100 / 1:50 / 1:20
Objective, Scientific Subjects And Emphases →
❶ Knowledge and skills synthesis,
architectural management of multi–dimensional issues, compositional and analytical vocabulary and
syntax. ❷ Matters of integration and development of complex and elaborated projects. ❸ Structural
rationale and materiality, visual communication of the design project
Interdisciplinary Delivery →
Architectural design, Urban design
Building technology, Environmental design / Design of open spaces–landscape design
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5		
7ο Εξάμηνο, Χειμερινό
8 ώρες/εβδ. (4+4)		
15 ECTS
Περιγραφή →
Το εργαστήριο ‘Σχεδιασμός 5’ αξιοποιεί τη γνωστική εμπειρία των
προηγούμενων εργαστηρίων και την εφαρμόζει σε ένα θέμα υψηλής συνθετότητας και πολυπλοκότητας που επιλέγει η διδακτική ομάδα. Προτείνονται θέματα που άπτονται της τρέχουσας αρχιτεκτονικής προβληματικής και εκπονούνται σε περιβάλλοντα ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών
με στόχο: A) την ανάδειξη της ανάγκης αναζήτησης και διερεύνησης των σχετικών παραμέτρων,
B) την κατάρτιση ενός προσωπικού προγράμματος αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας, Γ) την
ανάπτυξη μιας συγκροτημένης προσέγγισης στη θεώρηση και πρακτική της αρχιτεκτονικής.
Λεξεις Κλειδιά → 		
Αρθρώσεις
Προγραμματική Συνθετότητα →
Υψηλή
Κλίμακα →		
Μεγάλη / 1:1000 / 1:500 / 1:200 / 1:100 / 1:50 / 1:20
Στοχευση, Επιστημονικα Αντικειμενα και Εμφασεις →
❶ Συνθεση γνωσεων και δεξιοτητων,
διαχειριση πολυπαραμετρικων ζητηματων, συνθετικο και αναλυτικο λεξιλογιο και συντακτικο.
❷ Ζητηματα ενταξης, αναπτυξη συνθετων, ολοκληρωμενων προτασεων. ❸ Κατασκευαστικες
λογικες και υλικοτητα, επικοινωνια του σχεδιασμου.
Διεπιστημονική Κατανομή →
Αρχιτεκτονικος σχεδιασμος, Αστικος σχεδιασμος,
Οικοδομικη–τεχνολογια, Περιβαλλοντικος σχεδιασμος / σχεδιασμος τοπιου και ανοικτων χωρων
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12 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το εργαστήριο ‘Σχεδιασμός 5–Αρθρώσεις’ αξιοποιεί τη γνωστική
εμπειρία των προηγούμενων εργαστηρίων και την εφαρμόζει σε ένα θέμα υψηλής συνθετότητας και πολυπλοκότητας. Προτείνονται θέματα που άπτονται της τρέχουσας αρχιτεκτονικής
προβληματικής και εκπονούνται σε περιβάλλοντα ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών μέσα στον
αστικό ιστό της πόλης με στόχο: α) την ανάδειξη της ανάγκης αναζήτησης και διερεύνησης των
σχετικών παραμέτρων, β) την κατάρτιση ενός προσωπικού προγράμματος αντιμετώπισης της
πολυπλοκότητας και γ) την ανάπτυξη μιας συγκροτημένης προσέγγισης στη θεώρηση και πρακτική της αρχιτεκτονικής.
Το ζήτημα των αρθρώσεων ερμηνεύεται ως μια συνθήκη αναζήτησης και συνθετικής τεκμηρίωσης των πολλαπλών εκδοχών του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Οι
φοιτητές /τριες καλούνται να αντιμετωπίσουν θέματα που ενσωματώνουν ταυτόχρονα λειτουργικές, τυπολογικές, αστικές, εννοιολογικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις, και να διατυπώσουν ολοκληρωμένες, συνεκτικές, αρχιτεκτονικές προτάσεις.
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αρθρώσεις

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

DESIGN STUDIO 5

07EA10

V. Vasiliadis, K. Ioannidis, A. Tellios, A. Alexopoulou (past teach. staff), Vavili (prof. emer.) 15 ECTS
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Course Content (Syllabus) → The Design Studio 5 “Articulations” utilizes the already gained knowledge from the studios of the previous years to approach a building program of higher compositional
complexity. The studio investigates design subjects emerging from contemporary architectural explorations and within demanding contextual settings inside the urban texture with aim: a) the emergence of the need to quest and explore multidimensional aspects, b) the structure of a personal
solution program to approach the abovementioned complexity, c) the development of a consistent
approach in theoretical and practical aspects of architecture design.
The studio attempts a critical investigation and synthetic documentation
of different design aspects. Students are invited to handle complex issues that integrate at the same
time both functional, typological, urban, conceptional and construction demands, and propose
complete, consistent, architectural proposals.
		
Keywords →
Architecture Design, Articulations
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Λέξεις Κλειδιά →
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5		

Β. Βασιλειάδης, Κ. Ιωαννίδης, Α. Τέλλιος, Α. Αλεξοπούλου (διατ. καθ.), Βαβύλη (ομότ.)
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08ΕΜ17
08ΕΜ20
08EM22
09ΕΜ10
09ΕΜ11
09ΕΜ12
09ΕΜ14
09ΕΜ15
09ΕΜ16

ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ [ΕΜ]
[ΕΜ]
INSIGHTS
ECTS 12

08ΕΜ10
08ΕΜ11
08ΕΜ13
08EM14
08ΕΜ15
08ΕΜ17
08ΕΜ20
08EM22
09ΕΜ10
09EM11
09ΕΜ12
09ΕΜ14
09ΕΜ15
09ΕΜ16
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COLLECTIVE HOUSING IN THESSALONIKI
ARCHITECTURAL DESIGN & DIGITAL TECHNOLOGIES
DESIGN AT THE BOUNDARY BETWEEN LAND AND SEA
RESTORATION AND REUSE
OF HISTORICAL BUILDINGS AND ENSEMBLES
URBAN REGENERATION AND SUSTAINABLE MOBILITY
URBAN STRATEGIES: REFORMING PLACES
RETROFITTING URBAN SPRAWL
FIELDS, BOUNDARIES, PLACES
ARCHITECTURE OF SPECIALISED BUILDINGS
SPACES OF TRANSCEDENCE AND DIGITAL CULTURE
ARCHITECTURE IN EXCESS:
SPACES OF INFORMATION, RECREATION AND DESIRE
URBAN PLANNING INTERVENTIONS FOR SUSTAINABLE CITIES
MUSEUM AND EXHIBITION DESIGN
FIXES, FLUXES, FUTURES
LAB 42 UTOPIA_EUTOPIA_DYSTOPIA
INTERNATIONAL COMPETITION: OFFICE COMPLEX
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ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΊΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΣΤΟ ΌΡΙΟ ΣΤΕΡΙΆΣ ΜΕ ΘΆΛΑΣΣΑ
ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΑΣΤΙΚΉ ΑΝΑΖΩΟΓΌΝΗΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΈΣ ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΒΙΏΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΠΩΝ
EΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ:
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΊ ΧΏΡΟΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΚΑΘ’ΥΠΕΡΒΟΛΉΝ:
ΤΌΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΉΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΊΑΣ
ΑΣΤΙΚΈΣ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΏΣΙΜΕΣ ΠΌΛΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΜΟΥΣΕΊΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΈΣΕΩΝ
FIXES, FLUXES, FUTURES
LAB42 ΟΥΤΟΠΊΑ_ΕΥΤΟΠΊΑ_ΔΥΣΤΟΠΊΑ
ΔΙΕΘΝΉΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ: ΚΤΊΡΙΟ ΓΡΑΦΕΊΩΝ
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12 ECTS

12 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων
των ψηφιακών μέσων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μέσα από την πρόταση και επεξεργασία ενός
υβριδικού κτιρίου στο κέντρο της πόλης.
Επιδίωξη του εργαστήριου είναι η εξερεύνηση της «δημιουργικής» διαχείρισης του υπολογιστή στη σχεδιαστική διαδικασία. Το εργαστήριο δεν δίνει έμφαση μόνο στην
τελική πρόταση, αλλά στη σχεδιαστική διαδικασία. Αυτή δεν αφορά μια άμεση μετάφραση μιας
γενικής κεντρικής ιδέας, αλλά μια συνεχή έρευνα και εξέλιξη μέσω συσχετιζόμενων σταδίων.
Οι φοιτητές και φοιτήτριες καλούνται μέσω αλληλένδετων ασκήσεων, οι οποίες θα στοιχειοθετήσουν σταδιακά την τελική αρχιτεκτονική πρόταση, να καλλιεργήσουν
την προσωπική τους οπτική και πρόθεση στη διαδικασία του σχεδιασμού. Να αναπτύξουν διαγραμματικές τεχνικές. Να σχεδιάσουν «πυκνές επιφάνειες», δι–επιφάνειες, δυναμικά μοντέλα και νέες
δομές με χωρικά χαρακτηριστικά και ποιότητες ικανές να προτείνουν υβριδικούς χώρους. Να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ των υλικών και ψηφιακών δυναμικών μοντέλων. Συνολικότερα να
αντιληφθούν τις διαδικασίες και τα στάδια μέσω των οποίων τα «ωμά» δεδομένα μεταλλάσσονται,
νοηματοδοτούνται και οργανώνονται σε μια επιθυμητή μη–τυπική αρχιτεκτονική πρόταση, μέσα
από τις προσωπικές τους αναζητήσεις.
Το εργαστήριο περιλαμβάνει παρουσιάσεις, σύντομες διαλέξεις από
προσκεκλημένους ομιλητές, συζητήσεις και ανάλυση κειμένων αντίστοιχων θεμάτων.
		
Λέξεις Κλειδιά →
ψηφιακά μέσα σχεδιασμού, υλικά και ψηφιακά δυναμικά μοντέλα,
δημιουργικότητα, έρευνα, υβριδικό κτίριο
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ARCHITECTURAL DESIGN AND DIGITAL TECHNOLOGIES

S. Papadimitriou

COLLECTIVE HOUSING IN THESSALONIKI

Cl. Conenna, K. Tsoukala

08EM10

12 ECTS

12 ECTS

Course Content (Syllabus) → The studio explores the potentials of digital media in architectural
design through a study of a hybrid building in the city centre of Thessaloniki. It is aiming in the
exploration of the ‘creativE use of computation in the design process. The studio is not focusing
only at the final design outcome but in the design process perceived as continuous research and
development through correlated design stages.
Students are invited to develop their personal design perspective and
intention in design process through interrelated and serial exercises that will gradually generate
their final architectural proposal. They have to develop diagrammatic techniques, to design “deep
surfaces” & interactive surfaces, dynamic models and new structures with spatial characteristics
and qualities capable of proposing hybrid spaces. To explore the relationship between material
and digital dynamic models. To understand the processes and stages through which the “raw” data
are mutated, perceive meaning and organized into a desired non–standard architectural proposal,
through their personal pursuits.
The studio includes presentations, brief lectures by invited speakers,
discussion and analysis of related essays and texts.
		
Keywords →
digital design, material and digital dynamic models,
creativity research, hybrid buildings

EN

Course Content (Syllabus) → Subject of the course is the process of composition and design of an
apartment building in the city of Thessaloniki.
The objective is to explore and solve problems related to the integration
of the building into the urban environment, environmental behavior, the materiality, structure and
organization of its functions, its socio–psychological qualities, its private and collective character.
Research of the above will be done in the framework of planning
ordinances effective today, and will be given special weight in the articulation of individual units
(houses) in plans and sections as well as in the common/social activities and meeting places of
the residents, namely spaces in between of relationship that give to housing grades of urban
environment. This peculiarity of the program enables students to experiment with the nature of the
building in the difficult condition of our urban reality.
In the context of the course are organized lectures with topics covering
the objectives we set above.
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διαδικασία σύνθεσης και σχεδιασμού μιας πολυκατοικίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στόχος είναι η διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων που έχουν σχέση με την ένταξη του κτιρίου στο αστικό περιβάλλον, την περιβαλλοντική συμπεριφορά του, την
υλικότητά του, τη δομή και οργάνωση των λειτουργιών του, τις κοινωνικο–ψυχολογικές ποιότητές
του, τον ιδιωτικό και συλλογικό χαρακτήρα του.
Η διερεύνηση των παραπάνω θα γίνει στο πλαίσιο των πολεοδομικών
διατάξεων που ισχύουν σήμερα, και θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην άρθρωση των επιμέρους μονάδων (κατοικιών) σε κάτοψη και τομή καθώς και στους κοινούς/κοινωνικούς τόπους δραστηριοποίησης και συνάντησης των ενοίκων, δηλαδή σε ‘τόπους επαφής’ που προσδίδουν στην πολυκατοικία
ποιότητες αστικού περιβάλλοντος. Αυτή η ιδιαιτερότητα του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα
στους φοιτητές/τριες να πειραματιστούν με τον χαρακτήρα της πολυκατοικίας μέσα στη δύσκολη
συνθήκη των διατάξεων της πολεοδομικής μας πραγματικότητας.
Στο πλαίσιο του μαθήματος οργανώνονται διαλέξεις με θέματα που
καλύπτουν τους στόχους που θέσαμε παραπάνω.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 08EM11

Σ. Παπαδημητρίου
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ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Cl. Conenna, Κ. Τσουκαλά 		

DESIGN AT THE EDGE BETWEEN LAND AND SEA

Ε. Sakellaridou, V. Tsakalidou		

08EM13

12 ECTS
Practically this means that we have t go to the site in situ several times and into different hours of
the day. Since to a large extend we have to deal with a natural place, and also with a place where the
liquid and the solid meet, and also a place that changes dramatically in relation to different weather
conditions and times of the day, since light changes dramatically, the in situ visit is necessary in order
to design, so that what we will design is relevant to the specific place, and not something that could
be designed anywhere. Since all the pathways that we will design refer to pedestrian visitors, our
standard is the human body and its movement in space. What we perceive, what is the feeling we get
each time as we walk into these pathways. In addition, the pathways and stopping points we design
are on the boundary between sea and land, at the point where the solid and the liquid meet, but also
at the point where the solid and the liquid separate from each other.
After the students visit several times the place, at first they present an
“identification” of the place, meaning their own interpretation and perception of the space, and then
they design into 1:500 down to 1:50 Scales, with ground plans, views and sections but also in 3D
designs, models and pictures of models their proposal and the points where each student or each
group of students (they can work in groups of 2–3 students) focuses. These points are not the same
for each student, they differ according to the proposal they make. Finally, when submitting the finals
of their project, they also submit a short (A4) issue, where they explain in short their concept idea and
how this relates to the “identification” of the place that they had made. In general, the presentation
starts from the whole , the masterplan, and it focuses into the special each time points of interest.
		
Keywords →
Boundary, Natural & built scape, Public space, Urban pools,
Integration, Counterpoint, Mapping

EN

Course Content (Syllabus) → The course concerns the design of an outdoor public space, upon the
natural boundary between land and sea, which is at the same time the boundary of the element of
water with land in general.
The design of the site will contain the notion of the path, with stopping
points, points of interest, where different activities may occur and also the notion of arrival to one
place, or to various places, point or points of interest. Small buildings as described below are included
into the stopping points.
The project for the year 2012–2013 is in the area of Micra, at the eastern
seafront of Thessaloniki, and it contains a station for boat transportation connecting the eastern
seafront settlements of Thessaloniki, connection of the boat station to the terminal station of the
metro subway, a marina for boats with the facilities that accompany it, small Scale recreation facilities
(restaurant, refreshment stand) and design of the outdoors spaces. Part of the project concerns
installations that are on the water , and some part of it installations that are into the land. We work
with their relation and their connection.
The view through which we will approach the project is towards a
phenomenology in architecture, relevant to the view developed by Christian Norberg Schulz, for
the spirit of place, in an effort to approach space existentially. In a phenomenological approach
we might say that we can’t separate the space being perceived, from the act of perception itself.
We all function in relation to past experiences and memories. Our past experiences intrude into
the act of our perception, into how we understand the world, how we react towards the world and
therefore into how we design. Also, a phenomenological approach tries to understand things without
the interference of procedures of abstraction.
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Το θέμα αφορά σε σχεδιασμό υπαίθριου δημόσιου χώρου, πάνω στο
φυσικό όριο στεριάς και θάλασσας. αλλά και στο όριο του υγρού στοιχείου με την στεριά γενικότερα. . Στον σχεδιασμό του χώρου περιέχεται η έννοια της διαδρομής (path), με σημεία στάσης,
σημεία ενδιαφέροντος δηλαδή, όπου συμβαίνουν διαφορετικές δράσεις και η έννοια της άφιξης
σε κάποιον τόπο, ή σε κάποιους τόπους, σημείο ή σημεία του κεντρικού ενδιαφέροντος. Στα σημεία στάσης, περιλαμβάνονται και μικρής κλίμακας κτίρια, όπως περιγράφονται παρακάτω.
Το σχεδιαστικό θέμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2012–2013 είναι στην
περιοχή της Μίκρας, και περιλαμβάνει σταθμό αποβίβασης για θαλάσσια προαστιακή συγκοινωνία με τους παραθαλάσσιους οικισμούς της ανατολικής Θεσσαλονίκης,σύνδεση του σταθμού
θαλάσσιας συγκοινωνίας με τον τερματικό σταθμό του metro, μαρίνα σκαφών αναψυχής με τις
εγκαταστάσεις που την συνοδεύουν, εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόριο, αναψυκτήριο) και διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων.Ένα τμήμα του θέματος αφορά σε εγκαταστάσεις μέσα στη
θάλασσα, και ένα στην στεριά. Δουλεύουμε, πάνω στη σχέση και την σύνδεσή τους.
Η προβληματική με την οποία προσεγγίζουμε το θέμα είναι προς
την κατεύθυνση της φαινομενολογίας στην αρχιτεκτονική, σχετική δηλαδή με την προβληματική
που αναπτύσσει ο Christian Norberg Schulz για την φυσιογνωμία του τόπου, καθώς προσπαθεί
να προσεγγίσει τον χώρο υπαρξιακά. Οι περισσότερες θεωρίες του χώρου, βλέπουν το χώρο
είτε σαν ευκλείδιο–γεωμετρικό, είτε σαν αντιληπτικό. Στην προβληματική μιας φαινομενολογικής
προσέγγισης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον χώρο που γίνεται
αντιληπτός, από την ίδια την πράξη της αντίληψης. Όλοι λειτουργούμε με βάση προηγούμενες
εμπειρίες και μνήμες. Οι προηγούμενες εμπειρίες μας υπεισέρχονται στην ίδια την πράξη της
αντίληψης, στο πως καταλαβαίνουμε τον κόσμο, πως αντιδρούμε μέσα στον κόσμο και συνεπώς,
πως σχεδιάζουμε. Επίσης, μια φαινομενολογική προσέγγιση, προσπαθεί να καταλάβει τα πράγματα, χωρίς την παρεμβολή, των διαδικασιών αφαίρεσης.
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Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε στο χώρο επί τόπου, αρκετές φορές, και σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Καθώς έχουμε κατά πολύ να κάνουμε μ’ έναν φυσικό τόπο, και επίσης
με έναν τόπο όπου συναντιούνται το υγρό και το στερεό στοιχείο, και που αλλάζει πολύ ανάλογα
με τις διαφορετικές καιρικές συνθήκες και τις ώρες της ημέρας, καθώς αλλάζει δηλαδή το φως,
η επί τόπου επίσκεψη, είναι απαραίτητη για να σχεδιάσουμε, ώστε αυτό που θα σχεδιάσουμε, να
έχει σχέση με τον συγκεκριμένο τόπο και να μην είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει οπουδήποτε
αλλού. Καθώς όλες οι διαδρομές που θα σχεδιάσουμε αφορούν κυρίως πεζούς, το μέτρο μας θα
είναι το ανθρώπινο σώμα, και η κίνησή του στο χώρο. Τι αντιλαμβανόμαστε δηλαδή, τι αίσθημα
έχουμε κάθε φορά, καθώς βαδίζουμε σ’ αυτές τις διαδρομές (paths). Επιπλέον οι διαδρομές και
οι στάσεις που σχεδιάζουμε, βρίσκονται στο όριο της στεριάς με τη θάλασσα, στο σημείο που
συναντιέται το υγρό με το στερεό, αλλά επίσης ταυτόχρονα, διαχωρίζεται το υγρό από το στερεό.
Αφού οι φοιτητές–τριες επισκεφθούν αρκετές φορές τον τόπο, παρουσιάζουν σε πρώτη φάση «αναγνώριση», την δική τους δηλαδή ερμηνεία και αντίληψη του τόπου, και στη συνέχεια σχεδιάζουν, σε κλίμακες από 1:500 έως 1:50, με κατόψεις, όψεις, τομές
αλλά και τρισδιάστατα σχέδια ή μακέτες και φωτογραφίες μακετών, την πρόταση, και τα σημεία
που κάθε φοιτητής η ομάδα φοιτητών (υπάρχει η δυνατότητα να δουλέψουν και σε ομάδες 2–3
ατόμων) εστιάζει. Τα σημεία αυτά δεν είναι τα ίδια για κάθε φοιτητή, διαφέρουν ανάλογα με την
πρόταση που έχει κάνει. Τέλος με την παράδοση του θέματος παραδίδουν και τεύχος όπου παρουσιάζεται συνοπτικά η κεντρική τους ιδέα, και πως η κεντρική τους ιδέα σχετίζεται με την αναγνώριση του τόπου που είχανε κάνει. Γενικά η παρουσίαση ξεκινάει από το σύνολο (masterplan) και
επικεντρώνεται στα επί μέρους σημεία ενδιαφέροντος κάθε φορά.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Όριο, Φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο, Δημόσιος χώρος,
Αστικές υπαίθριες πισίνες, Ένταξη, Αντίστιξη, Χαρτογράφηση

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Ε. Σακελλαρίδου, Β. Τσακαλίδου

08EM13
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΕΡΙΑΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

12 ECTS
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RESTORATION AND REUSE
OF HISTORICAL BUILDINGS AND ENSEMBLES

S. Kotsopoulos (NSRF scholarship)

08EM14
12 ECTS

The approach will be in accordance with the contemporary scientific methods of analysis,
documentation, evaluation and management of historic buildings and sites, through an
interdisciplinary approach and will aim to a complete architectural proposal process till the
application level.
		
Keywords →
Restoration, Reuse, Interpretation of the historic environment,
Documentation, Evaluation, Re–design

EN

Course Content (Syllabus) → Laboratory course that offers a deeper knowledge in rehabilitation and
reuse of historic buildings and sites. It includes an introduction to issues of their interdisciplinary
approach as well as architectural proposals for their restoration and reuse till the application level.
Briefly, the course deals with ❶ interventions and redesign of historic buildings and sites, ❷ additions
to historic buildings, ❸ new architecture in historical context, ❹ regeneration–restoration of historic
ensembles. The aim of the course is to bring students into contact with the theory of material
culture and the critical treatment of the cultural tradition and its interpretation, as recorded in the
cultural legacy, in the architectural ensembles and monuments. It seeks to give them skills to be
able to handle the programming and design in a sensitive, demanding and of increased complexity
architectural field, as well as to familiarize them with the multidimensional and multidisciplinary
approach to the historical architectural reserve.
This laboratory course is of increased synthetic complexity, aiming to
help the students in deepening into the very important and vital field of contemporary architectural
creation, which deals with the historic environment, to help them in making decisions about it and
in redesigning it. The topics of the workshop will include buildings or sets of historical interest
and memory. The approach will be in accordance with the contemporary scientific methods of
analysis, documentation, evaluation and management of historic buildings and sites, through
an interdisciplinary approach and will aim to a complete architectural proposal process till the
application level.

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

EN

115

114

Περιεχόμενο Μαθήματος → Εργαστηριακό μάθημα εμβάθυνσης σε ζητήματα αποκατάστασης και
επανάχρησης ιστορικών κτιρίων και συνόλων. Εισαγωγή σε ζητήματα διεπιστημονικής προσέγγισης του αντικειμένου και αρχιτεκτονικές προτάσεις σε επίπεδο εφαρμογής. ❶ Αποκατάσταση και
επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και συνόλων, ❷ επεμβάσεις ανασχεδιασμού ιστορικών κτιρίων, ❸ οι
προσθήκες σε ιστορικά κτίρια και γενικότερα η νέα αρχιτεκτονική σε ιστορικό πλαίσιο, ❹ ανάπλαση–αποκατάσταση ιστορικών συνόλων
Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τη
Θεωρία του Υλικού Πολιτισμού και την ιστορική και κριτική αντιμετώπιση της πολιτιστικής παράδοσης, την ερμηνεία της δηλαδή, όπως εγγράφεται στο πολιτιστικό απόθεμα, στα αρχιτεκτονικά σύνολα και στα μνημεία. Επιδιώκει να τους δώσει εφόδια για να μπορέσουν να χειριστούν προγραμματικά και σχεδιαστικά ένα τόσο ευαίσθητο, αυξημένων απαιτήσεων και αυξημένης πολυπλοκότητας
τομέα και ταυτόχρονα να τους εξοικειώσει να με την πολυδιάστατη και διεπιστημονική προσέγγιση
του ιστορικού αρχιτεκτονικού αποθέματος. Πρόκειται για εργαστηριακό μάθημα αυξημένης συνθετικής πολυπλοκότητας, με στόχο την εμβάθυνση των φοιτητών–τριών στον πολύ σημαντικό και
καθοριστικό ρόλο του αρχιτέκτονα στον επανασχεδιασμό και στη διαχείριση του ιστορικού περιβάλλοντος, που αποτελεί, πολύ σημαντικό τμήμα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας.

Στα θέματα του εργαστηρίου θα περιλαμβάνονται κτίρια ή σύνολα ιστορικού ενδιαφέροντος και μνήμης. Η προσέγγιση του θέματος θα γίνεται σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους
ανάλυσης, τεκμηρίωσης, αξιολόγησης και διαχείρισης των ιστορικών κτιρίων και συνόλων, μέσα από
μια διεπιστημονική θεώρηση και θα στοχεύει στην εκπόνηση μιας πλήρους επεξεργασίας της αρχιτεκτονικής πρότασης αποκατάστασης σε επίπεδο εφαρμογής.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αποκατάσταση, Επανάχρηση, Ερμηνεία ιστορικού περιβάλλοντος,
Τεκμηρίωση, Αξιολόγηση, Επανασχεδιασμός

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Σ. Κωτσόπουλος (υπότροφος ΕΣΠΑ)

08EM14

GR

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ

URBAN REGENERATION AND SUSTAINABLE MOBILITY

G. Sinefakis, A. Martzopoulou		

08EM15

12 ECTS
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Το εργαστηριακό μάθημα διερευνά ένα επίκαιρο και σημαντικό ζήτημα
που αφορά στον σχεδιασμό των πόλεων: εκείνο της επινόησης στρατηγικών ή/και της εξεύρεσης
μεθόδων διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος των σύγχρονων πόλεων. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις μνημείων και κηρυγμένων ιστορικών τόπων, των οποίων η αξία είναι αναγνωρισμένη και
η διατήρησή τους δεδομένη, στις πόλεις εμφανίζονται αδιαμόρφωτες, αδρανείς και ακαθόριστου
χαρακτήρα νησίδες γύρω από κτίρια είτε εγκαταλελειμμένα είτε εμφανώς υποβαθμισμένα. Οι νησίδες αυτές δημιουργούν αμήχανα κενά, ανεξέλεγκτες ασυνέχειες και διακοπές στον αστικό ιστό.
Αντικείμενο του συνθετικού θέματος αποτελεί η αναμόρφωση μιας
τέτοιας νησίδας, όπως αυτή σχηματίστηκε, με το πέρασμα του χρόνου, στην παραλία της Νέας
Μηχανιώνας. Εκμεταλλευόμενοι ένα πολυώροφο, εν μέρει εγκαταλελειμμένο, δημόσιο κτίριο, σε
γειτνίαση με τον φυσικό αιγιαλό, εκμεταλλευόμενοι τις αστικές υποδομές, σε στεριά και θάλασσα,
καλούμαστε να σχεδιάσουμε έναν ενιαίο δημόσιο χώρο, μια οργανική ενότητα υπαίθριων και στεγασμένων λειτουργιών.
Το μάθημα εμβαθύνει στην έννοια του τόπου. Ο τόπος, ως κυρίαρχη
έννοια για την κατανόηση της ενότητας κτισμένου και υπαίθριου χώρου, αποτελεί την εκτεταμένη και στέρεα βάση δεδομένων τα οποία θα διαμορφώσουν την κεντρική ιδέα του σχεδιασμού.
Ο τόπος για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό θεωρείται ως ένα εύπλαστο υλικό, ως ένα υλικό προς
αναμόρφωση, χωρίς να αποτελεί, σε καμιά περίπτωση, έναν καταναγκασμό, και να οδηγεί προς μια
άνευ όρων διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αποκατάσταση, Αστικός σχεδιασμός, Πόλη, Δημόσιος Χώρος,
Τόπος, Τοποθεσία, Τοπίο, Περιβάλλον

URBAN STRATEGIES: REFORMING PLACES

T. Papidou (NSRF scholarship)

08EM17
12 ECTS

Course Content (Syllabus) → The studio explores a current and important issue concerning city
planning: inventing strategies and/or finding methods for managing the building stock of modern
cities. With the exception of monuments and declared historical sites whose value is recognized
and their preservation is granted, there are unformulated, inactive and undefined islets around
buildings, either abandoned or apparently degraded. These islets create uneasy gaps, uncontrolled
discontinuities and urban breaks.
Subject of the course is the reformation of such an islet, formed over
time on the seafront of the town of Nea Michaniona. Taking advantage of a multi–storey, partially
abandoned, public building, close to the natural seashore, taking advantage of urban infrastructure,
both on land and sea, we are invited to design a public space, an organic unit of open and sheltered
functions.
The course intents to deepen in the meaning of the place. The site, as
a dominant concept for understanding the unity of the built and the open space, is an extensive and
stable database that will shape the design concept. In architectural design, the place is considered
as a flexible material, as a material to be reformed, without in any case constituting an obstacle, and
leading to an unconditional preservation of the existing situation.
		
Keywords →
Urban design, City, Public space, Place, Location, Landscape, Environment
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Course Content (Syllabus) → This course focuses on questions of urban planning–design; its main
axis is the design approach concerning the regeneration and upgrade of deteriorated urban regions,
historic city centers, traditional areas integrated to urban centers.
The objective of the course is the interdisiplinary approach of
theoretical, technical and methodological problems that arise in the process of urban intervention
and the familiarization of the student with the various analysis and planning techniques within the
broader sense of integrated urban and transport planning. Emphasis is given to the understanding
of the use of programming standards and how they affect the built environment in the framework of
the sustainable development of the area.
This course is divided into two sections: the theoretical one focuses
on delving into the concepts of urban analysis and sustainable urban and transport planning and
design. The second section of the course includes a comprehensive design proposal on issues
of upgrading, rehabilitation and regeneration of urban space, as well as of promoting sustainable
mobility and car use reduction. In the framework of sustainable urban development, particular
emphasis is given on conservation of the historical, social, ecological, morphological and traditional
features of urban areas.
		
Keywords →
Urban regeneration
Web →
www.elearning.auth.gr/course/index.php?categoryid=100

12 ECTS
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Tο μάθημα εστιάζεται πάνω σε θέματα πολεοδομικού και αστικού προγραμματισμού–σχεδιασμού, με κύριο άξονα μια διεπιστημονική σχεδιαστική προσέγγιση που αφορά στην εξυγίανση και αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, ιστορικών κέντρων πόλεων
και παραδοσιακών περιοχών ενταγμένων σε αστικά κέντρα.
Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση των θεωρητικών, τεχνικών
και μεθοδολογικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διαδικασία της πολεοδομικής επέμβασης και η εξοικείωση του φοιτητή με τις διάφορες τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του πολεοδομικού προγραμματισμού με στόχο μια ολοκληρωμένη πρόταση αστικού
και συγκοινωνιακού σχεδιασμού σε αστικά κέντρα. Έμφαση δίνεται και στην κατανόηση του τρόπου
χρήσης προγραμματικών μεγεθών σε μία πολεοδομική επέμβαση και στο πώς αυτά επηρεάζουν το
δομημένο περιβάλλον στα πλαίσια μίας βιώσιμης ανάπτυξης του χώρου.
Tο μάθημα περιλαμβάνει δύο ενότητες: η θεωρητική καλύπτει το σκέλος της εμβάθυνσης στις έννοιες της αστικής ανάλυσης, του ολοκληρωμένου πολεοδομικού προγραμματισμού, του αστικού σχεδιασμού και της βιώσιμης κινητικότητας. Παράλληλα γίνεται αναφορά σε παραδείγματα ολοκληρωμένων πολεοδομικών επεμβάσεων εξυγίανσης και αναζωογόνησης
σε αστικά κέντρα σε διάφορες χώρες.
H δεύτερη ενότητα του μαθήματος περιλαμβάνει τη διαμόρφωση
μιας πρότασης αστικού σχεδιασμού πάνω σε ζητήματα αναβάθμισης, εξυγίανσης και βιώσιμης ανάπτυξης του αστικού χώρου, καθώς και συγκοινωνιακού σχεδιασμού και κυκλοφοριακής οργάνωσης,
με στόχο τον περιορισμό του Ι.Χ. αυτοκινήτου και την προώθηση των ήπιων μορφών μετακίνησης.
Iδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυνατότητες διατήρησης, μέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης,
των ιστορικών, κοινωνικών, οικολογικών, μορφολογικών και παραδοσιακών χαρακτηριστικών των
αστικών περιοχών.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αστικές αναπλάσεις
Web →
www.elearning.auth.gr/course/index.php?categoryid=100

08EM17
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12 ECTS

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΠΩΝ

Θ. Παπίδου (υπότροφος ΕΣΠΑ)

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Γ. Συννεφάκης, Α. Μαρτζοπούλου

08EM15

GR

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
KAI ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

INSIGHTS: RETROFITTING URBAN SPRAWL:
FIELDS, BOUNDARIES, PLACES

GR
118

12 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα πραγματεύεται την «τέχνη της υπέρβασης» στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Το υπερβατικό λειτουργεί ως ερευνητικός μηχανισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται δημιουργικά, στοχαστικά, κριτικά. Ταυτόχρονα, το μάθημα εμβαθύνει στην έννοια της υπερβατικότητας στο πλαίσιο της σύγχρονης ψηφιακής κουλτούρας, με στόχο τη σύνδεση της θεωρίας με
την κατανόηση της χωρικής εμπειρίας και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
Η έννοια της «υπέρβασης» χρησιμοποιείται τόσο ως εύρημα όσο και
ως σχεδιαστική τακτική. Μέσα από τη διερεύνηση και την κριτική επανεκτίμηση φαινομένων του
σύγχρονου ψηφιακού πολιτισμού, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τις τεχνολογικές καινοτομίες, τα κολοσσιαία διαδικτυακά brands και συνάμα τις χωρικές επικράτειες τους οι οποίες
χαρακτηρίζονται από υπερβατικά, υπεράνθρωπα ή υπερβολικά χαρακτηριστικά. Το μάθημα επιδιώκει κατόπιν το δημιουργικό αναστοχασμό επάνω σε ζητήματα οντολογίας της ψηφιακής χωρικής
εμπειρίας που τα συνοδεύει, της τεχνο–ουτοπίας, της εταιρικής, ή μη, ψηφιακής τους ταυτότητας,
και άλλων εννοιών και φαινομένων της «εποχής του πυριτίου», και επιχειρεί εν τέλει να μεταφράσει
την ατμόσφαιρα της υπερβατικής τους ταυτότητας σε χώρο. Οι σπουδαστές καλούνται, μέσα από
την έρευνα και τον σχεδιαστικό πειραματισμό να επινοήσουν σενάρια, να συντάξουν χωρικές μεταφορές, να οργανώσουν κτιριολογικά προγράμματα και να αποδώσουν εν τέλει την ολοκληρωμένη
αφήγηση ενός σύγχρονου υπερβατικού κτίσματος.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Υπερβατικότητα, Ψηφιακός Πολιτισμός, Διαδίκτυο,
Εταιρική Ταυτότητα, Μεταφορά

08EM20

Ch. Christopoulou, A. Alexopoulou (past teach. staff), A. Lada–Chatzopoulou (prof. emer.) 12 ECTS

ARCHITECTURE OF SPECIALISED BUILDINGS
SPACES OF TRANSCEDENCE AND DIGITAL CULTURE

Α. Malakasioti (NSRF scholarship)

08EM22
12 ECTS

Course Content (Syllabus) → The course deals with the "art of transcendence" in architectural design.
The ‘transcendental’ constitutes a research mechanism which is being used creatively, speculatively,
critically. The course focuses on the notion of transcendence in the context of contemporary digital
culture, aiming at linking theory with spatial experience and architectural design.
Throughout the semester, the concept of "transcendence" is used
both as a theoretical finding and as a design tactic. Participants are asked to explore and re–evaluate
phenomena of the modern digital culture, encountering technological innovations, colossal internet
brands and, at the same time, their spatial characteristics infused with transcendental, superhuman
or excessive qualities. On a second level, students are asked to creatively reflect on ontological
issues of digital spatial experience, their techno–utopian features, the corporate identity of big
technological brands, and other concepts and phenomena of the "silicon age", and the way all
these can be translated into a spatial construct. Finally, students are invited, through research and
design experimentation, to invent scenarios, draw up spatial metaphors, organize building projects,
and ultimately deliver a complete narrative of a modern transcendental building.
		
Keywords →
Transcendence, Digital Culture, Internet, Brand Identity, Metaphor

EN

Course Content (Syllabus) → The studio seeks to investigate the possibilities of a common conceptual
and methodological framework, within which urban and architectural design and landscape planning
Scales and time–spans are addressed in tandem, with a view to re–negotiating social and spatial
urban identities. It aims at the identification, investigation and design constitution of contemporary
socio–spatial identities within the condition of urban sprawl. The suburban areas are enhanced as
dynamic, multi–faceted and mutated fields of social, environmental and social dimensions. Personal
and collective forces apply local and global patterns of developments which continuously transforms
them the urban edge by means of dis–continuities, ruptures, displacements, contradictions,
uncertainties. Dispersed urbanized areas at the edge of the city are to be rediscovered. In such
transitional places, urban boundaries–internal and external, natural and constructed, physical and
non–physical, social or environmental–are negotiated. Thus, it’s the studio’s objective to investigate
design strategies, combining different layers of intervention that could produce forms of urbanity or
create diffuse or off–centre centralities, re–instigating or unravelling different identities of the place.
The studio involves in situ survey and analysis of different qualities and
identities of the place in question, and the subsequent drafting of scenarios of spatial and social
transformations and architectural interventions (Scales 1:5000–1:200). The course teaching team
considers the studio as a framework of design response to the contemporary urban challenges in the
condition of crisis, a sequel of activity in former diploma studios: ‘Transitional Places’–‘Negotiating
urban boundaries’.
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Το εργαστήριο αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ενός ενιαίου
εννοιολογικού και μεθοδολογικού πεδίου, στο οποίο τίθενται ταυτόχρονα οι κλίμακες και οι χρόνοι του αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού και της πολεοδομίας του τοπίου. Στοχεύει στην
αναγνώριση, διερεύνηση και σχεδιαστική συγκρότηση σύγχρονων χωρικο–κοινωνικών ταυτοτήτων
στη συνθήκη της αστικής διάχυσης. Ο περιαστικός χώρος αναδεικνύεται ως ένα δυναμικό, πολύ–
επίπεδο και μεταβαλλόμενο πεδίο με κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές διαστάσεις. Οι
διάσπαρτα αστικοποιημένες περιοχές της άκρης της πόλης ανακαλύπτονται εκ νέου καθώς νέες
ατομικές και συλλογικές δυνάμεις δρουν εφαρμόζοντας τοπικά και παγκόσμια πρότυπα ανάπτυξης και τις μετασχηματίζουν διαρκώς με «α–συνέχειες», «ρήξεις», «εκ–τοπίσεις», «αντι–φάσεις»
και «α–σάφειες». Εντούτοις, στόχος του εργαστηρίου είναι να διερευνήσει, σε διαφορετικά επίπεδα προσέγγισης, όπως τίθενται διαδοχικά και ταυτόχρονα, «ιδρυτικές» χωρικές συγκροτήσεις,
πλαίσια και στρατηγικές σχεδιασμού. Το ζήτημα των ορίων και των πεδίων, εσωτερικών και εξωτερικών, φυσικών και τεχνητών, υλικών και φαντασιακών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών τίθεται
στο πλαίσιο της ανακάλυψης, του επαναπροσδιορισμού, της επιδιόρθωσης, της ανακατασκευής
του τόπου αλλά και της επινόησης νέων καθημερινών πρακτικών, εν τέλει, της ανάδυσης νέων
μορφών αστικότητας.
Οι φοιτητές και φοιτήτριες επεξεργάζονται σε ομάδες θέματα αστικού σχεδιασμού σε περιοχή στην άκρη της πόλης με χαρακτηριστικά μετάβασης, αστικής έντασης
ή υποβάθμισης, αδρανών φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων, πολυ–πολιτισμικότητας, πολεοδομικής αβεβαιότητας και αυτό–οργάνωσης σε κλίμακες από 1:5000 έως 1:200. Η διδακτική
ομάδα του εργαστηρίου αντιμετωπίζει το εργαστήριο ως πλαίσιο σχεδιαστικής ανταπόκρισης στις
σύγχρονες αστικές προκλήσεις στις συνθήκες της κρίσης σε συνέχεια της δραστηριότητας των
παρελθόντων εργαστηρίων διπλώματος–εμβάθυνσης ‘Μεταβατικοί Τόποι’–‘Αστικός Σχεδιασμός
στα Όρια της Πόλης’.

Α. Μαλακασιώτη (υπότροφος ΕΣΠΑ)

08EM22
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΊ ΧΏΡΟΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Χ. Χριστοδούλου, Α. Αλεξοπούλου (διατ. καθ.), Α. Λαδά–Χατζοπούλου (ομοτ.)

08EM20

GR

ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ:
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥΣ

Περιεχόμενο Μαθήματος → “The monsters are real, and we should open our eyes and ears to
understand what they have to tell us about modernity”
Antonio Negri and Michael Hardt, Commonwealth, 2011
Η πορεία της αρχιτεκτονικής δημιουργίας έχει καθοριστεί σε μεγάλο
βαθμό από την εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων. Αυτοί οι κανόνες, είτε έχουν να κάνουν με την
υλική της φύση–στατικότητα, αντοχή, φθορά κτλ–είτε έχουν να κάνουν με το πολιτιστικό και κοινωνικό τους πλαίσιο–λειτουργικότητα, έκφραση νοήματος κτλ–καθορίζουν τη συντριπτική πλειοψηφία της παραγόμενης αρχιτεκτονικής˙ είναι αυτοί που της επιτρέπουν να κάνει σταθερά βήματα και
να εξελίσσετε. Τα άλματα όμως, τα σημεία τομής, εκεί όπου η αντίληψή μας για τι μπορεί να είναι
χώρος και αρχιτεκτονική αλλάζουν, συμβαίνουν πάντα στα σημεία υπέρβασης. Όταν η σκέψη και
κυρίως ο σχεδιασμός των αρχιτεκτόνων καταφέρνει να λειτουργήσει εκτός αυτών των κανόνων˙
χωρίς απαραίτητα να τους αναιρέσει, αλλά κυρίως με το να βγει έξω από το πλαίσιο που ορίζουν.
Στόχος του εργαστηρίου είναι να ωθήσει τους φοιτητές να πειραματιστούν με την αρχιτεκτονική και την διαδικασία παραγωγής της. Δηλαδή, να ανοίξουν τα σημεία πρόσληψής τους προς στοιχεία που πολύ πιθανά υπό άλλες συνθήκες να τα απέρριπταν ή
προσπερνούσαν: τα ‘τέρατΑ εκείνα που πιθανά να είναι άσκημα, ασχεδίαστα, τυχαία, φθαρμένα ή
εγκαταλειμμένα–με χαρακτηριστικά δηλαδή στα οποία συνήθως ο σχεδιασμός γυρνάει την πλάτη
και να τα χρησιμοποιήσουν ως σημείο έναρξης του σχεδιασμού. Μέσα από αυτά, την κατανόηση,
επεξεργασία και μετάλλαξή τους, πιθανά να προκύψουν νέες αρχιτεκτονικές διαδρομές.

GR
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ARCHITECTURE IN EXCESS:
SPACES OF INFORMATION, RECREATION AND DESIRE

D. Gourdoukis (NSFR scholarship)
Guest critics: Areti Damvopoulou, architect. Lenia Steliou, architect

09EM10
12 ECTS

The students are asked to work simultaneously on the different Scales that their project addresses,
from its relation to the city structure to fabrication details, so as their design will emerge through the
relations that will arise in the process, instead of relying in some predefined, abstract idea. An extra
focus will be placed on the tectonic elements of each project in an attempt to use them as an active
aspect of the design instead of something that arrives in retrospect. Therefore the students are
expected to develop fabrication methods for the project, whether those methods are conventional
or experimental.
Keywords →
Web →

Architectural design, Design process, Fabrication, Tectonics
www.inxs–monsters.tumblr.com/

EN

Course Content (Syllabus) → “The monsters are real, and we should open our eyes and ears to
understand what they have to tell us about modernity”
Antonio Negri and Michael Hardt, Commonwealth, 2011
The evolution of architectural creation has been defined to a large
extent by the application of specific rules. Those rules, whether related to its material nature–stability,
durability, wear etc–or to its social and cultural surroundings–functionality, meaning etc.–define the
vast majority of the produced architecture of any time; it is those rules that allow architecture to
move forward with small steps and to evolve. The breakthroughs however, the points of rapture,
happen when our understanding of what architecture and space can be, change. At the points
of transcendence. When the ways of thinking and, mainly, the design of the architects manages
to operate external to those rules; without necessarily undoing them, but by stepping outside the
framework that they define.
Aim of the studio is to encourage the students to experiment with
architecture and the process of its production. In other words, to open their perception to elements
that would normally be dismissed or overlooked: those ‘monsters’ that might be ugly, non–designed,
random, worn or abandoned–equipped with properties that design usually tries to avoid–and
use them as a point of departure for their design. Through those ‘monster’, their understanding,
modulation and transformation, new architectural directions might arise.

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
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ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

12 ECTS

Οι φοιτητές καλούνται να δουλέψουν ταυτόχρονα και από την αρχή της διαδικασίας σε όλες τις
κλίμακες που αφορούν τον σχεδιασμό του θέματός τους, από τη σχέση του με την πόλη μέχρι τις
κατασκευαστικές λεπτομέρειες, έτσι ώστε ο σχεδιασμός να αναδυθεί μέσα από τις σχέσεις που
θα προκύψουν και όχι από κάποια προκαθορισμένη, αφηρημένη ιδέα. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί
στην κατανόηση των δομικών στοιχείων κάθε πρότασης έτσι ώστε αυτά να συμμετάσχουν ενεργά
στο σχεδιασμό αντί να προστεθούν στο τέλος. Επομένως, είναι ζητούμενο το κάθε θέμα να εμπεριέχει και τις λογικές κατασκευής του, ανεξάρτητα από το πόσο συμβατικές ή όχι είναι αυτές.
Συμμετέχουν: Αρετή Δαμβοπούλου, Αρχιτέκτων. Λένια Στέλιου, Αρχιτέκτων.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Σχεδιαστική διαδικασία, Κατασκευή

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Δ. Γορδούκης (υπότροφος ΕΣΠΑ)
Συμμετέχουν: Αρετή Δαμβοπούλου, Αρχιτέκτων. Λένια Στέλιου, Αρχιτέκτων.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΘ ΎΠΕΡΒΟΛΗΝ:
ΤΟΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η κριτική επανεξέταση αστικών
παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στον ευρωπαϊκό χώρο από το 2000 και μετά,
έχοντας σαφή προσανατολισμό στην προώθηση της βιωσιμότητας των πόλεων Η διαδικασία επεξεργασίας του θέματος ισοδυναμεί με διαδικασία ‘αντίστροφης μηχανικής’ (reverse engineering)
που καλούνται να διαχειριστούν οι φοιτητικές ομάδες σε δυο φάσεις, καθεμία διάρκειας 6 εβδομάδων ως εξής:
Α. Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων και περιγραφή του τρόπου
που τέθηκε το ζήτημα στην ομάδα σχεδιασμού (π.χ. αρχική ανάθεση, προέλευση χρηματοδότησης, πολιτική νομιμοποίηση, κλπ.) και στη συνέχεια αποκωδικοποίηση της διαδικασίας που ακολούθησε η διατύπωση της πρότασης (π.χ. τεχνικές αναλυτικής τεκμηρίωσης, διάγνωσης και λήψης
αποφάσεων, καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων, σχεδιαστικές αρχές, κλπ.).
Β. Κριτικός επανασχεδιασμός της αρχικής πρότασης με αξιολόγηση
εναλλακτικών προτάσεων ως προς κρίσιμες παραμέτρους λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού που
απαντούν στα ζητήματα που εντοπίστηκαν από την αξιολόγηση στην προηγούμενη φάση. Ο επανασχεδιασμός αξιολογείται εκ νέου ως προς την προώθηση της βιωσιμότητας με την αποτίμηση
των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων της νέας πρότασης και των πιθανών δυσκολιών που θα
μπορούσαν να εμφανιστούν κατά την υλοποίησή της.
Το μάθημα περιλαμβάνει την παρακολούθηση video διαλέξεων από
ειδικούς και συζητήσεις σε ευρύ φάσμα γενικών και ειδικών θεμάτων. Επίσης έχουν προσκληθεί
για διαλέξεις η Γεωργία Γεμεντζή, Δρ Αρχιτέκτων–Πολεοδόμος, η Αθηνά Γιαννακού, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ, η Μάγδα Πιτσιάβα, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, και η Νατάσα Τασοπούλου, Δρ Πολεοδόμος–Χωροτάκτης.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αστικές Παρεμβάσεις, Βιώσιμες Πόλεις, Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=3820

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Ν. Καλογήρου, Σ. Λεφάκη, Α. Πάκα, Π. Τζώνος (ομοτ.)

12 ECTS

09EM12

12 ECTS

Course Content (Syllabus) → The course focuses on the duality of the nature of museums:
both shells and receptors of the museum exhibition and, moreover, exhibition spaces that express the
meanings of a narrative, which is, nevertheless, based on available, or even hypothetically exhibits.
Hence, the main focus of the studio course lies on the exploration / identification of the possibilities
and limitations offered by exhibition narratives in the formation of the main architectural concept of
the museum building.
The design studio’s topic is the architectural and exhibit design of
Thessaloniki’s Museum of Architecture. The topic demands the design of the museum and of its
hypothetical contents, aiming at producing a holistic narrative of Thessaloniki’s architecture. The
exhibition can focus on the recent architectural history, but should also intend to present the
manifold urban transformations of the city and its architecture over time, through three different
conceptual narrative themes: the history of the city, the structure and transformations of the urban
fabric and, ultimately, the architecture of its buildings. In the process of formulating the museological
exhibition narrative, the aforementioned themes will be synthesized by students in order to highlight
their layering and inter–relations. Based on this starting point, students are invited to develop their
own comprehensive museological narrative and to express it through the concept design of the
building / shell. The studio assigns particular importance on how meanings / notions/ ideas, among
other parameters, affect the spatial configuration of both exhibition and building.
		
Keywords →
New museology, theory of material culture, interpretation of the
cultural product, conceptual–museological design, museum design
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=5821

EN

Course Content (Syllabus) → The course is based upon the critical reassessment of already
implemented urban projects in Europe. The selected projects are relatively recent (after 2000)
and aim to promote sustainable urban development. Student work resembles a process of reverse
engineering and is divided into two 6–week stages as follows:
A:
Collection of information on the decision making process, the design
process and the implementation process (e.g. assignment, finance, mandate, etc.). Analysis of the
technical aspects of the above processes, including documentation, auditing, strategic decision–
making, comparison of alternatives, etc.
B:
Critical redesigning of the project after the evaluation of alternative
solutions, especially in areas where the projects have failed or diverge from the initial objective to
promote sustainable urban living. The final proposal is reevaluated in relation to its positive and
negative consequences that may emerge during its implementation.
The course includes the viewing of video lectures by urban experts and
extensive discussions on both general issues and specific projects as well as invited lectures by
Georgia Gemenetzi, Dr Architect–Planner, Athena Yiannakou, Associate Professor, Dep. of Spatial
Planning and Development AUT, Magda Pitsiava, Professor, Department of Civil Engineering, AUT,
and Anastasia Tasopoulou, Dr Spatial Planner.
		
Keywords →
Urban Interventions, Sustainable Cities, Urban Planning
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=3820

N. Kalogirou, S. Lefaki, A. Paka, P. Tzonos (prof. emer.)
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E. Athanasiou		

12 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα δίνει έμφαση στη θεώρηση του μουσείου τόσο ως κελύφους και υποδοχέα της μουσειακής έκθεσης, όσο, και κυρίως, ως εκθεσιακού χώρου που εκφράζει
τα νοήματα ενός εκθεσιακού αφηγήματος, το οποίο ωστόσο στηρίζεται σε διαθέσιμα, έστω και
υποθετικά εκθέματα. Δηλαδή, θα διερευνηθούν ο ρόλος και τα όρια που έχει, στη συγκρότηση της
κεντρικής αρχιτεκτονικής ιδέας κατά το σχεδιασμό ενός μουσείου αλλά και της έκθεσης σε αυτό,
το εκάστοτε εκθεσιακό αφήγημα. Το συνθετικό θέμα αφορά τον αρχιτεκτονικό και εκθεσιακό σχεδιασμό ενός Μουσείου Αρχιτεκτονικής της Θεσσαλονίκης.
Η επιλογή του θέματος στόχο έχει το σχεδιασμό ενός μουσείου αλλά
και ενός υποθετικού εκθεσιακού περιεχομένου, ώστε να παρουσιαστεί το αφήγημα της αρχιτεκτονικής της Θεσσαλονίκης. Η έκθεση επικεντρώνεται στην πρόσφατη αρχιτεκτονική ιστορία της,
αλλά παράλληλα έχει πρόθεση να παρουσιάσει τους πολλαπλούς αστικούς μετασχηματισμούς
της πόλης και της αρχιτεκτονικής της διαχρονικά, μέσα από τρεις επιμέρους νοηματικούς αφηγηματικούς άξονες: την ιστορικότητα της πόλης, την δομή και τους μετασχηματισμούς του αστικού ιστού και τέλος την αρχιτεκτονική των κτιρίων της. Οι άξονες αυτοί θα πρέπει, στο πλαίσιο
διαμόρφωσης του μουσειολογικού εκθεσιακού αφηγήματος, να συντεθούν από τους φοιτητές,
αναδεικνύοντας την μεταξύ τους πολυεπίπεδη σχέση. Οι φοιτητές, στη βάση των τριών παραπάνω κύριων συνιστωσών, καλούνται να αναπτύξουν το δικό τους συνολικό μουσειολογικό νοηματικό
αφήγημα και να το εκφράσουν στην κεντρική αρχιτεκτονική ιδέα τόσο του κελύφους, όσο και της
έκθεσης. Ιδιαίτερη σημασία στο μάθημα δίνεται στον τρόπο με τον οποίο το νόημα, μεταξύ άλλων
παραμέτρων, επιδρά στη χωρική συνθετική διαμόρφωση τόσο της έκθεσης, όσο και του κτιρίου.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Νέα Μουσειολογία, Θεωρία Υλικού Πολιτισμού, Ερμηνεία
Πολιτιστικού Προϊόντος, Νοηματικός– Μουσειολογικός Σχεδιασμός,
Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθεσεων
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=5821

MUSEUM AND EXHIBITION DESIGN

URBAN PLANNING INTERVENTIONS FOR SUSTAINABLE CITIES 09EM11

09EM12
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09EM11
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ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Ε. Aθανασίου		

GR

12 ECTS

09EM15

12 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → lab _42> Η απάντηση σε ένα ερώτημα είναι σε μέρες ανθρώπινης,
πολιτιστικής και οικολογικής κρίσης, το ίδιο ευάλωτη όσο και η εγκυρότητα του ίδιου του ερωτήματος. Το lab_42 επικεντρώνεταιστην επινόηση ερωτημάτων της αρχιτεκτονικής του μετα–ανθρωποκαινού μέσα από μια κριτική στάση απέναντι στο σχήμα Ουτοπία_ευτοπία_δυστ/ρ/οπία και απέναντι στην απομονωτική και παραπλανητική χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ως αυτοσκοπού και
πανάκειας. Το εργαστήριο σχεδιασμού θα επικεντρωθεί τόσο στον προσδιορισμό του ερωτήματος
μιας αρχιτεκτονικής που θα έρθει, όσο και στον προσδιορισμό μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού που
ως εξατομικευμένη θα είναι το εγχείρημα και ο στόχος κάθε φοιτητή/τριας ξεχωριστά. Ενδιάμεσο
ερώτημα του εργαστηρίου θα αποτελέσει ο επαναπροσδιορισμός και η ριζοσπαστικοποίηση της
χρήσης τόσο των σύγχρονων όσο και των λιγότερο σύγχρονων, ψηφιακών και αναλογικών μέσων,
τεχνικών και τεχνολογιών καθώς και η αποσαφήνιση και διερεύνηση του ρόλου τους τόσο σε σχέση με την ανάπτυξη της σύγχρονης προβληματικής του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού όσο και της
μεθοδολογίας του όχι μόνο ως εργαλείου αναπαράστασης αλλά και ως μέσου έρευνας.
Κρίσιµα ζητήµατα που θα εξεταστούν: ❶ Η προβληματική της έννοιας
της κλίμακας τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο επέμβασης. Συνέπειες, προκαταλήψεις και προϋποθέσεις που μεταφέρονται στο σχεδιασμό. ❷ Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός ως ορίζοντας για την κατανόηση των αστικών αντιπαραθέσεων και των πολιτιστικών διαφορών. ❸ Η υλικότητα ως πεδίο ετερόκλητων συγκλίσεων.
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FIXES, FLUXES, FUTURES

A. Kalfopoulos		

09EM14

12 ECTS

UTOPIA_EUTOPIA_DYST/R/OPIA

M. Voyatzaki

09EM15

12 ECTS

Course Content (Syllabus) → The answer to a question in times of human, cultural and ecological
crises is as vulnerable as the validity of the question itself. Lab_42 focuses on the invention of
questions of architecture in the post–antrhpocene through a critical stance towards the scheme
utopia_eutopia_dyst/r/pia and towards the isolating and deceptive use of contemporary technologies
as ends in themselves, as panaceas. The design module also focuses on defining questions on
the architecture to come, as well as on a design methodology that, as individuated, will be the
pursuit and the project of each individual student. Ultimate aim of the studio will be to redefine and
radicalise contemporary inasmuch as less contemporary, digital and analogue media, techniques
and technologies as well the clarification and expansion of their role in relation to the development
of a contemporary problematic on architectural design inasmuch as its methodology not only as a
representation tool but as a research platform.

EN

Course Content (Syllabus) → «Αrchitecture can become a way of thinking about anything; a discipline
that represents relationships, proportions, connections, effects, the diagram of everything»
Rem Koolhaas
«To change something build a new model that makes the existing
model obsolete»
R. Buckminster Fuller
The studio entitled «Fixes, Fluxes, Futures» aims at designing and
formulating creative proposals and solutions that address multi–level problems in which architectural
thinking and its ability to address complex design problems plays a primary role.
Through the use of mediums, tools, practices and methodologies of
Architectural Design, Strategic Design, Service Design and Design Thinking, the studio «Fixes, Fluxes,
Futures», aims at designing and organizing innovative proposals of spaces and infrastructures,
experiences and services that radically change the way in which specific categories of users their
needs, wishes and multiple behaviors associated with them, are addressed.
In the studio “Fixes, Fluxes, Futures” a specific methodology will be
followed that will includE: different stages of research and planning, individual and team work,
interdisciplinary approaches and creative tools for analysis and synthesis coming from different
fields of research. The participants will work collectively in larger groups during some stages of the
course and individually or in groups of two in other stages. At the end of each stage there will be
presentations and discussions.
		
Keywords →
Architectural Design, Strategic Design, Service Design, Design Thinking
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Περιεχόμενο Μαθήματος → «Αrchitecture can become a way of thinking about anything; a discipline
that represents relationships, proportions, connections, effects, the diagram of everything»
Rem Koolhaas
«To change something build a new model that makes the existing
model obsolete»
R. Buckminster Fuller
Το εργαστήριο «Fixes, Fluxes, Futures» στοχεύει στο σχεδιασμό και
στη διατύπωση δημιουργικών προτάσεων και λύσεων που απαντούν σε πολυεπίπεδα προβλήματα
στα οποία η αρχιτεκτονική σκέψη και η ικανότητά της να αντιμετωπίζει σύνθετα σχεδιαστικά προβλήματα μπορεί να παίξει πρωταρχικό ρόλο.
Μέσα από τη χρήση μέσων, εργαλείων, πρακτικών και μεθοδολογιών
του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, του Στρατηγικού Σχεδιασμού, του Σχεδιασμού Υπηρεσιών και του
Design Thinking, το εργαστήριο «Fixes, Fluxes, Futures», στοχεύει στο σχεδιασμό και την οργάνωση
καινοτόμων προτάσεων χώρων και υποδομών, εμπειριών και υπηρεσιών που αλλάζουν ριζικά τον
τρόπο με τον οποίο αυτές απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών, «απαντούν» στις
ανάγκες τους και στις επιθυμίες τους και στις πολλαπλές συμπεριφορές που συνδέονται με αυτές.
Στο εργαστήριο Fixes, Fluxes, Futures ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία που περιλαμβάνει: διαφορετικά στάδια έρευνας και σχεδιασμού, ατομική και συλλογική
εργασία, διεπιστημονική προσέγγιση και δημιουργικά εργαλεία ανάλυσης και σύνθεσης από διαφορετικά πεδία. Στο εργαστήριο ζητείται από τους συμμετέχοντες να δουλέψουν σε κάποια στάδια
συλλογικά σε μεγαλύτερες ομάδες και σε άλλα στάδια ατομικά ή σε ομάδες των δύο. Με το πέρας
κάθε σταδίου αλλά και κατά τη διάρκεια τους γίνονται ενδιάμεσες παρουσιάσεις και συζητήσεις.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Στρατηγικός Σχεδιασμός,
Σχεδιασμός Υπηρεσιών, Design Thinking

ΟΥΤΟΠΙΑ_ΕΥΤΟΠΙΑ_ΔΥΣΤ/Ρ/ΟΠΙΑ

Μ. Βογιατζάκη		

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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FIXES, FLUXES, FUTURES

A. Καλφόπουλος		
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Συνθετικό εργαστήριο εμβάθυνσης και πειραματισμού στην σύνθεση.
Δίνει έμφαση στην συγκρότηση του concept και της συνθετικής λογικής, με στόχο τον συνολικό
σχεδιασμό που λαμβάνει υπ’ όψιν τις πολλαπλές παραμέτρους που συγκροτούν το αρχιτεκτονικό
έργο σε συνδιασμό με τα δεδομένα του προβλήματος όπως τίθενται σε ένα διεθνή διαγωνισμό.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικίωση των φοιτητών/τριών με τον σχεδιασμό ενός θέματος
μεγάλης κλίμακας, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων ενός διεθνούς διαγωνισμού.Το εργαστήριο διερευνά σχέσεις της αρχιτεκτονικής αφήγησης με τον χώρο, την μορφή, το πρόγραμμα και τον
τόπο μέσα από τον σχεδιασμό ενός Κτιρίου Γραφείων μεγάλης κλίμακας. Το concept ως συνθετική
αφετηρία και η διαδικασία συγκρότησης της αρχιτεκτονικής συνθετικής δομής θα βρίσκεται σε
συνομιλία με τα δεδομένα ενός διεθνούς αγωνοθέτη.
Το συνθετικό θέμα αφορά διεθνή διαγωνισμό για Κτίριο Γραφείων. Θα
δοθεί έμφαση σε ζητήματα προγραμματικής και χωρικής οργάνωσης και θα συζητηθούν έννοιες
όπως ταυτότητα και εικονικότητα.Ο σχεδιασμός θα γίνει σε επίπεδο προμελέτης, με ετοιμασία
ντοσιέ παρουσίασης Α❸
Το μάθημα θα έχει την μορφή studio σε συνδυασμό με workshop.
Χρήση πολλαπλών σχεδιαστικών μέσων με έμφαση στην τρισδιάστατη απεικόνιση μέσω ψηφιακών
μοντέλων και μακέτας εργασίας ως εργαλεία αναπαράστασης και διερεύνησης από το επίπεδο
του concept έως την τελική πρόταση.
		
Διδακτική ομάδα →
Βανέσσα Τσακαλίδου, MArch in Architectural Design UCL, Δρ. ΑΠΘ
Ερμής Αδαμαντίδης, MSc in Adaptive Architecture and Computation
Δομινίκη Δαδάτση, MArch in Architecture & Urbanism, AA
Τάσος Κωτσιόπουλος, Ομ.Καθ. ΑΠΘ, Prof. Holm Kleinmann

INTERNATIONAL COMPETITION: OFFICE COMPLEX

R. Sakellaridou, V. Tsakalidou

09EM16

12 ECTS

EN

Course Content (Syllabus) → Advanced design studio. It focuses on design concept structuring and
experimentation, aiming at design that can address the requirements of an international competition.
It explores interrelationships among architectural narrative with place, space, form and program
through the design of a large Scale Office Complex. The brief will address the requirements of an
international competition for the design of the Headquarters of a large company. Emphasis will be
given to notions such as programmatic and spatial structure, as well as identity and iconicity.
Design will be on level of preliminary study, with the production of an
A3 dossier as the final presentation. The ability to use multiple means and programmes is required,
while the use of working models is strongly encouraged.
		
Teaching group →
Hermes Adamantidis, MSc in Adaptive Architecture and Computation
Dominique Dadatsi, MArch in Architecture & Urbanism, AA,
Prof. emeritus Tassos Kotsiopoulos, Prof. Holm Kleinmann
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Crucial issues to be examined: ❶ crises of the real ❷ growth contexts for an architecture to come.
Zones of sympathy of innovative architectural expressions, vocabularies and materials for the
formation of novel/revealing spatiotemporal experiences. Anonymous materials, logics of /r/robotics,
machine learning ❸ investigation of the need for personal expression and creation of a personal
architectural vocabulary 1 redefinition of existing mythical constructions (the myth of the ecological,
the digital, the analogue, the traditional, the t/r/opic, the global, the local, identity, creation, innovation,
transdisciplinarity, subjectivity, objectivity, hyper–textuality, bottom–up_top–down, Internet of Things,
Big Data, posthuman, non–human, etc.
		
Teaching group →
Antonis Moras, Architect, AUTh, MSc National Technical University of
Athens, PhD candidate, School of Architecture, AUTh
Dimitris Gourdoukis_Architect, PhD AUTh, MSc St. Louis Washington
Eftihis Efthimiou, Teaching assistant, School of Architecture, University
of Thessaly | Computational Instructor στο DecodeFabLab)
Katerina Saraptzian, Architect AUTh, MSc Bartlett UCL, Adaptive
Architecture, PhD Candidate AUTh
Ioanna Symeonidou, Lecturer, Institute of Architecture and Media,
TU Graz. Architect, PhD candidate AUTh, MSc in Emergent
Technologies and Design, AA
Fotis Vasilakis, Architect AUTh, MArch, MSc, IaaC Barcelona
		
Keywords →
Individuation, personalisation, otherness, variation, materiality,
open–ended, anonymous materials, juxtaposition, conflicts,
anthropocene, alienation, speculative design, the new normal
Web →
www.nomad–rnd.Web.auth.gr/lab_42/

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Ε. Σακελλαρίδου, Β. Τσακαλίδου

GR

Πλαίσιο / προσδοκίες / επιθυµίες: ❶ (Ανταπο)κρίσεις του πραγματικού. ❷ Περιγράμματα μιας αρχιτεκτονικής που έρχεται. Ζώνες συμπάθειας νέων αρχιτεκτονικών εκφράσεων, λεξιλογίων και
υλικών για τη διαμόρφωση πρωτοφανών / αποκαλυπτικών χωρικών εμπειριών. Ανώνυμα υλικά,
λογικές /ρ/ομποτικής, μηχανική (εκ)μάθηση. ❸ Διερεύνηση της ανάγκης προσωπικής έκφρασης
και δημιουργίας προσωπικού αρχιτεκτονικού λεξιλογίου. ❹ Επαναπροσδιορισμός υφιστάμενων κατασκευασμένων μύθων (μύθος του οικολογικού, του ψηφιακού, του αναλογικού, του βιολογικού,
της παράδοσης, της τ/ρ/οπικότητας, της παγκοσμιοποίησης, της ταυτότητας, της δημιουργίας,
της καινοτομίας, της διεπιστημονικότητας, της υποκειμενικότητας, της αντικειμενικότητας, της
υπερκειμενικότητας, του bottom–up και του top–down, του Internet of Things, των Big Data, του
μετα–ανθρώπου (posthuman), του μη–ανθρώπινου (nonhuman).....)
		
Συνεργάτες →
Αντώνης Μόρας, Αρχιτέκτονας ΑΠΘ, MSc ΕΜΠ, Υ/Διδάκτωρ ΑΠΘ
Δημήτρης Γουρδούκης Διδάκτορας ΑΠΘ, Αρχιτέκτονας ΑΠΘ,
MSc St. Louis Washington
Φώτης Βασιλάκης, Αρχιτέκτων ΑΠΘ, MArch, MSc IaaC Barcelona
Ευτύχης Ευθυμίου, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Computational Instructor στο
DecodeFabLab
Κατερίνα Σαραπτζιάν, Αρχιτέκτονας ΑΠΘ, MSc Bartlett UCL Adaptive
Architecture, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ
Ιωάννα Συμεωνίδου Αρχιτέκτονας ΑΠΘ, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ,
University Lecturer at the Institute of Architecture and Media, TU Graz
MSc in Emergent Technologies and Design, ΑΑ
		
Λέξεις κλειδία →
προσωπικοποίηση, εξατομίκευση, ετερότητα, ποικιλότητα,
υλικότητα, open–ended, ανώνυμα υλικά, αντιπαράθεση, σύγκρουση,
ανθρωπόκαινο, alienation, speculative design, the new normal
Web →
www.nomad–rnd.Web.auth.gr/lab_42/
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6 ECTS

01ΕΕ10
02ΕΕ10
03ΕΕ10
04ΕΕ10
05ΕΕ10
06ΕΕ21
06ΕΕ22
07ΕΕ10
07ΕΕ20

EN

MEANS OF REPRESENTATION IN ARCHITECTURE
CONSTRUCTION MATERIALS & BUILDING TECHNOLOGY
ENVIRONMENTAL DESIGN
INTRODUCTION TO RESTORATION OF HISTORICAL BUILDINGS
URBAN PLANNING
INDUSTRIAL DESIGN
INTERIOR DESIGN: AN INTERIOR FOR ARCHITECTURE
LANDSCAPE DESIGN OF URBAN OPEN SPACES
MUSEOLOGY: MUSEUM DESIGN
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ [ΕE]
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
INTRODUCTORY/
SPECIALIZATION
STUDIOS [EE]

129

EN

07ΕΕ10
07ΕΕ20

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

01ΕΕ10
02ΕΕ10
03ΕΕ10
04ΕΕ10
05ΕΕ10
06ΕΕ21
06ΕΕ22
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ΜΈΣΑ ΑΝΑΠΑΡΆΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ 1
ΥΛΙΚΆ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΏΝ ΚΤΙΡΊΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ:
ΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΤΟΠΊΟΥ ΑΣΤΙΚΏΝ ΥΠΑΊΘΡΙΩΝ ΧΏΡΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΊΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΜΟΥΣΕΊΟΥ
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10 ώρες/εβδ. (5+5)		
6 ECTS
Γνωστικό Αντικείμενο →
Επιτόπια έρευνα, αποτύπωση, τεκμηρίωση, ανάλυση / αρχές, μέθοδοι, σύγχρονες προσεγγίσεις και πρακτικές αποκατάστασης, ανα σχεδιασμού και επανάχρησης
ιστορικών κτιρίων.
Στόχευση →
Εισαγωγή στην τεκμηρίωση ιστορικών / υπαρκτών κατασκευών–κτιρίων και συνόλων, αποκατάσταση–επανάχρηση, σχεδιασμός σε ιστορικό περιβάλλον.
		
1:500–κατασκευαστικές λεπτομέρειες

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
5ο Εξάμηνο, Χειμερινό
10 ώρες/εβδ. (5+5)		
6 ECTS
Γνωστικό Αντικείμενο →
Αναλυτικές και συνθετικές μέθοδοι, επίπεδα, εργαλεία, θεσμικό πλαίσιο, σύγχρονες προσεγγίσεις και πρακτικές του πολεοδομικού σχεδιασμού / βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ρυθμίσεις, πολεοδομική οργάνωση, ρυμοτομία.
Στόχευση →
Ανάπτυξη, σύνταξη, απεικόνιση προτάσεων,επαλληλία σχεδίων.
		
1:20.000–1:000
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟY–ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 6ο–8o Εξάμηνο, Εαρινό
10 ώρες/εβδ. (5+5)		
6 ECTS
Γνωστικό Αντικείμενο →
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, σχεδιασμός αντικειμένου, σχεδιασμός πρότυπων προϊόντων, σχεδιασμός διαδραστικών εφαρμογών & υπηρεσιών, σχεδιασμός επικοινωνίας
Στόχευση →
Ανάλυση, σύνθεση, εξέλιξη, εννοιολογική και σχεδιαστική τεκμηρίωση προτάσεων σχεδιασμού.
1:100–1:1

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
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REPRESENTATIONS & DEPICTIONS

1st Semester, Winter
10 Hours/week (5+5)		
6 ECTS
Subject →
Representations and depictions media, tools, techniques, conventional
and digital representation systems, descriptive geometry, graphics, visual communication
Objective →
organization and composition of representational drawing, plans and
visual material by means of conventional and digital systems in 2 and 3 dimensions, documentation
in drawings and plans.
Scales 1:50–1:1

RESTORATION & REUSE
REDESIGN OF HISTORIC BUILDINGS

4th Semester, Spring

10 hours/week (5+5)		
6 ECTS
Subject →
In–situ research, survey, documentation, analysis/ principles, methods,
contemporary approaches and practices of restoration, re–design and re–use of historic buildings
Objective →
Introduction to documenting historic/ existing buildings and complexes, restoration–reuse, design in historic environments
Scales 1:500– construction detailing

URBAN PLANNING		
4th Semester, Winter
10 hours/week (5+5)		
6 ECTS
Subject →
Planning by means of analytical and compositional methods, levels,
tools, statutory framework, contemporary approaches and practices of planning cities / sustainable
urban development, regulation, urban strategies, urban structure and urban plans.
Objective →
Development, composition, representation and communication of
urban planning proposals in successive plans
Scales 1:20.000–1:000

ENVIRONMENTAL ENERGY DESIGN
3rd Semester, Winter
10 hours/week (5+5)		
6 ECTS
Subject →
Bioclimatic principles of architectural design, environment friendly
materials and construction, ecology and urban design, interdisciplinary approaches
Objective →
Composition of environmental energy design, interdisciplinary successiveness, conceptual design and documentation in plans.
Scales 1:5000–1:200

INTERIOR DESIGN–INDUSTRIAL DESIGN
6th–8th Semester, Spring
10 hours/week (5+5) 		
6 ECTS
Subject →
Architecture of interior spaces, industrial design of objects, design or
prototypes, design of interactive applications and services, communication design
Objective →
Analysis, composition, evolution, conceptual design, documentation
of proposals in plans		
Scales 1:100–1:1

EN

2nd Semester, Spring
10 hours/week (5+5)		
6 ECTS
Subject →
Structural systems, material, construction technologies, statics, shell,
structure, compositional constructional continuum.
Objective →
Organization and composition of structural solutions, studies of
construction details, documentation in drawings and plans.
Scales 1:100–1:1

MATERIAL & CONSTRUCTION TECHNOLOGIES
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
3ο Εξάμηνο, Χειμερινό
10 ώρες/εβδ. (5+5)		
6 ECTS
Γνωστικό Αντικείμενο →
Βιοκλιματικές αρχές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικά φιλικά υλικά και κατασκευές, οικολογία και αστικός σχεδιασμός, διεπιστημονικές προσεγγίσεις
Στόχευση →
Σύνθεση προτάσεων περιβαλλοντικού ενεργειακού σχεδιασμού, διεπιστημονική επαλληλία, εννοιολογική και σχεδιαστική τεκμηρίωση.
1:5000–1:200

4ο Εξάμηνο, Εαρινό
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ΥΛΙΚΆ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ
2ο Εξάμηνο, Εαρινό
10 ώρες/εβδ. (5+5)		
6 ECTS
Γνωστικό Αντικείμενο →
Δομικά συστήματα, υλικά, κατασκευαστικές τεχνολογίες, στατική συμπεριφορά, κέλυφος, φορέας, πλήρωση, συνθετικό κατασκευαστικό συνεχές (continuum).
Στόχευση →
Οργάνωση και σύνθεση στατικών επιλύσεων, εκπόνηση κατασκευαστικών λεπτομερειών, σχεδιαστική τεκμηρίωση.
1:100–1:1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

GR

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ & ΑΠΕΙΚΟΝΊΣΕΙΣ
1ο Εξάμηνο, Χειμερινό
10 ώρες/εβδ. (5+5)		
6 ECTS
Γνωστικό Αντικείμενο →
Απεικονίσεις και αναπαραστάσεις: μέσα, εργαλεία, τεχνικές, αναλογικά και ψηφιακά συστήματα αναπαραστάσεων, παραστατική γεωμετρία, οπτικη επικοινωνία.
Στόχευση →
Οργάνωση και σύνθεση αναπαραστατικών σχεδίων και οπτικού υλικού, δημιουργία απεικονίσεων με αναλογικά και ψηφιακά μέσα σε 2 και 3 διαστάσεις, σχεδιαστική
τεκμηρίωση.		
1:50–1:1

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΊΑ 		
10 ώρες/εβδ. (5+5)		
Γνωστικό Αντικείμενο →
Σχεδιασμός μουσείου

7ο Εξάμηνο, Χειμερινό
6 ECTS

133

6th/8th Semester, Spring

10 hours/week (5+5)		
6 ECTS
Subject →
Planning and spatial development strategies: methods, levels, tools,
statutory framework, practices
Objective →
Development, composition, representation of a strategic plan
for spatial interventions		
Scales 1:100.000– 1:20.000

LANDSCAPE DESIGN
7th Semester, Winter
10 hours/week (5+5)		
6 ECTS
Subject →
Landscape architecture, open outdoor spaces, built environment and
landscape, landscape urbanism, landart
Objective →
Composition, evolution, conceptual design, documentation
of landscapeproposals in plans
Scales 1:5000–1:100
MUSEOLOGY		
10 hours/week (5+5)		
Subject →
Museum design

7th Semester, Winter
6 ECTS

EN
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SPATIAL PLANNING /
STRATEGIC PLANNING OF METROPOLITAN AREAS
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ
7ο Εξάμηνο, Χειμερινό
10 ώρες/εβδ. (5+5)		
6 ECTS
Γνωστικό Αντικείμενο →
Αρχιτεκτονική τοπίου, υπαίθριοι χώροι, κτισμένο περιβάλλον και τοπίο, τοπιακή πολεοδομία (landscape urbanism), τέχνη τοπίου (landart)
Στόχευση →
Σύνθεση, εξέλιξη, εννοιολογική και σχεδιαστική τεκμηρίωση προτάσεων σχεδιασμού τοπίου και υπαίθριων χώρων.
1:5000–1:100

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

10 ώρες/εβδ. (5+5)		
6 ECTS
Γνωστικό Αντικείμενο →
Προγραμματισμός και στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης, μέθοδοι, επίπεδα, εργαλεία, θεσμικό πλαίσιο, παραδείγματα
Στόχευση →
Ανάπτυξη, Σύνταξη, Απεικόνιση στρατηγικού σχεδίου χωρικών παρεμβάσεων.
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ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ /
6ο–8o Εξάμηνο, Εαρινό
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

GR

6 ECTS

02EE10

6 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Tο μάθηµα Υλικά και τεχνολογίες κατασκευής (02EΕ10), διδάσκεται
στους πρωτοετείς φοιτητές στο δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους. Εισάγει τους φοιτητές μέσω
διαλέξεων, τόσο στις βασικές αρχές του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, όσο και στην κατασκευή και
τη χρήση των δοµικών υλικών. Μέσω εργαστηρίου προχωράει στη συνθετική και την κατασκευαστική πρόταση µιας συµβατικής μονώροφης κατοικίας, µικρής κλίµακας.
Στόχος λοιπόν του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην
κατασκευαστική διάσταση των αρχιτεκτονικών τους προτάσεων. Να κάνει δηλαδή στους φοιτητές
κατανοητή, την άρρηκτη σχέση μεταξύ της συνθετικής πρότασης και της κατασκευής. Η κατανόηση αυτής της σχέσης θα τους επιτρέψει ως επαγγελματίες αρχιτέκτονες να είναι δημιουργικοί
και ανταγωνιστικοί, σε µια αγορά εργασίας που απαιτεί καινοτόμους αρχιτεκτονικές προτάσεις ως
προς τη σύνθεση, την υλικότητα και την κατασκευαστική τους αρτιότητα.
Στο μάθηµα οι φοιτητές καλλιεργούν την ικανότητα επικοινωνίας,
µέσω αναπαράστασης των προτάσεων τους σχεδιαστικά, μέχρι και την κλίµακα κατασκευαστικών
λεπτομερειών σε 1:5 και μέσω του προφορικού λόγου, σε επίπεδο οργάνωσης και ανάπτυξης των
ιδεών και προτάσεών τους. Κατανοούνται έτσι καλύτερα και από το σύνολο του εργαστηρίου, οι
βασικές αρχές της κατασκευής συμβατικών κτιρίων μικρής κλίμακας και οι βασικές ιδιότητες, μορφές και χρήσεις των βασικών δομικών υλικών, προκειμένου να μπορούν να γίνουν οι ανάλογες
επιλογές για µια πλήρη αρχιτεκτονική πρόταση.
Το μάθηµα αυτό αποτελεί τη βάση για τα μαθήματα, που στη συνέχεια
του προγράμματος σπουδών εξετάζουν διεξοδικότερα και πιο σύνθετα τη σχέση αρχιτεκτονικής
πρότασης και κατασκευής, όπως είναι το µάθηµα “Εισαγωγή στο Σχεδιασμό 1 (03ΕΑ10)”.
Οι φοιτητές αξιολογούνται, τόσο µέσα από εξετάσεις στο περιεχόμενο των διαλέξεων του µαθήµατος, όσο και μέσα από το σχεδιαστικό θέμα που εκπονούν στο
εργαστήριο.
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MEANS OF REPRESENTATION IN ARCHITECTURE

S. Vergopoulos, K. Kalara, F. Pagoni

01EE10

6 ECTS

BUILDING CONSTRUCTION AND MATERIALS

V. Vasiliadis, D. Kontaxakis, K. Sakantamis, E. Chrisafidis

02EE10

6 ECTS

Course Content (Syllabus) → The first–year students are introduced to the fundamental principles
of building design either by lectures on the principles of construction and building materials, or
by studio courses in which students will develop their design skills on a small Scale proposal of a
flat–roofed single–storey residence. The goal of this course is to introduce students to the building
aspect of their architectural proposals.
The objective of this course is to clarify the relationship between design
and construction. The comprehension of this relationship and the development of an architectural
proposal, which takes this relationship into consideration will allow them as professional architects
to be creative and competent in a market that requires balance between innovative architectural
proposals (both in design and in materiality) and building integrity.
In this course, students cultivate the ability to communicate (with the
proper use of design conventions) through design representations (the construction detail Scale is
1:5), and through lectures; In these lectures students understand the fundamental principles of small
Scale conventional building construction and learn the properties and types of the basic building
materials, so that they can make the appropriate choices for a complete architectural proposal.
This course is the basis for following courses “Architectural Design 1
(03EA10)”, studying thoroughly the relationship between architectural proposal and construction.
Students are examined either in written examinations or in oral ones by
presenting their projects.

EN

Course Content (Syllabus) → In this course the students learn about the role and the function of
representations in architectural design and familiarize with the techniques of creating them. The
course deals with descriptive methods that support representation in two and three dimensions as
well as with new means of computer aided representations.
The teaching is based on the separation of the types of representation
in different thematic courses and on exercises that relate to each thematic course.
Students are taught freehand drawing, binary picture representation,
orthographic drawing (descriptive geometry), axonometric, perspective and are introduced to three
dimensional modelling in computers.
Each course is divided in two parts. The first shorter part concerns
with the theory for each type of representation and the presentation of the different techniques of
representation. This part is completed after a short discussion on the importance of the specific type
of representation for architectural design. The second part of each course involves projects. The
projects are compulsory and are the basis of the student’s evaluation.
The students are expected to: ❶ Comprehend the triadic relation
between meaning, design object and representation means. ❷ Be able to choose the appropriate
means of representation in relation to the expected outcome. ❸ Gain the skills to use certain
representational techniques within a specific design context. ❹ Attain the practical knowledge of
use and get to know the technicalities of each representational tool
		
Keywords →
Representation Geometry Depiction Drawing
Web →
www.anaparastaseis–auth.blogspot.gr
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα των Μέσων Αναπαράστασης στην Αρχιτεκτονική επιχειρεί
να γνωρίσει στους φοιτητές τη σημασία και λειτουργία των αναπαραστάσεων κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και να τους εξοικειώσει με τις τεχνικές δημιουργίας των. Ασχολείται με τις αναπαραστατικές μεθόδους που υποστηρίζουν την απεικόνιση του χώρου στη δισδιάστατη επιφάνεια
σχεδίασης αλλά και με τα νέα μοντέλα αναπαράστασης που εισάγουν οι υπολογιστές.
Μεθοδολογικά η διδασκαλία βασίζεται στην κατανομή των ειδών αναπαράστασης σε διαφορετικές θεματικές ενότητες μαθημάτων που συνολικά καταλαμβάνουν τη
χρονική διάρκεια ενός εξαμήνου του βασικού μέρους σπουδών των φοιτητών και στη διεξαγωγή
μιας πυκνής σειράς ασκήσεων–θεμάτων κατά αντιστοιχία με τη κάθε ενότητα.
Η θεματολογία περιλαμβάνει το σκίτσο, τα μοντέλα αναπαράστασης
των ψηφιακών εικόνων, το ορθογραφικό σχέδιο (παραστατική γεωμετρία), το αξονομετρικό, το
προοπτικό και εισαγωγή στη τρισδιάστατη μοντελοποίηση στους υπολογιστές.
Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι: ❶ Κατανόηση της
σχέσης αναπαριστώμενου νοήματος, σχεδιαζόμενου αντικειμένου και σχεδιαστικού μέσου. ❷ Ευχέρεια στη επιλογή του καταλληλότερου μέσου αναπαράστασης σε αντιστοιχία με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ❸ Δεξιότητα στη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών αναπαράστασης ❹ Απόκτηση
τεχνικών γνώσεων που σχετίζονται με το επιλεγμένο εργαλείο αναπαράστασης
		
Λέξεις Κλειδιά →
Aναπαράσταση Γεωμετρία Απεικόνιση Σχέδιου
Web →
www.anaparastaseis–auth.blogspot.gr

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Β. Βασιλειάδης, Δ. Κονταξάκης, Κ. Σακαντάμης, Ε. Χρυσαφίδης

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

01EE10

GR

ΜΕΣΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Σ. Βεργόπουλος, Κ. Καλαρά, Φ. Παγώνη

GR

6 ECTS
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ENVIRONMENTAL DESIGN

K. Axarli, N. Kaloghrou, A. Paka, K. Sakantamis

03EE10

6 ECTS

Students work on two different schemes in the course of the semester, with a view to investigating
architectural responses to different environmental conditions. Urban farming forms a common
thematic axis for the two schemes. First, a small community space for urban farmers gives the
opportunity to employ environmental strategies of design and construction in an open unobstructed
site in the urban periphery of Thessaloniki. The second scheme, a small residential space conceived
as a “parasite” structure on the roof of an existing block of flats, explores architectural responses to
environmental restrictions set by a densely built urban environment in the centre of the city.
Lectures by members of the teaching group and presentations by guest
speakers are scheduled for the duration of the semester and will take place alongside individual and
group critiques of student projects.

EN

Course Content (Syllabus) → Environmental design is a process of integration and utilisation of
environmental parameters in the design of programs, policies, buildings, or products. This process
is refined in a variety of methodological approaches, at the Scale of architectural and urban design.
The creative use of environmental parameters, in the design process, does not merely aim to
adapt buildings to the landscape and climate, to ensure comfort, but actively seeks to integrate
environmental and socio–political conditions of a place.
Taking passive response to local climate, as a point of departure, the
studio investigates a range of environmental tools and strategies, pertinent to the interrelation of
building and context. Optimal orientation, the adaptation to local conditions (climate, microclimate,
terrain, etc.), the use of solar energy for heating and daylighting, natural ventilation, sustainable
materials, or efficient water management, while deserving a technical approach, are investigated
and elaborated upon as integral parts of the design process.
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός αποτελεί τη διαδικασία αξιοποίησης
των περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων, πολιτικών, κτιρίων, ή προϊόντων. Η περιβαλλοντική οπτική στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό εξειδικεύει αυτή τη διαδικασία σε πληθώρα μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Η δημιουργική χρήση των περιβαλλοντικών
παραμέτρων δεν αρκείται στην προσαρμογή του κτιρίου στο περιβάλλον–τοπίο και στην διασφάλιση συνθηκών άνεσης για τους χρήστες αλλά στοχεύει και στην ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών
και κοινωνικοπολιτικών συνθηκών ενός τόπου.
Η περιβαλλοντική συνιστώσα στην αρχιτεκτονική υπαγορεύει την
επανεξέταση και τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων και εργαλείων του σχεδιασμού με
πολλαπλούς στόχους, όπως η εξοικονόμηση φυσικών πόρων, η διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού στοιχείου στην πόλη, η βελτίωση του μικροκλίματος, η μείωση της συμβολής σε τοπικά και
πλανητικά προβλήματα.
Εκκινώντας από το ζητούμενο της παθητικής απόκρισης στο κλίμα
του τόπου, το εργαστήριο διευρύνει την διερεύνηση σε όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως αυτά εισάγονται στην κλίμακα του κτιρίου και της σχέσης του με το αστικό πλαίσιο.
Στοιχεία όπως ο προσανατολισμός, η προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του φυσικού υποδοχέα (κλίμα, μικροκλίμα, ανάγλυφο κ.α.), η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο φυσικός φωτισμός
και αερισμός, η επιλογή των υλικών, η διαχείριση του νερού και η διαμόρφωση του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου, τίθενται ως συνιστώσες του σχεδιασμού και ως πεδία διερεύνησης κατά τη
διάρκεια της συνθετικής διαδικασίας και όχι ως αποκλειστικά τεχνικά ζητούμενα.

Το εργαστήριο εισάγει την περιβαλλοντική οπτική στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εστιάζοντας
στην σχεδιασμένη απόκριση σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιδιώκοντας την διερεύνηση των ποικίλων δυνατών αποκρίσεων σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες το εργαστήριο επεξεργάζεται δύο σχεδιαστικά θέματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Κοινός θεματικός
άξονας στα δύο θέματα είναι το σύγχρονο φαινόμενο των αστικών καλλιεργειών. Στο πρώτο θέμα,
διερευνώνται οι αρχές, οι στρατηγικές και τα εργαλεία περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε περιαστική περιοχή, χωρίς άμεσους περιορισμούς από το δομημένο περιβάλλον αλλά και χωρίς διαθέσιμα
αστικά δίκτυα και εξυπηρετήσεις. Στο δεύτερο θέμα, μέσα από τη διαδικασία της αρχιτεκτονικής
σύνθεσης διερευνώνται οι περιβαλλοντικές συνιστώσες, οι περιορισμοί και οι δυνατότητες που
θέτει στον σχεδιασμό και την κατασκευή ένα έντονα αστικοποιημένο περιβάλλον, το κέντρο της
Θεσσαλονίκης.
Το εργαστήριο περιλαμβάνει διαλέξεις από μέλη της διδακτικής ομάδας, παρουσιάσεις από προσκεκλημένους ομιλητές, ατομικές και ομαδικές διορθώσεις. Συνδέεται
προγραμματικά με το μάθημα του ίδιου εξαμήνου 03ΤΒ10, “Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Κτιριακών Κελυφών και Περιβάλλοντος Χώρου”, του 3ου εξαμήνου, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση
της ύλης μέσω της εφαρμογής της στον σχεδιασμό.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Κ. Αξαρλή, Ν. Καλογήρου, Α. Πάκα, Κ. Σακαντάμης

03EE10

GR

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

GR
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

6 ECTS

Course Content (Syllabus) → The subject of the studio course is the theory and the practice
of Material Civilization and the historical and critical assessment of the cultural tradition as it is
recorded in the cultural reserve, the architectural ensembles and the monuments. The course
combines theory teaching with studio design exercise. The subjects to be studied are usually
modern monuments, which are accessible, offered for systematic field work, and often carry
students facing the concerns of modern society.
The aim of the course is to raise the awareness of future architects in
reading and recognizing the historical structured environment through their contact with it. The
teaching process seeks to provide them with the basic skills to be able to handle such sensitive,
increased requirements and increased complexity in programming and design, while at the same
time familiarizing them with the multidimensional and interdisciplinary approach of the historical
architectural reserve.
This workshop offers young architects, at a relatively early stage
of their studies, the knowledge base necessary for their work in the next six months with issues
of redesign of the architectural heritage and in general issues of architectural interventions in a
historical environment. The approach of the subject follows the modern scientific methods of
analysis, documentation, evaluation and management of historic buildings and complexes, through
an interdisciplinary approach.
Students prepare the architectural analysis and documentation of the
historical buildings under study, collaborating within extended groups.
		
Keywords →
Restoration, Historic buildings, Analysis documentation, Evaluation 		
Redesign, Reuse

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το εργαστήριο εστιάζει στον πολεοδομικό σχεδιασμό αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την συνέχειά του με την κλίμακα της χωροταξίας και την εξειδίκευσή του στην
κλίμακα του αστικού σχεδιασμού. Εμβαθύνει στις τεχνικές της αστικής αναγνώρισης και ανάλυσης. Αναπτύσσει τους στόχους και τα εργαλεία της αστικής στρατηγικής και του προγραμματισμού
(χρήσεις γης, ιεράρχηση οδικού δικτύου, πολεοδομικοί δείκτες, πρότυπα). Δίνεται έμφαση στο
ισχύον θεσμικό πλαίσιο της πολεοδομίας στην Ελλάδα και τη διαδικασία εκπόνησης πολεοδομικών
σχεδίων. Στην κλίμακα του αστικού σχεδιασμού διερευνώνται τα πολεοδομικά εργαλεία προσδιορισμού της αστικής μορφής με αφετηρία ποικίλες κατευθύνσεις σχεδιασμού.
Οι δυνατότητες και οι περιορισμοί που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες του φυσικού υποδοχέα και από τα δομικά, μορφολογικά, αναπτυξιακά και θεσμικά χαρακτηριστικά της πόλης, αποτελούν την αφετηρία του σχεδιαστικού θέματος. Η προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος εισάγεται ως καθοριστική παράμετρος του πολεοδομικού σχεδιασμού, διατρέχει
όλες τις κλίμακες, τις φάσεις και τα επιμέρους ζητήματα του σχεδιασμού.
Η επεξεργασία του σχεδιαστικού θέματος γίνεται σε τρεις φάσεις,
που ανατροφοδοτούν η μία την άλλη, με τρόπο μη γραμμικό: ❶ Αναγνώριση–ανάλυση ευρύτερης
περιοχής μελέτης, ❷ διατύπωση αρχών και στόχων για τη δημιουργία μίας νέας γειτονιάς, επεξεργασία της αστικής στρατηγικής και εξειδίκευσή της στη πολεοδομική οργάνωση της γειτονιάς, ❸ αστικός σχεδιασμός σε επιλεγμένες θέσεις της γειτονιάς (ρυμοτομικό σχέδιο, και προσωμοιώσεις υλοποιήσής του).
Το θέμα αφορά στον πολεοδομικό σχεδιασμό τμήματος της έκτασης
περιφερειακού Δήμου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης για τον οποία παρέχονται
όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, χαρτογραφικά υπόβαθρα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και σχετικές
μελέτες, προκειμένου να αξιοποιηθούν κριτικά. Η σχεδιαστική επεξεργασία των προτάσεων γίνεται σε επίπεδο αστικής στρατηγικής (κλίμακα 1:10.000), πολεοδομικού σχεδίου (1:1000), και μελέτης αστικού σχεδιασμού (κλίμακα 1:000 και 1:000) σε επιλεγμένο τμήμα της περιοχής μελέτης.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αστική ανάλυση, Αστικές στρατηγικές, Πολεοδομικός σχεδιασμός

URBAN PLANNING

E. Athanassiou, N. Martzopoulou, G. Synefakis, C. Christodoulou

05EE10

6 ECTS

Course Content (Syllabus) → The course focuses on urban planning by enhancing its continuity
with the spatial planning Scale and its specification in the Scale of urban design. It deepens into
the techniques of urban interpretation and analysis. It develops the objectives and instruments of
urban strategies and planning (land uses, road network hierarchy, planning indices and models).
Emphasis is put on the legislatory framework in force in Greece and the subsequent processes of
drafting urban plans. Planning tools are investigated in urban design Scales in specifying urban form
according to various design directions.
The potential, as well as, restrictions that arise from the attributes of the
physical terrain and the structural, morphological, developmental and statutory characteristics of the
city constitute the starting–point in the planning project. Natural environment protection is introduced
as a critical parameter in urban planning; it is relevant across all Scales, phases and issues of planning.
The elaboration of the planning project is organized in three phases
that provide feed–back to each other in non–linear ways: ❶ Interpretation–analysis of the wider area,
❷ forwarding of principles and objectives for the creation of a new neighborhood, urban strategy
and its specification of its urban planning organization, ❸ urban design of selected parts of the
neighborhood (street lay–out and simulations of its implementation).
The planning project refers to a part of a peripheral Municipality of
Thessaloniki Urban Complex on which all relevant information and studies, cartographic maps and
base–plans are provided in order to be taken into account critically. Design proposals elaboration
take place on the level of urban strategies (Scale 1:10.000), urban planning (1:1000) and urban design
in a selected part of the area studied (Scales 1:000 and 1:000).
		
Keywords→		
Urban analysis, Urban strategies, Urban planning, Urban design
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EN

6 ECTS

6 ECTS

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

INTRODUCTION TO RESTORATION OF HISTORICAL BUILDINGS 04EE10

M. Arakadaki, M. Dousi, S. Lefaki

05EE10

139

Περιεχόμενο Μαθήματος → Αντικείμενο του εργαστηριακού μαθήματος είναι η θεωρία και η πράξη του Υλικού Πολιτισμού και η ιστορική και κριτική αντιμετώπιση της πολιτιστικής παράδοσης,
όπως εγγράφεται στο πολιτιστικό απόθεμα, στα αρχιτεκτονικά σύνολα και στα μνημεία. Στο μάθημα συνδυάζεται η διδασκαλία της θεωρίας με την εργαστηριακή σχεδιαστική άσκηση. Τα προς
επεξεργασία θέματα είναι συνήθως νεώτερα μνημεία, που είναι επισκέψιμα και που προσφέρονται
για συστηματική εργασία πεδίου, ενώ συχνά φέρουν τους φοιτητές/–τριες αντιμέτωπους με τους
προβληματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας.
Στόχος του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των μελλοντικών αρχιτεκτόνων στο να διαβάζουν και να αναγνωρίζουν το ιστορικό δομημένο περιβάλλον, μέσα από
την επαφή τους με αυτό. Η διδακτική διαδικασία επιδιώκει να τους δώσει τα βασικά εφόδια, προκειμένου να μπορέσουν να χειριστούν, προγραμματικά και σχεδιαστικά, έναν τόσο ευαίσθητο, αυξημένων απαιτήσεων και αυξημένης πολυπλοκότητας τομέα, και ταυτόχρονα να τους εξοικειώσει
με την πολυδιάστατη και διεπιστημονική προσέγγιση του ιστορικού αρχιτεκτονικού αποθέματος.
Το εργαστήριο αυτό, δηλαδή, προσφέρει στους νέους αρχιτέκτονες,
σε σχετικά πρώιμο στάδιο των σπουδών τους, το υπόβαθρο γνώσεων το απαραίτητο για την ενασχόλησή τους, σε μεταγενέστερο εξάμηνο, με ζητήματα ανασχεδιασμού της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και εν γένει ζητήματα αρχιτεκτονικών επεμβάσεων σε ιστορικό περιβάλλον.
Η προσέγγιση του θέματος ακολουθεί τις σύγχρονες επιστημονικές
μεθόδους ανάλυσης, τεκμηρίωσης, αξιολόγησης και διαχείρισης των ιστορικών κτιρίων και συνόλων, μέσα από μια διεπιστημονική θεώρηση.
Οι φοιτητές/–τριες εκπονούν την αρχιτεκτονική ανάλυση και τεκμηρίωση των υπό μελέτη ιστορικών κτιρίων, συνεργαζόμενοι στα πλαίσια διευρυμένων ομάδων.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Aποκατάσταση Iστορικά κτίρια Aνάλυση τεκμηρίωσης Aξιολόγηση
Eπανασχεδιασμός Eπανάχρηση

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Α. Αθανασίου, Α. Μαρτζοπούλου, Γ. Συνεφάκης, Χ. Χριστοδούλου

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020
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04EE10

GR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μ. Aρακαδάκη, Μ. Δούση, Σ. Λεφάκη

GR

6 ECTS

Θ. Παπίδου (υπότροφος ΕΣΠΑ)

06ΕΕ22
6 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το εργαστήριο σχεδιασμού μελετά τις δυνατότητες αναδιαμόρφωσης
του εσωτερικού ενός κελύφους βάσει ενός δεδομένου λειτουργικού προγράμματος. Επιχειρεί να
πραγματευτεί πτυχές και κρίσιμα ζητήματα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, δίνοντας έμφαση:
→
Στο υφιστάμενο κτιριακό κέλυφος, ως μια ενότητα υλικών και άυλων
χαρακτηριστικών τα οποία προδιαγράφουν τους όρους της εσωτερικότητας,
→
Στο ύφος και στην ένταση της συσχέτισης της νέας εγκατάστασης με
το διατηρούμενο κέλυφος του κτιρίου,
→
Στην αλληλοτροφοδοσία λειτουργικού–κτιριολογικού προγράμματος
και κεντρικής ιδέας, στον έλεγχο, κατά το δυνατόν, των αναπτυσσόμενων δυναμικών κατά την αμοιβαία τροποποίησής τους,
→
Στο επίμονο πέρασμα από τη διαγραμματική λογική που διακατέχει την
κεντρική ιδέα στην τελική μορφοποίηση και διατύπωση των σχεδιαστικών προτάσεων, και
→
Στον άνθρωπο, όχι ως απλό ή περιστασιακό χρήστη της νέας εγκατάστασης, αλλά ως ένα πάντα ενεργό και μορφοποιητικό σημείο αναφοράς κατά τον σχεδιασμό.
Αντικείμενο του συνθετικού θέματος είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού της Αποθήκης 8 του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Αποσκοπούμε στη δημιουργία ενός «Forum για
την Αρχιτεκτονική», ενός «εσωτερικού» αφιερωμένου στην αρχιτεκτονική και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εξετάζεται η έννοια του «εσωτερικού», ως έννοια αμφίσημη και ανατρεπτική, ως έννοια
πάντοτε υπό προσδιορισμό κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Εσωτερικότητα, Χωρική εγκατάσταση
Διαγραμματική λογική

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

INTERIOR DESIGN: AN INTERIOR FOR ARCHITECTURE

T. Papidou (NSRF scholarship)

INDUSTRIAL DESIGN

G. Liamadis, N. Tsinikas		

06ΕΕ21

6 ECTS

6 ECTS

Course Content (Syllabus) → The studio is studying the possibilities of remodeling the interior of a
building shell, based on a specific functional program. It attempts to discuss aspects and critical
issues of architectural design, emphasizing on:
→
The existing building shell, as an ensemble of material and intangible
features that define the terms of interiority,
→
The style and the intensity of the relationship between the new
arrangement and the maintained structure of the building,
→
The inter–feeding between the functional–building program and the
concept, the control, as far as possible, of the developing dynamics in their mutual modification,
→
The persistent transition from the diagrammatic logic of the concept to
the final formulation of the design proposals, and
→
The human, not as a simple or casual user of the new arrangement, but
as a constant active and formative reference point during the design process.
The subject of the course is the design of the interior of the Warehouse
8 in the Port of Thessaloniki. We aim to create a "Forum for Architecture", an "interior" dedicated to
architecture and the city of Thessaloniki. The concept of "internal" is considered as an ambiguous and
provocative concept, as a concept always under determination during the architectural design process.
		
Keywords →
Architectural design, Interiority, Spacial installation
Diagrammatic thinking

EN

Course Content (Syllabus) → The studio consists of lectures–presentations and documentary
screenings related to industrial, product and interior design and a series of projects–assignments in
the studio. The studio is based on modules that occur in time during the semester.
The projects–assignments can be realized in person or in teams.
		
Keywords →
urban analysis, urban strategies, urban planning, urban design

06ΕΕ22

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020
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140

Περιεχόμενο Μαθήματος → Η διεξαγωγή του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις–παρουσιάσεις
από τους διδάσκοντες καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ που σχετίζονται με τον βιομηχανικό σχεδιασμό προϊόντων–αντικειμένων και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικών χώρων.
Στη συνέχεια, σχεδιάζονται ή κατασκευάζονται επιτόπου οι ασκήσεις–θέματα. Κατά τη διάρκεια
του εργαστηρίου μπορεί να γίνονται εμβόλιμες παρουσιάσεις για όποιο έκτακτο θέμα προκύψει.
Το μάθημα είναι σπονδυλωτό εργαστήριο με επεξεργασία διαδοχικών ασκήσεων που παραδίδονται σταδιακά. Μετά την παράδοση της άσκησης–θέματος, διδάσκοντες και διδασκόμενοι ασχολούνται με την επόμενη άσκηση–θέμα.
Τα θέματα μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά για κάθε άσκηση ή θέμα
ξεχωριστά.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ:
ΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Γ. Λιαμάδης, Ν. Τσινίκας (ομοτ.)

GR

6 ECTS
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6 Ects

Course Content (Syllabus) → “From the Ordinary to the Extraordinary”. Locate a real apartment i.e.
a typical, generic apartment of a typical apartment building in the Greek city. One that has been
built somewhere between 1965 and 1985 and its size is from 65 to 85 sq. meters. One that is similar
to all the rest.
Locate the real people who will live it. Not in general: “inhabitants”,
but the real people, with their specific needs, constraints, desires, dreams, whims ... Talk to them.
What are their occupations? How do they spend their time? How they live in their home at different
times of the day, and at different times of the year. What would they like to be different? Understand
the lives they live and how they live them in their house...
Design for them, and along with them, their new residence, as well
as a proposal for the entrance of the apartment building in which the apartment is located. Your
proposal must be achievable and feasible in all respects.
Talk to the prospective residents about the possibility of implementing
your proposal.
		
Keywords →
Interior Design, Design of Environments, Furniture and Object Design

6 ECTS

Course Content (Syllabus) → The course focuses on the design of a unity of urban open spaces in
Thessaloniki, which may include a square, a park, pedestrian roads, public courtyards, the waterfront,
urban streams or other. The scope is to practice in open space design, by carrying out an integrated
design proposal aiming at the transformation of these spaces into a unity of upgraded, collective
space for everyday use and social activity.
Based on the special landscape characteristics, and the potential for
development within the context of sustainability, the goal is to set the frame or a strategy as well as
the main intentions for the development of a creative and original design proposal.
Starting from the landscape analysis, the course proceeds to the
development of a concept, as well as to a master plan for the wider region in a large Scale, and
furthermore to the design of a specific part of the site into a smaller Scale.
Lectures include either general issues, such as the conceptual context
of landscape design, or special issues such as the role of plants in the urban environment from an
ecological, and perceptional aspect together with planting design, as well as the importance of art
into the urban public space.
Emphasis is given on the basic principles of sustainable development
of the urban landscape and the importance of public open space in the Greek cities, their special
conditions, and needs.
		
Keywords →
Landscape Architecture, Landscape Analysis, Design and planning,
Site–Specific Art

EN

EN

06ΕΕ23

07ΕΕ10

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
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LANDSCAPE DESIGN OF URBAN OPEN SPACES

INTERIOR DESIGN

6 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα επικεντρώνεται γύρω από τη συνθετική δουλειά σχεδιαστηρίου με θέμα τη διαμόρφωση αστικού ελεύθερου χώρου στη Θεσσαλονίκη, που μπορεί να περιλαμβάνει πεζόδρομους, ακάλυπτους χώρους, αυλές δημοσίου, πλατείες, ελεύθερους αδιαμόρφωτους χώρους, το θαλάσσιο μέτωπο, αστικά ρέματα κ.ά. Με στόχο την άσκηση στο σχεδιασμό
του αστικού υπαίθριου χώρου, επιχειρείται ο σχεδιασμός τους ως μια ενότητα του αστικού ιστού,
σε χώρο βιωμένο, καθημερινής και αναβαθμισμένης ποιότητας ζωής, συλλογικής και κοινωνικής
δραστηριότητας.
Με αφετηρία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ίδιας της τοποθεσίας,
το δυναμικό του τοπίου και τις αρχές βιωσιμότητας του αστικού χώρου, αναζητούνται οι βασικές
προθέσεις σχεδιασμού/στρατηγική για μια πρωτότυπη και δημιουργική παρέμβαση στο χώρο.
Περιλαμβάνει τα βασικά στάδια μιας μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου,
από την ανάλυση του τοπίου, στη διατύπωση κεντρικής ιδέας και την εκπόνηση σχεδίων γενικής
οργάνωσης σε μεγάλη κλίμακα, καθώς και σχεδίων διαμόρφωσης τμήματος της υπό μελέτης περιοχής σε μικρότερη κλίμακα.
Επίσης περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις που αφορούν τόσο σε
γενικά ζητήματα αντιμετώπισης του αστικού τοπίου στο σχεδιασμό, όπως το εννοιολογικό πλαίσιο
αντιμετώπισης του υπαίθριου χώρου–τοπίου όσο και ειδικά θέματα όπως πχ ο ρόλος της βλάστησης στο αστικό τοπίο και τα λειτουργικά, αισθητικά και οικολογικά της οφέλη, καθώς και ο ρόλος
της τέχνης στο δημόσιο αστικό χώρο και η σημασία της land art.
Έμφαση δίνεται στις αρχές βιωσιμότητας του αστικού τοπίου και στη
σημασία των ελεύθερων αστικών χώρων ιδιαίτερα για τις ελληνικές πόλεις, τις ειδικές συνθήκες,
ανάγκες και απαιτήσεις.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αρχιτεκτονική τοπίου, Ανάλυση τοπίου, Βιωσιμότητα,
Διαμόρφωση αστικών υπαίθριων χώρων, Τέχνη Site–Specific

Ε. Athanasiadou, A. Vitopoulou, M. Tratsela

A. Kalfopoulos, D. Fragos

07ΕΕ10

143

142

Περιεχόμενο Μαθήματος → “From the Ordinary to the Extraordinary”. Εντοπίστε ένα πραγματικό
διαμέρισμα. Αυτό που αλλιώς θα λέγαμε ένα τυπικό, γενικό (generic) διαμέρισμα μία τυπικής πολυκατοικίας στην ελληνική πόλη. Κάποιο που να έχει κτιστεί κάπου ανάμεσα από το 1965 μέχρι το
1985 και κάποιο που να είναι από 65 έως 85 τ.μ. Κάποιο δηλαδή που να είναι σαν όλα τα άλλα.
Εντοπίστε τους πραγματικούς ανθρώπους που θα το κατοικήσουν.
Όχι γενικώς και αορίστως: “κατοίκους”, αλλά ανθρώπους πραγματικούς, με συγκεκριμένες ανάγκες, περιορισμούς, επιθυμίες, όνειρα, ιδιοτροπίες... Μιλήστε μαζί τους. Ποιες είναι οι ασχολίες
τους; Πώς περνούν το χρόνο τους; Πώς κατοικούν το σπίτι τους στις διαφορετικές ώρες της μέρας, και στις διαφορετικές εποχές του χρόνου. Τι θα ήθελαν να είναι διαφορετικό; Κατανοήστε σε
βάθος τη ζώη που ζουν και το πώς την ζουν στο σπίτι που κατοικούν τώρα...
Σχεδιάστε για αυτούς, και μαζί με αυτούς, την νέα τους κατοικία,
όπως επίσης και μία πρόταση για την είσοδο της πολυκατοικίας στην οποία βρίσκεται το διαμέρισμα. Η πρότασή σας πρέπει να είναι υλοποιήσιμη από όλες τις απόψεις.
Συζητήστε με τους μελλοντικούς κατοίκους το ενδεχόμενο υλοποίησης της πρότασής σας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ε. Αθανασιάδου, Α. Βιτοπούλου, Μ. Τρατσέλα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Α. Καλφόπουλος, Δ. Φράγκος

GR

6 ECTS

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

LANDSCAPE DESIGN OF URBAN OPEN SPACES

Ν. Κalogirou, Σ. Lefaki, Α. Paka, Κ. Sakantamis, Μ. Skaltsa (ομοτ.)

07ΕΕ20
6 ECTS

The “design of meaning” or “conceptual design”, is approached on the basis of a museological
programming which documents and analyses a given collection in its parts and as a whole, a
monument, a historic complex or an archaeological site before the design of the space. The above
analysis, after examining the actual historical data, continues with the contemporary conditions and
the aims and goals of exhibiting or reevaluating and is followed by the synthetic design of concepts
(narratives), with a focus on contemporary theoretical approaches of culture and civilisation, material
culture, post–processual archaeology, phenomenology of landscape and semiotics of space, the
New History and New Museology approaches.
The study of the meaning of material culture and its spatial expression is
therefore to be considered as the theoretical and scientific key viewpoint of the course.The effort lies
in helping the students consolidate the unbreakable circular relationship between the conceptual–
museological design (design of meaning) and the architectural–museological one (spatial design),
and to make clear that the design of meaning feeds and is fed by the architectural design in a continual
and endless interaction. It lies also in helping students to experience a complete and “meaningful”
design process.
		
Keywords →
New museology, theory of material culture, interpretation of
the cultural product, conceptual–museological design, architectural
design, museum design, revaluation of archeological sites

EN

Course Content (Syllabus) → The course consists of two parts: a theoretical part and a synthetic/
design part.
The first aims to familiarize students with the theoretical tools of
New Museology, which deals with the theory of material culture. It also includes lessons of New
History, which provides the framework for the introspective examination of memory, oblivion and
the construction of historical narratives, as well as for exploring the relationships between historical
written or oral and material evidence. The theory includes also lessons of semiotics, which is of central
importance for the synthetic design of an exhibition environment or for the design that deals with the
interpretation of monuments. In other words this “scientific”–theoretical part deals with history, the
understanding and interpretation of cultural products (exhibits, monuments or archaeological sites)
within their wider cultural, political and social context.
The second synthetic/design part has a dual direction: the first deals
with the design of meanings (conceptual design) and the second with the design of space (physical–
spatial planning). The latter points to both what a cultural product is, but also to the ways it can be
communicated to or perceived by the public.
Thus the lesson of Museology includes both lectures and studios,
which support the education of an architect in architectural design through the example of the
museum, the museum exhibition or the presentation of a cultural environment, such as a monument,
a historical complex or an archaeological site.
More precisely: It is important that the students are aware of the
theoretical framework within which, and through which, the design subject can be approached.

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

EN

145

144

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα έχει δύο σκέλη: ένα πρώτο θεωρητικό και ένα δεύτερο
σχεδιαστικό–συνθετικό.
Το θεωρητικό σκέλος ασχολείται με την ιστορία, την κατανόηση και
την ερμηνεία του πολιτιστικού προϊόντος (εκθέματος ή μνημείου ή αρχαιολογικού χώρου), εντός
του ευρύτερου πολιτιστικού, πολιτικού και κοινωνικού κάθε φορά συγκείμενου. Στόχος του είναι
να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα θεωρητικά εργαλεία της Νέας Μουσειολογίας στον πυρήνα
της οποίας βρίσκεται η θεωρία του υλικού πολιτισμού. Περιλαμβάνει μαθήματα για τη Νέα Ιστορία,
στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται αναστοχαστικά η μνήμη, η λήθη και η επιλογή στη δημιουργία
ιστορικών αφηγημάτων, καθώς και η σχέση μεταξύ ιστορικού γραπτού ή προφορικού και υλικού
τεκμηρίου. Περιλαμβάνει ακόμα μαθήματα σημειολογίας, η οποία κατέχει κεντρική θέση στο συνθετικό σχεδιασμό εκθεσιακών περιβαλλόντων ή ανάδειξης μνημείων.
Το δεύτερο συνθετικό–σχεδιαστικό σκέλος έχει δύο μέρη: Ένα πρώτο
που ασχολείται με το σχεδιασμό νοημάτων (νοηματικός σχεδιασμός) και ένα δεύτερο που ασχολείται με το σχεδιασμό χώρου (φυσικός–χωρικός σχεδιασμός).
Περιλαμβάνει τόσο διαλέξεις όσο και εργαστήριο με θέμα το μουσείο και τη μουσειακή έκθεση ή την ανάδειξη ενός πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως ένα μνημείο, ή σύνολο μνημείων, ή και ένας αρχαιολογικός χώρος.
Ο σχεδιασμός με τον οποίο ασχολείται το δεύτερο διμερές σκέλος,
λαμβάνει υπόψη του την αντίληψη περί του τι είναι πολιτιστικό προϊόν, όσο και τον τρόπο επικοινωνίας του, προβολής του, ανάδειξής του και πρόσληψής του από το κοινό.
Πιο συγκεκριμένα: δίδεται σημασία στο να προσεγγίζεται ο σχεδιασμός
του θέματος μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο εντός του οποίου πρόκειται να κινηθεί η σύνθεση.

Πριν τον χωρικό σχεδιασμό, συνδιαμορφώνεται ο νοηματικός σχεδιασμός από διδάσκοντες και
φοιτητές στη βάση του νοηματικού προγραμματισμού και της ανάλυσης της συλλογής εκθεμάτων
ή των μνημείων και συνόλων τους υπό το φως των σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων περί
κουλτούρας και πολιτισμού, περί υλικού πολιτισμού και μεταδιαδικαστικής αρχαιολογίας, περί φαινομενολογίας του τοπίου και σημειολογίας του χώρου, περί νέας ιστορίας και νέας μουσειολογίας.
Το κλειδί της «ιδεολογικής τοποθέτησης» του μαθήματος είναι η μελέτη του νοήματος και η χωρική του έκφραση. Στους βασικούς του στόχους περιλαμβάνεται το να
γίνει κατανοητή η άρρηκτη και κυκλική σχέση μεταξύ νοηματικού–μουσειολογικού και χωρικού–
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, και η μεταξύ τους αλληλο– επανα–τροφοδότηση με μια συνεχή ως
το τέλος διαντίδραση, και κυρίως το να βιώσουν οι φοιτητές μια πλήρη συνθετική και με «νόημα»
διαδικασία.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Νέα Μουσειολογία, Θεωρία Υλικού Πολιτισμού, Ερμηνεία Πολιτιστικού
Προϊόντος, Νοηματικός–Μουσειολογικό Σχεδιασμός,
Φυσικός–Χωρικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Μουσείων
και Εκθέσεων, Ανάδειξη Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων
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Ν. Καλογήρου, Σ. Λεφάκη, Α. Πάκα, Κ. Σακαντάμης, Μ. Σκαλτσά (ομοτ.)

07ΕΕ20

GR

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ [ΕΧ]
SPECIALIZATIONS
INSIGHTS
EXPERIMENTA–
TIONS [ΕΧ]
6 ECTS

08ΕΧ10
08EX11

08ΕΧ12
08EX13
08ΕΧ14
08ΕΧ15
08ΕΧ16
08ΕΧ17
09ΕΧ11
09ΕΧ13

EN
EN

HISTORIC BUILDING SYSTEMS
OUTDOOR SPACE CONSTRUCTIONS:
A CANOPY FOR RECREATION IN THE COUNTRYARD
SPATIAL INVESTIGATIONS
ARCHITECTURAL DESIGN AND MATERIALITY
URBANITIES
MUSEOLOGICAL PROGRAMMING & EXHIBITION DESIGN
ARCHITECTURAL INTERVENTIONS IN THE CITY:
FLOATING STRUCTURES ALONG THE OLD WATERFRONT
INTERNATIONAL COMPETITION: MUSEUM
NATURE AND SPACE CONSTUCTIONS
INTERFACES: THE CONSTITUTION OF TRANSITION
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ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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08EX10
08EX11
08ΕΧ12
08EX13
08EX14
08EX15

GR

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ
ΧΩΡΙΚΈΣ ΔΙΕΡΕΥΝΉΣΕΙΣ
ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΕΛΑΦΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΘΝΉΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ: ΜΟΥΣΕΊΟ
ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Ένα από τα κύρια και πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια του ανθρώπινου
πολιτισμού είναι η ιστορία της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Στόχος του μαθήματος είναι
η εξοικείωση των φοιτητών–τριών με τα ειδικά ζητήματα ιστορικής οικοδομικής τεχνολογίας
και της παθολογίας των νεότερων ιστορικών κτιρίων, από τον 17ο ως τον 20ό αιώνα, τα οποία
και αποτελούν το πολυπληθέστερο ιστορικό οικιστικό απόθεμα στη χώρα μας. Το μάθημα στοχεύει στα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα: ❶ Στην εμβάθυνση στην οικοδομική τεχνολογία
των ιστορικών δομικών συστημάτων και υλικών. ❷ Στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο
εμφανίστηκαν και εξελίχθηκαν τα ιστορικά δομικά συστήματα της νεότερης αρχιτεκτονικής μας
κληρονομιάς (18ος –20ος αιώνας), και εισήχθησαν στην Ελληνική οικοδομική πρακτική. ❸ Στην
επαφή με τη διεθνώς κατοχυρωμένη επιστημονική περιοχή της έρευνας που σχετίζεται με την
ιστορία της κατασκευαστικής τέχνης.
Η έμφαση στη γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νεότερων
μνημείων της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε
μελέτη ή έρευνα που αφορά στην αποκατάσταση και επανάχρησή τους. Παράλληλα οι φοιτητές
εξοικειώνονται και εξασκούνται σε θέματα αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, στο να αναγνωρίζουν και
να ερμηνεύουν ιστορικά κατασκευαστικά συστήματα.
Το μάθημα θα εξετάσει τρεις διακεκριμένες ενότητες ιστορικών
κατασκευών, οι οποίες εμφανίστηκαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, αναπτύχθηκαν σε
διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, έχουν διακεκριμένα τυπολογικά και μορφολογικά
χαρακτηριστικά και είναι κατασκευασμένες με διαφορετικά οικοδομικά συστήματα: ❶ Ιστορικές
παραδοσιακές πετρόχτιστες και ξυλόπηκτες κατασκευές (17ος–19ος αι.). ❷ Ιστορικές κατασκευές
με φέρουσες τοιχοποιίες και εσωτερικό μεταλλικό σκελετό. (19ος–αρχές 20ού αι.). ❸ Ιστορικές
κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα (αρχές 20ου αι).
		
Λέξεις Κλειδιά →
Ιστορική κατασκευή, Ιστορική οικοδομική τεχνολογία, Αποκατάσταση

08EX10

6 ECTS

6 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα έχει ως θέμα τον σχεδιασμό κτίσματος μικρής συνθετότητας σε υπαίθριο χώρο, σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής με στόχο την υλοποίηση μιας συνθετικής πρότασης, βασισμένης σε συγκεκριμένο πρόγραμμα η οποία θα είναι δυνατό να κατασκευαστεί. Το θέμα αφορά στην αλληλεπίδραση του κτισμένου χώρου με το υπαίθριο περιβάλλον
του και στη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών συνθηκών (όπως σκιασμός, αερισμός, θερμική
άνεση) μέσα από τη διαχείριση γεωμετρικών μορφών και υλικών κατασκευής. Αντικείμενο του
σχεδιασμού είναι ένα στέγαστρο ηλιοπροστασίας για ένα υπαίθριο καθιστικό, η κατασκευή του
οποίου μπορεί να είναι κινητή ή ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται σε
εναλλασσόμενες καιρικές συνθήκες, σε εναλλακτικές χρήσεις, σε μεταβλητό αριθμό χρηστών.
Η επεξεργασία του σχεδιασμού περιλαμβάνει τη αναζήτηση διαφορετικών μορφών, υλικών, κατασκευαστικής δομής και τρόπων προσαρμογής της κατασκευής σε
επιλεγμένες μεταβλητές συνθήκες ή ακόμη και την διερεύνηση της πιθανής ενσωμάτωσης επιπλέον συστημάτων όπως στοιχείων παροχής ή παραγωγής ενέργειας, χρήσης νερού, βελτίωσης
ηχητικού περιβάλλοντος κ.α. ως μέρος της σύνθεσης. Η ολοκληρωμένη διαχείριση της πρότασης
εμπεριέχει ανάλυση της τοποθεσίας εγκατάστασης του στεγάστρου, διερεύνηση εναλλακτικών
μορφών, αναζήτηση κατάλληλων υλικών, επεξεργασία κατασκευαστικών λεπτομερειών, και αξιολόγηση της διαμόρφωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών. Σε κάθε στάδιο επεξεργασίας ενδέχεται να επαναπροσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού μέσα από μια διαδικασία
ανατροφοδότησης με νέα στοιχεία και λεπτομέρειες από διαφορετικές κλίμακες και πλαίσια ανάλυσης και ανάγνωσης των δεδομένων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Στέγαστρο ηλιοπροστασίας, Εναλλακτικές μορφές,
Σκιασμός υπαίθριου χώρου, Κατασκευαστική δομή,
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες, Συνθήκες άνεσης

OUTDOOR SPACE CONSTRUCTIONS:
A CANOPY FOR RECREATION IN THE COUNTRYARD

A. Chatzidimitriou (NSRF scholarship)

08EX11
6 ECTS

Course Content (Syllabus) → The course focuses on the design of a small open–space stucture
at the level of the implementation study and aims on elaborating a design proposal based on a
specified program in order to be constructed. The project involves the interaction of the built
structure with its ambient environment and the development of the outdoor conditions (such
as shading, ventilation, thermal comfort) through the management of geometric forms and
construction materials. The design project comprises of a solar protection canopy for an outdoor
siting area, which can be mobile or flexible in order to adapt and respond to varying weather
conditions, to alternative uses and to variable amount of users.
The design process requires a search of different forms, materials,
structure schemes and ways of adapting the canopy to selected variable conditions, or even
exploring the potential integration of additional systems such as power supply or generation, water
elements, sound sources etc. as parts of the generative concept. The integrated management
of the proposal includes an analysis of the installation site of the shelter, the investigation of
alternative forms, the search for appropriate materials, the processing of construction details and
the assessment of the resulting environmental conditions. At each stage of the project the design
features may be redefined through the feedback with data and details from different scales and
analysis frameworks related to the generative process and the desirable results.
		
Keywords →
Solar Protection Canopy, Alternative Forms, Outdoor Shading,
Built Structure, Construction Details, Comfort Conditions

EN
EN

Course Content (Syllabus) → One of the main and most interesting chapters of human civilization
is the [the history of the construction activity. The aim of this course is to familiarize students with
construction technology of historic buildings from the 17th to the 20th century, which constitute
the largest historic building stock in our country.
The course aims at the following learning outcomes: ❶ deepening on the construction technology
of historical building systems and materials. ❷ understanding of the way in which building systems
of modern architectural heritage (17th –20th century) emerged, evolved, and were introduced to
the Greek construction practices. ❸ acquaintance with the internationally valid scientific field of
investigation related to the construction history.
Τhe emphasis is based on the knowledge and understanding of
the special structural characteristics of modern monuments of our architectural heritage, as
an essential condition for any study or research related to the restoration and reuse matters.
At the same time students are familiarized to practicing with issues related to the architectural
technology as well as to recognizing and interpreting historical building systems.
The course will examine three distinct sections: ❶ Historic traditional
stone and timber framed structures (17th–19th c.). ❷ Historic structures with bearing walls and
interior iron frame. (19th–early 20th century.). ❸ Historic structures of reinforced concrete (early
20th century)
		
Keywords →
Historic buildings, Construction history, Building technology,
Restoration, Analysis, Documentation

Α. Χατζηδημητρίου (υπότροφος ΕΣΠΑ)

08EX11
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HISTORIC BUILDING SYSTEMS

M. Arakadaki, M. Dousi		

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ:
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ
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GR

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μ. Αρακαδάκη, Μ. Δούση		

GR

6 ECTS
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SPATIAL INVESTIGATIONS

A. Tellios		

08EX12
6 ECTS

Throughout the course, workshops will be organized on experimental architectural design, advanced
modelling and spatial organization. Research findings of the design studio are usually presented in
international scientific conferences and selected fabricated models are proposed to be exhibited.
The coursEs external contributors are Fotis Vasilakis (Dip.Arch. AUTH,
MArch IAAC, UPC Barcelona), Ioanna Symeonidou (Dip. Arch. AUTH, MSc EmTech AA, PhD Cand
AUTH, University Lecturer TU Graz) and Vassilis Chlorokostas (Dip.Arch. AUTH, M.Arch Bartlett UCL).
		
Keywords →
Architectural design, Research by design, Advanced design technologies
Web →
www.xorikesdierevniseis.blogspot.com
www.facebook.com/XorikesDierevniseis

EN
EN

Course Content (Syllabus) → The coursEs object is the research on the procedure of architectural
design and the investigation of its origins and its limits. The course will attempt to connect
architectural design, as a deep, creative procedure with the broad fields of innovation, the study
of structures (typological, formal, technological, biological, etc.), the scientific observation, as
well as other scientific and creative fields, using advanced technologies for the design, spatial
representation and digital fabrication.
The aim of this course is to understand the dynamics of space and its
qualities, the challenging of established building schemes, the experimental process of complex
and sometimes unexpected alternative functional programs. The purpose is the final proposal of
innovative spatial situations, through comprehensive, synthetic architectural narratives.
Particular emphasis is placed on encouraging the development of
personal design vocabularies, portraying flexibility and resourcefulness in responding to complex
spatial requirements. Students will be challenged to a continuous processing of their design
proposal through the use of three–dimensional spatial representational tools, digital and physical
models, which may be conceptual, diagrammatic and not necessarily representational.
This year’s topic, titled DOMES, will attempt to respond in unexpected
manners to challenges presented by established structural and formal models of organizing space
and architecture, while incorporating conceptual, cultural and environmental attributes.
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση της διαδικασίας του
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, των αφετηριών αλλά και των ορίων του. Επιχειρείται η σύνδεση του
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ως βαθιάς, συνθετικής διαδικασίας με τον ευρύ χώρο της καινοτομίας,
τη μελέτη δομών (τυπολογικών, μορφολογικών, τεχνολογικών, βιολογικών και άλλων), την επιστημονική παρατήρηση, αλλά και άλλων επιστημονικών και δημιουργικών πεδίων, με τη χρήση προωθημένων ψηφιακών τεχνολογιών σχεδιασμού, χωρικής αναπαράστασης και ψηφιακής κατασκευής.
Επιδίωξη του μαθήματος είναι η κατανόηση της δυναμικής του χώρου
και των ποιοτήτων του, η αμφισβήτηση δεδομένων προγραμματικών και κτιριολογικών σχημάτων,
η πειραματική επεξεργασία σύνθετων, εναλλακτικών και ενίοτε απρόβλεπτων λειτουργικών προγραμμάτων. Σκοπός είναι η τελική προώθηση πρωτότυπων χωρικών προτάσεων, μέσα από συνεκτικές, συνθετικές αρχιτεκτονικές αφηγήσεις.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση και πιθανώς τη διαμόρφωση προσωπικών σχεδιαστικών λεξιλογίων, με ευελιξία και εφευρετικότητα στην ανταπόκριση
σε πολύπλοκες χωρικές απαιτήσεις. Οι φοιτητές –τριες καλούνται να ασκηθούν στη συνεχή επεξεργασία των συνθετικών προτάσεων μέσα από την χρήση προηγμένων χωρικών αναπαραστατικών εργαλείων, ψηφιακών και φυσικών μοντέλων, τα οποία μπορεί να είναι εννοιολογικά, διαγραμματικά και όχι απαραίτητα αναπαραστατικά.
Το φετινό θέμα με τίτλο DOMES, επιχειρεί να ανταποκριθεί με απρόσμενους τρόπους στην πρόκληση που παρουσιάζουν παγιωμένα δομικά και μορφολογικά μοντέλα
οργάνωσης του αρχιτεκτονικού χώρου, ενσωματώνοντας εννοιολογικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά στοιχεία.

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν workshops με αντικείμενο τον πειραματικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τις προηγμένες συνθήκες σχεδιασμού και χωρικής οργάνωσης. Τα ερευνητικά χωρικά ευρήματα του εργαστηρίου συνήθως παρουσιάζονται σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ενώ επιλεγμένα τρισδιάστατα φυσικά μοντέλα προτείνονται για συμμετοχή σε έκθεση.
Στο μάθημα συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες ο Φώτης Βασιλάκης (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, MΑrch IAAC, UPC Barcelona), η Ιωάννα Συμεωνίδου (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, MSc
EmTech AA, Υποψ. Διδ. ΑΠΘ, University Lecturer TU Graz),) και ο Βασίλης Χλωροκώστας (Διπλ. Αρχ.
ΑΠΘ, M.Arch Bartlett UCL).
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Έρευνα μέσω σχεδιασμού,
Προηγμένες σχεδιαστικές τεχνολογίες
Web →
www.xorikesdierevniseis.blogspot.com
www.facebook.com/XorikesDierevniseis
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Α. Τέλλιος		
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Την αστικότητα δεν είναι εύκολο να την ορίσουμε. Δεν είναι εύκολο
γιατί δε συμφωνούμε όλοι στο ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που δομούν το περιεχόμενό της ως
έννοια και ως εικόνα, ποια είναι δηλαδή τα δομικά χωρικά της χαρακτηριστικά. Δε συμφωνούμε
όλοι στο αν η αστικότητα αναγνωρίζεται με τον ίδιο τρόπο από όλους, αυτούς που τη βιώνουν
περιστασιακά, αυτούς που τη ζουν, αυτούς που τη θυμούνται αυτούς που την προσδοκούν. Δε
συμφωνούμε όλοι για το πόσο σταθερή μπορεί να είναι η αστικότητα μέσα στο χρόνο και πόσο οι
αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνική και οικονομική μας καθημερινότητα την αλλοιώνουν, τη
μεταμορφώνουν την επαναπροσδιορίζουν. Με άλλα λόγια δε συμφωνούμε όλοι για το πώς ο πολιτισμός μας αποτυπώνεται μέσα από τη αστικότητα δηλαδή μέσα από τη μορφή και την οργάνωση
του χώρου της πόλης. Στον ενικό λοιπόν ή στον πληθυντικό, η έννοια αστικότητα κατέχει τα τελευταία πενήντα χρόνια, έναν σημαντικό ρόλο στις κάθε μορφής εκφορές του λόγου για την πόλη και
διαμορφώνει και σχηματοποιεί ένα οργανωτικό περιβάλλον για την ανάδυση των αρχιτεκτονικών
προτάσεων για τη μορφή και την οργάνωση του αστικού χώρου.
Πώς είναι δυνατό λοιπόν μια τόσο πολυσήμαντη έννοια να αποτελεί
ένα ενεργειακό απόθεμα της αρχιτεκτονικής δημιουργίας? Το μάθημα αυτό εστιάζει το ενδιαφέρον του στις αστικότητες ως όχημα για να (ξανά)σκεφτεί κάνεις την πόλη και να (ξανά)σχεδιάσει το
χώρο της. Προσεγγίζει τον αστικό χώρο και το σχεδιασμό του όχι ως ‘λύση’ σε ένα ‘πρόβλημΑ αλλά
ως αναπαράσταση του τρόπου που ορίζεται το ‘πρόβλημΑ βλέποντας αυτόν τον ορισμό ως μια
μυθολογία που υποκινεί και κατευθύνει τη δημιουργική πράξη και νομιμοποιεί το αποτέλεσμα της.
Συμμετέχει ο υποψήφιος διδάκτορας Μόρας Αντώνιος.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Αστικός σχεδιασμός, Αστικότητα,
Δημιουργικότητα, Διαδικασία σχεδιασμού
Web →
www.urbanities201❻blogspot.gr
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URBANITIES		

S. Alifragkakis (NSFR scholarship)
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Course Content (Syllabus) → It is not easy to define what urbanity is. It is not easy to agree all of
us which are the main elements structuring its content as notion and as image, that is to say its
main structural spatial characteristics. We do not all agree if urbanity is equally recognisable by all
those who are experiencing it, from those who lived it, from all those who are remembering it, from
all those who expect it. We do not agree if it remains stable during the years and to which extend
changes happening in our social and economic life affect its transformation and redefinition. In other
words, we do not all agree how our culture is embedded in the urbanity that is to say in the form and
the organisation of urban space. In singular or in plural form, the notion of urbanity plays a significant
role in architectural discourses during the last fifty years and creates an influential environment for
the emergence of architectural proposals for the form and the organisation of the urban space.
How is it possible a multivalent notion to become the driving force of
architectural creation? The module concentrates on different conceptions of urbanity as a vehicle to
(re)think the city and to (re)design its urban space. It approaches the creation of urban space not as a
‘solution’ to a ‘problem’ but as but as a representation of a certain definition of a ‘problem’ considering
this definition as a mythology which directs the creative action and legitimise its outcomes.
PhD student Moras Antonios co–tutors the class.
		
Keywords →
Architectural design, Urban design, Urbanity, Creativity, Design process
Web →
www.urbanities201❻blogspot.gr
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Course Content (Syllabus) → The course focuses on the management of structural materials in the
design of buildings and their immediate surroundings. The selection and use of materials in building
shells and in indoor and outdoor spaces configurations is carried out on the basis of their physical
properties, geometric and morphological features, construction potential, environmental response,
and characteristics affecting the energy performance, visual and thermal comfort conditions and
outdoor microclimate in the building surroundings.
The processing of the materials in the course will take place through
the design of the indoor and outdoor spaces of a small kindergarten building where the specifics of
the uses set special requirements in terms of safety and hygiene but also in terms of complexity of
forms, shapes and surfaces and of management of the scale of users. The building configuration,
the design, form and structure, will be based on the current specifications, in its location in the
urban environment, the special features of the uses and users, the integration of the educational
processes, the management of the scale, the accessibility, the development of the appropriate
internal conditions of daylight, ventilation and thermal comfort, the reduction of energy consumption
and the creation of favorable conditions in the building's environment for outdoor activities. The
selection of materials will have an important role both in the morphology of the building scheme
and interior spaces and in the enhancement of natural daylight, natural ventilation, envelope thermal
protection and microclimate conditions through all the decisions taken during the design process.
		
Keywords →
Management Of Building Materials, Physical Properties,
Morphological Features, Construction Elements,
Environmental Consumption, Energy Efficiency, Indoor Conditions,
Air Quality, Visual And Thermal Comfort, Ambient Microclimate.
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A. Chatzidimitriou (NSRF scholarship)

ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 		

Σ. Αλιφραγκής (υπότροφος ΕΣΠΑ)
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των υλικών δόμησης
στην διαμόρφωση των κτιρίων και του άμεσου περιβάλλοντός τους. Η επιλογή και η χρησιμοποίηση των υλικών στο κέλυφος των κτιρίων και στις διαμορφώσεις των εσωτερικών και των υπαίθριων
χώρων, πραγματοποιείται με κριτήριο τις φυσικές τους ιδιότητες, τις γεωμετρικές και μορφολογικές δυνατότητες, την κατασκευαστική δομή, την περιβαλλοντική ανάλωση, και τα χαρακτηριστικά
που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση, την περιβαλλοντική απόκριση, τις συνθήκες οπτικής
και θερμικής άνεσης και το μικρόκλιμα στο άμεσο και το ευρύτερο περιβάλλον των κτιριακών κατασκευών.
Η επεξεργασία των υλικών στο μάθημα θα γίνει μέσα από τη διαμόρφωση των εσωτερικών και των υπαίθριων χώρων ενός κτιρίου νηπιαγωγείου όπου οι ιδιαιτερότητες
των χρήσεων απαιτούν ειδικές επιλογές όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή αλλά και την πολυπλοκότητα των μορφών και των επιφανειών και την διαχείριση της κλίμακας των χρηστών. Η σύνθεση του κτιρίου, η δομή και η διαμόρφωσή του θα βασιστούν στις υφιστάμενες προδιαγραφές,
στην θέση του στο αστικό περιβάλλον, στις ιδιαιτερότητες των χρήσεων και των χρηστών, στην
ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, στην διαχείριση της κλίμακας, στην προσβασιμότητα, στην εξασφάλιση των κατάλληλων εσωτερικών συνθηκών φωτισμού, αερισμού και θερμικής
άνεσης, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών στο περιβάλλον
του κτιρίου και τους χώρους των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Η επιλογή των υλικών έχει σημαντικό
ρόλο τόσο ως προς τη μορφή των χώρων όσο και στην ενίσχυση του φυσικού φωτισμού, τη διευκόλυνση του αερισμού, τη θερμική προστασία του κελύφους και την διαμόρφωση του μικροκλίματος,
μέσα από όλες τις συνθετικές αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τον σχεδιασμό.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Διαχείριση δομικών υλικών, Φυσικές ιδιότητες, Μορφολογικές
δυνατότητες, Κατασκευαστική δομή, Περιβαλλοντική ανάλωση,
Ενεργειακή απόδοση, Εσώκλιμα, Ποιότητα αέρα, Οπτική και θερμική
άνεση, Μικροκλίμα περιβάλλοντος χώρου

ARCHITECTURAL DESIGN AND MATERIALITY
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ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Α. Χατζηδημητρίου (υπότροφος ΕΣΠΑ)
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MUSEOLOGICAL PROGRAMMING & EXHIBITION DESIGN

Ν. Kalogirou, S. Lefaki, Α. Paka, Μ. Skaltsa (prof. emer.), P. Tzonos (prof. emer.)
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6 ECTS

This year’s project will be the design of an exhibition placed in two of the warehouses inside the Port
area of Thessaloniki. The collection given to the students will be a series of objects, once part of an
old grocery’s commodities, belonging today to the Postgraduate Program of Museum Studies at
A.U.Th.. The architectural design project will focus both on the overall management of these two listed
buildings as well as, the exhibition design while taking into consideration the relation of the buildings
to their wider context and the standards and norms for the proper function of a museum building.

EN
EN

Course Content (Syllabus) → The course focuses on design issues related to museum buildings,
exhibitions and cultural spaces, as well as, management of monuments, historical and archaeological
sites. It aims at helping students understand and evaluate the multiple expressions of material culture
that shape our environment and learning how to incorporate this knowledge in their designs.
The course is structured as follows:
A theoretical part with lectures and a design project.
Lectures introduce students to the theoretical concepts and tools
applied through the practices of New Museology and its core issue namely the theory of material
culture. This approach aims at highlighting the historic dimension of cultural artefacts within their
wider social, political and cultural context. Students are expected to elaborate a museological
programming and design scenario for presenting a given collection of objects, applying the outcome
of their analysis and research by developing a meaningful design core concept.
Students are asked to proceed with the architectural design and
programming of the exhibition space, based on their own museological scenarios and formulate
architectural proposals that best express the approach and meaning of their scenarios.
The course aims at making students comprehend the inextricable and
cyclical process that binds museological programming and architectural museum exhibition design
and the way each one of these design processes fuel input and interact continuously with the other.
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα ασχολείται με το σχεδιασμό μουσείων μουσειακών εκθέσεων ή την ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως ένα σύνολο μνημείων ή ένας αρχαιολογικός χώρος. Αφετηρία της διδασκαλίας του είναι η κατανόηση των εκφράσεων του ανθρώπινου
υλικού πολιτισμού που διαμορφώνουν εν τέλει το περιβάλλον, μια κατανόηση που θα μπορέσει να
δώσει στη συνέχεια, νόημα και ποιότητα στο σχεδιασμό.
Το μάθημα έχει δύο σκέλη:
Ένα πρώτο θεωρητικό και ένα δεύτερο συνθετικό– σχεδιαστικό.
Το θεωρητικό προσπαθεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα θεωρητικά εργαλεία της Νέας Μουσειολογίας, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η θεωρία του υλικού πολιτισμού, που ασχολείται με
την ιστορία, την κατανόηση και την ερμηνεία του πολιτιστικού προϊόντος (εκθέματος ή μνημείου
ή αρχαιολογικού χώρου), εντός του ευρύτερου πολιτιστικού, πολιτικού και κοινωνικού κάθε φορά
συγκείμενου. Μέσα από την κατανόηση και ερμηνεία συγκεκριμένων δεδομένων στοιχείων οι φοιτητές/τριες οδηγούνται στον μουσειολογικό προγραμματισμό–σχεδιασμό, στον χειρισμό δηλαδή
των νοημάτων, που έχουν προκύψει από τη σχετική ανάλυση.
Το δεύτερο σκέλος έχοντας αφετηρία τον μουσειολογικό σχεδιασμό
ασχολείται με το χωρικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική σύνθεση, ώστε τα παραπάνω νοήματα
να πάρουν αρχιτεκτονική μορφή.
Στόχος του μαθήματος είναι να εμπεδώσουν οι φοιτητές/τριες την
άρρηκτη και κυκλική σχέση μεταξύ νοηματικού–μουσειολογικού και χωρικού–αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, όπου ο νοηματικός σχεδιασμός τροφοδοτεί τον αρχιτεκτονικό αλλά και επανατροφοδοτείται από αυτόν σε μια συνεχή διαντίδραση.

Θέμα του εργαστηρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 αποτελούν δύο κενές αποθήκες στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης που θα επαναχρησιμοποιηθούν ως μουσείο έκθεσης της συλλογής ενός
παντοπωλείου–(η συλλογή αποτελεί το πεδίο πρακτικής άσκησης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Μουσειολογίας). Η αρχιτεκτονική σύνθεση θα ασχοληθεί τόσο με το
χειρισμό των διατηρητέων κελυφών, όσο και με την έκθεση του περιεχομένου τους, προτείνοντας
τρόπους που να στηρίζει ο ένας το νόημα του άλλου, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση των κτιρίων με
τον χώρο, την άρτια λειτουργική οργάνωση και την ανταπόκριση στις προδιαγραφές λειτουργίας
των μουσείων.
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ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

GR
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6 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Πτυχιακό εργαστήριο εμβάθυνσης στην σύνθεση. Παράλληλα με την
έμφαση στην συγκρότηση του concept και της συνθετικής λογικής, εστιάζει στον συνολικό σχεδιασμό που λαμβάνει υπ’ όψιν τις πολλαπλές παραμέτρους που συγκροτούν το αρχιτεκτονικό έργο
σε συνδιασμό με τα δεδομένα του προβλήματος όπως τίθενται σε ένα διεθνή διαγωνισμό.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τον
σχεδιασμό ενός θέματος μεγάλης συνθετότητας και κλίμακας, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων
ενός διεθνούς διαγωνισμού.Το εργαστήριο διερευνά σχέσεις της αρχιτεκτονικής αφήγησης με τον
χώρο, την μορφή, το πρόγραμμακαι την υλικότηταμέσα από τον σχεδιασμό ενός Μουσείου. Δίνει
έμφαση στην διερεύνηση του concept ως συνθετικής αφετηρίας και στην διαδικασία συγκρότησης της αρχιτεκτονικής συνθετικής δομής και εστιάζει στον σχεδιασμό σε συνομιλία με τα δεδομένα ενός διεθνούς αγωνοθέτη.
Το συνθετικό θέμα αφορά διεθνή διαγωνισμό για Μουσείο. Έννοιες
όπως φυσικό και τεχνητό τοπίο, όριο, χωρικότητα, κίνηση, υλικότητα, καθώς και αρχιτεκτονική και
μουσειακή αφήγηση θα εξεταστούν σε αλληλοσυσχέτιση.
Ο σχεδιασμός θα γίνει σε επίπεδο προμελέτηςμε έμφαση στην συγκρότηση του concept και θα ακολουθήσει τις προδιαγραφές που τίθενται από τον αγωνοθέτη.
Το μάθημα θα έχει την μορφή studio. Χρήση πολλαπλών σχεδιαστικών μέσων με έμφαση στην
τρισδιάστατη απεικόνιση μέσω ψηφιακών μοντέλων και μακέτας εργασίας ως εργαλεία αναπαράστασης και διερεύνησης από το επίπεδο του concept έως την τελική πρόταση.
		
Συμμετέχουν →
Βανέσσα Τσακαλίδου, MArch in Architectural Design UCL, Δρ. ΑΠΘ
Ερμής, Αδαμαντίδης, MSc in Adaptive Architecture & Computation, UCL
Δομινίκη Δαδάτση, MArch in Architecture & Urbanism, AA
Τάσος Κωτσιόπουλος, Ομ.Καθ. ΑΠΘ, Prof. Holm Kleinmann

08EX16
6 ECTS

INTERNATIONAL COMPETITION: MUSEUM

R. Sakellaridou, V. Tsakalidou, T. Kotsiopoulos (prof. emer.)

08EX17

6 ECTS

Course Content (Syllabus) → Advanced design studio. Parallel to concept structuration, it aims at
design that can address the requirements of an international competition. It explores interrelationships
among architectural narrative with place, space, form and program. The brief will address the
requirements of an international competition for the design of a Museum. The existing and the new,
notions of boundary, spatiality, movement, materiality, as well as architectural and museological
narrative will be examined in interrrelation.
Design will be on level of preliminary study with emphasis on concept
formation and it willfollow the guidelines of the competition brief. The ability to use multiple means
and programmes is required, while the use of working models is strongly encouraged.
		
Collaborators →
Vanessa Tsakalidou, MArch in Architectural Design UCL,Dr. AUTh
Hermes Adamantidis, MSc in Adaptive Architecture & Computation, UCL
Dominique Dadatsi, MArch in Architecture & Urbanism, AA
Prof. emeritus Tassos Kotsiopoulos, Prof. Holm Kleinmann

EN
EN

Course Content (Syllabus) → "The closed city can be designed and operated top–down; it is a city
which belongs to the masters. The open city is a bottom up place; it belongs to the people".
Richard Sennett
The course focuses on architectural interventions on the waterfront,
whichare of utmost importance within the framework of Urban Design when the goal is the creation
of an open city. More specifically, the studio involves the design of floating structures along the old
waterfront of Thessaloniki that will negotiate the reorganization of the current inflexible boundary
between the sea and the city.
The waterfront of the initially walled–in Thessaloniki is perhaps the most
important public space of the city. Moreover, while the front presentsto the residents the potential to
come in contact with the aquatic element and develop an interchanging relationship with it, the current
form of the coastline does not allow such a connection to flourish. On the contrary, the waterfront
cultivates an alienation that results from the clear spatial division between the sea and the city.
In order to re–negotiate the relationship between the city and the
sea as well as to study the different architectural qualities that can amplify social interaction, the
course proposesnewstructures along the waterfront from the port to the White Tower. Along this
coastline, which emerged during the last century after the demolition of the seaside wall of the city,
contemporary floating structures are positioned in specific locations. These elements, which could
even be transformable, could offer either an alternative continuous route along the seafront or new
distinctfunctional elements. These structures are designed so as to offer different experiences to the
residents and the visitors.
Along the duration of the studio there would be lectures on the topic
of open cities and waterfronts in general as well as architectural subjects that negotiate the bipolar
notions of permanent/ephemeral, guest/host etc.

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

D. Gourdoukis (NSFR scholarship)
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Περιεχόμενο Μαθήματος → "The closed city can be designed and operated top–down; it is a city
which belongs to the masters. The open city is a bottom up place; it belongs to the people."
Richard Sennett
Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στο
θαλάσσιο μέτωπο που έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα του Αστικού Σχεδιασμού, όταν επιδίωξή του
είναι η ανοιχτή πόλη. Ειδικότερα το θέμα περιλαμβάνει το σχεδιασμό πλωτών κατασκευών στην
παλαιά παραλία της Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα διαπραγματεύονται την αναθεώρηση του σημερινού σκληρού ορίου ανάμεσα στην ξηρά και τη θάλασσα.
Το παραλιακό μέτωπο της αρχικά περίκλειστης Θεσσαλονίκης είναι
ο σημαντικότερος ίσως δημόσιος χώρος της πόλης. Όμως, ενώ το μέτωπο προσφέρει τη δυνατότητα στους κατοίκους της πόλης να έρθουν σε επαφή με το υδάτινο στοιχείο και να αναπτύξουν
σχέσεις διάδρασης με αυτό, η σημερινή μορφή της παραλίας απαγορεύει τη δυνητική αυτή αλληλεπίδραση, ενώ καλλιεργεί μίαν αποξένωση που οφείλεται στην οριστική διαίρεση ανάμεσα στην
πόλη και τη θάλασσα.
Με στρατηγικό στόχο την επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα και τη διερεύνηση των ποικίλων αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που μπορούν να
ενισχύσουν τη διάδραση, το μάθημα υποστηρίζει νέες κατασκευές κατά μήκος του μετώπου από
το Λιμένα μέχρι το Λευκό Πύργο. Σε αυτό το μέτωπο που προέκυψε τον τελευταίο αιώνα, μετά την
κατεδάφιση του θαλάσσιου τείχους της πόλης, διατάσσονται πλωτές κατασκευές σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες μπορούν να μεταβάλλονται και να προσφέρουν είτε μίαν ενιαία διαδρομή
κατά μήκος της παραλίας είτε νέες ωφέλιμες επιφάνειες. Οι κατασκευές σχεδιάζονται με φίλτρο
τις διαφορετικές εμπειρίες που μπορούν να προσφέρουν σε κατοίκους και επισκέπτες.
Η διεξαγωγή του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις σχετικές με το
ζήτημα των ανοικτών πόλεων και των θαλασσίων μετώπων γενικότερα, καθώς και ζητήματα αρχιτεκτονικής που σχετίζονται με τα δίπολα μόνιμο–εφήμερο, ξενιστής–παράσιτο κλπ.

ΑRCHITECTURAL INTERVENTIONS IN THE CITY:
FLOATING STRUCTURES ALONG THE OLD WATERFRONT

EN
EN

6 ECTS

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΜΟΥΣΕΙΟ

Ε. Σακελλαρίδου, Β. Τσακαλίδου, Α. Κωτσιόπουλος (ομοτ.)

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Δ. Γουρδούκης (υπότροφος ΕΣΠΑ)

08EX16
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ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΕΛΑΦΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

GR

6 ECTS

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
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6 ECTS

Course Content (Syllabus) → The content of the course is space structures in relation to various
physical forms inspired from nature and biology. The objective of the course is the familiarization
of the students with non–construction that is related to forms of nature. For each thematic area,
slideshows and video relevant to the content of the projects, and presented. Then, the students
create models such as: tents, retractable tents, inflatable structures, hanging–guyed construction
and folding shells. The photos of the models are submitted and the end of the semester.
		
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=4459

6 ECTS

Course Content (Syllabus) → The studio introduces the 9th semester students to the design thinking
and process of the construction of Transition–namely Bridging Design. It explores critically the role
of the form in the construction of the transition “at the other side”, shifting the compositional process
and the specific conditions of the place, such as the act of hovering over the natural, being detached
and distant from the ground, negotiating with the indifferent void that marks the internal paths of the
bridge. The students are asked to investigate the design of a mediated spatial experience above water
which, according to Bachelard, belongs to the phenomenology of the verb inhabit: an emerging type
of space–appropriation in the city characterized neither by the mere bodily presence in open space
nor by the stereotyped program of the bridge as a linear transport and movement tool. As a respond
to this emergence, the design studio explores the synthetic, multifunctional and social dimension of
the mediated alternativE: a collective form of living above the water that enhances the transitional
passage “at the other side”.
The methodological approach of the studio can be summarized in
two different –but interrelated– pathways: first, those projects aiming to identify the meeting point
of architecture with its material limits and second, those who exceed these limits, approaching an
inaugural dialectic between the transition and its phantasmagoria.
		
Keywords →
Architecture Design, Spatial Interfaces, Theory of Transition
Web →
www.facebook.com/BROTheArchitectureofTransition

EN
EN

EN
EN
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INTERFACES: THE CONSITUTION OF TRANSITION

NATURE AND SPACE CONSTRUCTIONS

6 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Η καταγωγική εμπειρία της μετάβασης ορίων και της διασύνδεσης
ενός σημείου με ένα άλλο που βρίσκεται «απέναντι» έχουν διαχρονικά απασχολήσει την αρχιτεκτονική ως ενδιάμεσες χωρικές συνθήκες. Ταυτόχρονα έχουν νοηματοδοτήσει τη γραμμικότητα της
(δια)σύνδεσης ως μια μεσολαβούμενη –από ευμετάβλητες σχέσεις– δικτύωση. Παρόλα αυτά, η διασύνδεση ως τόπος αρχιτεκτονικής παρουσίας συχνά αγνοείται ή παραποιείται από την ασφυκτική
εποπτεία της υλοποίησης. Το μάθημα εντοπίζει και διερευνά τις προεκτάσεις σχέσεων και διαστάσεων που μεσολαβούν/συμμετέχουν στην επανα–γεγονοποίηση της μετάβασης τόσο ως εμπειρία
και δράση αλλά και ως αρχιτεκτονική έκφραση. Υπό αυτή την οπτική, μελετά το ζήτημα της Γέφυρας αλλά και τις παράγωγες έννοιες που αυτή εισαγάγει στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Διερευνά
κριτικά τη συνεργασία της μορφής στη συγκρότηση της μετάβασης «απέναντι», ανάγοντας τη συνθετική διαδικασία στις ιδιαίτερες προϋποθέσεις του τόπου: την αιώρηση πάνω από το φυσικό, την
αποκοπή και απόσταση από το σταθερό, το αδιάφορο κενό που σημαδεύει τις εσωτερικές πορείες.
Οι φοιτητές καλούνται να προσεγγίσουν κριτικά το σχεδιασμό μιας
«ενδιάμεσης» συνθήκης χωρικής εμπειρίας που ανήκει, κατά τον Bachelard, στη φαινομενολογία
του ρήματος κατοικώ– έναν αναδυόμενο τύπο κατοίκησης στην πόλη που δεν ταυτίζεται όμως ούτε
με την απλή παραμονή στον ανοιχτό δημόσιο χώρο ούτε και με το στερεότυπο πρόγραμμα της
γέφυρας ως γραμμική μεταφορά και μετακίνηση. Το εργαστηριακό θέμα διερευνά τη συνθετική,
πολυλειτουργική και κοινωνική διάσταση αυτής της ενδιάμεσης εναλλακτικής: μιας συλλογικής
μορφής εγκατάστασης πάνω από το υγρό στοιχείο με στόχο να κάνει τους επισκέπτες πρόθυμους
στην περιπέτεια του ταξιδιού «απέναντι».
Η μεθοδολογία του εργαστηρίου μπορεί να συνοψιστεί σε δύο δέσμες
προσεγγίσεων: αφενός, σε αυτές που στοχεύουν στη συνάντηση της αρχιτεκτονικής με τα υλικά
όρια της και αφετέρου, σε εκείνες που τα ξεπερνούν προσεγγίζοντας μια εναρκτήρια διαλεκτική
ανάμεσα στις μεταβατικές πορείες και τη φαντασμαγορία τους.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Χώρος & Διασύνδεση,
Θεωρήσεις της Μετάβασης
Web →
www.facebook.com/BROTheArchitectureofTransition

K. Ioannidis		

D. Kontaxakis, N. Tsinikas (prof. emer.)

09ΕX13
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Στόχος του εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός ελαφρών κατασκευών.
Οι κύριοι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι: Εξοικείωση με τις καμπύλες (κάτοψη, όψη, τομές), Σχέδια
μετά από τη μακέτα! Σχεδιασμός από έξω προς τα μέσα! Η «δυναμική» μακέτα είναι κάτι περισσότερο από τρισδιάστατο αντικείμενο! Αναδίπλωση μεμβράνης, ξεφούσκωμα, αρθρωτή–κινητή
κατασκευή, Εφήμερη Αρχιτεκτονική, Ανακυκλώσιμα ελαφρά υλικά, Κέλυφος που προκύπτει από
ατμοσφαιρική πίεση και υποπίεση, Πλεγματικές Κατασκευές–Κινητά βάρη / ακίνητα βάρη κτιρίου
>1, Η αναρτημένη κατασκευή είναι ένα χωροδικτύωμα ή αλλιώς ένα σύστημα ράβδων και καλωδίων «υψηλής τεχνολογίας»! Εξοικείωση με τη Στατική, Τα δένδρα ως μορφές φέροντα οργανισμού
κατασκευών παραπέμπουν στη φύση. Βιομορφισμός.
1η άσκηση →
Εφελκυόμενες μεμβράνες (χαρτόνια)
2η άσκηση →
Αναρτημενη κατασκευη ή δενδρο ως φο κτιριου ή πλεγματικη κατασκευη
3η άσκηση →
Εφελκυόμενη–Αναδιπλούμενη Μεμβράνη
4η άσκηση →
Φουσκωτή κατασκευή
		
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=4459

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Κ. Ιωαννίδης 		

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020
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ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Δ. Kονταξάκης, Ν. Τσινίκας (ομοτ.)
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ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020
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ΤΕΧΝΕΣ–ΤΕΧΝΙΚΕΣ
[ΤΤ]
ECTS 3

ARTS – [ΤΤ]
TECHNIQUES
SURVEING AND THEMATIC CHARTOGRAPHY
VISUAL ARTS 1
INTRODUCTION TO THE ORGANISATION OF CITY SPACE
DIGITAL DESIGN
DIGITAL MEDIA DESIGN: SPACES OF THE MIND
VISUAL ARTS 2
OPTIONAL

07ΤΤ10
07ΤΤ12
07ΤΤ13
07ΤΤ14

EN

DOCUMENTARY ON ARCHITECTURE
STATISTICS
DIGITAL & INTELLIGENT CITIES
VISUAL ARTS

01TΤ10
02TΤ10
03TΤ10
05TΤ10
05TT11
06ΤΤ10
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ΤΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΈΡ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ	
07ΤΤ10
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ
07ΤΤ12
ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΚΑΙ ΕΥΦΥΕΊΣ ΠΌΛΕΙΣ
07ΤΤ13
ΕΙΚΑΣΤΙΚΆ	07ΤΤ14
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ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

01TΤ10
02TΤ10
03TΤ10
05TΤ10
05TT11
06ΤΤ10

GR

ΤΟΠΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΊΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΆ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: ΧΏΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΥ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΆ 2

GR

3 ECTS

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 		

Κ. Βαρωτσος, Φ. Παγώνη 		

02TT10

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Aντικείμενο του μαθήματος είναι το να κατανοήσουν οι φοιτητές
μέσα από τη χρήση πολλών και διαφορετικών σχεδιαστικών μέσων τη διαδικασία των αντιληπτικών
μηχανισμών.
Στόχος του μαθήματος → Είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το δίπολο σκέψη–δράση, δια της
αποτυπώσεως: ❶ της πραγματικότητας, ❷ της σκέψης, ❸ της αίσθησης
Διεξαγωγή μαθήματος →
Aσκήσεις στο πεδίο των εικαστικών εφαρμογών, με τη συνδρομή και
άλλων, πέραν των καθαρά εικαστικών, μεθόδων και τεχνικών.

SURVEYING AND THEMATIC CHARTOGRAPHY

K. Varotsos, F. Pagoni		

3 ECTS

Course Content (Syllabus) → The course comprises two modules, topography and thematic
cartography. The first deals with reference systems, classical and modern surveying instruments,
satellite positioning systems, methods of topographic surveying (ground surface, monuments and
buildings) and mapping, as well as the implementation of urban planning and building layout. The
second section generally deals with the basics of cartography and the introduction to thematic
cartography.

VISUAL ARTS 1		

02TT10

3 ECTS

Course Content (Syllabus) → In this course, students should establish, through the use of different
artistic means, an understanding of the processes involved in the mechanisms of perception.
Objective of this course is → The familiarization of the students with the bilateral concept of thought–
action while “depicting”: ❶ Reality, ❷ Thought, ❸ Feeling
Teaching method →
Students are asked to prepare projects in the wider field of visual arts,
assisted by the use of methods and techniques which often go beyond those traditionally aligned
with visual arts.

EN

EN

Μ. Androulaki, Κ. Lakakis, Π. Savaidis, Ι. Ifantis

01TT10
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα περιλαμβάνει δυο ενότητες, την τοπογραφία και τη θεματική χαρτογραφία. Η πρώτη ασχολείται με τα συστήματα αναφοράς, τα κλασσικά και σύγχρομα
τοπογραφικά όργανα μέτρησης, τα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης, τις μεθόδους
τοπογραφικών αποτυπώσεων (εδάφους, μνημείων και κτιρίων) και χαρτογράφησης, καθώς και τη
εφαρμογή της ρυμοτομίας (εισαγωγή στις χαράξεις). Η δεύτερη ενότητα ασχολείται γενικά με τα
βασικά στοιχεία της χαρτογραφίας και την εισαγωγή στη θεματική χαρτογραφία.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

01TT10

GR

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Μ. Ανδρουλιδάκη, Κ. Λακάκης, Π. Σαββαίδης, Ι. Υφαντής

GR

3 ECTS

05TT10

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα εισάγει στη χρήση ψηφιακών συστημάτων σχεδιασμού.
Aναπτύσσεται με την εκπόνηση μικρού σχεδιαστικού θέματος το οποίο ανιχνεύει διάφορες εκδοχές γεωμετρίας, ψηφιακών αναπαραστάσεων και τεχνικών. Η διδασκαλία εξετάζει από–πάνω–
προς–τα–κάτω (top–down) και από–κάτω–προς–τα–πάνω (bottom–up) διαδικασίες σχεδιασμού και
παρουσιάζει διάφορα προγράμματα με έμφαση στη προσομοίωση του τρισδιάστατου χώρου και
στα δυναμικά περιβάλλοντα σχεδιασμού.
		
Web →
www.digitalrepresentations.blogspot.gr
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INTRODUCTION TO THE ORGANISATION OF CITY SPACE

N. Martzopoulou, G. Synefakis, C. Christodoulou

03TT10

3 ECTS

DIGITAL DESIGN		

S. Vergopoulos, S. Papadimitriou

03TT10

3 ECTS

Course Content (Syllabus) → The course introduces the use of digital systems in design. A case
study of a small design project is commenced, with focuses on different kinds of geometry and the
projection of information from one representational scheme to another. Top–down and bottom–up
digital design processes are addressed. The teaching presents various design systems focusing on
the simulation of three–dimensional space and the design of dynamic environments. The architect
and PhD candidate Dimitris Gkourdoukis assists the course.
		
Web →
www.digitalrepresentations.blogspot.gr

EN

Course Content (Syllabus) → The course constitutes an introduction to the study of the city and
urban representation techniques in the framework of urban planning and urban design. The urban
phenomenon is comprehended in socio–spatial terms, of physical form and social–environmental
dynamics. Emphasis is put on the fact that the structure, the functions and the form of the city
come about in multiplicity, as the result of social processes, historical circumstances, professional
interventions and citizen initiatives, statutory mechanisms and institutions. The course is structured
along the development of an exercise that focuses on the study, interpretation and analysis of urban
forms, typologies and functions (streets, squares, urban blocks, land–uses, urban nature etc.) of a
fragment of the real city, the historic centre of Thessaloniki. By means of several methods of mapping
the exercise approaches the ways by which the city is planned and constituted, its physical and
functional characteristics, as well as the genre of urban environment that results. Thematic lectures
support the exercise development and aim at better comprehension of urban planning concepts and
the variety of urban forms and tissues. Furthermore, students are asked to research a contemporary
issue of the (historic) centre and prepare a short report.
M.Kapsali and M.Karagianni, doctorate students, participate in the
supervision of the student exercises.
		
Keywords →
urban analysis–interpretation, urban planning, urban design

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

EN

165

164

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στη μελέτη της πόλης και τις τεχνικές αναπαράστασής της, στο πλαίσιο του αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Το αστικό φαινόμενο εξετάζεται ως συνισταμένη “φυσικών” μορφών, μηχανισμών διαμόρφωσης και κοινωνικής
δυναμικής. Επιχειρείται να αναδειχθεί πvς η οργάνωση και μορφή της πόλης και η ποικιλία της
εικόνας του αστικού χώρου, προκύπτουν ως αποτέλεσμα σχεδιασμένων παρεμβάσεων, πρωτοβουλιών φορέων, μηχανισμών, θεσμών και σχεδίων, καθώς επίσης και ως συνέπεια κοινωνικών διεργασιών και ιστορικών περιστάσεων. Το μάθημα οργανώνεται μέσα από μία άσκηση αστικής αναγνώρισης–ανάλυσης με αντικείμενο ένα τμήμα από την πραγματική πόλη στο ιστορικό κέντρο της
Θεσσαλονίκης. Η άσκηση εστιάζεται στην αναγνώριση και χαρτογράφηση των στοιχείων συγκρότησης του αστικού ιστού και της αστικής λειτουργίας με διαφορετικές μεθόδους. Προσεγγίζει τα
φυσικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά, αναδεικνύει τις σχεδιαστικές προθέσεις και το είδος
του αστικού περιβάλλοντος, όπως αυτό μετασχηματίζεται στο χρόνο. Η άσκηση υποστηρίζεται
από διαλέξεις για επί μέρους θέματα οργάνωσης του χώρου της πόλης οι οποίες αποσκοπούν
στην καλύτερη κατανόηση των πολεοδομικών εννοιών και μεθόδων και της ποικιλίας των μορφών
του αστικού χώρου. Οι φοιτητές καλούνται επίσης στο πλαίσιο της άσκησης, να διερευνήσουν και
να συντάξουν ένα σύντομο κείμενο για ένα επίκαιρο ζήτημα για το (ιστορικό) κέντρο της πόλης.
Στην επίβλεψη των φοιτητικών ασκήσεων συμμετέχουν οι υποψήφιες
διδάκτορες Μ.Καψάλη και Μ.Καραγιάννη.
		
Λέξεις Κλειδιά →
αστική ανάλυση– αναγνώ–ριση, πολεοδομία, αστικός σχεδιασμός

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σ. Βεργόπουλος, Σ. Παπαδημητρίου

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

03TT10

GR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ν. Μαρτζοπούλου, Γ. Συνεφάκης, Χ. Χριστοδούλου

GR

3 ECTS

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 2		

Κ. Καλαρά, Φ. Παγώνη, Δ. Φράγκος, Π. Μαρτινίδης (ομοτ.)

06TT10

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Όταν η διεθνής πρακτική στο πεδίο των εικαστικών τεχνών εκρήγνηται διαρκώς προς όλες τις κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης και της «παρωχημένης» ζωγραφικής, πώς, στην οργάνωση ενός εικαστικού μαθήματος, ορίζεται ένας ελάχιστος όγκος γνωστικών
αγαθών ή δεξιοτήτων προς κατάκτηση, μια «αρχή, μέση και τέλος»;
Το ερώτημα μάλλον δεν μπορεί να απαντηθεί παρά με άλλα ερωτήματα. Όσο και αν η εφαρμογή ενός «δοκιμασμένου» μοντέλου, με στοιχεία του λεγόμενου «ακαδημαϊκού» ή «Bauhaus» ή «της αποδόμησης» κ.ο.κ., φαίνεται να ενισχύει την πιθανότητα του αρκούντως «contemporary» ελκυστικού οπτικού προϊόντος (και της αντίστοιχης τόνωσης του ηθικού
φοιτητών και διδασκόντων), το ζητούμενο είναι πρωτίστως η «εμπειρία του εργαστηρίου». Μέσα
στο οποίο συγκροτείται το βλέμμα του εικαστικού, όπου η προσωπική επιθυμία, o πειραματισμός,
η επιτυχία και το ατύχημα συνδιαλέγονται με την ιστορική αναφορά και τη σύγχρονη εικαστική και
πολιτισμική συνθήκη.
Διαλέξεις–συζητήσεις με στόχο την υπέρβαση του φόβου για τον
«ερμητικό» χώρο της τέχνης, παρουσιάσεις–συζητήσεις μικρών θεμάτων σε σχέση με τις προσωπικές τους επιλογές στα εικαστικά από όλους τους φοιτητές και βεβαίως πειραματισμοί με υλικά–
διαδικασίες και επεξεργασία μικρότερων ή μεγαλύτερων προσωπικών «project». Κάθε μία/ένας
φοιτήτρια/τής, συνομιλώντας με τη διδακτική ομάδα, συγκεκριμενοποιεί τη λογική και τα μέσα της
κάθε δουλειάς και ορίζει τη διακύβευση.

DIGITAL MEDIA DESIGN: SPACES OF THE MIND

K. Kalara, F. Pagoni, D Fragkos, P. Martinidis (prof. emer.)

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

Α. Malakasioti (NSRF scholarship)

05TT11

3 ECTS

06TT10

3 ECTS

Course Content (Syllabus) → When international visual arts practice is exploding constantly towards
every possible direction, a phenomenon that includes the «outdated» medium of painting, how does
one can define a minimum level of knowledge and skills in a visual arts course?
The question can only be answered by generating more questions.
Even if the application of known models («academic», «Bauhaus», «deconstruction», etc.) seems to
strengthen the possibility of the production of an attractive visual product which would be enough
«contemporary», the importance is primarily the «experience of the studio». It is in the context of this
experience that the gaze of the visual artist is being formed. In this context, desire, experimentation,
success and failure are in dialogue with history and the contemporary visual and cultural instance.
Lectures–discussions aiming to help students overcome the fear about
the «hermetic» field of art, presentations–discussions of personal themes and subject–matters
and, of–course, experimentations with material and procedures of personal projects. The students,
through the tutorials are getting concrete on their logic and media and define what is at stake.

EN

Course Content (Syllabus) → In this course, the idea of space is reevaluated in the context of digital
culture. Spatial notions are acquiring expanded possibilities, moving from geometry, form, and
specific design solutions to conceptual or metaphoric representations of space. The course forms an
interactive exercise on the review of representation of experiential ideas and concepts that arise from
the critical evaluation of spatial experience, focusing furthermore on the use of the digital medium.
The course invites students to participate in an experimental design
process, making use at the same time of various digital design techniques, such as 3d modeling,
animation, audiovisual composition. On a parallel level, they are asked to tackle with the process
of narrative construction as well as with the ideas of immateriality, symbolism, abstractness or
conceptualization.
		
Keywords →
Representations, Digital media, 3D modeling, Narrative

VISUAL ARTS 2		
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Το παρόν μάθημα επανατοποθετεί την έννοια του χώρου στο πλαίσιο
της ψηφιακής κουλτούρας–οι χωρικές έννοιες αποκτούν διευρυμένες διαστάσεις, ολισθαίνοντας
από την αυστηρά προσδιορισμένη γεωμετρία ή φόρμα και τις σαφείς σχεδιαστικές επιλύσεις,
προς τις νοητικές, εννοιολογικές ή μεταφορικές αναπαραστάσεις του χώρου με τη βοήθεια των
ψηφιακών μέσων. Τα χωρικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης ψηφιακής εικόνας διερευνώνται ως
εν δυνάμει φορείς νοημάτων και εμπειριών στο πλαίσιο της ψηφιακής αναπαράστασης αλλά και
του σύγχρονου πολιτισμού εν γένει.
Το μάθημα καλεί τους σπουδαστές να συμμετάσχουν σε μια ερευνητική διαδικασία σχεδιασμού, κάνοντας χρήση διαφόρων ψηφιακών μεθόδων και τεχνικών μοντελοποίησης, εμψύχωσης, επεξεργασίας εικόνας και οπτικοακουστικής σύνθεσης. Σε ένα δεύτερο
επίπεδο καλούνται να προσδιορίσουν τον ρόλο της αφήγησης στο πλαίσιο της κινούμενης εικόνας.
Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ο δημιουργικός αναστοχασμός επάνω σε ζητήματα αϋλότητας,
συμβολισμού, αφαίρεσης και εννοιολογικού σχεδιασμού
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αναπαραστάσεις, Ψηφιακά μέσα, 3D μοντελοποίηση, Αφήγηση

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

05TT11

GR

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: ΧΏΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΥ

Α. Μαλακασιώτη (υπότροφος ΕΣΠΑ)

GR

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία οπτικοακουστικής παρουσίασης που αφορά θέματα και πρόσωπα της αρχιτεκτονικής. Διάφορες τεχνικές ή ανάμιξή τους
όπως: η φωτο–ηχο–ιστορία, η ταινία τεκμηρίωσης, η ταινία μέσω η/υ και το κινούμενο σκίτσο, παρέχουν απεριόριστες δυνατότητες έκφρασης.
Η ύλη του μαθήματος διαμορφώνεται με βάση τα στάδια δημιουργίας
μιας ταινίας που ειναι: η προετοιμασία (ιδέα, σενάριο, κατανομή ρόλων, επιλογή τόπων, προγραμματισμός), τα γυρίσματα (καταγραφή) και η επεξεργασία (μοντάζ, εικόνα, ήχος, μουσική, τίτλοι).
Το μάθημα θα έχει εργαστηριακό–καλλιτεχνικό χαρακτήρα και θα γίνονται συζητήσεις για τα θέματα παράλληλα με τις εισηγήσεις στις σχετικές θεματικές ενότητες
όπως: οι πηγές έμπνευσης για την αφήγηση, επιλογή τόπων και συντελεστών, μεταφορά ενός
σεναρίου σε ειδικό λογισμικό υποβοήθησης των γυρισμάτων, η αισθητική της αρχιτεκτονικής φωτογραφίας, οι τεχνικές της φωτογραφίας σε συνάρτηση με την αφήγηση, τα γυρίσματα πριν και
μετά την επεξεργασία τους, οι αφηγηματικές δυνατότητες του μοντάζ, η δύναμη της έκφρασης
του ήχου και της μουσικής, σχέση ήχου/εικόνας–αρχιτεκτονικής/μουσικής, η σωστή χρήση των
‘ερασιτεχνικών’ τεχνικών μέσων, κ.ά. Υποχρέωση των φοιτητών είναι η παράδοση μιας παρουσίασης την ημέρα των εξετάσεων. Παρουσιάσεις φιλμ: Storyboard (25’), Κινηματογραφική μουσική
(60’), Εργαστήριο μονταζ σε η/υ, Εργαστήριο φωτογραφίας.
		
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=4465

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 		

Κ. Ζιούτας, Δ. Κουγιουμτζής		

07TT12

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Περιγραφική Στατιστική. Βασικά Στοιχεία Πιθανοθεωρίας. Τυχαίες
μεταβλητές και συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας. Εκτίμηση παραμέτρων. Συσχέτιση και παλινδρόμηση
Oι Ζιούτας Κωνσταντίνος και Κουγιουμτζής Δημήτριος προέρχονται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
		
Web →
www.users.auth.gr/dkugiu/Teach/Architect/index.html

DOCUMENTARY ON ARCHITECTURE

S. Alifragkis (NSFR scholarship)

07TT10

3 ECTS

STATISTICS		

K. Zioutas, D. Kougioumtzis		

07TT12
3 ECTS

Course Content (Syllabus) → Descriptive statistics. Fundamental concepts in probability. Random
variables and probability distribution functions. Parameter estimation. Correlation and simple
linear regression.
The instructors of the module, Kougiumtzis Dimitrios and Zioutas
Konstantinos are membders of the School of Electrical & Computer Engineering
		
Web →
www.users.auth.gr/dkugiu/Teach/Architect/index.html

EN

Course Content (Syllabus) → The aim of the course is the creation of an optic–acoustic presentation
concerning architecture. Techniques such as, photo–story, documentary, computer movie,
animation, provide a wide range of expression.
The course follow the creation stages of a movie which arE: preparation
(idea, script, distribution of characters, reperage, programming), filming (recording) and post
production (editing, image, sound, music, titles).
The course is artistic–studio and presentations will take place on the
themes: inspiration for narration, choice of spaces, storyboard software, the aesthetics of architectural
photography, photo techniques according to the story, filming before and after editing, the narrative
power of editing, the expression qualities of sound and music, the relationship of sound and image
and the right use of amateur equipment. The students are obliged to hand a short documentary as
an exam at the end of the semester.
		
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=44
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07TT10

GR

ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Σ. Αλιφραγκής (υπότροφος ΕΣΠΑ)

GR

3 ECTS

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

3 ECTS

Course Content (Syllabus) → The course introduces the concepts of digital and intelligent city. It
includes 5 sections: ❶ The Emergence of Intelligent Cities: This section examines case studies from
around the world, the landscape of intelligent cities, developments in the field of innovation systems
and developments in the field of digital technology, IoT and Web, ❷ Structure and Architecture
of Intelligent Cities: The second section highlights the different approaches and cases, models of
organization and functions of intelligent cities, and presents architectures of spatial intelligence
and ontologies for intelligent cities, ❸ Planning for Intelligent Cities: The third and last section
focuses on the design of smart neighborhoods and revitalization of cities, the design of applications
for intelligent urban centers and the design of solutions with open source software and cloud
computing. Α planning roadmap for intelligent cities is also introduced, and finally the course ends
by studying indicators and smart cities measurement systems.
		
Keywords →
Intelligent city, Smart city, Digital city
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=3827

3 ECTS

Course Content (Syllabus) → Artists' books, (livres d 'artiste), are works of art in the form of books.
They may be book–like items that are either unique or published in small editions. Although artists
have been involved in printing and producing books for centuries, artists' books as a distinct form
of art are an invention of the 20th century. Artists' books are difficult to categorize. They are hybrid,
flexible, using a wide range of techniques and may refer to other disciplines. Often these are works
that appropriate other books, projects that use a wide variety of media such as photography, film,
printing, collage, assemblage, drawing, painting, engraving and sound, projects presented in
the form of installations. In recent years, there has been a growing interest in the potential of this
medium, which manifests both in the presence of the artist book in various projects and in the
significant exhibition activity that focuses on it.
The teaching methodology will be based on the analysis of examples
of artists' books. The aim is to familiarize students with word and image relations, with visual poetry,
with the spatiality of textuality, with the possibilities of translation between representational means,
with the digital transformations of the medium, with the aesthetic and political parameters of the artist
book , with hypertextuality, with typography and layout, non–materialised and paper architecture,
issues of framing, production, consumption and dispersion, authenticity and reproduction of the
artwork. Ultimately, the objective is the expansion of visual and architectural media and the mastering
of narrative possibilities. Students are expected to present in public five examples of artist books
drawn from the bibliography and the websites given below and produce their own artist book.

EN

EN

Α. Martzopoulou, Π. Tsarchopoulou, Ν. Κomninos (past teach. staff)

07TT14

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

VISUAL ARTS 		

07TT13

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Τα εικαστικά βιβλία (artist books, livres d’ artiste) είναι έργα τέχνης που
έχουν τη μορφή βιβλίων. Μπορεί να είναι βιβλία ή αντικείμενα που μοιάζουν με βιβλίο και είτε είναι
μοναδικά, είτε δημοσιεύονται σε μικρές εκδόσεις. Αν και οι καλλιτέχνες ασχολούνται με την εκτύπωση και την παραγωγή βιβλίων επί αιώνες, τα βιβλία καλλιτεχνών ως συνειδητοποιημένη, ξεχωριστή
μορφή τέχνης, είναι δημιούργημα του 20ού αιώνα. Τα εικαστικά βιβλία είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν. Είναι υβριδικά αντικείμενα με μεγάλη ελαστικότητα που προκύπτουν από ένα ευρύτατο
φάσμα τεχνικών και μπορεί να συνδέονται με χώρους και αντικείμενα έξω από αυτά. Συχνά πρόκειται
για έργα που οικειοποιούνται βιβλία άλλων, έργα που χρησιμοποιούν μεγάλη ποικιλία μέσων όπως
φωτογραφία, φιλμ, τύπωμα, κολάζ, assemblage, σχέδιο, ζωγραφική, χαρακτική και ήχο, έργα που
παρουσιάζονται με τη μορφή εγκαταστάσεων. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες αυτού του μέσου, κάτι που φαίνεται τόσο μέσα από την συνεχή, παράπλευρη παρουσία του εικαστικού βιβλίου σε πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους εικαστικά έργα και
πρότζεκτ, όσο και από την σημαντική εκθεσιακή δραστηριότητα που εστιάζει σε αυτό.
Η διδακτική δραστηριότητα θα βασιστεί στην ανάλυση παραδειγμάτων
εικαστικών βιβλίων. Στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις σχέσεις λόγου και εικόνας, με την
οπτική ποίηση, με τις χωρικότητες της κειμενικότητας, με τις δυνατότητες της μεταφρασιμότητας
μεταξύ των αναπαραστατικών μέσων, με τις ψηφιακές μεταμορφώσεις του μέσου, με τις αισθητικές
και πολιτικές παραμέτρους του εικαστικού βιβλίου, με τις λειτουργίες της υπερκειμενικότητας, με
ζητήματα τυπογραφίας και layout, άυλης αρχιτεκτονικής και paper architecture, με ζητήματα πλαισίωσης, παραγωγής, κατανάλωσης και διασποράς, αυθεντικότητας και αναπαραγωγής του έργου
τέχνης. Τελικά, στόχος είναι η ανάδυση μιας δυνατότητας περαιτέρω διεύρυνσης της έννοιας και
λειτουργίας του εικαστικού και αρχιτεκτονικού μέσου. Οι φοιτητές οφείλουν να παρουσιάσουν δημόσια, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πέντε παραδείγματα εικαστικών βιβλίων τα οποία θα αντλήσουν από την βιβλιογραφία και τις ιστοσελίδες που δίδονται παρακάτω και να κατασκευάσουν ένα
δικό τους έργο με αυτό το μέσο.

Κ. Varotsos, Κ. Κalara, F. Pagoni

DIGITAL & INTELLIGENT CITIES

07TT14
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες της ψηφιακής και ευφυούς πόλης. Περιλαμβάνει 3 θεματικές ενότητες οι οποίες είναι: ❶ Γέννηση των Ευφυών Πόλεων: Στην ενότητα αυτή εξετάζονται μελέτες περιπτώσεων από όλο τον κόσμο, το τοπίο των ευφυών πόλεων, οι εξελίξεις στο πεδίο των συστημάτων καινοτομίας καθώς και οι εξελίξεις στο πεδίο
της ψηφιακής τεχνολογίας, ΙοΤ και Web, ❷ Δομή και Αρχιτεκτονική Ευφυών Πόλεων: Εξετάζονται
οι περιπτώσεις, τα μοντέλα οργάνωσης και οι λειτουργίες των ευφυών πόλεων, οι αρχιτεκτονικές
χωρικής ευφυΐας και οι οντολογίες ευφυών πόλεων, ❸ Σχεδιασμός Ευφυών Πόλεων: Η ενότητα
δίνει έμφαση στον σχεδιασμό των ευφυών συνοικιών και την αναζωογόνηση πόλεων, στον σχεδιασμό εφαρμογών για ευφυή αστικά κέντρα, στον σχεδιασμό λύσεων με τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού και cloud computing. Επίσης, συστήνεται ένας βασικός χάρτης πορείας του σχεδιασμού
ευφυών πόλεων, θέμα που απασχολεί το αντικείμενο της δημιουργίας ευφυών πόλεων, και τέλος
μελετώνται οι δείκτες και τα συστήματα μέτρησης των ευφυών πόλεων.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Ψηφιακή πόλη, Ευφυής πόλη, Έξυπνη πόλη
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=3827

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 		

Κ. Βαρώτσος, Κ. Καλαρά, Φ. Παγώνη
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Α. Μαρτζοπούλου, Π. Τσαρχόπουλος, Ν. Κομνηνός (διατ. καθ.)

Η ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ
ΑΣΤΙΚΉ ΓΕΩΓΡΑΦΊΑ:
ΑΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΣΎΓΧΡΟΝΑ ΑΣΤΙΚΆ ΦΑΙΝΌΜΕΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΊΑ: ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΟΊ ΧΏΡΟΙ
ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

08ΤΗ10
08ΤΗ12
08ΤΗ14
08ΤΗ15

3 ECTS

OPTIONAL

RESEARCH IN ARCHITECTURE
URBAN GEOGRAPHY:
URBANISATION AND CONTEMPORARY URBAN PHENOMENA
ARCHITECTURE AND FAILURE: SPAΤIAL PSYCHOLOGY
AND VARIATIONS IN INTERPRETATION OF THE PROJECT
MODERN ART FROM THE 19th TO THE 21st CENTURY

07ΤΗ11
07ΤΗ12
07ΤΗ23
07ΤΗ24
07ΤΗ30
07TH31
08ΤΗ10
08ΤΗ12
08TH14
08ΤΗ15

EN

HISTORY OF ARCHITECTURE 20TH CENTURY
01TΗ12
ART, CULTURE: 20th–21st CENTURY
02TH12
HISTORY OF ARCHITECTURE: EAST MEDITERRANEAN
03TΗ11
& GREEK AREA (EARLY PREHISTORY, GREEK ANTIQUITY, ROME,
BYZANTIUM, POST–BYZANTINE AND OTTOMAN PERIODS)
CITY AND URBAN PLANNING:
04TH11
HISTORICAL EVOLUTION AND THEORETICAL APPROACHES
THEORIES OF ARCHITECTURE 1:
04ΤΗ21
CONCEPTIONS OF ARCHITECTURAL CREATION
THEORIES OF ARCHITECTURE 1:
04ΤΗ22
THEORY OF SPACE AND ARCHITECTURE
ART HISTORY: ANCIENT GREECE, ROME, BYZANTINE, ISLAM 05TH11
SOCIAL THEORIES OF SPACE AND ARCHITECTURE
06ΤΗ11
ISSUES IN SPATIAL PLANNING
06TH21

THEORIES OF ARCHITECTURE 2:
TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL CREATION
THEORIES OF ARCHITECTURE 2:
PHILOSOPHY, SEASON, AREA
HISTORY OF ART: WEST 9th–9th CENTURY
HISTORY OF ARCHITECTURE–ART: WEST 9th–19th CENTURY
LANDSCAPE ARCHITECTURE; THEORY AND CRITICS
CRITICAL IMAGES: CRITICISM AND INTERPRETATION
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07TH23
07ΤΗ24
07ΤΗ30
07TH31
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07TH12

ΙΣΤΟΡΙΕΣ/
ΘΕΩΡΙΕΣ [ΤΗ]
HISTORIES/
THEORIES [ΤΗ]
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ΕΠΙΛΟΓΈΣ

07TH11

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2:
AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΕΠΟΧΗ, ΧΩΡΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ: ΔΥΣΗ 9ος–19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΙΣΤΟΡΊΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΉΣ–ΤΈΧΝΗΣ: ΔΎΣΗ 9ος–19ος ΑΙΏΝΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΤΟΠΊΟΥ: ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΉ	
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ/CRITICAL IMAGES: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

GR

ΙΣΤΟΡΊΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ 20ος ΑΙΏΝΑΣ
01TΗ12
ΤΈΧΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ: 20ος–21ος ΑΙΏΝΑΣ
02TH12
ΙΣΤΟΡΊΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ: ΕΥΡΎΤΕΡΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ: 03TΗ11
ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ, ΡΏΜΗ, ΒΥΖΆΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ
ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ:
04TH11
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΘΕΩΡΊΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ 1:
04ΤΗ21
ΘΕΩΡΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ
ΘΕΩΡΊΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ 1:
04ΤΗ22
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΈΧΝΗΣ 1: ΕΥΡΎΤΕΡΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ
05ΤΗ11
ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ, ΡΏΜΗ, ΒΥΖΆΝΤΙΟ, ΙΣΛΆΜ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
06TH11
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
06TH21

GR

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Αντικείμενο του μαθήματος είναι η αρχιτεκτονική δημιουργία του
20ου αιώνα, ως συνέπεια ή συνέργεια των έντονων πολιτισμικών, κοινωνικών και οικονομικοπολιτικών αλλαγών. Το ζήτημα προσεγγίζεται θεματικά, κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) με χρονολογική
αλληλουχία των γεγονότων και μέσα από συγκριτική και κριτική θεώρηση. Τα εξεταζόμενα έργα
αναλύονται σε επίπεδο αισθητικό–μορφολογικό, λειτουργικό και τεχνολογικό–κατασκευαστικό.
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων, αλλά και
η κριτική θεώρηση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις αρχές του
21ου (κινήματα, ρεύματα, άνθρωποι, έργα). Στόχος είναι επίσης, να προσφερθεί στους φοιτητές/
τριες ένα γενικό ιστορικό και θεωρητικό υπόβαθρο, απαραίτητο για τον εμπλουτισμό των συνθετικών ικανοτήτων τους, το οποίο παράλληλα να αλληλεπιδρά με τις γνώσεις άλλων επιστημονικών
περιοχών και γνωστικών αντικειμένων των σπουδών τους. Ως κεντρικό ζητούμενο τίθεται η αντιληπτική σύνδεση του ιστορικού μαθήματος με ζητήματα του σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
(λειτουργικές ανάγκες, ένταξη στο τοπίο και στον τόπο, μορφολογικές αναζητήσεις, κατασκευαστικές επιλύσεις κ.α.).
Επιγραμματικά αναφέρεται ότι στο μάθημα εξετάζονται οι εξής
ενότητες: συνέχειες κι ανατροπές στον 19ο αιώνα, οι πρόδρομοι του Μοντερνισμού, Γερμανικός
Εξπρεσιονισμός και Νέα Αντικειμενικότητα, Ρώσικη πρωτοπορία, Ιταλικός Φουτουρισμός και Ρασιοναλισμός, η ακμή του Μοντερνισμού, Ύστερος Μοντερνισμός, το Μοντέρνο στην Ελλάδα, Δομισμός και Μεταμοντέρνο, Αποδόμηση και σύγχρονες αναζητήσεις του 21ου αι.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Νεώτερη αρχιτεκτονική κληρονομιά, Αφαίρεση, Λειτουργισμός,
Μοντερνισμός, Διεθνές στυλ, Αρχιτεκτονική του μπετόν–αρμέ,
Μετανεωτερικότητα.

ΤΕΧΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: 20ος–21ος ΑΙΩΝΑΣ

Λ. Γιόκα, Π. Μπίκας, Μ. Σκαλτσά

02ΤΗ12

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → ❶ Εισαγωγή στη Μοντέρνα Τέχνη: Ακαδημίες, Σαλόν, Τεχνοκριτική,
Αποσχίσεις, Κινήματα, ❷ Νεοκλασικισμός, Ρομαντισμός, Ρεαλισμός, Ιμπρεσιονισμός, Συμβολισμός, ❸ Πρωτοπορίες: Κυβισμός, Φουτουρισμός, Εξπρεσιονισμός, Νταντά, Σουρεαλισμός, Νέα
Αντικειμενικότητα, Ρωσική Πρωτοπορία, Μπαουχάους, Ντε Στάιλ, ❹ Σύγχρονα μαζικά μέσα επικοινωνίας και έκφρασης από τον κινηματογράφο ως το ίντερνετ, ❺ Ζητήματα Μεθοδολογίας της
Ιστορίας της Τέχνης και των Πολιτισμικών Σπουδών
		
Λέξεις Κλειδιά →
Μοντέρνα τέχνη, Πρωτοπορίες, Μαζική κουλτούρα
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=5852

HISTORY OF ARCHITECTURE 20th CENTURY

S. Κotsopoulos (University Scholar)

01TH12

3 ECTS

ART, CULTURE: 20th–21th CENTURY

C. Yoka, P. Bikas, M. Skaltsa		

02ΤΗ12
3 ECTS

Course Content (Syllabus) → ❶ Introduction to Modern Art: Academies, Salons, Art Criticism,
Secessions, Avant–Gardes, ❷ Neoclassicism, Romanticism, Realism, Impressionism, Symbolism, ❸
Cubism, Futurism, Expressionism, Dada, Surrealism, New Objectivity, Russian Avant–Garde, Bauhaus,
De Stijl, ❹ Mass Communication and artistic expression from cinema to the internet, ❺ Methods and
Approaches in Art History and Cultural Studies
		
Keywords →
Modern art, Avant–gardes, Mass culture
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=5852

EN

Course Content (Syllabus) → The subject of the course is the architectural creation of the 20th
century as a consequence or synergy of intense cultural, social and economic–political changes.
The issue is approached thematically, mainly (but not exclusively) with a chronological sequence
of events and through a comparative and critical view. The examined projects are analyzed at
aesthetic–morphological, functional and technological–constructive level.
The aim of the course is to acquire basic knowledge and the critical
view of architectural creation from the late 19th century until the beginning of the 21st (movements,
styles, people, buildings). The aim is also to provide students with a general and theoretical
background necessary to enrich their synthetic abilities, which at the same time interacts with
the knowledge of other scientific areas and cognitive subjects of their studies. The main focus is
the perceptual connection of the historical course with the issues of contemporary architectural
design (functional needs, integration into the landscape and the place, morphological quests,
constructional solutions etc.).
The course examines the following modules: the 19th century, the
precursors of Modernism, German Expressionism and New Objectiveness, Russian avant–garde,
Italian Futurism and Rationalism, the Edge of Modernism, Late Modernism, Modern in Greece,
Structuralism and Postmodernism, Deconstruction and contemporary searches of 21st century.
		
Keywords →
Recent Architectural Heritage, Functionalism, Modernism, International
Style, Architecture of Reinforced Concrete, Postmodernity
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ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

01TH12

GR

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 20ος ΑΙΩΝΑΣ

Σ. Κωτσόπουλος (υπότροφος ΕΣΠΑ)

3 ECTS

GR
SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

HISTORY OF ARCHITECTURE 1: EAST MEDITERRANEAN
03TH11
AND GREEK AREA EARLY PREHISTORY GREEK ANTIQUITY
ROME, BYZANTIUM, POST–BYZANTINE AND OTTOMAN PERIODS

M. Arakadaki, A. Tantsis		

3 ECTS

EN

Course Content (Syllabus) → The course aims at familiarizing students with the architecture of the
geographic space of East Mediterranean –focusing on the Aegean World and the wider Greek
area– from Prehistoric Times, Antiquity and the Roman Era to the Byzantine, Post–Byzantine and
Ottoman periods.
Main subjects of the coursE: ❶ Great Bronze Age civilisations of the
Aegean World (Minoan, Mycenaean), ❷ Greek antiquity (Archaic, Classic and Hellenistic periods),
❸ Roman and Late Roman era, ❹ Early, Middle and Late Byzantium, ❺ Post–Byzantine and East
Islamic architecture, ❻ Greek Vernacular architecture of the 18th–19th centuries.

The course seeks to: ❶ approach and critically analyse the architectural creation within the
wider political, social and cultural context of each period, ❷ investigate the diachronic design
principles that inspired the architectural creation of each period and how they have survived up
to nowadays, and ❸ highlight the contribution of History of Architecture in providing to young
architects a comprehensive humanistic education.
The rating is based on a written exam; during class students may
undertake a brief bibliographic research. They can also attend an one–day conducted tour to
ancient and byzantine archaeological sites of East Macedonia.
		
Keywords →
Prehistory, Minoan Civilization, Mycenaean Civilization, Archaic period,
Greek Orders, Classic period, Hellenistic period, Roman World,
Late Roman period, Early Byzantium, Middle Byzantine period,
Late Byzantine period, Byzantine Chyrch Architecture, Post–Byzantine
Architecture, East Islamic Architecture, Greek Vernacular Architecture
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Η Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, εκτός από εργαλείο για την προσέγγιση και κατανόηση των ιστορικών μνημείων και της άϋλης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (ορολογία,
τεχνικές κατασκευής κ.λπ.), είναι ένα πολύτιμο εργαλείο διαμόρφωσης ήθους, αυτογνωσίας και
ουμανιστικής θεώρησης του κόσμου.
Το συγκεκριμένο μάθημα, μέσα από σειρά διαλέξεων και μετά από
μια εισαγωγική αναφορά στις απαρχές της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και τις αρχέγονες μορφές, προσφέρει ένα πανόραμα της ιστορικής «Ανατολής» και του ευρύτερου ελλαδικού χώρου.
Οι ενότητες που καλύπτονται είναι οι εξής: ❶ Μεγάλοι Πρωτοϊστορικοί πολιτισμοί (Μινωϊκός–Μυκηναϊκός), ❷ Αρχαϊκή και κλασική Ελλάδα: οι ρυθμοί και τα μνημεία, ❸ Ελληνιστικός κόσμος, ❹
Ρωμαϊκή και υστερορρωμαϊκή περίοδος, ❺ Πρώιμο, Μέσο και Ύστερο Βυζάντιο, ❻ Μεταβυζαντινά–Οθωμανικά μνημεία.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Μ. Αρακαδάκη, Α. Τάντσης		

Βασικά ζητούμενα του μαθήματος είναι: ❶ Να τοποθετηθεί η αρχιτεκτονική στο πλαίσιο των εκάστοτε πολιτικών, κοινωνικών–οικονομικών και πολιτιστικών συνθηκών, ώστε να γίνει κατανοητή η
άμεση σύνδεση του αρχιτεκτονικού πλούτου με το συνολικό πολιτιστικό γίγνεσθαι κάθε εποχής,
❷ Να αναδειχθούν οι διαχρονικές αρχές της δημιουργίας αρχιτεκτονικού έργου στη μακρά χρονική περίοδο που εξετάζεται και η επιβίωσή τους ως τις μέρες μας, ❸ Να γίνει κατανοητή η σημασία της ιστορίας της αρχιτεκτονικής ως βασικού στοιχείου της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, στο
πλαίσιο της ανάγκης για παροχή στους νέους αρχιτέκτονες μιας σφαιρικής παιδείας, με επαρκή
παρουσία των ανθρωπιστικών σπουδών.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με γραπτή εξέταση. Προαιρετικά θα
εκπονηθεί μικρή εργασία βιβλιογραφικής έρευνας.
Στο πλαίσιο του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική εκδρομή σε αρχαιολογικούς χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Προϊστορία, Μινωικός πολιτισμός, Μυκηναϊκός πολιτισμός, Αρχαϊκοί
χρόνοι, Ρυθμοί, Κλασική αρχαιότητα, Ελληνιστικοί χρόνοι, Ρώμη,
Υστερορρωμαϊκοί χρόνοι, Πρώιμο Βυζάντιο, Μεσοβυζαντινή
περίοδος, Υστεροβυζαντινοί χρόνοι, Βυζαντινή ναοδομία,
Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική, Ισλαμική αρχιτεκτονική,
Παραδοσιακή αρχιτεκτονική
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ΙΣΤΟΡΊΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ: ΕΥΡΎΤΕΡΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ: 03TΗ11
ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ, ΡΏΜΗ, ΒΥΖΆΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα επιδιώκει την εξοικείωση των φοιτητών με τους τρόπους
εξέλιξης του αστικού φαινομένου, καθώς και με την ερμηνεία των διαδικασιών που διέπουν την
παραγωγή, την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του αστικού χώρου.
Αναλύονται η γένεση, οι μεταμορφώσεις και η εξέλιξη των αστικών
χώρων στον ευρωπαϊκό χώρο, σε σχέση με τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες, καθώς και η σχέση της πόλης με τον περιβάλλοντα χώρο, τα υπάρχοντα δίκτυα οικισμών
και την ύπαιθρο. Έμφαση δίνεται στις έννοιες, θεωρητικές προσεγγίσεις, μεθόδους και πρακτικές, στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες διαμόρφωσης και σχεδιασμού του αστικού χώρου,
πριν και μετά τη συγκρότηση της πολεοδομίας ως ιδιαίτερου επιστημονικού κλάδου.
Εξετάζονται επίσης η δημιουργία και εξέλιξη της ελληνικής πόλης,
μέσα από τη διερεύνηση των παραγόντων και συνθηκών που διαμόρφωσαν σταδιακά τη σημερινή
εικόνα της: οι ιστορικές καταβολές, οι πολεοδομικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν από την ίδρυση
του νέου ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, καθώς και η συγκρότηση των αντίστοιχων πολεοδομικών εργαλείων στην Ελλάδα.

GR

Η διαχρονική θεώρηση του αστικού φαινομένου ολοκληρώνεται με την εξέταση των σύγχρονων
διεθνών εξελίξεων στις αστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.
Το μάθημα γίνεται με τη μορφή διαλέξεων με προβολή οπτικοακουστικού υλικού, που συνοδεύονται από συζήτηση γύρω από τα θέματα που αναπτύσσονται. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις ανάπτυξης θεμάτων ή/και πολλαπλών επιλογών.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας, Διαχρονική θεώρηση
του αστικού φαινομένου, Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές
επέμβασης στον αστικό χώρο, Μηχανισμοί και διαδικασίες
διαμόρφωσης του αστικού περιβάλλοντος

CITY AND URBAN PLANNING:
HISTORICAL EVOLUTION AND THEORETICAL APPROACHES

A. Vitopoulou

04TH11
3 ECTS

The diachronic study of the urban phenomenon is completed with the examination of recent
international approaches in urban interventions in the context of sustainable development.
The course is in the form of lectures with audiovisual material,
accompanied by discussions on the themes that are being developed. Evaluation of students is
based on written exams of topics development and/or multiple choice questions.
		
Keywords →
Urban history, History of urban planning, Diachronic examination
of the urban phenomenon, Theoretical approaches and urban space
intervention practices, Mechanisms and processes of urban
environment formation

EN

Course Content (Syllabus) → The course aims at familiarizing students with the ways urban
phenomenon evolves, as well as the interpretation of processes that condition the urban space
production, development, planning and design.
The genesis, transformations and evolution of European cities are
analyzed within the wider socio–economic and political context, as well as the relation of the city to
the surrounding area, the existing networks of settlements and the countryside. Emphasis is given
on the concepts, the theoretical approaches, the methods and practices, the mechanisms and
processes of urban space formation and design, before and after the constitution of urban planning
as a distinct scientific discipline.
The formation and development of the Greek cities are also examined,
through the study of the factors and conditions that have gradually shaped their current image: the
historical origins, the urban planning policies adopted since the founding of the Greek state up to
today, as well as the constitution of urban planning tools in Greece.
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ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Α. Βιτοπούλου

04TH11

GR

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ:
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

3 ECTS

GR
SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

THEORIES OF ARCHITECTURE 1:
CONCEPTIONS OF ARCHITECTURAL CREATION

D. Gourdoukis (NSFR scholarship)

04TH21
3 ECTS

EN

Course Content (Syllabus) → During the last 20 years the ways and methods of architectural
production went through a process of transformation and change–a result of the new media–
that maybe can be compared to similar transformational processes that took place during the
Renaissance–where, again, it was technological innovations, like the use of paper and pencil, the
invention of projective geometry and the perspective, that set the wheel of change in motion. Of
course, that transformation is not something exclusive to architecture. On the contrary, it is the
reflection of the broader conditions of contemporary societies: The dominance of networks and the
omnipresent connectivity, a condition where new modes of control, and therefore power, are being

established.
It is within this new condition that architecture students and future architects need to operate in order
to be able to bring a breath of fresh air in the body of the creative process. The course therefore,
offers the necessary theoretical tools that will aid the students to understand that condition,
based on the principle that the evolution of architectural thinking is a continuum where ideas are
constantly modulated and the new is the result of the mutations of the old. Therefore, the key for
an understanding of the current condition in architecture lies in the understanding of the evolution
of architectural thinking during modernity–starting from the Renaissance and reaching the present
day–and more importantly, in the understanding of the connections between points in time and
periods that might appear unconnected on the surface. The approach of the course, while following
a loose chronological order that begins with Alberti, is in fact, not a historical approach. On the
contrary, it deals with the points of this continuum as events that in many cases transcend temporal
succession and create connections that ignore linear time. Ultimate goal of the course is to provide
the students with the necessary framework that will help them understand the different instances of
the theory of architecture and their principles, but maybe more importantly, will help them expand
and enrich their design processes.
		
Keywords →
Architectural design, Design process, Theories of architecture
Web →
www.theoriesofarchitectureauth.tumblr.com
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων οι τρόποι και οι μέθοδοι
αρχιτεκτονικής δημιουργίας πέρασαν μέσα από μία ιδιαίτερη διαδικασία μετάλλαξης και αλλαγής–αποτέλεσμα των νέων μέσων–που θα μπορούσε ίσως να συγκριθεί με τις αντίστοιχες διαδικασίες μετάλλαξης που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια της αναγέννησης–όπου και πάλι ήταν
τεχνολογικά επιτεύγματα που έκαναν αυτή τη μετάβαση δυνατή, π.χ. η γενίκευση της χρήσης
χαρτιού και μολυβιού, η εφεύρεση της προβολικής γεωμετρίας και της προοπτικής κτλ. Αυτή η
μετάλλαξη βέβαια δεν συνέβη μόνο στο σώμα της αρχιτεκτονικής. Αποτελεί το καθρέφτισμα της
γενικότερης συνθήκης μέσα στην οποία βρίσκονται οι σημερινές κοινωνίες: Την επικράτηση των
δικτύων και την συνεχή συνδεσιμότητα, μία κατάσταση όπου νέα μοντέλα ελέγχου, και επομένως
εξουσίας, έχουν εγκαθιδρυθεί.

Αυτή τη νέα συνθήκη καλούνται να αποκωδικοποιήσουν οι φοιτητές και μελλοντικοί αρχιτέκτονες
έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν σχήμα σε μία καινούργια υπόσταση της δημιουργικής διαδικασίας. Το μάθημα προσφέρει τα απαραίτητα θεωρητικά εφόδια για την κατανόηση αυτής της κατάστασης, έχοντας ως βασική του αρχή ότι η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής σκέψης αποτελεί ένα συνεχές όπου οι ιδέες εξελίσσονται και το νέο προκύπτει μέσα από μεταλλάξεις του παλιού. Επομένως,
το κλειδί για την κατανόηση της σημερινής συνθήκης βρίσκεται στην κατανόηση της πορείας της
αρχιτεκτονικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της νεωτερικότητας–ξεκινώντας ουσιαστικά από την
περίοδο της αναγέννησης και φτάνοντας στο σήμερα–και κυρίως στην κατανόηση των σχέσεων
μεταξύ σημείων και περιόδων αυτής της πορείας που φαινομενικά μπορεί να φαντάζουν ασύνδετα. Η προσέγγιση του μαθήματος, παρόλο που θα ακολουθήσει μία χρονολογική σειρά, ξεκινώντας
από τον Alberti και φτάνοντας στο σήμερα, δεν είναι ιστορική. Αντίθετα αντιμετωπίζει τα σημεία
αυτής της πορείας ως συμβάντα που υπερβαίνουν σε πολλές περιπτώσεις τη χρονική εναλλαγή
και δημιουργούν συνδέσεις που αγνοούν τη γραμμικότητα του ιστορικού χρόνου. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις διάφορες θεωρίες της αρχιτεκτονικής
και τις αρχές τους, και, κυρίως, να βρουν σε αυτές στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να εξελίξουν
τον τρόπο που σχεδιάζουν.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Δημιουργία, Σχεδιαστική διαδικασία,
Θεωρίες αρχιτεκτονικής
Web →
www.theoriesofarchitectureauth.tumblr.com

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Δ. Γουρδούκης (υπότροφος ΕΣΠΑ)

04TH21

GR

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1:
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

THEORIES OF ARCHITECTURE 1:
THEORY OF SPACE AND ARCHITECTURE

E. Sakellaridou, A. Tellios, V. Tsakalidou, T. Kotsiopoulos (prof. emer.)

GR
182

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Στο μάθημα γίνεται μια επισκόπηση στις πρακτικές της αναπαράστασης και της διακόσμησης στον ελλαδικό χώρο από την προϊστορική εποχή μέχρι το Βυζάντιο,
ενώ περιλαμβάνει ειδική αναφορά στην ισλαμική τέχνη. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην
Προϊστορική περίοδο, από τη γεωμετρική στη ρωμαϊκή περίοδο, στην Βυζαντινή εποχή και στην
Ισλαμική τέχνη.

04TH22
3 ECTS

ART HISTORY: ANCIENT GREECE, ROME, BYZANTINE, ISLAM

C. Yoka, P. Bikas, A. Tantsis, M. Skaltsa

05TH11
3 ECTS

Course Content (Syllabus) → The course provides an overview of representational and decorative
practices in the geographically defined hellenic region from prehistory to the Byzantine era, with
reference also to Islamic art. More specifically refer to Prehistoric art, from geometric to Roman art,
Byzantine art and Islamic art.

EN

Course Content (Syllabus) → This course introduces students to contemporary architectural theory,
its origins and its epistemological definition. The course provides a general overview of these
fieldsthrough lectures which cover the following topics: a) a review of architectural thought, the
categories in which architectural thought is evident (history, theory, criticism, design methodology),
the relationship between these categories and their main representatives in the 20th and 21st
centuries, b) an overview of current trends in avant–garde architecture through examples, c) aspects
of design theory and architectural synthesis focusing on issues such as compositional structure
creativity, concept, personal architectural style and creativity.
		
Participate →
Claudio Conenna, ass.prof. School of Arch. AUTh
Anastassios Kotsiopoulos, prof.em., School of Arch. AUTh
Petros Martinides, prof.em., School of Arch. AUTh
Morpho Papanikolaou, architect IUAV
Vanessa Tsakalidou, MArch in Architectural Design UCL, Dr. AUTh

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

Περιεχόμενο Μαθήματος → Tο μάθημα έχει ως στόχο την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με
την τρέχουσα αρχιτεκτονική θεωρία, τις καταβολές της και την επιστημολογική της οριοθέτηση.
Έχει χαρακτήρα γενικής επισκόπησης και γίνεται με τη μορφή διαλέξεων των οποίων η παρακολούθηση είναι απαραίτητη για την κατανόησή του. Oι διαλέξεις αυτές καλύπτουν τις παρακάτω
θεματικές ενότητες: α) επισκόπηση του “σώματος” της αρχιτεκτονικής σκέψης, των κατηγοριών
στις οποίες διακρίνεται (ιστορία, θεωρία, κριτική, μεθοδολογία σχεδιασμού), των σχέσεων ανάμεσα στις κατηγορίες αυτές και των κυριοτέρων εκπροσώπων τους στον 20o και τον 21ο αιώνα, β)
ευρεία επισκόπηση και ανάλυση τάσεων της αρχιτεκτονικής πρωτοπορίας μέσα από την κριτική
παρουσίαση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων, γ) ζητήματα θεωρίας του σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής σύνθεσης με έμφαση σε θέματα όπως η συνθετική δομή, το concept, η προσωπική
γραφή και η δημιουργικότητα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: ❶ θα έχουν
ευρεία γνώση της αρχιτεκτονικής κριτικής και θεωρίας, ❷ θα έχουν εξοικειωθεί με θέματα όπως
η ανάλυση της αρχιτεκτονι κής σύνθεσης και η προσωπική γραφή, ❸ θα έχουν γνωρίσει το έργο
σημαντικών αρχιτεκτόνων μέσα από τις διαλέξεις κριτικής παρουσίασης του, ❹ θα είναι σε θέση
να αναλύσουν κριτικά ένα αρχιτεκτονικό έργο, και να το συγκρίνουν με άλλα του ίδιου ή άλλου αρχιτέκτονα, ❺ θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν συστηματικά τις ιδέες τους μέσω βιβλιογραφικής
έρευνας και συγγραφής μικρής γραπτής εργασίας.
		
Συμμετέχουν →
Claudio Conenna, επ. καθ. Τμήμα Αρχ. ΑΠΘ
Αναστάσιος Κωτσιόπουλος, ομ.καθ. Τμήμα Αρχ.ΑΠΘ
Πέτρος Μαρτινίδης, ομ. καθ. Τμήμα Αρχ. ΑΠΘ
Μόρφω Παπανικολάου, Αρχιτέκτων IUAV
Βανέσσα Τσακαλίδου, MArch in Architectural Design UCL, Δρ. ΑΠΘ
		
Λέξεις Κλειδιά →
Θεωρία χώρου και αρχιτεκτονικής, κριτική της αρχιτεκτονικής,
ανάλυση αρχιτεκτονικής σύνθεσης, θεωρία σχεδιασμού

Χ. Γυιόκα, Π. Μπίκας, Α. Τάντσης, Μ. Σκαλτσά (ομοτ.)

05TH11

183

EN

3 ECTS

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ: ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΡΩΜΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΙΣΛΑΜ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Ε. Σακελλαρίδου, Α. Τέλλιος, Β. Τσακαλίδου, Α. Κωτσιόπουλος (ομοτ.)

04TH22

GR

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1:
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

3 ECTS

GR

06TH21
3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο το οποίο
αφορά στη μελέτη και την οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον χώρο, αλλά και μια
πολιτική πρακτική που καθορίζει κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και οικολογικές παραμέτρους της ανάπτυξης στον γεωγραφικό χώρο. Για τους ειδικούς του χώρου πρόκειται για ένα σύνολο από θεωρήσεις, μεθόδους, εργαλεία και διαδικασίες με βάση το οποίο ερμηνεύουν ή/και
δρουν, συμβάλλοντας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της ανάπτυξης στα διαφορετικά
αλληλοσχετιζόμενα γεωγραφικά επίπεδα της (παγκόσμια αστικοποίηση, διακρατικά μορφώματα,
διασυνοριακές χωρικές ενότητες, εθνικές–κρατικές επικράτειες, περιφέρειες, πόλεις, αστικές
ενότητες). Η ενιαία αυτή θεώρηση των κλιμάκων του χώρου και του σχεδιασμού είναι σχετικά πρόσφατη και απαντά στα δυσδιάκριτα όρια των παγκόσμιων, περιφερειακών και τοπικών επιρροών σε
χωρικά φαινόμενα, οικονομικές προτεραιότητες, διοικητικούς θεσμούς και εκδηλώσεις των κοινωνιών στο πλαίσιο της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης. Εκπαιδευτικός σκοπός του μαθήματος είναι
να παρέχει ένα ευρύ πλαίσιο εποπτείας και κατανόησης σύγχρονων διαστάσεων και ζητημάτων
χωρικού σχεδιασμού, και ιδιαιτέρως να αναδείξει τα πεδία δραστηριοποίησης και τους ρόλους των
αρχιτεκτόνων–πολεοδόμων στο χωρικό σχεδιασμό.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Χωρική Ανάπτυξη, Θεωρίες Χωροθέτησης, Χωροταξικός Σχεδιασμός
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=4474
www.eclass.auth.gr/courses/OCRS406

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

SOCIAL & PSYCHOLOGICAL THEORIES
OF SPACE AND ARCHITECTURE

K. Tsoukala, A Lada–Chatzopoulou (prof. emer.)

06TH11
3 ECTS

06TH21
3 ECTS

Course Content (Syllabus) → Spatial planning constitutes an interdisciplinary field which refers to the
study and the organization of human activities in space, as well as a policy practice which determines
social, economic, cultural and ecological parameters of development in geographical space. For the
experts of space spatial planning comprises theories, methods, tools and processes according to
which they interpret and/or act contributing to the continuously changing development conditions
on interconnected geographical levels (global urbanization, interstate forms, interregional spatial
units, national –state lands, regions, cities, urban parts). This rather recent integrated approach
responds to the blurred boundaries between Scales of planning and to the constantly changing
challenges of in economy, governance, ecology, social cohesion and human development. The
course educational objective is to provide students with a wide framework of perception and
understanding of contemporary dimensions and issues in spatial planning, in specific, to enhance
the fields of potential action and roles of architects–planners in spatial planning.
		
Keywords →
Spatial Development, Location theory, Spatial Planning
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=4474
www.eclass.auth.gr/courses/OCRS406

EN

Course Content (Syllabus) → In the context of the course is discussed the role of Ηuman Sciences in
the establishment of the field of theory of architecture and in the formation of architectural thought
and practice. Also is clarified the research process as a means of implementation of human sciences
in the compositional process by the use of the appropriate tools and techniques. Moreover is
examined the relationship among man and built environment through perceptual and experiencing
processes and are presented in detail the concepts that nurture the design in the varying levels
of its organisation. Reference is made to their diachronic presence in the field of architecture with
insights into focal points of their semantic displacements. Also are examined issues of space–society
relations, namely the remodeling of spaces and uses in the context of modern social phenomena,
such as migration and mobility, exclusions, the homeless, multiculturalism, contemporary educational
and environmental condition. The examination of these issues is taking place both at a theoretical
level and through the analysis of examples, while reference is made to findings of field research
surveys of teachers and others. In this context and for more effective uptaking and understanding
of the content of the course we make extensive use of electronic audiovisual material, images
(photographs, drawings and sketches), tables, charts and videos.
		
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=4474

ISSUES IN SPATIAL PLANNING

Ε. Athanasiou, C. Christodoulou

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

EN

185

184

Περιεχόμενο Μαθήματος → Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύεται ο ρόλος των Επιστημών του
Ανθρώπου στη συγκρότηση του πεδίου της Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και στη διαμόρφωση της
αρχιτεκτονικής σκέψης και πρακτικής. Διευκρινίζεται επίσης η ερευνητική διαδικασία ως μέσου
εφαρμογής των Επιστημών του Ανθρώπου στη συνθετική διαδικασία με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών. Εξετάζεται η σχέση ανθρώπου–δομημένου χώρου μέσω των αντιληπτικών
και βιωματικών διεργασιών και παρουσιάζονται αναλυτικά οι έννοιες που τροφοδοτούν τον σχεδιασμό στα ποικίλα επίπεδα οργάνωσής του. Γίνεται αναφορά στη διαχρονική παρουσία τους στο
πεδίο της αρχιτεκτονικής με εμβαθύνσεις στα κομβικά σημεία των σημασιολογικών μετατοπίσεών τους. Εξετάζονται επίσης ζητήματα σχέσων χώρου–κοινωνίας και συγκεκριμένα η αναδιαμόρφωση των χώρων και των χρήσεων στο πλαίσιο σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων, όπως είναι η
μετανάστευση και η κινητικότητα, οι αποκλεισμοί, οι άστεγοι, η πολυπολιτισμικότητα, η σύγχρονη εκπαιδευτική και περιβαλλοντική συνθήκη. Η εξέταση των ζητημάτων αυτών γίνεται τόσο σε
θεωρητικό επίπεδο όσο και μέσα από την ανάλυση παραδειγμάτων, ενώ γίνονται αναφορές σε
πορίσματα πρωτογενών ερευνών των διδασκόντων και άλλων. Στο πλαίσιο αυτό και για την αποτελεσματικότερη πρόσληψη και κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος κάνουμε εκτεταμένη
χρήση ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού υλικού, εικόνων (φωτογραφιών, σχεδίων και σκίτσων), πινάκων, γραφημάτων και βίντεο.
		
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=4474

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ε. Αθανασιου, Χ. Χριστοδουλου

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Κ. Τσουκαλά, Α. Λαδά–Χατζοπούλου (ομοτ.)

06TH11

GR

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

THEORIES OF ARCHITECTURE 2:
TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL CREATION

Α. Chaztidimitriou (NSFR scholarship)

07TH11
3 ECTS

GR
186

Περιεχόμενο Μαθήματος → Στη διάρκεια του μαθήματος θα αναλύσουμε, θα προβληματιστούμε
και θα συζητήσουμε θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση των αρχιτεκτονικών θεωριών κατά τη διάρκεια τριών περιόδων: της Νεωτερικότητας, της Μετανεωτερικότητας και της Υπερνεωτερικότητας.
Τα μαθήματα οργανώνονται με κριτήριο θεματικό/εννοιολογικό και όχι χρονολογικό.
Η αναφορά στο πλαίσιο, δηλαδή η σύνδεση του αρχιτεκτονικού φαινομένου με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των υπό εξέταση περιόδων,
κρίνεται απαραίτητη. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει στην αποκωδικοποίηση και κατανόηση της
αρχιτεκτονικής θεωρίας και πρακτικής και μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε τι συμβαίνει
σε ένα βαθύτερο επίπεδο, πέραν από αυτό της καταγραφής και περιγραφής τους.
Θα μας απασχολήσουν κατά τη μελέτη του πλαισίου εκτός από τις
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, και οι μετατοπίσεις του λόγου για το Υποκείμενο. Έμφαση
θα δώσουμε στη σύγχρονη γαλλική φιλοσοφία, η οποία σύμφωνα με τον Alain Badiou “αποτελεί
το τρίτο συμβάν στη χρονική πορεία της φιλοσοφίας από τους αρχαίους χρόνους έως σήμερα”.
Η σύγχρονη γαλλική φιλοσοφία από τον υπαρξισμό έως τον δομισμό, την αποδόμηση και τον μεταδομισμό, επηρεάζει την αρχιτεκτονική σκέψη και πρακτική με αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας
πληθώρας τάσεων που υπερβαίνουν τα γεωγραφικά όρια της Γαλλίας και της Ευρώπης και σημαδεύουν ολόκληρο τον πλανήτη.
Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση και γνώση αρχιτεκτονικών παραδειγμάτων μέσα από τη σχέση τους με το πλαίσιο, κοινωνικό και πολιτισμικό, και ειδικότερα με τις αντιλήψεις για τη συγκρότηση του Υποκειμένου. Στόχο, επίσης, αποτελεί η εξοικείωση
του φοιτητή και της φοιτήτριας με έννοιες, θεωρίες, μεθόδους και τεχνικές που συνθέτουν το
σύγχρονο αρχιτεκτονονικό τοπίο και η σύγκρισή τους με πρωθύστερες φάσεις της αρχιτεκτονικής.
Για την καλύτερη εμπέδωση των όσων θα μας απασχολήσουν προτείνεται η εκπόνηση σύντομης βιβλιογραφικής έρευνας με αντικείμενο που επιλέγει ο ίδιος ο φοιτητής/φοιτήτρια από το εννοιολογικό σώμα του μαθήματος.
Το διδακτικό υλικό του μαθήματος θα είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e–learning.
		
Συνεργάτες/τιδες→
Σάσα Λαδά, Μιχάλης Μπαρτσίδης, Παρασκευή Παντελιάδου
Web →
www.eclass.auth.gr/courses/OCRS406

THEORIES OF ARCHITECTURE 2:
07TH12
THEORIES OF ARCHITECTURE, PHILOSOPHY, SEASON, AREA

S. Vergopoulos, Cl. Conenna, K. Tsoukala, A. Lada–Chatzopoulou (prof. emer.)

3 ECTS

Course Content (Syllabus) →		
The
course is dealing with the relationship between expressions of architectural creation in the course of
time and their contemporary view of the subject. Subject and space make up the thematic axis on
which we are discussing architectural phenomena from the Renaissance until today. In this way we
are approaching critically the predominant aspects of architecture in each era, and at the same time
their relationship with other contemporary ones. Moreover is examined the basic conceptual body of
architectural theory and creation of each period in reference to the influences that brought to their
formation the current philosophical and scientific reason. We are examining these issues both at the
theoretical level and through the analysis of examples of space in architectural and urban scale. In
this context and for more effective uptaking and understanding of the content of the course we make
extensive use of electronic audiovisual material, images (photographs, drawings and sketches),
charts and videos.

EN

Course Content (Syllabus) → The course focuses on the approach of technology, as an integral part
of architectural thinking, and attempts to identify the connection between creative architectural
processes and technological progress in different contexts. The dynamic nature of architecture and
the evolution of technology are perceived as a reflection of the changing anthropogenic environment
through which they are constantly evolving, emphasizing in the bidirectional relationship between
the medium and the purpose. Technology and architectural design are considered as critical and
interrelated parameters in the development of the built environment, and their connection is not
unilateral but is activated in multiple application fields and is subject to variable interpretations.
Contemporary digital media and cutting–edge technologies, as well
as the long–applied construction technologies, and their dynamic correlation with the process of
architectural composition is explored through applications in the built environment. The examined
data include information and communication technologies, construction technology, materials
technology, nanotechnology, renewable energy and natural resources management systems,
modelling and simulation methods. The interaction with architectural design is recognized in smart
cities functions, building construction techniques, interactive building shells, material properties,
building information modelling, environmental performance, digital representation of the built
environment. The basis of the interaction is found in the holistic approach of architectural thinking
and in the repeated process of analysis and synthesis on which architectural creation is based.
		
Keywords →
smart cities, construction technology, smart materials, interactive
buildings, modeling, and simulation methods, energy performance,
RES and natural resources management, VR and AR.

3 ECTS

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα εστιάζει στην προσέγγιση της τεχνολογίας, ως αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής σκέψης, και επιχειρεί να εντοπίσει τη σύνδεση των δημιουργικών αρχιτεκτονικών χειρισμών με τις αιχμές της τεχνολογίας σε διαφορετικά πλαίσια. Η δυναμική
φύση της αρχιτεκτονικής και η εξέλιξη της τεχνολογίας αντιμετωπίζονται ως αντανάκλαση του
μεταβαλλόμενου ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα από το οποίο διαρκώς αναδιαμορφώνονται, με έμφαση στην αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο μέσο και τον σκοπό. Η τεχνολογία και ο
σχεδιασμός εξετάζονται ως κρίσιμες και αλληλένδετες παράμετροι στην διαμόρφωση των συνθηκών του κτισμένου περιβάλλοντος, και η σύνδεση τους δεν είναι μονοσήμαντη αλλά ενεργοποιείται σε πλήθος πεδίων εφαρμογής και επιδέχεται πολλές διαφορετικές αναγνώσεις.
Τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και τεχνολογίες αιχμής αλλά και οι διαχρονικά εφαρμοσμένες τεχνολογίες των κατασκευών, αντιμετωπίζονται ως σημεία αναφοράς,
και διερευνάται η δυναμική σύνδεση τους με την αρχιτεκτονική συνθετική διαδικασία, μέσα από
εφαρμογές στο κτισμένο περιβάλλον. Στα δεδομένα που εξετάζονται περιλαμβάνονται οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, η τεχνολογία της κατασκευής, η τεχνολογία των υλικών, η
νανοτεχνολογία, τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διαχείρισης φυσικών πόρων, οι
τεχνολογίες αναπαράστασης και προσομοίωσης. Ως πεδία αλληλεπίδρασης με την αρχιτεκτονική αναγνωρίζονται οι λειτουργίες των έξυπνων πόλεων, η δομή των κατασκευών, τα διαδραστικά
κελύφη, η συμπεριφορά των υλικών, η περιβαλλοντική αποδοτικότητα των κτιρίων, τα ψηφιακά
μέσα αναπαράστασης του κτισμένου περιβάλλοντος. Η βάση της αλληλεπίδρασης εντοπίζεται
στην ολιστική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής σκέψης και στην επαναλαμβανόμενη διαδικασία
ανάλυσης και σύνθεσης στην οποία στηρίζεται η αρχιτεκτονική δημιουργία.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Ευφυείς πόλεις, τεχνολογίες κατασκευής, τεχνολογία υλικών,
διαδραστικά περιβλήματα, μεθοδολογίες μοντελοποίησης
και προσομοίωσης, ενεργειακή απόδοση, ΑΠΕ και διαχείριση
φυσικών πόρων, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα.

Σ. Βεργόπουλος, Cl. Conenna, Κ. Τσουκαλά, Α. Λαδά–Χατζοπούλου (ομοτ.)

07TH12

187

EN

3 ECTS

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΕΠΟΧΗ, ΧΩΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Α. Χατζηδημητρίου (υπότροφος ΕΣΠΑ)

07TH11

GR

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

GR

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → To μάθημα συζητά την εικαστική παραγωγή από τον ευρωπαϊκό Μεσαίωνα ως τον 17ο αιώνα, τη συσχετίζει με ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά νοήματα και μελετά
τα υλικά, τις τεχνικές και το ύφος των έργων.
Αρθρώνεται σε δύο άξονες: έναν άξονα θεματικό (που εξετάζει τη
μοναστική ζωή, τη βιβλιοπαραγωγή, την εικονομαχία, τις σταυροφορίες και την αποικιοκρατία)
και έναν άξονα στυλιστικό που εξετάζει ξεχωριστά τη μεσαιωνική παραγωγή (το πολύχρωμο και
το "απομονωμένο" ύφος της εποχής των μεταναστεύσεων, τις Βυζαντινές και τις Ρωμαϊκές επιρροές στην Καρολίγγεια τέχνη, το Οθωνικό ύφος, τη Ρωμανική Τέχνη, το Γοτθικό / Διεθνές Γοτθικό
ϋφος), την τέχνη της Αναγέννησης στην Ιταλία (πρώιμη–ύστερη), την Ιβηρική χερσόνησο και τον
ευρωπαϊκό Βορρά, το μανιεριστικό στυλ και το μπαρόκ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ: ΔΥΣΗ 9ος–19ος ΑΙΩΝΑΣ

Θ. Μαντοπούλου–Παναγιωτοπούλου, Α. Τάντσης

07TH24

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα αποτελεί μία σύντομη επισκόπηση και ανάλυση των βασικών αξόνων ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής παραγωγής στη δυτική Ευρώπη από τα χρόνια του
μεσαίωνα μέχρι τις απαρχές της μοντέρνας εποχής. Η ανάπτυξη εστιάζει στα κύρια ρεύματα
αρχιτεκτονικής και τα αντίστοιχα ιστορικά φαινόμενα που βοήθησαν στην ανάπτυξή τους επικεντρώνοντας την αφήγηση στα σημαντικότερα στοιχεία αρχιτεκτονικής, ιστορίας των πόλεων και
του σχεδιασμού. Η περίοδος την οποία καλύπτει ξεκινά από την εποχή της Ρωμανικής και Γοτθικής
αρχιτεκτονικής συνεχίζει με την Αναγέννηση το Μπαρόκ και το Ροκοκό και ολοκληρώνεται με την
παρουσίαση του Νεοκλασικισμού, των Iστορικισμών και του Ρομαντισμού στις απαρχές της Νεωτερικότητας. Στόχος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τα ζητήματα ανάλυσης και μελέτης της
αρχιτεκτονικής παραγωγής αυτής περιόδου.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Ιστορία Αρχιτεκτονικής, Δυτική Ευρώπη, Ρωμανικό, Γοτθικό,
Αναγέννηση, Μπαρόκ, Ροκοκό, Νεοκλασικισμός, Ιστορικισμοί,
Ρομαντισμός

HISTORY OF ARCHITECTURE: WEST 9th–19th CENTURY

T. Μantopoulou–Πanagiotopoulou, Α. Tantsis

HISTORY OF ART: WEST 9th–19th CENTURY

C. Yoka, P. Bikas, M. Kaltsa (prof. emer.)

07TH23

3 ECTS

3 ECTS

Course Content (Syllabus) → The course consists of a brief overview and analysis of the main
themes regarding the development of architectural production in Western Europe from the early
Medieval period up to early Modernity. The focus is on the main architectural currents and on
the relevant historical events that helped shape them through a narration of the most important
architectural examples, the history of the cities and design. The period covered starts from the
Romanesque and Gothic eras through the Renaissance, Baroque and Rococo and concludes with
Neoclassicism, Historicism and Romanticism to the eve of Modernity. The aim is to provide students
with the terminology and analytical tools to think about and understand the problems in the study of
architectural production of these periods.
		
Keywords →
History of Architecture, Western Europe, Romanesque, Gothic,
Renaissance, Baroque, Rococo, Neo–Classicism, Historicism,
Romanticism

EN

Course Content (Syllabus) → The lesson discusses the production of European artifacts and works
of high art in the period between the Middle Ages and the 17th century, relates them to political and
social meanings, and looks at materials, techniques and style.
It revolves around five basic themes: the monastery, book production,
the iconoclasm dispute, the crusades, and colonialism
and also critically follows the traditional narrative of: Polychrome, Animal and Insular styles of the
migration period, Byzantine, Roman and Oriental influences in Carolingian styles, in Ottonian styles
and the Romanesque, Gothic art and the International Gothic Style, Renaissance in Italy, Spain and
the European North, Mannerism, the Baroque.

07TH24
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ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

07TH23

GR

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ: ΔΥΣΗ 9ος–19ος ΑΙΩΝΑΣ

Χ. Γυιόκα, Π. Μπίκας, Μ. Σκαλτσά (ομοτ.)

GR

3 ECTS

07TH31

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Οι ‘Κρίσιμες Εικόνες’ αποτελούν ένα πεδίο έρευνας πάνω στην εικόνα, τη θεωρία και την κριτική. Επιχειρούν να προσδιορίσουν δημιουργικές και συνθετικές πορείες,
αμφίδρομα, από την εικόνα προς/από τον σχεδιασμό. Η εικόνα στο μάθημα αυτό νοείται ως ένα
συνθετικό γεγονός, ικανό να πολώσει την περιβάλλουσα πληροφορία και να την κωδικοποιήσει
σε γνωστικό, αντιληπτικό σώμα. Η αναπαράσταση, το σχέδιο, η εικαστική σύνθεση, η ενορχηστρωμένη φωτογραφία, η εκτύπωση, αποτελούν ενδεικτικές παραθέσεις της πρώτης ύλης μιας
κρίσιμης εικόνας.
Τα πεδία, στα οποία ενεργοποιείται η σχέση της εικόνας με τον σχεδιασμό είναι η γεωμετρία, η ανασύσταση της μορφής, τα τυπολογικά στοιχεία, οι υφές και οι επιφάνειες, τα στιλ, το πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο, το περιβάλλον (context), η επικοινωνιακή
εμβέλεια, η διεπαφές της εικόνας με τα κοινωνικά δίκτυα, κτλ.
Στη διάρκεια του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί σειρά διαλέξεων,
μέσα από τις οποίες εξετάζεται η πολύπλοκη, αμφίδρομη, οργανική σχέση της εικόνας με το αρχιτεκτονικό έργο. Αυτό προκύπτει μέσα από μια ευρεία παράθεση από κλίμακες αρχιτεκτονικού
έργου, από το αντικείμενο, το έργο τέχνης, τον διάκοσμο, το τοπίο, το κτίριο και την πόλη.

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

LANDSCAPE ARCHITECTURE: THEORY AND CRITICS

E. Athanasopoulou, A. Vitopoulou, M. Tratsela

07TH30

3 ECTS

CRITICAL IMAGES: CRITICISM AND INTERPRETATION

Α. Tellios		

07TH31

3 ECTS

Course Content (Syllabus) →"Critical Images" constitute a field for research on image, theory and
criticism. They attempt to articulate creative and compositional routes, bidirectionally, between image
and design. Image in this course is considered as a compositional event, able to polarize information
and codify it into cognitive, perceptive body. Representation, drawing, artistic compositions, curated
photography, printing are indicative version of a critical image's primal matter.
The image's relation with design is activated in the fields of geometry,
form reconstruction, typological elements, textures and surfaces, styles, cultural and social
background, context, communication range, interfaces with social media, etc.
A series of lectures will be taking place throughout the course, examining
the complex, bidirectional, organic relation between image and architectural design. A broad array of
scales will be addressed, ranging from objects, artworks, decorative elements, landscape, building
and the city.

EN

Course Content (Syllabus) → Based on the conceptual and epistemological context of landscape
architecture, introductory notions and meanings are discussed, with references to the beginning
of the specific science, and its gradual differentiation from other relative sciences which deal with
landscape either on a research level or design.
Emphasis is given on the importance of sustainability in landscape design, the sustainable development of the urban landscape, and the resilient city. The different kind of
landscape studies are presented, concerning either landscape assessment, protection or preservation, rehabilitation and recovery, exploitation of degraded and abandoned sites, or design.
Through the critical review of implemented projects or designed proposals from the Greek and international environment, contemporary design trends and approaches
are discussed in class, concerning the planning and design of large landscape architecture projects
of urban and peri–urban open space.
The goal of the course is the familiarization of students with contemporary issues and notions concerning landscape design, aiming at the arrangement, upgrade, reclamation and planning of the urban, peri–urban or rural open space, as well as with the familiarization
with other scientific fields involved in landscape architecture, such as ecology, and their critical role
in landscape design.
		
Keywords →
Landscape, contemporary scientific notions and trends of urban open
space design and planning

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Με βάση το εννοιολογικό και επιστημολογικό πλαίσιο της αρχιτεκτονικής τοπίου, αναλύονται εισαγωγικές έννοιες, με αναφορές στην απαρχή της επιστήμης, την εξέλιξη και τη σταδιακή διαφοροποίησή της από άλλες συγγενείς επιστήμες που ασχολούνται με την
έννοια του τοπίου είτε σε επίπεδο θεωρητικής έρευνας είτε σχεδιασμού για τη διαμόρφωσή του.
Έμφαση δίνεται στην έννοια της αειφορίας στο σχεδιασμό του τοπίου, της βιώσιμης ανάπτυξης του αστικού τοπίου και της resilient πόλης. Παρουσιάζονται σε θεωρητική βάση τα είδη μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου, μελέτες επιπτώσεων, προστασίας ή διατήρησης, αποκατάστασης ή επανάκτησης, εγκατάστασης ή εκμετάλ–λευσης υπολειμματικών τοπίων
και διαμόρφωσης του υπαίθριου χώρου.
Γίνεται κριτική παρουσίαση εφαρμοσμένων έργων ή σχεδιαστικών
προτάσεων και διαγωνισμών από τον ελληνικό και διεθνή χώρο και αναλύονται οι σύγχρονες σχεδιαστικές τάσεις και προσεγγίσεις που αφορούν το σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων έργων
αρχιτεκτονικής τοπίου και διαμόρφωσης του αστικού και περι–αστικού υπαίθριου χώρου.
Στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση με τα σύγχρονα ζητήματα και τις έννοιες που αφορούν το σχεδιασμό του τοπίου στο πλαίσιο της επιστήμης της αρχιτεκτονικής τοπίου, με έμφαση
στην οργάνωση, την αναβάθμιση, εξυγίανση και διαχείριση του αστικού , περι–αστικού ή αγροτικού
υπαίθριου χώρου, καθώς και η εξοικείωση με άλλα κρίσιμα για το σχεδιασμό του τοπίου επιστημονικά πεδία, όπως η οικολογία.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Τοπίο, σύγχρονες επιστημονικές έννοιες και τάσεις σχεδιασμού
αστικών υπαίθριων χώρων

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Α. Τέλλιος		

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Ε. Αθανασιάδου, Α. Βιτοπούλου, Μ. Τρατσέλα

GR

3 ECTS

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Οι πόλεις βρίσκονται σε διαρκή μεταβολή. Οι γεωγραφίες, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, οι χωρικές και κοινωνικές δομές, οι ανθρώπινες δραστηριότητες αναπροσαρμόζονται σταδιακά κάθε στιγμή και με διαφορετικούς ρυθμούς και αποτελέσματα μέσα
στον ιστορικό χρόνο. Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στην μελέτη της αστικοποίησης και των
σύγχρονων αστικών φαινομένων. Στη διασταύρωση οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και
πολιτισμικών θεωρήσεων της πόλης στο πλαίσιο της αστικής γεωγραφίας το μάθημα προσεγγίζει
τη συνθετότητα του αστικού φαινομένου από την απαρχή του μέχρι τη σύγχρονη «αστική εποχή».
Το μάθημα εστιάζει στις σύγχρονες διαδικασίες και εκφάνσεις της αστικοποίησης με έμφαση στον
χώρο και τον τόπο. Μελετά τους «καλειδοσκοπικούς» μετασχηματισμούς παράλληλα με πολιτικές
και φαινόμενα, που εκδηλώνονται ξεχωριστά σε κάθε τόπο αλλά συνδιαμορφώνονται από τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τις νέες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας, τις συνεχείς μετακινήσεις
των ανθρώπων, τις αέναες ροές της πληροφορίας, την πλανητική περιβαλλοντική κρίση. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις χωρικές εκφράσεις της αστικής μεταβολής και τους μετασχηματισμούς
των τοπίων των πρόσφατων δεκαετιών στις άκρες των πόλεων μέσα από τις νέες σχέσεις με την
ύπαιθρο και την παγκόσμια ενδοχώρα. Εντούτοις, στόχος του μαθήματος είναι να αναδειχθούν και
να διερευνηθούν οι αφανείς ή παραγνωρισμένες πολιτισμικές, κοινωνικές, πολιτικές και έμφυλες
διαστάσεις της μεγέθυνσης και διάχυσης των σύγχρονων (ελληνικών) πόλεων.
Το μάθημα εξελίσσεται με σεμινάρια και θεματικές διαλέξεις της διδάσκουσας και από προσκεκλημένους/ες ομιλητές/τριες, και παρουσιάσεις των φοιτητών και φοιτητριών. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω ενδιάμεσων παρουσιάσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
και της τελικής ατομικής γραπτής εργασίας με θέμα που αντανακλά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάθε
συμμετέχοντα–ουσας στις ευρύτερες θεματικές του μαθήματος. Το μάθημα λειτουργεί εισαγωγικά για την εκπόνηση ερευνητικών θεμάτων, στο πεδίο της αστικής γεωγραφίας.
		
Λέξεις Κλειδιά →
αστικοποίηση, αστική μεταβολή, αστική διάχυση, αστικοί μετασχηματισμοί

URBAN GEOGRAPHY:
08TH12
URBANISATION AND CONTEMPORARY URBAN PHENOMENA

C. Christodoulou		

RESEARCH IN ARCHITECTURE

A. Alifragkis (NSFR scholarship)

08TH10
3 ECTS

Course Content (Syllabus) → Cities are in continuous change. Geographies, environmental conditions, socio–spatial structures, human activities, all, gradually and in every instance readapt, in
different rhythms and with unexpected effects within history. The course is introductory to the
study of urbanization and contemporary urban phenomena. In the triangulation of economic, social, environmental and cultural approaches in the field of urban geography the course considers
the complexness of the urban phenomenon from its origins to the contemporary “urban age”. The
course focuses on the contemporary processes and manifestation of urbanization with an emphasis
on space and place. It goes over “kaleidoscopic” transformations in parallel with applied policies
and phenomena, uniquely expressed in every place, but glocalized by local specificities, new global
economy conditions, continuous movement of people, perpetual information flows, planetary
environmental crisis. It centres particularly on the spatial manifestation of urban change and on the
landscape transformation in the recent decades on the fringe of the city through its new relation
with the countryside and the global hinterland. Thus, an objective of the course is to enhance and
research on the obscure and undocumented cultural, social, political and gender dimensions of
growth and sprawl of contemporary (greek) cities.
The course content evolves through seminars and lectures as well as
student presentations. Evaluation is based on an interim presentation and the final written essay–report
on a topic which reflects the individual interest of each student within the thematic framework of the
course. The course is introductory to a written diploma dissertation in the field of urban geography.
		
Keywords →
urbanization, urban change, sprawl, urban transformation

EN

Course Content (Syllabus) → Purpose of the course is the “independent” body of research concerning
the procedure and the phases, the methods and its techniques. As research is considered a complete
cycle of activities, starting from a question about reality in order to understand, analyze, reconstruct
and interpret.
The “research topic”, which is addressed in this course either
systematically or in a more anarchist way, is not considered necessary as a stage inextricably linked
with the introduction of the research thesis. If something is intrinsically linked to the theoretical body
of the research topic, this is necessarily the applied version, which can be any research question
addressed by undergraduate students throughout their studies.
The aim of the course includes both: research and education.
Educationally: the shift in the discussion process of research topics from the “individuality” to the
“collectivity” of the class. The research: the understanding, clarification, crystallization and awareness
of all phases of the research topics from its theoretical conception to the applied version.
Presentations of research examples will be given by the academic staff as well as by invited lecturers
		
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=5915

3 ECTS
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Χ. Χριστοδουλου 		

08TH12

193

192

Περιεχόμενο Μαθήματος → Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί εκείνο το “αυτοτελές” σώμα
της έρευνας, που αφορά τη διαδικασία και τα στάδια της, τις μεθόδους και τις τεχνικές της. Ως
έρευνα θεωρείται ένας ολοκληρωμένος κύκλος δραστηριοτήτων, που ξεκινά από μια απορία για
την πραγματικότητα, προκειμένου να την κατανοήσει, αναλύσει, ανασυνθέσει και ερμηνεύσει.
Το “ερευνητικό θέμα”, το οποίο αντιμετωπίζεται στο μάθημα αυτό άλλοτε πιο συστηματικά και άλλοτε πιο αναρχικά, δεν θεωρείται απαραίτητα ως ένα στάδιο αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την
εισαγωγή στην διπλωματική εργασία. Aν κάτι θεωρείται αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τον θεωρητικό κορμό του ερευνητικού θέματος, αυτό είναι απαραίτητα η εφαρμοσμένη του εκδοχή, που
μπορεί να είναι οποιοδήποτε ζήτημα έρευνας αντιμετωπίζεται από τους φοιτητές και φοιτήτριες
σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
Σκοπός του μαθήματος είναι τόσο εκπαιδευτικός όσο και ερευνητικός. Ο εκπαιδευτικός: η μετατόπιση της διαδικασίας εκπόνησης του ερευνητικού θέματος από
την «ατομικότητα» των «διορθώσεων» στη «συλλογικότητα» της τάξης. Ο ερευνητικός: η κατανόηση, διασαφήνιση, αποκρυστάλλωση και συνειδητοποίηση όλων των επί μέρους σταδίων του
ερευνητικού θέματος από τη θεωρητική του σύλληψη ως την εφαρμοσμένη του εκδοχή.
Στο μάθημα θα παρουσιαστούν παραδείγματα έρευνας από τις διδάσκουσες/ντες, αλλά και από
επισκέπτες ομιλητές και ομιλήτριες.
		
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=5915

ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ:		
ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ KAI ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

08TH10

GR

Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Α. Αλιφραγκής (υπότροφος ΕΣΠΑ)

3 ECTS

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Οι προϋποθέσεις της τέχνης του εικοστού αιώνα. Ρομαντισμός, ρεαλισμός, ιμπρεσιονισμός, συμβολισμός. Οι «πατέρες» της τέχνης του 20ού αιώνα δηλαδή των
Cézanne, Seurat, Van Gogh, Gauguin. Ζωγραφική: Φωβισμός. Εξπρεσιονισμός: «Γέφυρα»–«Γαλάζιος Καβαλάρης». Κυβισμός–Ορφισμός. Ανεξάρτητοι εξπρεσιονιστές: E. Nolde, O. Kokoschka, Ch.
Soutine κ.ά. Φουτουρισμός. Αφαίρεση: τάσεις και δημιουργοί. Μεταφυσική Ζωγραφική. Dada. Πλαστική της περιόδου.
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ARCHITECTURE AND FAILURE: SPAΤIAL PSYCHOLOGY
AND VARIATIONS IN INTERPRETATION OF THE PROJECT

Κ. Ιoannidis, F. Vavili–Tsinika (prof. emer.)

08TH14
3 ECTS

MODERN ART: FROM THE 18th TO THE 21st CENTURΥ

C. Yoka, P. Bikas, M. Skaltsa (prof. emer.)

08TH15
3 ECTS

Course Content (Syllabus) →The preconditions of 20th century art. Romanticism, Realism,
Impressionism, Symbolism. The avant–gardes: Fauvism. Expressionism: “Die Brucke”–“Der blaue
Reiter”. Cubism–Orphism. Independent expressionists: E. Nolde, O. Kokoschka, Ch. Soutine and
others. Futurism. Abstraction: mainstreams and creators. Metaphysical Painting. Dada. Sculpture of
the period.

EN

Course Content (Syllabus) → The course approaches critically those realities of architecture whose
reference and position in its teaching are deliberately avoided. Regardless of the production and
promotion process, the assessment of Architecture is far from being certain and predetermined. And
this because it depends on the risk of a substantial understanding and assimilation of the broader
context that surrounds, defines and directs it. Under the influence of political and spatial economy,
architecture can fail.
Failure as a concept is disappointing being negatively charged as an error. It’s not an option; it coexists
as a possibility in a rather dialectic mode with success. For the architect, the study of failure and its
reasons opens up pathways to move through cultivated –or not– design illusions, while protecting
him / her from task resignation. Moreover, it feeds in a significant degree the synthetic thinking and
innovative handlings of the architect when facing various failures of architecture practice. The critical
investigation of the contradictions identified between the initial intention of design and the observed
facts forms the main methodological insistence of this theoretical course. Students are expected to
develop their own critical view of the concept and its context, approaching an emerging field that is
often skillfully avoided as an Achilles Heel.
From this perspective, the course deepens on the critical review of architectural projects and develops
the skills of students in collecting, analyzing and synthesizing interdisciplinary data associated with
the concept of Failure in Architecture.
		
Keywords →
Theory of Failure, Architecture Theory, Critical Studies, Political Economy
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα προσεγγίζει κριτικά εκείνες τις πραγματικότητες της αρχιτεκτονικής των οποίων η αναφορά, και ακόμη περισσότερο, η διδασκαλία συχνά αποφεύγεται.
Ανεξάρτητα από τη διαδικασία παραγωγής και προβολής, η επιτυχημένη αποτίμηση της Αρχιτεκτονικής δεν είναι καθόλου βέβαιη καθώς εναπόκειται στο ρίσκο μιας ουσιώδους κατανόησης και
αφομοίωσης από το ευρύτερο πλαίσιο που την περιβάλει, την καθορίζει και την κατευθύνει. Υπό
τον έλεγχο της πολιτικής και χωρικής οικονομίας, η Αρχιτεκτονική μπορεί και να αστοχήσει.
Η Αποτυχία ως έννοια είναι απογοητευτική, αρνητικά φορτισμένη ως σφάλμα. Δεν επιλέγεται,
αλλά συνυπάρχει διαλεκτικά με την επιτυχία ως πιθανότητα. Η μελέτη και η εξήγηση της όμως
διανοίγει για τον αρχιτέκτονα μονοπάτια ανάμεσα σε καλλιεργούμενες –και μη– αυταπάτες τις
οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει, προστατεύοντας τον/την από την παραίτηση. Κυρίως όμως τροφοδοτεί σε σημαντικό βαθμό τη συνθετική σκέψη και την επινοητικότητα στην ελαχιστοποίηση και
τον έλεγχο αστοχιών του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η διερεύνηση της αντίφασης μεταξύ της
πρόθεσης του σχεδιασμού και των παρατηρούμενων γεγονότων αποτελεί το βασικό άξονα του
μαθήματος πάνω στον οποίον οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν την δική του κριτική ματιά
στη θεώρηση της Αποτυχίας, μια προβληματική που επιτηδευμένα αποφεύγεται ως η Αχίλλειος
Πτέρνα της αρχιτεκτονικής.
Υπό αυτή την οπτική, το μάθημα εμβαθύνει στην κριτική θεώρηση του αρχιτεκτονικού έργου και
αναπτύσσει τις ικανότητες των φοιτητών/τριων στην συλλογή, ανάλυση και σύνθεση διεπιστημονικών δεδομένων που σχετίζονται με το πλαίσιο Αποτυχίας της Αρχιτεκτονικής.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Θεωρήσεις της Αποτυχίας, Αρχιτεκτονική πρόθεση, Κριτική της
αρχιτεκτονικής, Πολιτική οικονομία

Χ, Γυιόκα, Π. Μπίκας Μ. Σκαλτσά (ομοτ.)

08TH15

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Κ. Ιωαννίδης, Φ. Βαβύλη–Τσινίκα (ομοτ.)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

GR

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
08TH14
ΚΑΙ ΑΣΥΜΦΩΝΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

GR
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

196

ECTS 15

INTRODUCTION TO STATICS OF STRUCTURES
REINFORCED CONCRETE
PRINCIPLES & GUIDELINES FOR THE BIOCLIMATIC DESIGN
OF BUILDING ENVELOPES AND OUTDOOR SPACES
MECHANICAL AND ELECTRICAL BUILDING SERVICES
METAL AND LIGHTWEIGHT STRUCTURES

04TB10
05TB10
218
08ΤΒ10

EN

TECHNICAL ENVIRONMENTAL PROTECTION
SOUND IN ARCHITECTURE

01TB11
02TB11
03TB10

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ [ΤΒ]
CONSTRUCTION
MATERIALS
BUILDING
TECHNOLOGY [ΤΒ]

ELECTIVE MODULES

EN

218
08ΤΒ10

197
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ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ–ΑΡΧΈΣ ΑΕΙΦΟΡΊΑΣ
Ο ΉΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ	

04TB10
05TB10

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΕΠΙΛΟΓΈΣ

01TB11
02TB11
03TB10

GR

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΉ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ
ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΈΣ ΣΚΥΡΌΔΕΜΑ
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΈΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

GR

3 ECTS

ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

02TB11

REINFORCED CONCRETE

02TB11

Α. Τσώνος 		

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Η φέρουσα κατασκευή–ιστορική εξέλιξη. Ο Αρχιτέκτονας και ο Δομοστατικός Μηχανικός. Φορτία της κατασκευής. Οι βασικές εντατικές καταστάσεις (εφελκυσμός,
θλίψη, διάτμηση, κάμψη, στρέψη). Η έννοια του φορέα. Θεωρητικά ομοιώματα φορέων. Είδη ραβδωτών φορέων (δικτύωμα, δοκός, υποστύλωμα, πλαίσιο, τόξο). Κινητοί σχηματισμοί, ισοστατικοί
και υπερστατικοί φορείς. Σύνθεση δυνάμεων και συνθήκες ισορροπίας. Υπολογισμός αντιδράσεων ισοστατικών φορέων. Υπολογισμός αξονικών δυνάμεων ισοστατικών δικτυωμάτων. Βασικές έννοιες αντοχής των υλικών. Η έννοια της τάσης. Ορθές τάσεις λόγω αξονικής δύναμης και ροπής
κάμψης. Διατμητικές τάσεις λόγω τέμνουσας δύναμης και ροπής στρέψης. Επιτρεπόμενες τάσεις
δομικών υλικών. Υπολογισμός φορτίων διατομής ισοστατικών πλαισίων (αξονικές και τέμνουσες
δυνάμεις, ροπές κάμψης). Παραμορφώσεις δομικών στοιχείων. Ελαστική γραμμή πλαισιακών φορέων. Εισαγωγή στις μεθόδους δυνάμεων και μετακινήσεων για τον στατικό υπολογισμό υπερστατικών φορέων. Ποιοτική χάραξη διαγραμμάτων φορτίων διατομής.
		
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=6888
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3 ECTS

Course Content (Syllabus) → What is structural engineering? The Architect and the Structural
Engineer. Different types of loading. The basic stress states: tension, compression, shear, bending,
torsion. The concept of structural model. Types of structural models: truss, beam, column, frame,
arch. Mobile formations, statically determinate and indeterminate structures. Force resultants and
components, conditions of equilibrium. Calculation of reactions of statically determinate structures.
Calculation of axial forces of statically determinate trusses. Basic concepts of strength of materials.
The concept of internal stress. Axial stresses due to axial force and bending moment. Shear stresses
due to shear force and torque. Allowable stresses of building materials. Axial, shear force and bending
moment diagrams of statically determinate plane frames. Deformation of structural components.
Introduction to the force and displacement methods for the analysis of statically indeterminate
structures. Qualitative determination of axial, shear force and bending moment diagrams.
		
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=6888

A. Tsonos		

3 ECTS

EN

EN

INTRODUCTION TO STATICS OF STRUCTURES

A. Kazantzi (Αdjunct faculty)		
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

A. Καζάντζη (συμβασιούχος διδάσκουσα)

3 ECTS

GR
SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

Περιεχόμενο Μαθήματος → Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του Αρχιτέκτονα με τις
βασικές Η/Μ Εγκαταστάσεις μιας κατοικίας έτσι ώστε να κατανοήσει με ποιο τρόπο τον επηρεάζουν στη σχεδίαση της κατοικίας.
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις: Bασικές έννοιες από την περιοχή
της Eνέργειας, Θερμοδυναμικής, Pευστομηχανικής και Mετάδοσης θερμότητας. Γενικές αρχές
για τις εγκαταστάσεις, στους χώρους οικιακής οικονομίας. Βασικές αρχές και σχεδιασμός δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με έμφαση στην επιρροή που έχουν αυτά τα δίκτυα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου. Στοιχεία ηχοπροστασίας. Πως επηρεάζει η ηχοπροστασία
τον σχεδιασμό μιας κατοικίας. Θέρμανση και κλιματισμός των κτιρίων με παραδείγματα υπολογισμού τόσο των θερμικών απαιτήσεων όσο και των ψυκτικών απαιτήσεων ενός κτιρίου. Σχεδιασμός δικτύου θέρμανσης. Σχεδιασμός λεβητοστασίου. Ιδιαιτερότητες χρήσης Φυσικού Αερίου
σε μια κατοικία. Τρόποι θέρμανσης νερού χρήσης, και τεχνικά δεδομένα των ανελκυστήρων που
ενδιαφέρουν τους Αρχιτέκτονες.
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: Bασικές ηλεκτρολογικές έννοιες.
Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τεχνική φωτισμού. Σχεδιασμός ηλεκτρολογικού δικτύου
Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω σε θέματα εσωτερικών
ηλ/κών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων φωτισμού ώστε να είναι εφικτή η συνεργασία με
τους αντίστοιχους σχεδιαστές κλάδων μηχανικών.
Άσκηση: Η Άσκηση θα αφορά στη μελέτη και στο σχεδιασμό των βασικών Η/Μ Εγκαταστάσεων σε μια μονοκατοικία. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της άσκησης θα πρέπει να γίνει ο υπολογισμός των θερμικών απαιτήσεων και ο σχεδιασμός αυτής της θέρμανσης.
Επίσης ο σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης καθώς και του βασικού ηλεκτρολογικού δικτύου.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Eγκατάσταση θέρμανσης, Ψυκτικό φορτίο, Δίκτυο αποχέτευσης,
Δίκτυο ύδρευσης, Ηλεκτρολογικό δίκτυο, Παθητική πυροπροστασία

03TB10
3 ECTS

Course Content (Syllabus) → The course aims to address both the positive
and negative impacts of environmental parameters on the design of building envelopes. The purpose
of this approach is to formulate a methodology for building design: the choice of appropriate
materials and the application of suitable construction techniques in order to ensure indoor and
outdoor comfort conditions.
A holistic and systemic knowledge of the impact of environmental
parameters on every Scale of building design (from urban design to construction detailing) appears
to be increasingly a key factor on the design choices regarding building form and structure. Issues
regarding energy have gained great importance as they are not only related to economic aspects but
also to the availability of energy resources and the protection of the environment. Knowledge offered
by Building Physics forms an effective tool ensuring interventions on the built environment and
particularly the design of building skins is carried out according to the aforementioned principles. The
architect should consider the theory of the course as a set of rules to be utilized during the process
of design and construction of buildings and as a frame of principles for the choice of materials and
building products that will express their materiality.
During the course, lectures are given and students are asked to submit
small exercises in order to fully understand the contents of the course. Projects that the students have
already designed as part of coursework for design studios will be used as the basis for the exercises,
so that the projects are supported by the knowledge acquired through the building physics course.
		
Keywords →
Bioclimatic design, sustainable architecture, environment, energy,
building physics, “green” buildings

MECHANICAL & ELECTICAL BUILDING SERVICES

V. Vasiliadis		

04TB10
3 ECTS

Course Content (Syllabus) → The aim of the course is the acquisition of the fundamental knowledge
on issues related to indoors mechanical infrastructure, electrical installations and lighting in order
to enable architects to work with the respective specialists.
Mechanical services: Basic notions of the areas of Energy, Thermodynamics, Fluid Mechanics, and Heat Transmission. General principles of services. Basic principles
and design of plumping and sewage and their impact on architectural design. Elements of noise
control. Heating and cooling of buildings through examples of calculating the heating demands of
a building. Central heating design. Boiler house design. Special features of natural gas in residential
buildings. Methods of heating water and technical specifications of elevators.
Electrical service: Basic electro logical concepts (circuits, elements of
electric circuits, single and three–phase systems). Indoor electrical systems, low voltage systems.
Artificial lighting systems and techniques. Wiring of buildings.
The Assignment concerns the design of the basic electromechanical
services of a single family residence. In this context the assignment must include the calculation of
the needs for heating and the design of the heating system. The design of the sewage and watering
system as well as the design of the electrical system are also required.
		
Keywords →
Design of plumping and Sewage, Heating and Cooling of Buildings,
Indoor electrical Systems

EN

EN

K. Axarli, V. Vasiliadis, K. Sakantamis

3 ECTS

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

PRINCIPLES AND GUIDELINES OF THE BIOCLIMATIC
DESIGN OF BUILDING ENVELOPES AND OUTDOOR SPACES

04TB10
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Tο μάθημα στοχεύει να καλύψει διεξοδικά τις θετικές και αρνητικές
επιδράσεις του φυσικού περιβάλλοντος στα κτιριακά κελύφη. Σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι η διατύπωση προτάσεων για τον τρόπο σχεδιασμού των κτιρίων, για την επιλογή των κατάλληλων υλικών αλλά και για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και κατασκευαστικών μεθόδων
προκειμένου να εξασφαλιστεί η άνετη διαβίωση.
Η γνώση για τις επιδράσεις των περιβαλλοντικών παραμέτρων ολιστικά και συστημικά, σε όλες τις κλίμακες (από τον αστικό σχεδιασμό έως την κατασκευαστική λεπτομέρεια), εμφανίζεται όλο και περισσότερο καθοριστική στις σχεδιαστικές επιλογές για τη μορφή
και την οργάνωση των κτιρίων. Τα ενεργειακά ζητήματα έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία καθώς
δεν συναρτώνται μόνο με οικονομικά στοιχεία και μεγέθη αλλά και με τη διαθεσιμότητα ενεργειακών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι γνώσεις που προσφέρει η Δομική Φυσική
συνιστούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο προκειμένου οι επεμβάσεις στο δομημένο περιβάλλον,
και ιδιαίτερα ο σχεδιασμός των κτιριακών κελυφών, να παρακολουθήσουν αυτές τις αρχές. Ο αρχιτέκτονας θα πρέπει να αντιμετωπίζει τη θεωρία του μαθήματος ως ένα πλαίσιο κανόνων κατά
τη διάρκεια της σύνθεσης και της κατασκευής του κτιρίου αλλά και ως ένα πλαίσιο αρχών για την
επιλογή των υλικών και των δομικών προϊόντων που θα αποδώσουν την υλικότητά του.
Στη διάρκεια του μαθήματος γίνονται διαλέξεις και ασκήσεις εφαρμογής για την εμπέδωση της ύλης Οι ασκήσεις εφαρμογής συνδυάζονται με το συνθετικό θέμα προηγούμενων συνθετικών εργαστηρίων, με στόχο αυτά να βελτιωθούν ενεργειακά και κατασκευαστικά.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Βιοκλιματικός σχεδιασμός, βιώσιμη αρχιτεκτονική, περιβάλλον,
ενέργεια, φυσική των κτιρίων, “πράσινα” κτίρια

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Β. Βασιλειάδης		
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Κ. Αξαρλή, Β. Βασιλειάδης, Κ. Σακαντάμης

03TB10

GR

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

GR

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Εισαγωγή στις κατασκευές από δομικό χάλυβα και αλουμίνιο. Επικέντρωση στις φέρουσες κατασκευές από δομικό χάλυβα. Δομικές ιδιότητες και μηχανικά χαρακτηριστικά του υλικού. Βασικά σημεία των ιδιατεροτήτων των χαλύβδινων κατασκευών στη σύλληψη
και τον σχεδιασμό του φορέα.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Βιοκλιματικός σχεδιασμός, βιώσιμη αρχιτεκτονική, περιβάλλον,
ενέργεια, φυσική των κτιρίων, “πράσινα” κτίρια
Web →
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=3770

ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ–ΑΡΧΈΣ ΑΕΙΦΟΡΊΑΣ
Ο ΉΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ	

Β. Βασιλειάδης, Δ. Κονταξάκης, Ν. Τσινίκας (ομοτ.)

218
08ΤΒ10
3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Θα γίνουν διαλέξεις σχετικά με τη σχέση του ήχου, του θορύβου και
της μουσικής στην αρχιτεκτονική (Φυσικές Ιδιότητες του ‘Ηχου & Μουσικά ‘Οργανα, Ηχομόνωση,
Ηχοπροστασία, Κανονισμός, ‘Ηχος σε Κλειστούς Χώρους, Ηχοαπορροφητικά Υλικά, Ακουστικός
Σχεδιασμός Αιθουσών Ακροατηρίου, Αίθουσες Ομιλίας, Μουσικής & Πολλαπλών Χρήσεων, Αστικός Θόρυβος, Χάρτες Θορύβου, Ηχοτοπία, Ηχοδιαδρομές, Ηχο–ιστορίες, Ηχητική Ρύπανση του
Περιβάλλοντος, Πολεοδομική Ηχοπροστασία, Ωδεία, Μουσικά Σχολεία & Στούντιο Ηχογραφήσεων, Περιβαλλοντικός θόρυβος, επιδράσεις στην υγεία και στην οικονομία, Από τη Μουσική προς
την Ακουστική προς την Αρχιτεκτονική, Απεικόνιση ‘Ηχου & Ηχογράφηση Εικόνας, Αρχιτεκτονική &
Μουσική, Μουσικά ‘Οργανα–Ηχοχώροι–Αίθουσες Μουσικής, Το Σπίτι του ‘Ηχου, Μουσείο ‘Ηχου).
Υποχρέωση των φοιτητών είναι η επεξεργασία 5 μικρών ασκήσεων
που συσχετίζονται με το περιεχόμενο των διαλέξεων.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Ήχος, Θόρυβος, Ηχομόνωση, Ακουστικός Σχεδιασμός, Μουσική,
Ηχοδιαδρομή

TECHNICAL ENVIRONMENTAL PROTECTION
SOUND IN ARCHITECTURE

D. Kontaxakis, V. Vasiliadis, N. Tsinikas (prof. emer.)

05TB10

3 ECTS

08ΤΒ10
3 ECTS

Course Content (Syllabus) → Lectures will be given regarding the relationship of sound, noise and
music with architecture.
Presentations on: properties of sound & musical instruments, sound indoors, absorptive materials, acoustic design of spaces, speech auditoriums, music halls, multi–purpose halls, urban noise, noise maps, urban noise protection, soundscapes, soundpaths, sound–stories, sound insulation, music academies, recording studios, architecture & music, museum of sound.
The students are obliged to hand small exercises relevant to the
lectures. Instead of written exams, there will be a 5 minute powerpoint presentation of the smaller
projects the day of the exams.
		
Keywords →
Sound, Noise, Sound Reduction, Acoustic Design, Music, Sound path

EN

METAL AND LIGHTWEIGHT STRUCTURES

E. Efthymiou, C. Bisbos		

218
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

E. Ευθυμίου, Χ. Μπίσμπος		
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08ΕT17
08ΕT19

ECTS 6

08ΕΤ10
08ΕΤ11
08ET13
08ΕT17
08ΕT19

EN

HISTORY OF ARCHITECTURE AND SPECIAL ISSUES:
ANTIQUITY TO 19TH CENTURY AD
ART AND THE CITY: UN–MAPPINGS
AUGMENTED CITIES:
FROM FLANEUR TO THE NOMAD TO THE HACKER
DIGITAL CITIES: APPLICATIONS, DESIGN & DEVELOPMENT
MODERN GREEK ART IN GLOBAL CONTEXT
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ [ΕT]
SPECIALIZATIONS
INSIGHTS
EXPERIMENTA–
TIONS [ΕT]
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08ΕΤ10

GR

ΕΙΔΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ:
ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ 19ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ
ΤΈΧΝΗ ΚΑΙ ΠΌΛΗ: ΑΠΌ–ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΉΣΕΙΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΛΑΝΕΡ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΚΕΡ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΠΌΛΕΩΝ
ΕΜΒΆΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΊΑ
ΤΗΣ ΤΈΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ

6 ECTS

GR
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Course Content (Syllabus) → The course focuses on certain aspects of religious, civil and military
architecture of the wider Greek area, from Ancient Times to 19th century AD, which will be presented
by the teaching staff and invited lecturers. Some of the subjects of the class, for the spring semester of
2017–18, arE: ❶ Private residence from early Prehistory to the Roman period ❷ Construction methods
and techniques in Bronze Age and Greek Antiquity ❸ Light in Ancient and Byzantine architecture
❹ Selected issues of Byzantine church architecture ❺ Ancient and Medieval military architecture,
Renaissance and modern fortifications ❻ Adrianopolis, the evolution of an Ottoman capital ❼ Water
supply in ancient an byzantine cities: the case of Thessaloniki etc.
		
Keywords →
Seminar, History of Architecture, History of Building types, Building
Technology, Architecture of the Ancient World, Medieval Architecture,
Town planning in the pre–modern world

6 ECTS

Course Content (Syllabus) → This course aspires to help students develop their critique of both
visuality and physicality, taking the city as its field of practice and research. The osmosis between
fiction and reality, between the real and its representations as well as a personal use of artistic
media are very important for this course. A basic objective is also the emergence of an expanded
compositional ability, which will be able to incorporate, in the context of a wider structure, the
complexity of the issues that come up each time.
The course is based on the theoretical analysis and the idiosyncratic
use of the concepts of «de–architecturing» and «un–mapping». We will focus on the tracking of
de–architectured features of the physical, symbolic and social space of the city, on the location of
empty spaces and rifts, conceptual and physical ruins. Photographic and drawing mappings, video
and sound mappings, textual reconstructions and different display and exhibition apparatuses will
come up by the personal gaze of each student on chosen spots, itineraries or wider parts of the city.
The mapping procedures will be undermining the map’s proper representational function, trying to
incorporate time and materiality.
The course includes lectures by the tutor and invited artists, in situ
visits and research, walking actions, studio work and oral presentations.
		
Web →
www.unmappings.blogspot.gr
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EN

6 ECTS
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ART AND THE CITY: UN–MAPPINGS

08ET10

6 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα στοχεύει στην επεξεργασία τρόπων κριτικής της αντίληψης ως οπτικότητας και σωματικότητας, με πεδίο έρευνας και πρακτικής την πόλη. Η σχέση
και η όσμωση μεταξύ αναπαράστασης και πραγματικότητας καθώς και μια προσωπική χρήση των
καλλιτεχνικών και αναπαραστατικών μέσων, είναι βασικοί στόχοι του μαθήματος. Με ορίζοντα την
διαρκή επανερμηνεία του χώρου της πόλης και την διάνοιξη νέων χώρων, βασικό ζητούμενο είναι η ανάδειξη μιας διευρυμένης συνθετικής ικανότητας η οποία θα καταφέρνει να ενσωματώνει
με πειστικό τροπο στα όρια μιας ευρύτερης κατασκευής, την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που
αναδύονται κάθε φορά.
Tο μάθημα στηρίζεται στην θεωρητική ανάλυση και στην ιδιοσυγκρασιακή χρήση των εννοιών της «απο–αρχιτεκτόνισης» και της «απο–χαρτογράφησης». Αρχίζοντας
από μια κριτική ιστορική αναδρομή στη χρήση του χάρτη και της χαρτογράφησης στις εικαστικές
τέχνες, θα δοθεί έμφαση στην ανίχνευση απο–αρχιτεκτονημένων στοιχείων στον φυσικό, συμβολικό και κοινωνικό χώρο της πόλης, στον εντοπισμό κενών χώρων και ρωγμών, νοηματικών και φυσικών ερειπίων, στην επανάχρηση του υπολείμματος και των κάθε λογής αόρατων και κρυμμένων
αποθεμάτων της πόλης. Φωτογραφικές και σχεδιαστικές χαρτογραφήσεις, χαρτογραφήσεις με
ήχο και κινούμενη εικόνα, κειμενικές ανακατασκευές και διαφορετικές εκθεσιακές διατάξεις θα
προκύψουν από την προσωπική ματιά του κάθε φοιτητή σε επιλεγμένα σημεία, διαδρομές ή και
ευρύτερα κομμάτια της πόλης που ζει. Οι διαδικασίες χαρτογράφησης θα έχουν έναν χαρακτήρα
διαβρωτικό της αναπαρασταστικής χωρικής τους λειτουργίας, επιχειρώντας να ενσωματώσουν
τον χρόνο και την υλικότητα.
Το μάθημα διεξάγεται με διαλέξεις της διδάσκουσας και προσκεκλημένων καλλιτεχνών, in situ επισκέψεις και δράσεις οδοιποριών, επεξεργασία στο εργαστήριο και
προφορικές παρουσιάσεις.
		
Web →
www.unmappings.blogspot.gr

K. Kalara, D. Fragkos		

HISTORY OF ARCHITECTURE–SPECIAL ISSUES
(ANTIQUITY TO 19th CENTURY AD)
M. Arakadaki, A. Tantsis		

08ET11
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Στο μάθημα προσεγγίζονται ζητήματα θρησκευτικής και κοσμικής
αρχιτεκτονικής, με έμφαση στον ιστορικό ελλαδικό χώρο, από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τον
19ο αι. Πρόκειται για επιλεγόμενο μάθημα εμβάθυνσης με σεμιναριακό χαρακτήρα, στο οποίο οι
φοιτητές/–τριες καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά με προσωπική βιβλιογραφική έρευνα και
συγγραφή θεωρητικής εργασίας. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017–18, μετά από εισαγωγή στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, θα εξεταστούν θέματα όπως: ❶ Η κατοικία στην αρχαιότητα,
από τα προϊστορικά ως τα υστερορρωμαϊκά χρόνια ❷ Αρχαία ελληνική οικοδομική τεχνολογία ❸
Φως και μνημειακή αρχιτεκτονική, στην Aρχαιότητα και το Βυζάντιο ❹ Οικισμοί και εκκλησίες στη
Συρία της πρωτοβυζαντινής εποχής ❺ Αρχιτεκτονικοί τύποι και πολιτική ιδεολογία στο Βυζάντιο
❻ Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική (στο Βυζάντιο και το Άγιο Όρος) ❼ Αρχιτεκτονική του πολέμου:
Αρχαιότητα, Μεσαίωνας και νεότερα συστήματα ❽ Η δημιουργία μιας Οθωμανικής πρωτεύουσας:
Αδριανούπολη ❾ Ύδρευση μεγάλων αστικών κέντρων: αρχαία και βυζαντινή Θεσσαλονίκη κ.ά.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Σεμινάριο, Ιστορία Αρχιτεκτονικής, Ιστορία Αρχιτεκτονικών Τύπων,
Κατασκευαστική Τεχνολογία, Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου,
Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική, Αστικός χώρος στην προ–μοντέρνα εποχή

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΗ: ΑΠΟ–ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Κ. Καλαρά, Δ. Φράγκος 		

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Μ. Αρακαδάκη, Α. Τάντσης		

08ET10

GR

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
(ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ–19ος ΑΙΏΝΑΣ MX)

6 ECTS

GR

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Α. Μαρτζοπούλου, Π. Τσαρχόπουλος, Ν. Κομνηνός (διατ. καθ.)

08ET11

6 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Μια σειρά πρωτοβουλιών σχεδιασμού και ανάπτυξης ευφυών πόλεων, όπως το Smart Cities Movement και το Ιntelligent Communities στις ΗΠΑ, το European Digital
Cities, Living Labs, Smart Cities and the Future Internet, Smart Cities and Communities Initiative κ.α.
στην Ευρώπη, ανέπτυξαν και αξιολογούν ψηφιακές εφαρμογές για τις πόλεις στους τομείς της διακυβέρνησης, της προβολής, της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος, των χρήσεων γης, κ.α.
Παράλληλα η διάδοση του Internet επέτρεψε τη δημιουργία μεγάλου αριθμού ψηφιακών εφαρμογών, αναδεικνύοντας το παράδειγμα των ευφυών πόλεων σε κυρίαρχο πρότυπο ανάπτυξης των
πόλεων στον 21ο αιώνα.
Στο πλαίσιο των παραπάνω πρωτοβουλιών και κατευθύνσεων, το μάθημα εστιάζει το ενδιαφέρον του στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών ψηφιακών πόλεων και περιλαμβάνει (1) την παρουσίαση παραδειγμάτων εφαρμογών για την υποστήριξη της
λειτουργίας των πόλεων, (2) την περιγραφή της αρχιτεκτονικής των ψηφιακών εφαρμογών, και (3)
την παρουσίαση βασικών τεχνολογιών Web και τεχνικών σχεδιασμού νέου προϊόντος που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών.
Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση με τη λογική και τα στάδια του
σχεδιασμού και της δημιουργίας εφαρμογών ψηφιακών πόλεων, αλλά και στην εκμάθηση των τεχνολογιών Web που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των εφαρμογών.

		
Λέξεις Κλειδιά →
Web →

Ψηφιακή πόλη, εφαρμογές, λογισμικό, σχεδιασμός νέου προϊόντος
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=6384

DIGITAL CITIES–APPLICATIONS DESIGN & DEVELOPMENT

A. Martzopoulou, P. Tsarhopoulos, N. Komninos (past teach. staff)

Α. Kalfopoulos 		

08ET13
6 ECTS

6 ECTS

Course Content (Syllabus) → A series of initiatives concerning the design and development of smart
cities such as the Smart Cities Movement and the Intelligent Communities in the US, and the European
Digital Cities, Living Labs, Smart Cities and the Future Internet, Smart Cities and Communities Initiative
etc. in Europe, have developed and assess applications for digital cities in the fields of governance,
promotion of entrepreneurship, the environment, land use, etc. At the same time the rapid diffusion
of the Internet has enabled the creation of a large number of digital applications for cities, marking
out the example of intelligent cities into a dominant model of urban development in the 21st century.
In the context of the above initiatives and guidelines, the course
focuses on the design and development of digital city applications and includes (1) the presentation
of examples of digital city applications, (2) the description of the architecture of digital applications,
and (3) the presentation of basic Web technologies and methodologies for new product design used
in the development of applications for digital cities.
The main objective of the course is students to become acquainted
with the logic and stages of design in creating applications for digital cities.

		
Keywords →
Web →

Digital city; applications; software, new product design
www.elearning.auth.gr/course/view.php?id=6384

EN

AUGMENTED CITIES:
FROM FLANEUR TO THE NOMAD TO THE HACKER
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ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Α. Καλφόπουλος		

08ET13

GR

ΠΟΛΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΛΑΝΕΡ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΚΕΡ

6 ECTS

GR
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MODERN GREEK ART IN GLOBAL CONTEXT

C. Yoka, P. Bikas, M. Skaltsa (prof. emer.)

08ET19

3 ECTS

EN

Course Content (Syllabus) → The lesson examines the history of modern Greek art through written
sources and artworks.
In the first part we look at post–Byzantine production, painting of the
Heptanese School, the iconography of national liberation, the Munich School artists, art institutions
in 19th century Greece. In the second part we discuss 20th century topics such as modern Greek
landscape painting, artists and the State, public commissions and international exhibitions, the
debate on Abstraction, modern Greek photography, modern Greek art within the global narrative of
modern art.

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Στο μάθημα μελετούμε την ιστορία της νεοελληνικής τέχνης μέσα
από γραπτές πηγές και έργα.
Στο πρώτο μέρος εξετάζονται μεταβυζαντινά έργα, η Επτανησιακή
ζωγραφική, η εικονογραφία του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, η Σχολή του Μονάχου, οι καλλιτεχνικοί θεσμοί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται ειδικά θέματα του εικοστού αιώνα: Η νεοελληνική τοπιογραφία, η σχέση καλλιτεχνών και Κράτους, οι δημόσιες παραγγελίες και
οι διεθνείς διοργανώσεις, η συζήτηση για την αφηρημένη τέχνη, η νεοελληνική φωτογραφία, η
νεοελληνική τέχνη στο διεθνές πλαίσιο της μοντέρνας τέχνης.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020
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Χ. Γυιοκα, Π. Μπικας,Μ. Σκαλτσά (ομοτ.)

08ET19

GR

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

GR
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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INTRODUCTION TO PHILOSPHY
Φ101
EPISTEMOLOGY
Φ103
POLITICAL PHILOSPHY
Φ106
ANCIENT GREEK PHILOSOPHY
Φ111
MODERN PHILOSPHY
Φ112
CONTEMPORARY PHILOSPHY
Φ114
MODERN POLITICAL PHILOSOPHY 1
ΚΥΟ104
CONTERMPORARY WORLD PROBLEMS
Ψ–678
AND THE SCIENTISTS’ RESPONSIBILITY
DATABASES AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
B34
URBAN SPACE AND URBAN TRANSPORT
Θ5–3
PROJECT MANAGMENT
ΤΣ4300
MECHANICAL BEHAVIOUR OF MATERIALS
ΤΕ4700
TECHNICAL ENVIRONMENTAL PROTECTION
218
ASSESMENT AND MANAGEMENT PROPERTIES
Θ8Ε–2
INTRODUCTION TO SCENOGRAPHY AND COSTUME DESIGN ΣΓ0403
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ELECTIVE MODULES

213

ECTS 3

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

[ΤΤ–ΤΗ–ΤΒ]
ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TOY ΑΠΘ

GR

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ
Φ101
ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΊΑ
Φ103
ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ
Φ106
ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ
Φ111
ΝΕΌΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ
Φ112
ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ
Φ114
ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 1
ΚΥΟ104
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ
Ψ–678
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΒΆΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ
B34
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ
ΑΣΤΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΈΣ ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ
Θ5–3
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ		
ΤΣ4300
ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΥΛΙΚΏΝ
ΤΕ4700
ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ– ΑΡΧΈΣ ΑΕΙΦΟΡΊΑΣ
218
ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΚΙΝΉΤΩΝ
Θ8Ε–2
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΊΑ–ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΊΑ
ΣΓ0403

GR

3 ECTS

Φ103

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην Γνωσιοθεωρία της Αρχαιότητας, η οποία, αφ’ ενός, θέτει το ερώτημα για την αλήθεια της κρίσης, και, αφ’ ετέρου, διερευνά τις λογικές αρχές της γνώσης εν γένει.
Πλάτων →
❶ Γνώση και αίσθηση
❷ Γνώση και ορθή κρίση
❸ Γνώση και λόγος
Αριστοτέλης →
❶ Οι γνωσιοθεωρητικές αρχές της Λογικής
❷ Η θεωρία της κατ’ αί σθησιν παράστασης
❸ Η Νοολογία
Ευκλείδης →
❶ Οι γνωσιοθεωρητικές αρχές της γεωμετρίας του Ευκλείδη
❷ Η θεωρία της αξιωματικής παραδοχής
❸ Η θεωρία της κατασκευής και της απόδειξης
Στωικοί →
Η Λογική και η Γνωσιοθεωρία των Στωικών
Επικούρειοι →
Η Λογική και η Γνωσιοθεωρία των Επικουρείων
Σκεπτικισμός →
Οι δέκα τρόποι και οι μέθοδοι αμφισβήτησης της γνώσης
Πλωτίνος →
Η Γνωσιοθεωρία και η Νοολογία του Πλωτίνου
Cartesius →
Οι μαθηματικές προϋποθέσεις της καρτεσιανής θεωρίας περί μεθόδου
		
Λέξεις Κλειδιά →
Γνώση, Παράσταση, Κατ’ αίσθηση αντίληψη, Κρίση, Συλλογισμός
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EPISTEMOLOGY		

T. Penolidis		

INTRODUCTION TO PHILOSOPHY

G. Zografidis		

Φ101

3 ECTS

3 ECTS

Course Content (Syllabus) → The purpose of the course is to introduce the Gnosiotheory of Antiquity,
which on the one hand, raises the question about the truth of judgement, and on the other hand
explores the logical principles of knowledge in general.
Plato →
❶ Knowledge and sensation
❷ Knowledge and correct judgment
❸ Knowledge and Reason
Aristotle →
❶ The gnosiotheoretical principles of Logic
❷ The theory of sensory perception
❸ Noology
Euclid →
❶ The gnosiotheoretical principles of Euclidean geometry
❷ The theory of axiomatic assumption
❸ The theory of construction and proof
Stoics →
The Logic and Gnosiotheory of the Stoics
Epicureans →
The Logic and Gnosiotheory of the Epicureans
Skepticism →
The ten modes and the methods of contestation of knowledge
Plotinus →
The Gnosiotheory and Noology of Plotinus
Cartesius →
The mathematical conditions of the Cartesian theory of method
		
Keywords →
Cognition, Perception

EN

Course Content (Syllabus) → This course offers an orientation to philosophical studies and an
introduction to key issues of philosophical thought, with emphasis on metaphysics and epistemology.
An attempt is made to determine the characteristics of philosophical activity, to present the main
questions of traditional fields of philosophy and to demarcate philosophy and areas such as science,
art and religion. Two fundamental questions are examined in detail: the ontological question (what
actually exists) and the epistemological (how do I know), with references to contemporary debates
as well as significant moments in the history of philosophy (Plato, Aristotle, Descartes, Locke, Kant).
We further discuss the controversial issues of the truth, the body–soul relation, the freedom of the
will and the existence of God and, finally, the question whether philosophy is (still) of any use.

Φ103
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Σκοπός του μαθήματος είναι ο προσανατολισμός στις φιλοσοφικές
σπουδές και η εισαγωγή στην προβληματική και σε βασικά ζητήματα της φιλοσοφικής σκέψης, με
έμφαση στη μεταφυσική και τη γνωσιοθεωρία. Γίνεται απόπειρα προσδιορισμού της φιλοσοφίας
και των χαρακτηριστικών της φιλοσοφικής δραστηριότητας, παρουσιάζονται τα θεμελιώδη ερωτήματα και οι παραδοσιακοί κλάδοι της και οριοθετείται από τις γειτονικές της περιοχές (επιστήμη,
ιδεολογία, τέχνη, θρησκεία). Εξετάζονται αναλυτικά δύο ερωτήματα και οι απαντήσεις που τους
έχουν δοθεί: το οντολογικό ερώτημα (τι υπάρχει;) και το γνωσιολογικό (τι και πώς μπορώ να ξέρω;),
με αναφορές στη σύγχρονη συζήτηση και στον μετασχηματισμό τους, καθώς και σε σημαντικές
στιγμές της ιστορίας της φιλοσοφίας (Πλάτων, Αριστοτέλης, Ντεκάρτ, Λοκ, Καντ). Συζητιούνται,
επίσης, με αναφορά κυρίως στη σύγχρονη φιλοσοφία, τα ερωτήματα: Υπάρχει αλήθεια; Σώμα ή
ψυχή; Υπάρχει θεός; Είμαστε ελεύθεροι; Έχει νόημα ο κόσμος και η ζωή; Τέλος, τίθεται και σχολιάζεται το ερώτημα σε τι χρησιμεύει (ακόμη) η φιλοσοφία.

ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ		

Θ. Πενολίδης		

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Φ101

GR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Γ. Ζωγραφίδης		

GR

3 ECTS

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Π. Γκολίτσης		

Φ111

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Η πολιτική φιλοσοφία μελετά ιστορικά και συστηματικά τις απαντήσεις που δίδονται σε ερωτήματα σχετικά με τις αξίες και τη μορφή που οφείλει να έχει μια δίκαιη
κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο θα εξεταστούν σύγχρονες φιλοσοφικές προσεγγίσεις της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας, της κοινότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
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POLITICAL PHILOSOPHY

S. Delivogiatzis		

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

Φ106

3 ECTS

Course Content (Syllabus) → Political Philosophy studies historically and systematically the answers
given to questions concerning the values and the structure of a just society. Along these lines we are
going to discuss contemporary philosophical approaches to democracy, liberty, equality, community
and social justice.

GREEK PHILOSOPHY

P. Gkolitsis		

Φ111

3 ECTS

EN

EN
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ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Φ106

GR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Σ. Δεληβογιατζής		

GR

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Με τον όρο Νεότερη Φιλοσοφία εννοούμε την φιλοσοφία του 17ου,
του 18ου και του 19ου αιώνα, η οποία, εν συνόλω λαμβανόμενη, έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την
ανεξαρτησία από κάθε καθιερωμένη θεολογική και φιλοσοφική αυθεντία. Η κριτική που ασκεί ο
Friedrich Nietzsche στην μεταφυσική εν γένει κατά τα τέλη του 19ου αιώνα μπορεί να θεωρηθεί
ότι αποτελεί την ολοκλήρωση της νεότερης φιλοσοφίας. Παρά το γεγονός ότι οι ιστορικοί συμφωνούν στο ότι η νεότερη φιλοσοφία λήγει με τον Friedrich Nietzsche, εν τούτοις η αρχή της δεν
μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα. Ο Ε.Cassirer (νεοκαντιανός φιλόσοφος) στο έργο του Das
Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit (το πρόβλημα της γνώσης
στην Φιλοσοφία και την Επιστήμη των χρόνων μας) υποστηρίζει ότι η Νεότερη Φιλοσοφία άρχεται
από τον Ν.Cusanus. Αυτή η άποψη, βέβαια, προκύπτει από το συνολικό έργο του Γερμανού φιλοσόφου και, ιδιαίτερα, από το βιβλίο του De coniecturis (περί Εικασιών), στο οποίο πραγματεύεται
γνωσιολογικά θέματα. Λαμβάνοντας, όμως, υπ’ όψιν την κρατούσα άποψη μπορούμε μάλλον να
τοποθετήσουμε την αρχή της Νεότερης Φιλοσοφίας στον ύστερο 16αι. με την δράση του Άγγλου
φιλοσόφου Francis Bacon (1561–1626). Στο έργο του Novum Organum (Νέο Όργανο) καταδεικνύει
σε τι συνίσταται η διαφορά της νέας επιστημονικής εποχής από την αρχαιότητα. Το βασικό του
επιχείρημα έχει ως εξής: Η Αρχαία Φιλοσοφία (ειδικότερα ο Αριστοτέλης) θεωρεί ότι η γνώση
στηρίζεται στην απόδειξη, τουτέστιν στον συλλογισμό. Το συμπέρασμα κατά την αρχαία μέθοδο
πρέπει να προκύπτει από καθολικές παραδοχές. Ο Bacon πιστεύει ότι όταν η Επιστήμη εκκινεί από
καθολικές αρχές, οδηγείται αναπόφευκτα στην πλάνη. Ο Άγγλος φιλόσοφος ασκεί έντονη κριτική
στον αριστοτελικό συλλογισμό. Κατά τον Bacon, στην σημερινή εποχή έχουμε ανάγκη πιο πολύ
από ποτέ μία νέα μέθοδο για την Επιστήμη. Στρέφεται στην επιστήμη της φύσης και στην μέθοδο
της επαγωγής (inductio–εκ των επιμέρους εις τα καθόλου).

MODERN PHILOSOPHY

D. Athanasakis		

Φ112

3 ECTS

EN

Course Content (Syllabus) → The term Modern Philosophy refers to the philosophy of the 17th, 18th
and 19th century which as a whole becomes independent from every established theological and
philosophical authority of the past. Friedrich NietzschEs critique of metaphysics in general around
the end of the 19th century can be considered as the completion of modern philosophy. The 17th
century proposes systems of determinism according to which human cognition adheres to objective
descriptions of the truth. The 18th century focuses on a conception of truth according to which truth
is not founded on the correspondence of cognition to an object but on the act of self–consciousness
composing itself. The 19th century is dominated by the philosophy of German Idealism, characterized
by the search for a meaning of freedom which eliminates the divergence of cognition and action.
		
Keywords →
Philosophy, Critque, Induction, Substantia, Notion
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Με λίγα λόγια, δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια του πειράματος και στην επιστημονική παρατήρηση των επιμέρους περιπτώσεων με σκοπό την εξαγωγή καθολικών αρχών και όχι το αντίστροφο, δηλαδή την παραγωγή από καθολικές αρχές (εκ των καθόλου εις τα επιμέρους). Ο 17ος
αιώνας εισηγείται συστήματα ετεραρχίας, δηλαδή προσκόλλησης της ανθρώπινης νόησης σε
αντικειμενικές περιγραφές της αλήθειας. Ο 18ος αιώνας θέτει στο επίκεντρο του φιλοσοφικού
ενδιαφέροντος μία έννοια αλήθειας, η οποία δεν εδράζεται στην αντιστοιχία του νοείν προς ένα
αντικειμενικό πράγμα αλλά στην συνθέτουσα πράξη της ίδιας της αυτοσυνείδησης. Στον 19ο αιώνα κυριαρχεί η φιλοσοφία του Γερμανικού Ιδεαλισμού, οι έρευνες του οποίου επικεντρώνονται
σε μία έννοια ελευθερίας που αίρει την διάσταση μεταξύ του νοείν και του πράττειν. ❶ Διαίρεση
της νεότερης φιλοσοφίας. ❷ Πηγές και βοηθήματα της νεότερης φιλοσοφίας. ❸ Η καινούργια
έννοια της επιστήμης: Bacon. ❹ Ο ορθολογισμός: Descartes. Spinoza. Leibniz. ❺ Ο εμπειρισμός:
Hobbes, Locke, Hume. ❻ Ο διαφωτισμός: Rousseau, Kant. ❼ O ιδεαλισμός: Fichte, Schelling,
Hegel. ❽ Ο χριστιανικός υπαρξισμός: Kierkegaard. ❾ Η κριτική της μεταφυσικής: Nietzsche.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Φιλοσοφία, Κριτική επαγωγή, Ουσία, Έννοια

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Δ. Αθανασάκης 		

Φ112

GR

ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

GR

KY0104

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η θεωρητική και ιστορική διάσταση της νεότερης πολιτικής σκέψης. Εξετάζονται οι αντιλήψεις των: Μακιαβέλλι, Χομπς,
Σπινόζα, Λοκ, Μοντεσκιέ, Ρουσσώ. Επιπροσθέτως, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστούν οι άκρως
ενδιαφέρουσες, κυρίως για τη σημερινή εποχή θέσεις των εν λόγω στοχαστών για το θέμα του
πολέμου και της ειρήνης.
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CONTEMPORARY PHILOSOPHY

P. Thanassas		

Φ114

3 ECTS

MODERN POLITICAL PHILOSOPHY 1

D. Drosos		

KY0104

3 ECTS

Course Content (Syllabus) → The course deals with the theoritical and historical dimension of
the modern political thought. In particular, it examines Machiavelli’s, Hobbes’, Spinoz As, LockEs,
Montesquieu’s and Rousseau’s conceptions. In addition, the course further delved into the particularly
interesting, especially for the contemporary situation, opinions of these thinkers on war and peace.

EN

Course Content (Syllabus) → The purpose of this course is to make students familiar with the diversity
of the philosophical approaches developed during the twentieth century. In this context, starting
from Nietzsche as the philosopher who “closes” the period of Modern Philosophy, we will deal inter
alia with philosophers such as Wittgenstein, Horkheimer and Adorno, Husserl, Heidegger, Gadamer
and Derrida. Since doing philosophy means dealing with the philosophical texts, our effort will rely
on selected passages from the work of these philosophers.–Attending is necessary. The assessment
in the final exam will evaluate the ability for an interpretative approach to the texts dealt with during
the semester.
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την πολυμορφία των φιλοσοφικών ρευμάτων που αναπτύσσονται στη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό, και
ξεκινώντας από τον Νίτσε ως φιλόσοφο με τον οποίο “κλείνει” η περίοδος των Νέων Χρόνων, θα
ασχοληθούμε μεταξύ άλλων με φιλοσόφους όπως ο Βίτγκενσταϊν, οι Χόρκχαϊμερ και Αντόρνο, ο
Χούσσερλ, ο Χάιντεγκερ, ο Γκάνταμερ και ο Ντερριντά. Καθώς η ενασχόληση με τη φιλοσοφία δεν
είναι παρά ενασχόληση με τα φιλοσοφικά κείμενα, η προσπάθειά μας θα στηριχθεί σε επιλεγμένα
αποσπάσματα από το έργο αυτών των φιλοσόφων.–Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων
των Σχολών και Τμημάτων. Η παρακολούθησή του κρίνεται απαραίτητη. Η αξιολόγηση της επίδοσης κατά την τελική εξέταση θα ελέγχει την ικανότητα για ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων
που θα μας απασχολήσουν (χωρίς να προϋποθέτει κανενός είδους αποστήθιση).

ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 1

Δ. Δρόσος		

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Φ114

3 ECTS

GR

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Π. Θανασάς		

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα είναι διατμηματικό διεπιστημονικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη. Διδάσκονται θέματα σχετικά με τον τίτλο
του μαθήματος, όπως: ❶ Δικαιώματα του Ανθρώπου, παραβιάσεις και διεθνή όργανα για την
προστασία τους, ❷ Διεθνείς Οργανισμοί και θέματα Διεθνούς Δικαίου, ❸ Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Ανθρώπινη Συμπεριφορά, ❹ Πυρηνική Ενέργεια (θετικές και αρνητικές
χρήσεις), ❺ Χημικός και Βιολογικός Πόλεμος, ❻ Βασικές έννοιες και προγράμματα δράσης της
UNESCO για έναν Πολιτισμό Ειρήνης, ❼ Μορφές μη Βίας και Έρευνες για την Ειρήνη, ❽ Διεθνείς
Θεσμοί και ο ρόλος τους στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, ❾ Μειονότητες, Πρόσφυγες,
Κοινωνικός Αποκλεισμός, ❶⓿ Θέματα Γενετικής και Βιοηθικής, κ.ά.
Στο πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ από όλα τα Τμήματα του
A.Π.Θ., καθώς και από άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας. Το ανωτέρω Πρόγραμμα είναι θεσμοθετημένη Έδρα
UNESCO με Συμφωνία που συνυπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η UNESCO (1997).

GR

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Α. Αρβανιτίδης, Δ. Σαραφίδης

B34
3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Εισαγωγή. Ιστορική Εξέλιξη. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Μοντέλα Δεδομένων. Γλώσσες Ανάκτησης και Διαχείρισης Δεδομένων. Χωρικές Βάσεις
Δεδομένων. Αντικειμενοστραφείς Βάσεις Δεδομένων. Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων. Βάσεις
Δεδομένων Γνώσης. Πρότυπα Μεταφοράς Δεδομένων. Metadata. Βάσεις Δεδομένων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών.

CONTEMPORARY WORLD PROBLEMS
AND THE SCIENTISTS’ RESPONSIBILITY
D. Papadopoulou		

Ψ–678
3 ECTS

DATABASES AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS

A. Arvanitidis, D. Sarafidis		

B34

3 ECTS

Course Content (Syllabus) → Introduction, History, Data Base Management Systems, Data Models,
Data Description and Manipulation Languages, Spatial Databases, Object–oriented Data Bases,
Distributed Data Bases, Knowledge Data Bases, Data Transfer Standards, Metadata, Data Bases and
Geographical Information Systems.

EN

Course Content (Syllabus) → Interfaculty interdisciplinary Programme of Education for Human
Rights and Peace. Some of the taught subjects are the following: ❶ Human Rights, violations
and international instruments for their protection, ❷ International Organizations and Issues of
International Law, ❸ World Environmental Problems and Human Behaviour, ❹ Nuclear Energy
(positive–negative uses), ❺ Chemical and Biological War, ❻ Culture of PeacE: basic concepts and
UNESCO Programmes of action, ❼ Non–violence and Peace Research, ❽ International Institutions
and the Peaceful Settlement of Conflicts, ❾ Minorities, Refugees, Social Exclusion, ❶⓿ Issues of
Genetics and Bioethies, etc.
Members of the academic staff from all the Schools of the A.U.Th.
and other Greek Universities teach in this programme. The aforementioned programme is a
UNESCO Chair established by an Agreement co–signed by the Aristotle University of Thessaloniki
and UNESCO (1997).
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ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Δ. Παπαδοπούλου		

Ψ–678

GR

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

GR

3 ECTS

ΤΣ4300

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Στα περιεχόμενα του μαθήματος εμπίπτουν: ❶ Ορισμός και ανάλυση
της έννοιας του έργου (υποέργα, πακέτα εργασίας,προγράμματα, χαρτοφυλάκια) και της διαχείρισης έργων. ❷ Ανάλυση της έννοιας του κύκλου ζωής και της χρήσης του ως εργαλείου διαχείρισης τεχνικών έργων. ❸ Παρουσίαση και ανάλυση των ομάδων διεργασιών και των διεργασιών
διαχείρισης έργου (ταξινόμηση, συσχετίσεις, περιγραφή, ανάλυση (εισαγόμενα–παραγόμενα). ❹
Παρουσίαση και ανάλυση τεχνικών–εργαλείων εφαρμογής των διεργασιών διαχείρισης έργου–Παραδείγματα εφαρμογής. ❺ Παρουσίαση των περιοχών γνώσεων στη διαχείριση έργων: Ενοποίησης–Σκοπού–Χρόνου–Κόστους–Ποιότητας–Επικοινωνιών–Κινδύνων–Προμηθειών–Ανθρώπινων
Πόρων–Συμμετόχων. ❻ Διαχείριση έργων με τη χρήση πληροφορικής: Αναφορά σε προγράμματα
λογισμικούδιαχείρισης έργων. ❼ Διαδικασίες πιστοποίησης διαχειριστών έργου: Φορείς πιστοποίησης, αντικείμενο,μεθοδολογία.
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PROJECT MANAGEMENT

I. Xenidis		

URBAN SPACE AND URBAN TRANSPORT

A. Papagiannakis		

Θ5–3
3 ECTS

3 ECTS

Course Content (Syllabus) → Definition of a project (including subprojects, work packages, programs
and portfolios) and project management (aim and necessity). ❶ Analysis and use of the life cycle for
monitoring and control in the context of project management. ❷ Presentation and analysis of the
project management processes groups (classification–dependencies–description–inputs and
outputs). ❸ Presentation and analysis of the project management processes (description–inputs
and outputs). ❹ Presentation and analysis of the techniques and tools used for the implementation
of the project management processes. ❺ Introduction to the project management knowledge
areas: Project Integration Management, Project Scope Management, Project Time Management,
Project Cost Management, Project Quality Management, Project Risk Management, Project
Human Resource Management, Project Procurement Management, and Project Communications
Management. Introduction to the knowledge areas of Leadership and Strategy. ❻ Presentation
of software tools for project management. An introduction to major project management
software packages. ❼ Certification for project management competences: Certification bodies,
methodology, processes and content.

EN

Course Content (Syllabus) → The course focuses on providing the necessary knowledge on
integrated planning, design and implementation of measures concerning a) the management of urban
transport systems in the direction of optimal and efficient operation, b) the demand management to
limit use of private car, c) the development of modern public transportation for the city of tomorrow.

ΤΣ4300
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Περιεχόμενο Μαθήματος → Τα ειδικότερα ζητήματα που εξετάζονται στις διαλέξεις του μαθήματος είναι: Η εξέλιξη των αστικών δικτύων μεταφορών. Η γένεση και η γεωγραφία των κυκλοφοριακών ροών και η αλληλεπίδραση των χρήσεων γης με τις μετακινήσεις. Οι επιπτώσεις της
κυκλοφορίας στη λειτουργία του αστικού χώρου. Η αναγκαιότητα για ενιαίο χωροταξικό–πολεοδομικό–συγκοινωνιακό σχεδιασμό. Η βελτιστοποίηση της ροής οχημάτων και της οργάνωσης και
λειτουργίας δικτύων και υποδομών. Οι προδιαγραφές σχεδιασμού και οι μέθοδοι αξιολόγησης λειτουργίας των Μ.Μ.Μ. Τα μέτρα προνομιακής μεταχείρισης και ο επηρεασμός της ζήτησης προς
όφελος των Μ.Μ.Μ. Η συμβολή των δημοσίων συγκοινωνιών στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής
και της ισοτιμίας στη προσβασιμότητα. Η ανάπλαση του αστικού χώρου με στόχο τις ήπιες μορφές
μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο, τραμ). Οι πολιτικές ελέγχου της στάθμευσης. Η εφαρμογή των νέων
τεχνολογιών και της τηλεματικής προς όφελος των χρηστών. Η αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας στην κίνηση οχημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος. Το μάθημα εμπλουτίζεται με παραδείγματα σχετικά με την οργάνωση των αστικών μεταφορών καθώς και με τη διαχείριση κινητικότητας και κυκλοφορίας σε μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ		

Ι. Ξενίδης		

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Θ5–3

GR

ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Α. Παπαγιαννάκης		

GR

3 ECTS

218

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Εισαγωγή–Αρχές Αειφορίας: Ιστορικά στοιχεία και ορισμοί, Πληθυσμιακή αύξηση και όρια ανάπτυξης, Το «τρίγωνο της βιωσιμότητας» και τα κύρια διλήμματα, Ζητήματα ενδογενεακής και διαγενεακής δικαιοσύνης, Κατανομή εισοδήματος και βιωσιμότητα, Θέματα δομής παγκόσμιας διακυβέρνησης. Φυσικοί πόροι και αειφορία: Περιβαλλοντικές πιέσεις με
έμφαση στον ρόλο της ενέργειας, Κλιματική αλλαγή, O ρόλος της χλωρίδας, Bιοποικιλότητα, Pοιότητα υδάτων, Bιωσιμότητα στο αστικό περιβάλλον. Αειφορία και ανάπτυξη: Χαρακτηριστικά αειφόρου ανάπτυξης, Συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, Oικολογικό αποτύπωμα, Oικοαποδοτικότητα
και αποϋλοποίηση, Μεταστροφή προς μία «πράσινη» οικονομία, Αειφορία και εταιρική κοινωνική
ευθύνη. Τεχνικές αξιολόγησης αειφορίας: Το πλαίσιο DPSIR, δείκτες αειφορίας. Αέρια ρύπανση:
Σχέσεις πηγής–αποδέκτη σε διάφορες κλίμακες, Από τις εκπομπές στην έκθεση στην ρύπανση και
τις επιπτώσεις της, Πρωτόκολλα και συναφής νομοθεσία, Σχέδια επιμερισμού δαπανών αντιρρύπανσης. Μείωση αέριας ρύπανσης: Μετριασμός ρύπανσης και αντιρρύπανση, Καθαρισμός απαερίων από αέριους ρύπους, Καθαρισμός απαερίων από σωματιδιακό φορτίο, Μείωση έκλυσης CO❷
Αειφορία στην Παραγωγή Ενέργειας: Συμβατικές πηγές, Ανανεώσιμες πηγές, Διεθνές περιβάλλον
και ελληνική πραγματικότητα. Αειφορία στην Κατανάλωση Ενέργειας: Κτιριακός Τομέας, Μεταφορές. Εκδοχές για το Πέρας της Ωφέλιμης Ζωής Προϊόντων: Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση,
Ενεργειακή αξιοποίηση, Ζητήματα ανάστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Ανάλυση Κύκλου Ζωής:
Γενική προσέγγιση της ΑΚΖ, Σχεδιασμός δεικτών μέσω της ΑΚΖ, η ΑΚΖ στις μεταφορές: Well–to–
wheel. Εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης: ISO, EMAS, Eco Label. Ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων: Ρόλος του καταναλωτή, Επιτυχημένα παραδείγματα. Εκτίμηση και διαχείριση επικινδυνότητας: Επικινδυνότητα και λήψη αποφάσεων, Ποσοτικοποίηση κινδύνου, Εκτίμηση επικινδυνότητας.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αειφορία, Βιώσιμη ανάπτυξη, Περιβάλλον, Ενέργεια,
Ολοκληρωμένη διαχείριση, Εταιρική ευθύνη
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TECHNICAL ENVIRONMENTAL PROTECTION

N. Μousiopoulos, L. Νtziachristos

MECHANICAL BEHAVIOUR OF MATERIALS

I. Ayfantis, Α. Konstantinidis		

TE4700

3 ECTS

Course Content (Syllabus) →Introduction–Principles of sustainability: History and definitions,
Population growth and development limits, The “sustainability triangle” and main dilemmas,
Intergenerational and intragenerational justice issues, Distribution of resources and sustainability,
Global governance. Natural resources and sustainability: Environmental pressures with focus on the
role of energy, Climate change, the role of vegetation, Biodiversity, Water quality, Sustainability in
the urban environment. Sustainability and development: Characteristics of sustainable development,
Globalisation impacts, Ecological Footprint, Ecoperformance and dematerialisation, Shift to a “Green”
economy, Sustainability and corporate responsibility, Sustainability assessment techniques: The DPSIR
framework, sustainability indicators. Air pollution: Source–receptor relationships in different Scales,
From emission to exposure and its impacts. Protocols and associated regulations. Cost allocation
for pollution control schemes. Air pollution reduction: Pollution control and mitigation, Waste gas
treatment for gaseous and particulate pollutants, CO2 emission reduction. Sustainability in energy
production: Conventional sources, renewable sources, International environment and the situation of
Greece. Sustainability in energy consumption: Buildings, Transport. Product end–of–life approaches:
Reuse and recycling, energy utilization, Reverse logistics issues. Lifecycle analysis: General approach
of LCA, Indicator design through LCA, LCA in transport: Well–to–wheel. Environmental management
tools: ISO, EMAS, Eco Label. Integrated product policy: The consumer’s role, Successful examples.
Risk assessment and management: Risk and decision making, Risk quantification.
		
Keywords →
Sustainability, Sustainable development, Environment, Energy,
Integrated management, Corporate responsibility

EN

Course Content (Syllabus) → Review of continuum mechanics principles (mass and momentum
balance, constitutive relations). Introduction to elasticity, viscoelasticity, plasticity. Microstructures:
point and line defects (voids, dislocations, cracks). Classical tests analysis: tension, torsion, bending.
Creep–relaxation. Fatigue. Diffusion. Nanotechnology applications.

218

3 ECTS

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

EN

227

226

Περιεχόμενο Μαθήματος → Ανασκόπηση των αρχών της μηχανικής του συνεχούς μέσου (ισοζύγια
μάζας και ορμής, καταστατικές εξισώσεις). Εισαγωγή στην ελαστικότητα, ιξωελαστικότητα, πλαστικότητα. Μικροδομές: σημειακές και γραμμικές ατέλειες (κενά, εξαρμώσεις, ρωγμές). Ανάλυση κλασικών πειραμάτων: εφελκυσμός, στρέψη, κάμψη. Ερπυσμός–χαλάρωση. Κόπωση. Διάχυση.
Εφαρμογές στη νανοτεχνολογία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Ν. Μουσιόπουλος, Λ. Ντζιαχρήστος

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

TE4700

GR

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

Η. Αυφαντης, Α. Κωνσταντινίδης

GR

3 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Τα βασικά κεφάλαια του μαθήματος περιλαμβάνουν όλες τις μοντέρνες τεχνικές που σχετίζονται με την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων και την διαχείριση αυτών
σήμερα. Η έννοια της γης και των ακινήτων από οικονομική πλευρά. Ιδιοκτησιακό καθεστώς στην
Ελλάδα. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Έννοιες που ενδιαφέρουν τις μεθόδους εκτίμησης ακινήτων και τις αξίες των
ακινήτων. Παράμετροι διαμόρφωσης των αξιών γης. Η επένδυση επί της γης–Βασικές έννοιες και
παράμετροι. Μέθοδοι εκτίμησης ακινήτων. Το έργο του εκτιμητή. Παράγοντες που επηρεάζουν
την αξία ενός ακινήτου. Διαδικασία εκτίμησης ακινήτου. Στάδια. Λογική. Εμπλεκόμενοι Φορείς. Η
Συγκριτική Μέθοδος εκτίμησης των ακινήτων και παραδείγματα αυτής. Μέθοδος των προσόδων
και παραδείγματα αυτής. Μέθοδος των ράντων και παραδείγματα αυτής. Υπολειμματική Μέθοδος
και παραδείγματα αυτής. Μέθοδος Κόστους Αντικατάστασης και παραδείγματα αυτής. Ανάλυση
του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού. Συγγραφή τεχνικών εκθέσεων εκτιμήσεως
ακινήτων. Πρακτική εφαρμογή των εκτιμήσεων σε γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος .

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ–ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ε. Καρακώστα, Χ. Μάντακα, Ο. Σιδερίδου

ΣΓ0403
6 ECTS

Περιεχόμενο Μαθήματος → Στο μάθημα αυτό, προαπαιτούμενο για την κατεύθυνση της Σκηνογραφίας–Ενδυματολογίας, παρέχονται, σε εισαγωγικό επίπεδο, οι βασικές γνώσεις πάνω στον
σκηνογραφικό και ενδυματολογικό σχεδιασμό, με έμφαση στα εκφραστικά μέσα: σχέδιο, χρώμα,
προοπτική απεικόνιση και μακέτα. Παράλληλα εξετάζεται η σχέση των σκηνικών και των κοστουμιών με τη δραματουργία, ενώ δίνονται όλες οι πληροφορίες, σε επίπεδο ορολογίας, που αφορούν
τη λειτουργία του σκηνικού χώρου.

ASSESSMENT AND MANAGEMENT PROPERTIES

N. Karanikolas		

Θ8Ε–2

3 ECTS

INTRODUCTION TO SCENOGRAPHY AND COSTUME DESIGN ΣΓ0403

E. Karakosta, C. Mantaka, O. Sideridou

6 ECTS

Course Content (Syllabus) →Τhis course, a prerequisite for students that wish to specialize in the
major of Set and Costume Design, is of introductory character. It provides basic knowledge of set and
costume design, with an emphasis on expressive media: drawing, colour, perspective and model–
making. It also addresses the relationship of sets and costumes to dramaturgy and familiarizes the
students with stage terminology, related to all functions of theatrical space. Use of Information and
Communication Technologies.

EN

Course Content (Syllabus) →The main chapters of the course include all the modern techniques
associated with the valuation of properties and the management of real estate today. The concept
of land and property from the economic side of science. Ownership in Greece. The Greek Cadastre.
Historical perspective of economic theories and the concept of revenue. Concepts of interest on
methods of real estate appraisals and property values. Configuration parameters of land values. The
investment on land–Basic concepts and parameters. Methods of assessing of real estate. The project
estimator. Factors affecting the value of a property. Assessment process property. Stages. Logic.
Stakeholders. The Comparison Method of valuation of properties, and examples. Method of profits,
and examples. Contractor’s method, and examples. Residual Method and examples. Replacement
Cost method, and examples. Analysis of the system of objective valuation in Greece. Writing of
technical reports of valuation of real estate. Practice assessments in the subjects of the department.
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Θ8Ε–2

GR

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ν. Καρανικόλας		

GR
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ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ
FOREIGN
LANGUAGES
ECTS 1,5

01ΡΡ10
01ΡΡ20
02ΡΡ10
02ΡΡ20
02ΡΡ30

ENGLISH LANGUAGE 3
GERMAN LANGUAGE 3
ENGLISH LANGUAGE 4
GERMAN LANGUAGE 4

03ΡΡ10
03ΡΡ20
04ΡΡ10
04ΡΡ20

EN

ENGLISH LANGUAGE 1
GERMAN LANGUAGE 1
ENGLISH LANGUAGE 2
GERMAN LANGUAGE 2
GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE 2
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03ΡΡ10
03ΡΡ20
04ΡΡ10
04ΡΡ20
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ΑΓΓΛΙΚΆ 3
ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ 3
ΑΓΓΛΙΚΆ 4
ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ 4
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01ΡΡ10
01ΡΡ20
02ΡΡ10
02ΡΡ20
02ΡΡ30

GR

ΑΓΓΛΙΚΆ 1
ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ 1
ΑΓΓΛΙΚΆ 2
ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΆ 2

GR

02PP10

03PP10

ΑΓΓΛΙΚΑ 4		

04PP10

ENGLISH LANGUAGE 3

03PP10

ENGLISH LANGUAGE 4

04PP10

Κ. Φωτιάδου		
1,5–4 ECTS
Περιεχόμενο Μαθήματος →	❶ Core Beliefs about Architecture 2 The Scientific Attitude ❸ What is
STRUCTURE? 4. Yale Centre for British Art New Haven, Connecticut. USA, Louis I. Kahn, architect 5
Albion Riverside, London, UK, 1998–2003 6 Willis Faber & Dumas Headquarters Ipswich, UK, 1971–
1975 ❼ Foster’s New City Hall 8 Foster and Partners Roof the Great Court 9. Good Fences Make Good
Neighbours? 10. Responsive Architectures.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αγγλικά, Τεχνική Ορολογία

233

01PP10

ENGLISH LANGUAGE 2

02PP10

K. Fotiadou		
1,5–4 ECTS
Course Content (syllabus) →	❶ What Architects Do 2 Materials & Construction ❸ Aluminium 4. Metal
Fatigue 5 Programming and program/brief analysis 6 Iron and Steel in Construction ❼ Steel Beams
8. What is a Force? 9. Primary Loads
		
Keywords →
English, Technical Terminology

K. Fotiadou		
1,5–4 ECTS
Course Content (syllabus) →	❶ Core Beliefs about Architecture 2 The Scientific Attitude ❸ What is
STRUCTURE? 4. Yale Centre for British Art New Haven, Connecticut. USA, Louis I. Kahn, architect 5
Albion Riverside, London, UK, 1998–2003 6 Willis Faber & Dumas Headquarters Ipswich, UK, 1971–
1975 ❼ Foster’s New City Hall 8 Foster and Partners Roof the Great Court 9. Good Fences Make Good
Neighbours? 10. Responsive Architectures.
		
Keywords →
English, Technical Terminology

EN

EN

ENGLISH LANGUAGE 1

K. Fotiadou		
1,5–4 ECTS
Course Content (syllabus) → Texts describing buildings and parts of buildings or the properties
of building materials are studied in the classrooms for vocabulary enrichment purposes and
familiarization with technical and scientific terms.
		
Keywords →
English, Technical Terminology

K. Fotiadou		
1,5–4 ECTS
Course Content (syllabus) → Authentic texts about Architecture are studied and discussed in the
classroom. Environmental issues influencing architectural decisions are discussed. Projects of
world–wide known architects are introduced.
		
Keywords →
English, Technical Terminology
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ΑΓΓΛΙΚΑ 2		

Κ. Φωτιάδου		
1,5–4 ECTS
Περιεχόμενο Μαθήματος →	❶ What Architects Do 2 Materials & Construction ❸ Aluminium 4. Metal
Fatigue 5 Programming and program/brief analysis 6 Iron and Steel in Construction ❼ Steel Beams
8. What is a Force? 9. Primary Loads
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αγγλικά, Τεχνική Ορολογία

ΑΓΓΛΙΚΑ 3		

Κ. Φωτιάδου		
1,5–4 ECTS
Περιεχόμενο Μαθήματος → Μελέτη αυθεντικών κειμένων σχετικών με την ειδικότητα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, με σκοπό τον προβληματισμό και την συζήτηση περιβαλλοντολογικών θεμάτων
στην τάξη, σύντομες παρουσιάσεις και περιγραφές έργων παγκοσμίως γνωστών αρχιτεκτόνων.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αγγλικά, Τεχνική Ορολογία
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01PP10

GR

ΑΓΓΛΙΚΑ 1		

Κ. Φωτιάδου		
1,5–4 ECTS
Περιεχόμενο Μαθήματος → Μελέτη και επεξεργασία κειμένων που αποτελούν περιγραφές κτιρίων και τμημάτων κτιρίων, ιδιότητες δομικών υλικών, με σκοπό τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου με
επιστημονικούς και τεχνικούς όρους.
		
Λέξεις Κλειδιά →
Αγγλικά, Τεχνική Ορολογία

GR

02PP20

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 3		

03PP20

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 4		

04PP20

GERMAN LANGUAGE 1

01PP20

GERMAN LANGUAGE 2

02PP20

GERMAN LANGUAGE 3

03PP20

GERMAN LANGUAGE 4

04PP20

02PP30

GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE 2

02PP30

1,5–4 ECTS

Π. Ποπότη		
1,5–4 ECTS
Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα διεξάγεται στην Ελληνική και Γερμανική γλώσσα. Βασικό
υλικό αποτελούν οι σημειώσεις της διδάσκουσας. Περιέχουν ειδικά κείμενα και ασκήσεις κατανόησησς γραπτού λόγου και γραμματικής. Χρήση προτζέκορα και υπολογιστή όπως και ακουστικές ασκήσεις. 		
Το επίπεδο είναι Β
Π. Ποπότη		
1,5–4 ECTS
Περιεχόμενο Μαθήματος → Μελέτη αυθεντικών κειμένων σχετικών με την ειδικότητα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, με σκοπό τον προβληματισμό και την συζήτηση περιβαλλοντολογικών θεμάτων
στην τάξη, σύντομες παρουσιάσεις και περιγραφές έργων παγκοσμίως γνωστών αρχιτεκτόνων.
Π. Ποπότη		
1,5–4 ECTS
Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα διεξάγεται στην Γερμανική γλώσσα. Βασικό υλικό αποτελούν οι σημειώσεις της διδάσκουσας. Περιέχουν ειδικά κείμενα και ασκήσεις κατανόησησς γραπτού λόγου και γραμματικής. Χρήση προτζέκορα και υπολογιστή όπως και ακουστικές ασκήσεις.
		
Το επίπεδο είναι Β
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P. Popoti		
1,5–4 ECTS
Περιεχόμενο Μαθήματος → The course takes place in Greek and German. The course materials
are the tutors own notes. They contain specifictexts and understanding, writing and grammarical
exercises. Use of projector and PC for listening exercises.
Level B

P. Popoti		
1,5–4 ECTS
Περιεχόμενο Μαθήματος → The course takes place in Greek and German. The course materials
are the tutors own notes. They contain specifictexts and understanding, writing and grammarical
exercises. Use of projector and PC for listening exercises.
Level B
P. Popoti		
1,5–4 ECTS
Περιεχόμενο Μαθήματος → Authentic texts about Architecture are studied and discussed in the
classroom. Environmental issues influencing architectural decisions are discussed. Projects of
world–wide known architects are introduced.
P. Popoti		
1,5–4 ECTS
Περιεχόμενο Μαθήματος → The course takes place in Greek and German. The course materials
are the tutors own notes. They contain specific texts and understanding, writing and grammarical
exercises. Use of projector and PC for listening exercises.
Level B

		

1,5–4 ECTS

EN

EN
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 2		

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2		
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01PP20

GR

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 1		

Π. Ποπότη		
1,5–4 ECTS
Περιεχόμενο Μαθήματος → Το μάθημα διεξάγεται στην Ελληνική και Γερμανική γλώσσα. Βασικό
υλικό αποτελούν οι σημειώσεις της διδάσκουσας. Περιέχουν ειδικά κείμενα και ασκήσεις κατανόησησς γραπτού λόγου και γραμματικής. Χρήση προτζέκορα και υπολογιστή όπως και ακουστικές ασκήσεις. 		
Το επίπεδο είναι Β

GR
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The bilateral agreements on student mobility in the framework of the programmes of Erasmus+
Studies, Erasmus+ Traineeship, Erasmus+ International Studies, Erasmus+ Mundus Studies, etc.
are available in detail at: www.eurep.auth.gr/el/internationalContract/list
For Erasmus+ Studies, the institutions with which the School has an
active exchange agreement are listed.
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ERASMUS+

GR

Οι διμερείς συμφωνίες για την κινητικότητα των φοιτητών στο πλαίσιο των προγραμμάτων του
Erasmus+ Σπουδές, Erasmus+ Πρακτική Άσκηση, Erasmus+ International Σπουδές, Erasmus Mundus
Σπουδές κ.τ.λ. μπορούν να βρεθούν αναλυτικά στο: www.eurep.auth.gr/el/internationalContract/list
Για το Erasmus+ Σπουδές παρατίθενται τα ιδρύματα με τα οποία το
Τμήμα έχει συμφωνία ανταλλαγής σε ισχύ.

KU LEUVEN

Υπεύθ.: Δ. Κονταξάκης

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN [UCL]

Υπεύθ.: Κ. Ιωαννίδης

UNIVERSITY OF CYPRUS

B LOUVAIN01

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D’ ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE

F PARIS126

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D’ ARCHITECTURE DE NORMANDIE

F ROUEN19

Υπεύθ.: C. Conenna

Υπεύθ.: Δ. Φράγκος

NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS

CY PAFOS01

Υπεύθ.: C. Conenna

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE

CZ PRAHA10

Υπεύθ.: C. Conenna

HOCHSCHULE KAISERSLAUTERN
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

D KAISERS02

HOCHSCHULE KOBLENZ

D KOBLENZ01

Υπεύθ.: Δ. Κονταξάκης
Υπεύθ.: Δ. Κονταξάκης

TECHNISCHE HOCHSCHULE KOLN

Υπεύθ.: C. Conenna

D KOLN04
D MUNSTER01

STAATLICHE AKADEMIE
DER BILDENDEN KUNSTE STUTTGART

D STUTTGA04

AALBORG UNIVERSITET

DK ALBORG01

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA

E BARCELO03

UNIVERSIDAD DE GRANADA

E GRANADA01

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’

F GRENOBL16

Υπεύθ.: C. Conenna

Υπεύθ.: Ευ. Αθανασίου

ARCHITECTURE DE GRENOBLE

Υπεύθ.: C. Conenna

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE

Υπεύθ.: C. Conenna

D’ ARCHITECTURE DE LYON

Υπεύθ.: C. Conenna

I BOLOGNA01

Υπεύθ.: Α. Τέλλιος

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI

I CAGLIAR01

UNIVERSITA DEGLI STUDI
G D’ ANNUNZIO–CHIETI

I CHIETI01

Υπεύθ.: Δ. Κονταξάκης

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

I FIRENZE01

POLITECNICO DI MILANO

I MILANO02

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO

I TRENTO01

Υπεύθ.: C. Conenna

Υπεύθ.: Μ. Μαλινδρέτος

LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE
UNIVERSIDADE LUSIADA DE LISBOA

Υπεύθ.: C. Conenna

F LYON25

LV JELGAVA01

Υπεύθ.: Μ. Τρατσέλα

UNIVERSITATEA DE ARCHITECTURA
SI URBANISM ‘ION MINCU’ BUCURESTI

P LISBOA12
RO BUCURES07

Υπεύθ.: Δ. Κονταξάκης

UNIVERSITATEA TEHNICA
‘GHEORGHE ASACHI’ DIN LASI
Υπεύθ.: C. Conenna

TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Υπεύθ.: Κ. Ιωαννίδης

RO IASI05

SF TAMPERE02

TED UNIVERSITY

TR ANKARA18

Υπεύθ.: C. Conenna

ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI

TR ISTANBU04

YILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI

TR ISTANBU07

KOCAELI UNIVERSITESI

TR KOCAELI02

Υπεύθ.: Χ. Χριστοδούλου
Υπεύθ.: C. Conenna
Υπεύθ.: C. Conenna
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D WILHELM02

Υπεύθ.: Χ. Γυιόκα

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
BOLOGNA ALMA MATER STUDIORUM

Υπεύθ.: C. Conenna

JADE HOCHSCHULE
WILHELMSHAVEN / OLDENBURG / ELSFLETH

Υπεύθ.: C. Conenna

I BARI05

Υπεύθ.: Κ. Σακαντάμης

WESTFALISCHE WILHELMS
UNIVERSITAT MUNSTER

Υπεύθ.: Χ. Γυιόκα

POLITECNICO DI BARI
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B LEUVEN01

F MONTPEL14

Υπεύθ.: C. Conenna

CY NICOSIA01

Υπεύθ.: C. Conenna

Υπεύθ.: Δ. Κονταξάκης
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A WIEN02

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D’ ARCHITECTURE DE MONTPELLIER
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Υπεύθ.: Χ. Γυιόκα
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

LANDSCAPE ARCHITECTURE

POSTGRADUATE INTERDEPARTMENTAL PROGRAMME

MUSEOLOGY / CULTURAL MANAGEMENT

INTERDEPARTMENTAL PROGRAMME OF POSTGRADUATE STUDIES

ENVIRONMENTAL ARCHITECTURAL DESIGN

POSTGRADUATE STUDIES

PROTECTION CONSERVATION AND RESTORATION
OF CULTURAL MONUMENTS

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
POSTGRADUATE
STUDIES
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ

GR

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

ADVANCED DESIGN: INNOVATION
AND TRANSDISCIPLINARITY IN DESIGN

EN

EN

INTERDEPARTMENTAL PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES
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School of Architecture
Ass. Professor A. Paka
Professor N. Kalogirou
Professor K. Kalmpourtzi

EN

Administration 		
President 		
Head of the Program 		
Deputy Head 		

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

POSTGRADUATE INTERDEPARTMENTAL PROGRAMME
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΤΟΠΙΟΥ
LANDSCAPE
ARCHITECTURE

GR

Συμμετέχοντα τμήματα 		
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
		
Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ
		
Σχολή Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ
Διοικητική υποστήριξη 		
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πρόεδρος 		
Αν. Καθηγητής Α. Πάκα
Διευθυντής 		
Καθηγητής Ν. Καλογήρου
Αναπληρώτρια Διευθύντρια 		
Καθηγήτρια Κ. Καλμπουρτζή

T: 2310 994372, 2310 994398 F: 2310 994399
E: landscape@arch.auth.gr

GR
SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

Participating Schools
School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki
Administrative Support 		
School of Architecture
Chair 		
Ass. professor A. Paka
Director 		
professor N. Kalogirou
Secretary 		
Α.Kosmidou, Architect

EN

EN

The structure and the content of courses articulate as follows:
→
Landscape Design
→
Landscape Studies
→
Landscape and design techniques.
		
information →
www.land–arch.web.auth.gr/
www.land–arch.eu
www.arch.auth.gr

INTERDEPARTMENTAL PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

The subject of the Postgraduate Program “Landscape Architecture” is study, design, planning and
reclamation of landscape projects, of the natural and manmade environment, aiming at the upgrade and the sustainable design and programming of the urban, rural or natural environment.
Apart from the promotion of knowledge, the Program aims at the reinforcement of research in the field of Landscape Architecture, the support of the work of Architects,
Agriculturists, Landscape Architects and other specialists who act in the field, as well as at meeting
the needs of the country in specialized scientists, for the design of urban open space and natural
environment, within the context of the socio–ecological and perceptual approach and the sustainable perspective of the city and nature.
The Postgraduate Program in Landscape Architecture offers a Master
Degree in Landscape Architecture. The duration of the studies is minimum four semesters and it is
equivalent to an MLA of 2–years study. It is also recognized as by EFLA, IFLA and ΕCLAS (Εurοpean
Cοuncil οF Landscape Αrchίtecture Schοοls).
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T: 2310 994372, 2310 994398 F: 2310 994399
E: landscape@arch.auth.gr

MΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ/
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
MUSEOLOGY/
CULTURAL
MANAGEMENT

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

Η δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων αρθρώνονται στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
→
Σχεδιασμός Τοπίου
→
Επιστήμες Τοπίου
→
Τεχνικές κατασκευής και σχεδίασης τοπίου
		
Πληροφορίες →
www.land–arch.web.auth.gr
www.land–arch.eu
www.arch.auth.gr

Συμμετέχοντα τμήματα 		
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ
		
Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ
		
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ
		
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας
Διοικητική υποστήριξη 		
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πρόεδρος 		
Α. Πάκα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Διευθυντής 		
Ν. Καλογήρου, Καθηγητής
Προσωπικό Γραμματείας 		
Αφροδίτη Μπουσουλέγκα, Πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας
		
ΜΑ Διδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
		
Γεωργία Κωλέττη, πτυχιούχος Οργάνωσης–Διοίκησης

GR

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Αρχιτεκτονικής Τοπίου είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός, η διαχείριση και αποκατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου, η αναβάθμιση και ο αειφόρος
σχεδιασμός, προγραμματισμός του περιβάλλοντος, αστικού, αγροτικού ή φυσικού.
Εκτός από την προαγωγή της γνώσης, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην
ενίσχυση της έρευνας στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, στη στήριξη του έργου των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, των Γεωπόνων, των Αρχιτεκτόνων Τοπίου και άλλων ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο καθώς και στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε εξειδικευμένους
επιστήμονες, για τον σχεδιασμό αστικού χώρου και φυσικού περιβάλλοντος με προσέγγιση κοινωνική, οικολογική, αντιληπτική και αειφόρο προοπτική πόλης, υπαίθρου, φύσης.
Το Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονικής Τοπίου χορηγεί: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Αρχιτεκτονικής Τοπίου, η χρονική διάρκεια του οποίου είναι κατ’ ελάχιστον τέσσερα εξάμηνα. Ισοδυναμεί και αναγνωρίζεται ως MLA διετούς φοίτησης από EFLA, IFLA και ΕCLAS
(Εurοpean Cοuncίl οF Landscape Αrchίtecture Schοοls).

GR

2ο εξάμηνο →

Διδακτική Περιοχή IV: Εφαρμοσμένη Μουσειολογία
Διδακτική Περιοχή V:Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός
και Σχεδιασμός Εκθέσεων, Μουσείων, και Ανάδειξης Αρχαιολογικών
χώρων, Μνημείων και Συνόλων
Διδακτική Περιοχή VI: Μουσειοπαιδαγωγική

3ο εξάμηνο →
Oι φοιτητές κάνουν την πρακτική τους άσκηση (250 ωρών) σε μουσείο ή σε πολιτιστικό οργανισμό, στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Μουσειολογία–Διαχείριση Πολιτισμού ή σε σχετικό
ερευνητικό πρόγραμμα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε με τα προγράμματα πρακτικής άσκησης του ΙΚΥ, είτε με ειδικές υποτροφίες και εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.
Κατά την πρακτική τους άσκηση, οι φοιτητές συντάσσουν εργασίες
αναφορών των οργανωμένων επισκέψεων από το πρόγραμμα σε μουσεία της Ελλάδας και της Ευρώπης στις παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις. Παράλληλα, παρακολουθούν σεμινάρια Μουσειολογίας– Διαχείρισης Πολιτισμού, Οργάνωσης– Διοίκησης των Μουσείων, Μουσειο παιδαγωγικής,
Προγραμματισμού και Σχεδιασμού Μουσείων και Ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και
Συνόλων, ειδικές διαλέξεις, καθώς και παρακολουθούν εργασίες Διεθνών Συμποσίων Μουσειολογίας–Διαχείρισης Πολιτισμού που οργανώνονται από το Πρόγραμμα.
Οι φοιτητές εκπονούν μια διπλωματική εργασία με συνοπτικό
επιστημονικό υπόβαθρο, είτε θεωρητικό, είτε σχεδιαστικό.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μουσειολογία–Διαχείριση
Πολιτισμού αποδίδει 90 Πιστωτικές μονάδες (ECTS).
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Διδακτική Περιοχή Ι: Ζητήματα Πολιτισμού
Διδακτική Περιοχή II: Ζητήματα Μουσειολογίας–Διαχείρισης Πολιτισμού
Διδακτική Περιοχή III: Ζητήματα Οργάνωσης και Διοίκησης

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019–2020

1ο εξάμηνο →

GR

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι τόσο η πρακτική μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η έρευνα στον
τομέα της Μουσειολογίας–Διαχείρισης Πολιτισμού σε επίπεδο ειδίκευσης, όσο και η θεωρητική/
ερευνητική μετεκπαίδευση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Μουσειολογία–Διαχείριση Πολιτισμού. Περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, πρακτική άσκηση, γραπτές εργασίες και γραπτή διπλωματική εργασία.

2nd semester →

Teaching Area IV: Applied Museology
Teaching Area V: Architectural Planning and Design of Exhibitions,
Museums, and the Presentation of Archaeological Sites, Monuments 		
and Complexes
Teaching Area VI: Museum Education.
		
The 2nd semester offers 30 ECTS

The Program includes research and practical postgraduate training in advanced Museology Studies
including Cultural Management as well as a theoretical and research component that can lead to a
doctoral degree.
he Program, which covers three semesters and leads to a postgraduate
diploma of Specialisation in Museology– Cultural Management, includes lectures, studios, seminars,
visits to museums in Greece and abroad, visits to archaeological sites, practical work, written
projects, written examinations and a written dissertation or design diploma project.

3rd semester →
Students work in a museum or cultural institution in Greece or
abroad, either through the traineeships of the Institution of National Scholarships or through other scholarships.
During their internship, the students prepare written reports after
their educational visits organised by the Program in museums of Greece and Europe. At the same
time, they attend seminars and symposia on Museology, Museum Management & Administration,
Museum Education, and Architectural Programming & Design of Museums and Exhibitions organised by the Program.
The 3rd semester also includes the preparation of the students’
dissertation or design diploma project. The 15.000–30.000 words–long dissertations are researched and written either individually or as part of a team, however the contribution of each
student is distinct. The theses can be of theoretical or design nature, in a hypothetical or real life
situation. They are supervised by a three–member committee comprising by teaching staff. They
are presented in public at the end of the 3rd Semester.
		
The 3rd semester offers 30 ECTS

EN

EN

Teaching Area I: Cultural Theories
Teaching Area II: Theoretical Issues of Museology–Cultural Management
Teaching Area III: Introduction to Management Studies
		
The 1st semester offers 30 ECTS

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

1st semester →

The Program provides scholarships of excellence to a small number of students.
		
Information →
T.: 2310 994364, 2310 994355, 2310 995756
F: 2310 994354
E: museology@arch.auth.gr
www.ma–museology.web.auth.gr

Participating Schools 		
School of Architecture
		
School of Civil Engineering
		
School of Rural and Surveying Engineering
		
School of Mechanical Engineering
		
School of Electrical and Computer Engineering
		
School of Chemical Engineering
		
School of Spatial Planning and Development.
The Program is managed by
School of Architecture
President 		
Ass.Prof. A.Paka
Director 		
Ass. Prof. M. Arakadaki
Secretariat 		
S. Triantafillidis, A. Koskina, IPPS

EN
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POSTGRADUATE STUDIES

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
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ΠEΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ENVIRONMENTAL
ARCHITECTURAL
DESIGN

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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Συμμετέχοντα τμήματα 		
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
		
Πολιτικών Μηχανικών
		 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
		
Μηχανολόγων Μηχανικών
		
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
		
Χημικών Μηχανικών
		 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Διοικητική υποστήριξη 		
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πρόεδρος 		
Αν. Καθηγήτρια Α. Πάκα
Διευθύντρια 		
Αν. Καθηγήτρια Μ. Αρακαδάκη
Γραμματεία ΔΠΜΣ 		
Σ. Τριανταφυλλίδη, Α. Κοσκινά
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Το Πρόγραμμα διαθέτει υποτροφίες σε αριθμό αριστούχων φοιτητών.
		
Πληροφορίες →
T.: 2310 994364, 2310 994355, 2310 995756
F: 2310 994354
E: museology@arch.auth.gr
www.ma–museology.web.auth.gr
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Participating Schools 		
School of Architecture
		
School of Civil Engineering
		
School of Rural and Surveying Engineering
		
School of Mechanical Engineering
		
School of Electrical and Computer Engineering
		
School of Chemical Engineering
		
School of Spatial Planning and Development.
The Program is managed by
School of Architecture
President 		
Ass.Prof. A.Paka
Director 		
Ass. Prof. M. Arakadaki
Secretariat 		
S. Triantafillidis, A. Koskina, IPPS
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
PROTECTION
CONSERVATION
AND RESTORATION
OF CULTURAL
MONUMENTS
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3 Academic Semesters
The objective of the Postgraduate Programme of Studies, “Environmental Architectural Design”, is to
enable the advanced study and research, at a postgraduate level, of environmental architectural design,
a subject required for national developmental, and the educational and research needs of the country.
The main aims of the programme are: ❶ To enable the acquisition of
knowledge and the development of skills on issues related to environmental monitoring, planning
and design of buildings, open spaces, residential units and cities, and generally on the environmental
dimension of architectural compositions, ❷ To educate programme participants on methods for
evaluating the environmental response of buildings and outdoor spaces, entailing the calculation
and evaluation of energy efficiency tools and comfort conditions, ❸ To familiarise programme
participants with the theoretical background of the discipline as this is developed through ecological,
climatic, geographic and cultural approaches to the environment.
The duration of the Postgraduate Programme of Studies is four
semesters, full–time (90 ECTS), of which the first two are dedicated to the main taught syllabus
of the programme, comprising of theoretical courses and design studios. Semester 3 is mainly
dedicated to research and design activities leading to the development of the diploma dissertation
and the diploma design project, being supported through research methodology courses, intensive
seminars, intensive workshops and/or educational trips.
The successful completion of the program leads to the award of a
Master’s Degree in Environmental Architectural Design. More information about the programme is
available on the website: www.envi.arch.auth.gr/wordpress.com
		
Information →
Postgraduate Studies Programme
Environmental Architectural Design
School of Architecture, University Campus
Ktirio Edron, 8th Floor, Thessaloniki 54124
Τ: 2310995825 (contact hours: 11:00 to 15:00)
E: envi@arch.auth.gr

Συμμετέχοντα τμήματα 		
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
		
Πολιτικών Μηχανικών
		 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
		
Μηχανολόγων Μηχανικών
		
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
		
Χημικών Μηχανικών
		 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Διοικητική υποστήριξη 		
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πρόεδρος 		
Αν. Καθηγήτρια Α. Πάκα
Διευθύντρια 		
Αν. Καθηγήτρια Μ. Αρακαδάκη
Γραμματεία ΔΠΜΣ 		
Σ. Τριανταφυλλίδη, Α. Κοσκινά
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Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.		
3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα
Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός” είναι η μελέτη, έρευνα και εμβάθυνση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, στον περιβαλλοντικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για τις εθνικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της χώρας.
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: ❶ Η απόκτηση γνώσεων
και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν στον περιβαλλοντικό έλεγχο και σχεδιασμό
κτιρίων, ανοικτών χώρων, οικιστικών ενοτήτων και πόλεων και γενικότερα στην περιβαλλοντική διάσταση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, ❷ Η εκμάθηση μεθόδων αξιολόγησης της περιβαλλοντικής
συμπεριφοράς κτιριακών κελυφών και υπαίθριων χώρων με εργαλεία υπολογισμού και αποτίμησης
της ενεργειακής απόδοσης και των συνθηκών άνεσης, ❸ Η εξοικείωση με τις θεωρήσεις των οικολογικών, κλιματικών, γεωγραφικών και πολιτισμικών παραμέτρων του περιβάλλοντος.
Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι 3 διδακτικά εξάμηνα πλήρους
φοίτησης (90 ECTS), εκ των οποίων τα πρώτα δύο διατίθενται για την παρακολούθηση μαθημάτων
και συνθετικών εργαστηρίων, και τo τελευταίo διατίθεται για την παρακολούθηση υποστηρικτικών μαθημάτων, εντατικών σεμιναρίων, εντατικών εργαστηρίων (workshops) ή / και εκπαιδευτικής
εκδρομής, για την εκπόνηση διπλωματικής ερευνητικής εργασίας (διατριβής) και μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας σχεδιασμού.
Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στον Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του προγράμματος: www.envi.arch.auth.gr/wordpress
		
Πληροφορίες →
Προγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδων
Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Κτίριο εδρών, 8ος όροφος, Θεσσαλονίκη 54124
Τ: 2310995825 (ώρες κοινού: 11:00–15:00)
E: envi@arch.auth.gr

		
Founding Year: 1998
Description →
There are two directions in the Program:
A:
Protection, Conservation and Restoration of Architectural Monuments
B:
Protection, Conservation and Restoration of Works of Art & Mechanisms
IPPS duration is three academic semesters. The Program awards a Postgraduate Specialisation
Diploma. Courses and exams take up the first two semesters, followed by a student practical
experience acquisition short project. During the program’s third semester, students attend lectures
and Seminars and work on their Graduation Thesis.
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Courses →
Direction A: The syllabus is common for all students, irrespective of
their undergraduate degree. Certain courses are obligatory while others are offered as optional.
The courses offered are thirty nine (39), fifteen (15) of these are υποχρεωτικά and twenty five (25)
are elective courses. Elective courses are those that give postgraduate students the specialization in
monuments conservation in relation to their basic studies title.
Direction B: The syllabus in Direction B is also common for all students,
independent of their degree. Still Α. the opportunity offered to choose the scientific area for the
practical exercise and Β. the opportunity offered to choose the scientific area for the postgraduate
thesis give the students the capacity to form an elective area for specialization on the conservation
of the works of art and mechanisms, relevant to the title of the undergraduate degree.

Practical experience →
Following the summer semester, students of both Directions enter
a period of practical experience acquisition on the subject of their respective direction, either in
Greece or abroad, in antiquity ephorates, museum laboratories excavation sites, institutes etc. (e.g.
Athens Acropolis, Thira Cape, Doin, Simi, Thasos ancient theater etc.).
Within the context of studies, additional supplementary activities are
also organized, such as seminars, lectures and field trips in Greece and abroad.
It should be noted that seminars in particular have grown to become
an institution of national scope. Since 1998 the IPPS has organized 11 such seminars where, apart
from Program teachers, a series of scientists of international acclaim in their respective field have
been invited to lecture. These seminars have been attended by over 1400 individuals with related
specialties as well as by a large number of undergraduate university students.
There are agreements with international foundations and agencies:
→
There is a cooperation agreement protocol spanning the period 2008
to 2015 signed with TRAKYA UNIVERSITY
Cooperation with Erythrai/Ild r Summer School: Archaeological
Landscapes: Preservation, Design, Use (PreDU) Izmir Institute of Technology,Turkey
→
In 2011 a research project entitled “Investigation of Restoration Methods
for the Historical Building of the Theological School of Chalki” was organized by AUTh in cooperation
with the Christian Orthodox Patriarchate of Constantinople. Fifteen IPPS postgraduate students and
twenty teaching staff members participated in this cooperation scheme that led to a particularly
successful outcome.
→
Intensive school of Conservation science.
Chemistry and Culture Euro Mediterranean Cooperation in Research and Education, Fez, Morocco.
→
Ongoing cooperation with specialized foreign laboratories, depending
on course content and specialization, e.g. Tate Gallery, London, U.K., University of Applied Sciences
of Cologne, Germany
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Μαθήματα →
Το πρόγραμμα της Α’ κατεύθυνσης είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της κατεύθυνσης.
Πρόκειται για μαθήματα υποχρεωτικά και μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
Στο σύνολο των τριάντα εννέα (39) προσφερόμενων μαθημάτων, δεκαπέντε (15) μαθήματα είναι υποχρεωτικά και εικοσιπέντε (25) είναι μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα οποία οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν τόσα ώστε να συγκεντρώσουν δέκα οκτώ (18)
πιστωτικές μονάδες σε σύνολο ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.
Η Β΄ Κατεύθυνση έχει επίσης κοινό πρόγραμμα για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της, άσχετα από την προέλευσή τους. Πρόκειται για είκοσι τρία (23) υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία εντάσσονται σε ενότητες.
Έτσι: α) η δυνατότητα επιλογής του αντικειμένου της ατομικής πρακτικής άσκησης και β) η δυνατότητα επιλογής της επιστημονικής περιοχής για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, δίνει στον κάθε φοιτητή τη δυνατότητα ανάλογα με την
προέλευσή του να ειδικευτεί στη επιστήμη της συντήρησης έργων τέχνης, σε σχέση με τον τίτλο
των προπτυχιακών σπουδών τους.

Πρακτική άσκηση →
Μετά το τέλος του θερινού εξαμήνου οι φοιτητές και των δύο Κατευθύνσεων πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της κατεύθυνσής τους στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, σε εφορείες αρχαιοτήτων, εργαστήρια μουσείων, ανασκαφές, ινστιτούτα κλπ.
(π.χ. Ακρόπολη, Ακρωτήρι Θήρας, Δίον, Σύμη, Θέατρο Θάσου,κλπ.)
Στο πλαίσιο των σπουδών οργανώνονται συμπληρωματικές εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια–διαλέξεις και εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα σεμινάρια, ειδικότερα, έχουν γίνει θεσμός πανελλαδικής εμβέλειας. Από το 1998 έως σήμερα έχουν διοργανωθεί από το ΔΠΜΣ 11 σεμινάρια, με προσκεκλημένους εισηγητές, εκτός από τα μέλη των διδασκόντων του ΔΠΜΣ, διακεκριμένους επιστήμονες στο πεδίο τους. Τα έχουν παρακολουθήσει 1404 άτομα, σχετικών ειδικοτήτων
αλλά και ένας μεγάλος αριθμός προπτυχιακών φοιτητών.
Υπάρχουν συμφωνίες με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού:
→
Συνεργασία από το 2008 έως το 2015 με το ΤRAKYA UNIVERSITY
→
Συνεργασία με το Erythrai/Ild r Summer School: Archaeological Landscapes: Preservation, Design, Use (PreDU) Izmir Institute of Technology,Turkey.
→
Το 2011 διοργανώθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης» από το
ΑΠΘ σε συνεργασία με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, με τη συμμετοχή 15 μεταπτυχιακών φοιτητών και 20 διδασκόντων του ΔΠΜΣ.
→
Intensive school of Conservation science. Chemistry and Culture Euro
Mediterranean Cooperation in Research and Education, Fez Morocco.
→
Συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, ανάλογα
με το αντικείμενο των σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών. π.χ. Tate Gallery, London
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Έτος ίδρυσης 1998
Περιγραφή →
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» έχει δύο κατευθύνσεις:
A:
Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων
B:
Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών
Το Πρόγραμμα κάθε κατεύθυνσης διαρκεί τρία εξάμηνα και χορηγεί
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Τα δύο πρώτα εξάμηνα αφορούν τη διεξαγωγή των μαθημάτων και των εξετάσεων. Στο τέλος των δύο εξαμήνων ακολουθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών.
Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν διαλέξεις και σεμινάρια και εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία.
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Respectively, while fulfilling its academic functions the Program cooperates with the following leading
research foundations in Greece (teaching, elaboration of graduation theses, practical experience
acquisition schemes, job placement).
→
“ORMYLIA” Art Diagnosis Center, Ormylia, Halkidiki
→
“DEMOKRITOS” National Center of Scientific Research, Athens
→
“FORTH” Foundation for Research and Technology, Herakleio
→
“IUSTINIANOS” Byzantine Culture Center Nea Flogita, Halkidiki
→
“ATHENA” Research and Innovation Center in Information,
Communication and Knowledge Technologies, Xanthi
Program Evaluation →
❶ The Program has been evaluated by a joint group of Greek and
foreign distinguished scholars and scientists, specialized on the subject of the program, with high
grade (άριστα) and very positive comments. ❷ Εvery two years students evaluate the program with a
written questionnaire, submitted upon completion of their course.
Alumni →
The Program’s alumni comprise that group of scientists intended to work
in both the public as well as the private sector and to enrich the pool of young scientist to whom society
can turn in order further to develop specialized research in the service of culture and civilization.
IPPS maintains close contact with its alumni after their graduation by
means of: a) group e–mails related to invitations to relevant lectures, speeches, congresses etc. b)
IPPS website and facebook page, aiming to the provision of information concerning the professional
prospects and achievements of its graduates.
Numbers provide a rather encouraging picture concerning both the
demand for alumni of the particular Program as well as professional prospects it provides.
Based on pertinent data available to date, at least 123 of our alumni of
all specializations (1st and 2nd Directions) have been hired via ASEP open public procedures and
ESPA programs in organisations and public entities related to their specialisation.
Since the beginning of IPPS operation, 1582 entry applications have been submitted and 444
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Candidates →
The Interdepartmental Postgraduate Program of Studies Program
(IPPS) accepts holders of undergraduate degrees in Engineering and graduates of other Schools
and Departments of Greek Universities, as well as corresponding foreign institutions of higher
learning with requisite accreditation. Holders of foreign university degrees are required to submit
certificates of recognition of comparability of their academic credentials issued by the competent
Greek agency, DOATAP.
Student evaluation is conducted in two phases:
A:
There is a first preliminary phase. Evaluation criteria and corresponding
weight coefficients are: Undergraduate Degree General Grade average, relevance and proximity of
basic studies to IPPS field of study, research activity (participation in research programs and projects
etc.), relevant professional activity (Publications–congress and conference announcements), second
undergraduate degree, other postgraduate degree(s), two letters of recommendation written by
persons of an academic, research and professional capacity (6 points maximum), foreign language
certificates (English, French, German, Italian)
B:
The second evaluation phase consists of an interview of candidates
who have successfully passed the first evaluation phase. This evaluation stage is conducted using a
0 to 100 points evaluation Scale and it refers to the portfolio of the candidate.
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Απόφοιτοι →
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αποτελούν το επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώνει 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.
Το ΔΠΜΣ διατηρεί και μετά την αποφοίτησή τους επαφή με όλους
τους αποφοίτους, μέσω: α) αποστολής ομαδικών μηνυμάτων e–mails με θέματα που αφορούν σε
προσκλήσεις σε ομιλίες, διαλέξεις, συνέδρια κλπ. β) της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ και της σελίδας
του στο Facebook, έτσι ώστε να υπάρχει ενημέρωση όσον αφορά στην επαγγελματική πορεία
όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ.
Οι αριθμοί δίνουν μια αρκετά ενθαρρυντική εικόνα, τόσο για την ζήτηση του συγκεκριμένου Προγράμματος όσο και για τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει.
Από τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 192 απόφοιτοι, όλων των ειδικοτήτων
(Α και Β Κατεύθυνσης) έχουν προσληφθεί με προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και προγράμματα ΕΣΠΑ σε
σχετικούς με την ειδίκευσή τους οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες. Δύο απόφοιτοι του ΔΠΜΣ
είναι μέλη ΔΕΠ της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.
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Υποψήφιοι →
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί
και πτυχιούχοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων αντίστοιχων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.
H Αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις:
H πρώτη φάση είναι προκριματική. Tα κριτήρια αξιολόγησης και οι
αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας αφορούν τα: Γενικό βαθμό βασικού πτυχίου, συνάφεια βασικών σπουδών με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, ερευνητική δραστηριότητα (συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα κτλ.) και επιμόρφωση, σχετική επαγγελματική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις–ανακοινώσεις, δεύτερο βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακά, συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή ή ερευνητική και επαγγελματική ιδιότητα, γνώση ξένης γλώσσας.
H δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη των υποψηφίων, οι οποίοι
έχουν προκριθεί κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης.

Αξιολόγηση →
❶ Το πρόγραμμα έχει ήδη αξιολογηθεί από διεθνή επιτροπή επιστημόνων και βαθμολογήθηκε με «Άριστα». ❷ Η αξιολόγηση γίνεται ανελειπώς ανά διετία από τους
σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος με συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων.
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Αντίστοιχα στο πλαίσιο της λειτουργίας του, το Προγράμμα συνεργάζεται με τα παρακάτω κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας (διδασκαλία, εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, πρακτική
άσκηση, επαγγελματική αποκατάσταση):
→
«ΟΡΜΥΛΙΑ» Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης, Ορμύλια, Χαλκιδική
→
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Εθνικό Κέντρο ΄Ερευνας Φυσικών Επιστημών. Αθήνα
→
«ΙΤΕ» ΄Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη
→
«ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ» Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού, Νέα Φλογητά, Χαλκιδική
→
«ΑΘΗΝΑ» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας των επικοινωνιών και της Γνώσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή A.Π.Θ., Tμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τ.Θ. 459, Πανεπιστημιούπολη. 54124 Θεσσαλονίκη

GR
SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI STUDY GUIDE 2019–2020

Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Engineering
School of Architecture
P.O.B. 459, University City
54124 Thessaloniki, Greece

Administrative Support 		
School of Architecture
Director 		
St. Vergopoulos, Assistant Professor, PhD
Coordinating Committee 		
A. Papadopoulou Professor
		
A. Tellios, Assistant Professor, PhD
		St. Vergopoulos, Assistant Professor, PhD
		
K.Kalara, Assistant Professor, PhD
		
A.Kalfopoulos, Assistant Professor
		
S.Papadimitriou, Lecturer
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UPCOMING NEW APPLICATION PERIOD FOR THE “PROTECTION CONSERVATION AND RESTORATION
OF CULTURAL MONUMENTS"
MARCH 1–31, 2016
		
Information →
T: +302310999959 +302310995483 (+fax)
E: striant@auth.gr, koskina@arch.auth.gr
www.prosynapo.web.auth.gr
Facebook: www.www.facebook.com/dpms.prosynapo.auth
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interested students have been accepted to attend it. To date, the Program counts 395 Postgraduate
Diploma holding alumni.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΙΧΜΗΣ:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗ–
ΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ADVANCED
DESIGN:
INNOVATION
AND TRANS–
DISCIPLINARITY
IN DESIGN
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«Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού»
1–31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
		
Πληροφορίες →
Τ/F: 2310.999959, 2310.995483
E: striant@auth.gr, koskina@arch.auth.gr
www.prosynapo.web.auth.gr
Facebook: www.facebook.com/dpms.prosynapo.auth
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

Διοικητική υποστήριξη 		
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Διευθυντής 		
Σ. Βεργόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής, PhD
Συντονιστική Επιτροπή 		
Α. Παπαδοπούλου, καθηγήτρια
		
Σ. Βεργόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής, PhD
		
Α. Τέλλιος, αναπληρωτής καθηγητής, PhD
		
Κ. Καλαρά, επίκουρη καθηγήτρια,
		 A. Καλφόπουλος, επίκουρος καθηγητής
		
Σ. Παπαδημητρίου, λέκτορας
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Από την αρχή λειττουργίας του ΔΠΜΣ έχουν υποβληθεί 1582 αιτήσεις και έχουν εισαχθεί 444 φοιτητές. Μέχρι ήμερα έχουν αποφοιτήσει 395 φοιτητές.
Από το 2002 μέχρι το 2008, σύμφωνα με το ν.2083/92 έχουν εκπονηθεί 14 διδακτορικές διατριβές.
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Aristotle Univeristy of Thessaloniki
Faculty of Engineering
School of Architecture, 1st Floor
University Campus
54124, Thessaloniki Greece
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The program is organized in three strands that are associated with the familiarization with the concept
of advanced design and its evolution. More specifically, the first strand focuses on innovation,
the second on transdisciplinarity, and the third on experimentation. The first concerns the role
of creativity and innovation in architecture, a socially responsible profession and their relevance
nowadays. The second concerns the transverse communications among diverse domains for the
possibility of innovative approaches through collaborations. The third concerns experimentation as
a research methodology for advanced design.
The primary aim of the programme is to offer its graduates the possibility
to construct new knowledge, competencies and skills that will render them, creative, effective and
intellectual professionals, with the desire to be lifelong, agile and affective learners towards a critical,
creative and socially responsible career.
The commitment of all contributors is to ensure quality and excellence,
through continuous assessment and improvement of the educational process, as well as the
promotion and fostering of collaborations with relevant research, educational and professional
institutions of Greece and beyond.
		
Information →
Τ 2310995520–2310995510
Ε–mail: advanceddesign@arch.arch.gr
www.advanceddesign.arch.arch.gr
facebook: @advanceddesign.auth
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Πτέρυγα Σχολής 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη
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3 Academic Semesters
Description →
“Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity in Design” is a
Postgraduate Program that has the ambition to establish an open and wide platform of research
and experimentation through architectural events of Logos, Techne and Praxis. Logos is a series of
theoretical and philosophical explorations for an era that questions anthropocentricism in design
and critically examines the role of ubiquitous technologies in design processes. Techne concerns
with critical, hands–on experimentation with advancements in technologies within both a material
and a digital milieu. Praxis refers to applied design explorations that culminate in a design expression
via the critical appropriation of material and advanced computational digital technologies. Its
Research agendas is oriented towards contemporary issues regarding creativity, relevant innovation
and design in the complex interface of culture and ubiquitous computational logic. The research
agenda for the academic year 2017–2018 is defined under the theme of ‘The Existing New‘.
Nowadays, the architect possesses and organizes innovative thinking
processes and coordinates, through transdisciplinary partnerships, creative transformations of
the existing data and present conditions in novel and future possibilities. The program focuses on
Advanced Design in general, and on architectural design in particular, as a process of speculation
and production. Leveraging this process as a fundamental trait of the architects’ identity, augments
the strategy of broadening their role in the society of other domains of practice and creativity. This
transdisciplinary strategy is more than necessary nowadays, as changes in society, economy and
technology continuously demand a transformation in the role and relevance of the professional
profile of the contemporary architect.

Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε τρία σκέλη που επιδιώκουν την εξοικείωση με την έννοια του
σχεδιασμού αιχμής και την εξέλιξή της. Tο πρώτο σκέλος επικεντρώνεται στην καινοτομία, το δεύτερο στην διεπιστημονικότητα, και το τρίτο στον πειραματισμό. Το πρώτο αφορά το ρόλο της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στο πεδίο της αρχιτεκτονικής, ως μια κοινωνικά υπεύθυνης
επαγγελματικής δραστηριότητας, και στη σημασία τους σήμερα. Το δεύτερο αφορά στις εγκάρσιες επικοινωνίες μεταξύ διαφορετικών πεδίων και στη δυνατότητα καινοτόμων προσεγγίσεων
μέσω της συνεργασίας τους. Το τρίτο αφορά στον πειραματισμό ως μεθοδολογία έρευνας για το
σχεδιασμό αιχμής.
Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους
αποφοίτους του την ευχέρεια να δομούν νέες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα τους
καθιστούν δημιουργικούς, αποτελεσματικούς και ευφυείς επαγγελματίες, με επιθυμία συνεχούς,
ευέλικτης και ευεπηρέαστης μάθησης, προς μια παραγωγική και κοινωνικά υπεύθυνη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Η δέσμευση όλων των συντελεστών είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της αριστείας, μέσω της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και η προώθηση και ενίσχυση συνεργασιών με αντίστοιχα ερευνητικά, εκπαιδευτικά
και επαγγελματικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
		
Πληροφορίες →
Τ: 2310995520, 2310995510
Ε: advanceddesign@arch.arch.gr
www.advanceddesign.arch.arch.gr
facebook: @advanceddesign.auth
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3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα
Περιγραφή →
Το “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στο Σχεδιασμό” είναι ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ανοιχτή και ευρεία πλατφόρμα έρευνας και πειραματισμού μέσα από τα
αρχιτεκτονικά γεγονότα του Λόγου, της Τέχνης και της Πράξης. Ο Λόγος αναφέρεται σε μια σειρά
από θεωρητικές και φιλοσοφικές διερευνήσεις για μια εποχή που θέτει ερωτήματα σχετικά με τον
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του σχεδιασμού και εξετάζει το ρόλο της τεχνολογίας στη διατύπωση αρχιτεκτονικών διαδικασιών. Η Τέχνη είναι hands–on πειραματισμοί με εξελιγμένες τεχνολογίες
τόσο μέσα στο υλικό περιβάλλον όσο και στο ψηφιακό. Η Πράξη αφορά πρακτικές σχεδιαστικές
διερευνήσεις οι οποίες καταλήγουν σε μια σχεδιαστική έκφραση μέσω της κριτικής οικειοποίησης
υλικών και προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Η ερευνητική του ατζέντα προσανατολίζεται σε
σύγχρονα θέματα που αφορούν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και το σχεδιασμό μέσα στην
πολύπλοκη σχέση πολιτισμού και υπολογιστικής λογικής. Η κατεύθυνση της έρευνας για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018 ορίζεται από τη θεματική ‘The Existing New’.
Σήμερα, ο αρχιτέκτονας κατέχει και οργανώνει καινοτόμες διαδικασίες
σκέψης και ρυθμίζει, μέσα από διεπιστημονικές συνεργασίες, δημιουργικές μεταμορφώσεις υφιστάμενων δεδομένων και συνθηκών σε νέες και μελλοντικές πιθανότητες. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται γενικά στο Σχεδιασμό Αιχμής, και ειδικότερα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ως μια διαδικασία σκέψης και παραγωγής. Αξιοποιώντας αυτή τη διαδικασία ως ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό
της ταυτότητας του αρχιτέκτονα, επαυξάνει τη στρατηγική διεύρυνσης του ρόλου του μέσα στην
κοινωνία άλλων επαγγελματικών και δημιουργικών τομέων. Αυτή η διεπιστημονική στρατηγική είναι
ακόμη περισσότερο απαραίτητη στις μέρες μας, καθώς οι αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία και
την τεχνολογία απαιτούν ένα συνεχή μετασχηματισμό στο ρόλο και τη σημασία του επαγγελματικού
προφίλ του σύγχρονου αρχιτέκτονα.
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