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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3590
31 Δεκεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αντικατάσταση της αριθ. 43146/Β7/5−5−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ
619 Β΄ 20−5−2003), όπως έχει τροποποιηθεί με νε−
ότερες αποφάσεις και αφορά στo Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμη−
μάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Γεωπονίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με τίτλο «Αρχιτεκτονική Τοπίου» − Αναμόρφωση
του Προγράμματος. .....................................................................
1
Αντικατάσταση της αριθ. πρωτ. B7/520/8−9−1998 (ΦΕΚ
989 Β΄ 18−9−1998) υπουργικής απόφασης που αφο−
ρά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχι−
τεκτονικών Μνημείων και Συνόλων (Προστασία
Μνημείων) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
− Αναμόρφωση του προγράμματος. .............................. 2
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 124762/Β7/2−1−2004 (ΦΕΚ
22 Β’ 14−1−2004) Υπουργικής Απόφασης όπως τρο−
ποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά
στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Παιδαγωγικού Δη−
μοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του Πανεπιστημί−
ου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Μουσειολογία»
− Αναμόρφωση του Προγράμματος. ................................. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 209730/Ζ1
(1)
Αντικατάσταση της αριθ. 43146/Β7/5−5−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 619
Β΄ 20−5−2003), όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες
αποφάσεις και αφορά στo Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών και Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Τοπί−
ου» − Αναμόρφωση του Προγράμματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, παρ.
5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134 Α΄).
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) και ιδίως
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Κατάρ−
γηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος
και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρό−
τηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα−
λονίκης».
8. Την Υπουργική Απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μετα−
βίβαση δικαιώματος Υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”
στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους
Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Την υπ’ αριθ. 43146/Β7/5−5−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 619 Β΄
20−5−2003), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ.
29095/Β7/2−5−2006 (ΦΕΚ 592 Β΄ 11−5−2006), 30162/Β7/
11−3−2007 (ΦΕΚ 429 Β΄ 28−3−2007), 10996/Β7/21−2−2008
(ΦΕΚ 332 Β΄ 28−2−2008) και 101668/Β7/9−12−2008 (ΦΕΚ
2561 Β΄ 18−12−2008) υπουργικές αποφάσεις.
10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Ειδικής Διατμη−
ματικής Επιτροπής (συνεδρίαση με αριθ. 3/23−5−2014).
11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
συνεργαζόμενων Τμημάτων.
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12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης (συνεδρία αριθ. 157/28−5−2014).
13. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση των συμμετεχόντων Τμημάτων του ΑΠΘ,
σύμφωνα με το αριθ. 1647/23−6−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθ. 43146/Β7/5−5−2003 Υ.Α.
(ΦΕΚ 619 Β΄ 20−5−2003) υπουργική απόφαση όπως έχει
τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής και το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας,
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέ−
λειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσουν
από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ) με τίτλο «Αρχιτεκτονική Τοπίου», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
Το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών και Γεωπονίας είναι η Αρχιτεκτονική Τοπίου.
Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει στους φοιτητές βασικές επιστημονι−
κές αρχές και ολοκληρωμένες γνώσεις και μεθόδους που
τους καθιστούν ικανούς επιστήμονες για τη δημιουργία νέας
γνώσης, η εφαρμογή της οποίας έχει άμεση επίπτωση στο
σχεδιασμό, τη διαχείριση και την αποκατάσταση του τοπίου,
την αναβάθμιση και τον αειφορικό σχεδιασμό προγραμμα−
τισμό του περιβάλλοντος, αστικού, αγροτικού ή φυσικού.
Ο σκοπός του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική
Τοπίου» αναλύεται ως εξής:
α) Εξειδίκευση τεχνικών και γεωτεχνικών σε έργα δι−
αμόρφωσης χώρου και περιβαλλοντικά, σε κατηγορίες
και κλίμακες όπως αναπτυξιακά, οικιστικά, μεταφορών,
εκμετάλλευσης φυσικού πλούτου, τουριστικών κ.α.,
εγκαταστάσεων, πράσινων υποδομών και διαχείρισης
οικολογικών παραμέτρων.
β) Προαγωγή της γνώσης στο συγκεκριμένο αντικείμε−
νο της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και την ενίσχυση – υπο−
βοήθηση συγγενών πεδίων εφαρμογής αρχιτεκτονικού,
αστικού, χωροταξικού, περιβαλλοντικού σχεδιασμού.
γ) Ενίσχυση της έρευνας στο ανωτέρω αντικείμενο
στη χώρα μας που θα συμβάλλει τόσο στην ανάπτυ−
ξη νέας τεχνολογίας όσο και στη στήριξη του έργου
των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, των Γεωπόνων και των
Αρχιτεκτόνων Τοπίου που δραστηριοποιούνται στο
αντικείμενο αυτό.
δ) Κάλυψη των αναγκών σε επιστήμονες που είναι
απαραίτητοι στη στελέχωση του δημοσίου και του ιδι−
ωτικού τομέα στο εν λόγω αντικείμενο.
ε) Κάλυψη των αναγκών σε επιστήμονες για τη στε−
λέχωση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Διεθνών
Οργανισμών.
στ) Κατάρτιση στο αντικείμενο επιστημόνων που θα
προέρχονται από άλλες χώρες.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική Τοπίου» οδηγεί στη χο−
ρήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
στην «Αρχιτεκτονική Τοπίου».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική Τοπίου» γίνονται δεκτοί δι−
πλωματούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και
πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωπονίας, καθώς και διπλωμα−
τούχοι / πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής
και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποχρεούνται να παρακο−
λουθήσουν επιτυχώς τα μεταπτυχιακά μαθήματα που
αντιστοιχούν σε 30 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.) ανά εξά−
μηνο. Υποχρεούνται επίσης να συγγράψουν Μεταπτυ−
χιακή Διπλωματική Εργασία (Διατριβή) και να παρου−
σιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους ενώπιον
της Εξεταστικής Επιτροπής σε ανοικτό ακροατήριο. Η
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με τριά−
ντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.), και ολοκληρώνεται
κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου.
Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γίνει
τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα−
κατανομή τους στα εξάμηνα.
Προσφερόμενα μαθήματα.
Στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική Τοπίου», προσφέ−
ρονται τα παρακάτω μαθήματα, με τους αντιστοιχούντες
κωδικούς κατά κατηγορία, αύξοντα αριθμό και πιστωτικές
μονάδες (ECTS), όπως κατανέμονται στα εξάμηνα. Τα μαθή−
ματα είναι υποχρεωτικά (υπ.) και υποχρεωτικά κατ’ επιλογή
(υπ./επ.): Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεω−
μένος να συμπληρώσει επιτυχώς 120 Π.Μ. μεταπτυχιακών
μαθημάτων και μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδ. Μαθ. Τίτλος Μαθήματος
ECTS
4
ΣΤ. 101 Αρχιτεκτονική τοπίου. Θεωρία. Κρι−
τική (υπ.).
10
ΣΤ. 106 Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και το−
πίο (project) (υπ.).
ΣΤ. 102 Αρχιτεκτονική τοπίου. Θεωρία.
4
Ιστορία (υπ.).
ΣΤ. 111 Κηποτεχνία. Παρκοτεχνία (υπ.).
4
4
ΕΤ. 202 Οικολογία και φυσικοί πόροι (υπ./επ.).
4
ΕΤ. 204 Καλλωπιστικά φυτά. Βιολογία και
καλλιέργεια, κατανομή και χαρα−
κτηριστικά (υπ./επ.).
ΤΤ. 302 Τεχνικές σχεδίασης τοπίου (υπ./επ.).
4
4
ΤΤ. 303 Σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολο−
γιστή (Autocad, Landcadd.)(υπ./επ.)
(4 υπ. μαθήματα: 22 Π.Μ.,
30
2 υπ./επ. μαθήματα: 8 Π.Μ.)
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδ.Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
ECTS
4
ΣΤ. 107 Αστικός, πολεοδομικός, χωροτα−
ξικός σχεδιασμός και Τοπίο (υπ./
επ.).Αστικός σχεδιασμός Πολεο−
δομικός, Χωροταξικός σχεδιασμός
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ΣΤ. 103

Σχεδιασμός τοπίου, αστικών υπαί−
θριων χώρων (project) (υπ.)
ΕΤ. 205 Χρήση φυτών στην αρχιτεκτονική
τοπίου (υπ.)
ΕΤ. 207 Επιστήμες του ανθρώπου και τοπίο.
Κοινωνιολογία, Οικονομία, Στατιστική
στη διαχείριση του τοπίου (υπ./επ.).
ΕΤ. 208 Περιβαλλοντική ψυχολογία Αντί−
ληψη τοπίου, υπαίθριος χώρος και
συμπεριφορά (υπ./επ.).
ΕΤ. 201 Γεωμορφολογία. Εδαφολογία. Βιο−
κλιματολογία (υπ./επ.).
ΕΤ. 203 Δασοκομία. Υδρολογία. Διαχείριση
φυσικού περιβάλλοντος, αρχές και
εφαρμογές στο σχεδιασμό τοπίου
(υπ./επ.).
ΤΤ. 301 Κατασκευαστικές τεχνικές διαμόρ−
φωσης τοπίου (υπ./επ.).
(2 υπ. μαθήματα: 18 Π.Μ.,
3 υπ./επ. μαθήματα: 12 Π.Μ.)
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

12
6
4

4

4
4

4
30

Κωδ.Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
ECTS
6
ΣΤ. 108 Ειδικές εγκαταστάσεις και διαμόρ−
φωση τοπίου.
Τουριστικές, αναψυχής, βιομηχανικές,
εκπαιδευτικές, αθλητικές (υπ./επ.).
6
ΣΤ. 109 Τεχνικά έργα και διαμόρφωση το−
πίου. Οδικά, συγκοινωνιακά, ενερ−
γειακά, υδραυλικά, εκμετάλλευσης
φυσικού πλούτου (υπ./επ.).
12
ΣΤ. 104 Σχεδιασμός περιαστικού αγροτικού
και φυσικού τοπίου (project) (υπ.).
4
ΣΤ. 105 Οικολογικός σχεδιασμός, αειφόρος
ανάπτυξη και πράσινες υποδομές (υπ.)
ΣΤ. 110 Συντήρηση, αποκατάσταση, εξυγί−
4
ανση τοπίου (υπ./επ.)
4
ΕΤ. 206 Χαρτογράφηση με φωτοερμηνεία
και γεωγραφικά συστήματα πληρο−
φοριών (υπ./επ.).
ΕΤ. 209 Τοπίο. Δίκαιο και νομολογία (υπ./επ.).
4
(2 υπ. μαθήματα: 16 Π.Μ.,
30
3 υπ./επ. μαθήματα: 14 Π.Μ.)
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
30 ECTS
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική Τοπίου» θα απασχοληθούν
μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων και άλλων
Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημε−
δαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 158 Α΄).
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή των συνεργαζόμενων
Τμημάτων και του οικείου ιδρύματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), το 65% του ετήσιου κόστους
αφορά στις λειτουργικές του ΔΠΜΣ, υπολογίζεται σε
24.700€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
α/α

Κατηγορία Δαπάνης

Κόστος
σε €
Αμοιβές − Αποζημιώσεις διδα− 13.000
1
κτικού, τεχνικού και διοικητικού
προσωπικού
2
Δαπάνες μετακινήσεων
1.430
4
Δημοσιότητα − εκδόσεις
2.600
1.950
Προμήθεια – συντήρηση εξοπλι−
5
σμού, λογισμικού
6
Αναλώσιμα
1.950
7
Λοιπά έξοδα
3.770
ΣΥΝΟΛΟ
24.700
Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ θα καλυφθεί από
δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, ερευνητικά
προγράμματα, παροχές, δωρεές, κληροδοτήματα, κλπ.)
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι εισαχθέντες φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2013−2014 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα
με τις διατάξεις της προηγούμενης Υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα Υπουρ−
γική Απόφαση, θα ρυθμίζονται στον Εσωτερικό Κανονι−
σμό Λειτουργίας του ΠΜΣ και από τα αρμόδια όργανα,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
F
Αριθμ. 209764/Ζ1
(2)
Αντικατάσταση της αριθ. πρωτ. B7/520/8−9−1998 (ΦΕΚ 989
Β΄ 18−9−1998) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Δι−
ατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συ−
ντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων
και Συνόλων (Προστασία Μνημείων) του Εθνικού Μετσό−
βιου Πολυτεχνείου − Αναμόρφωση του προγράμματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α’ 181).
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2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, παρ.
5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 134).
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω−
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθη−
καν με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του ν.
4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.
4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) και ιδίως
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2013 «Ίδρυση Σχολών στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» (ΦΕΚ 119 Α΄).
8. Την Υπουργική Απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μετα−
βίβαση δικαιώματος Υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”
στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους
Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Την υπ’ αριθ. Β7/520/8−9−1998 (ΦΕΚ 989 Β΄ 18−9−1998)
υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με τις
υπ’ αριθ. 124261/Β7/23−12−2002 (ΦΕΚ 13 Β΄ 13−1−2003) και
148571π.ε./Β7/21−1−2008 (ΦΕΚ 191 Β΄ 8−2−2008) υπουργικές
αποφάσεις και αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συντήρηση και Αποκατάστα−
ση Αρχιτεκτονικών Μνημείων και Συνόλων (Προστασία
Μνημείων) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Ειδικής Διατμημα−
τικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος
«Προστασία Μνημείων» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ−
τεχνείου» (24−9−2014).
11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των Σχολών
Αρχιτεκτονικής και Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μη−
χανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (της
20ης/11/2014).
13. Τα με αρ. πρωτ. 1169/28−3−2014, 1491/19−5−2014,
3424/18−12−2013 και 934/10−3−2014 έγγραφα της ΑΔΙΠ από
τα οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικούς
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθ. Β7/520/8−9−1998 (ΦΕΚ 989
Β΄ 18−9−1998) υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποι−
ηθεί με νεότερες αποφάσεις, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Σχολής Αρ−
χιτεκτόνων Μηχανικών σε συνεργασία με τα Τμήματα

Χημικών Μηχανικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών,
Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Σχολής
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. θα λει−
τουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορ−
φωμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τον τίτλο «Προστασία Μνημείων»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η εκπαίδευση και
εξειδίκευση στο πεδίο «Προστασίας Μνημείων», στις
κατευθύνσεις (α) «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορι−
κών Κτιρίων και Συνόλων» και (β) «Υλικά και Επεμβάσεις
Συντήρησης».
Σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
(α) η διεπιστημονική εμβάθυνση και ειδίκευση διπλω−
ματούχων Μηχανικών ή και άλλων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. της
χώρας, ή ισοτίμων της αλλοδαπής και άλλων Ελλήνων
και αλλοδαπών επιστημόνων, στις μεθόδους και τε−
χνικές ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης,
έρευνας, συνεργασίας και αντιμετώπισης των αντικει−
μενικά πολυδιάστατων προβλημάτων της «Προστασίας
Μνημείων» ώστε να καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες
του Δημοσίου, του Κοινωνικού και Ιδιωτικού Τομέα.
(β) η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών
ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε αυτοί
να καθίστανται ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ απονέμει, μετά από επιτυχή περάτωση των
σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε)
στην «Προστασία Μνημείων» στις εξής κατευθύνσεις:
(α) Κατεύθυνση «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστο−
ρικών Κτιρίων και Συνόλων», και
(β) Κατεύθυνση «Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Σχο−
λών Αρχιτεκτονικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών,
Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μη−
χανικών κατά προτεραιότητα, και άλλοι διπλωματούχοι
Μηχανικοί Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών Σχολών, ή Τμη−
μάτων Μηχανικών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων AEI
της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμά−
των της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απονομή του
Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. και για τις δύο κατευ−
θύνσεις απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής
εξέταση συνολικά σε εννέα (9) μαθήματα (εκ των οποί−
ων τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού κοινά για
τις δύο κατευθύνσεις, τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα
διαφορετικά ανά κατεύθυνση, και τρία (3) κατ’ επιλογήν
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υποχρεωτικά μαθήματα της επιλογής του κάθε ΜΦ), η
εκπόνηση των προβλεπόμενων εργαστηριακών ασκήσε−
ων και θεμάτων, η συμμετοχή στις εργασίες πεδίου και
στις τεχνικές επισκέψεις καθώς και η εκπόνηση και επι−
τυχής εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Μαθημάτων έχει ως εξής:
Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστο−
ρικών Κτιρίων και Συνόλων»
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘ. 1.1: Θεωρία και ιστορία των απο−
καταστάσεων
ΜΑΘ. 1.2: Εισαγωγή στην παθολογία και
αποκατάσταση μνημείων και υλικών
ΜΑΘ. 2.1: Μεθοδολογία ανάλυσης και
τεκμηρίωσης
ΜΑΘ. 2.2: Τεχνικές στερέωσης και
αποκατάστασης (Τμήμα)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘ. 2.2: Τεχνικές στερέωσης και
αποκατάστασης (Τμήμα)
ΜΑΘ. 2.3: Προστασία σχεδιασμός και
διαχείριση ιστορικών κτιρίων συνόλων
και τοπίων
ΜΑΘ. 1.3: Νομοθεσία θεσμοθετημένα
όργανα και διαχείριση μνημείων
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
5
4
13
8
30 ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
5
13

3
3
3
3
30 ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
30 ECTS
90 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
ΜΑΘ. 3.1: Ειδικά θέματα εμβάθυνσης στην προστασία
μνημείων
ΜΑΘ. 3.2: Ειδικά θέματα αρχαιολογικής έρευνας
ΜΑΘ. 3.3: Μνημεία και Μουσεία – Ζητήματα Μουσειολογίας
ΜΑΘ. 3.4: Φωτισμός ανάδειξης κτιρίων
ΜΑΘ. 3.5: Μεθοδολογία ψηφιακών καταγραφών
ΜΑΘ. 3.6: Βιομηχανική κληρονομιά − Προστασία και
Επανάχρηση
ΜΑΘ. 3.7: Ειδικά θέματα γεωμετρικής τεκμηρίωσης
Μνημείων
ΜΑΘ. 3.8: Ειδικές τεχνικές υλικών και επεμβάσεων συ−
ντήρησης και προστασίας μνημείων με έμφαση στην
αντισεισμική προστασία μνημείων
Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης»
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘ. 1.1: Θεωρία και ιστορία των απο−
καταστάσεων
ΜΑΘ. 1.2: Εισαγωγή στην παθολογία και
αποκατάσταση μνημείων και υλικών

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
3
5

ΜΑΘ. 2.1: Επιστήμη και τεχνική των δο−
μικών υλικών και υλικών αρχιτεκτονι−
κών επιφανειών
ΜΑΘ. 2.2: Επιστήμη και τεχνική των
υλικών και επεμβάσεων συντήρησης
– αποκατάστασης − προστασίας
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘ. 1.3: Νομοθεσία, θεσμοθετημένα
όργανα και διαχείριση μνημείων
ΜΑΘ. 2.3: Διαχείριση περιβάλλοντος
για την προστασία μνημείων
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕ−
ΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡ−
ΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10

10

2
30 ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
2
10
3
3
3
9
30 ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
30 ECTS
90 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
ΜΑΘ. 3.1: Διάβρωση και συντήρηση μεταλλικών έργων
και κατασκευών
ΜΑΘ. 3.2: Ειδικές τεχνικές υλικών και επεμβάσεων συ−
ντήρησης και προστασίας μνημείων με έμφαση στην
αντισεισμική προστασία μνημείων
ΜΑΘ. 3.3: Πιλοτικές εφαρμογές επεμβάσεων συντή−
ρησης σε μνημεία
ΜΑΘ. 3.4: Ειδικά θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος
για την προστασία μνημείων και συνόλων
ΜΑΘ. 3.5: Ειδικά θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
για την προστασία εκθεμάτων μουσείων
ΜΑΘ. 3.6: Ειδικές τεχνικές και τεχνολογίες συντήρησης
και διατήρησης έργων της πολιτιστικής κληρονομιάς
ΜΑΘ. 3.7: Αρχαιομετρία και σύγχρονες μέθοδοι απο−
κάλυψης αρχαιοπεριβάλλοντος
ΜΑΘ. 3.8: Διεπιστημονική τεκμηρίωση, διάγνωση, ανά−
δειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην
κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης
Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γίνει
τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα−
κατανομή τους στα εξάμηνα.
Το πρόγραμμα παρέχεται στην ελληνική ή/και στην
αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ημεδαπών μεταπτυχιακών φοι−
τητών στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο
στους (40) σαράντα ετησίως.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά κύριο
λόγο από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Σχολών του
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Ε.Μ.Π., από άλλες Σχολές του Ε.Μ.Π. ή άλλα Πανεπιστή−
μια της ημεδαπής, καθώς και από άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκα−
λίας, εργαστηριακά μέσα, βιβλιοθήκες, υπολογιστές, κ.α.)
των συνεργαζόμενων Τμημάτων καθώς και του οικείου
ιδρύματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Δαπάνες Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ εκτιμάται
ότι θα ανέλθει στο ποσό των 122.200,00 € και αναλύεται
ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης

Προϋπολογισμός
(€)
Ανθρώπινο Δυναμικό
34.200,00
Μετακινήσεις
15.000,00
50.000,00
Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές δρα−
στηριότητες και εργασία πεδίου
Αναλώσιμα
Προμήθεια – συντήρηση εξοπλισμού
– λογισμικού
23.000,00
Εκδόσεις
Λοιπές δαπάνες
Σύνολο
122.200,00
Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του Ε.Μ.Π. και το υπόλοιπο από άλλες
πηγές (επιχορηγήσεις, δωρεές, ερευνητικά προγράμ−
ματα, κλπ.).
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο
πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα
περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις
της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Οργανισμό, τον Εσωτερικό
Κανονισμό και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Ιδρύματος, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Αριθμ. 208465/Ζ1
(3)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 124762/Β7/2−1−2004 (ΦΕΚ
22 Β' 14−1−2004) Υπουργικής Απόφασης όπως τρο−
ποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανο−
λόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαί−
δευσης Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα−
κεδονίας με τίτλο «Μουσειολογία» − Αναμόρφωση
του Προγράμματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α’ 181).
2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, παρ.
5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 134).
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω−
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθη−
καν με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του ν.
4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.
4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) και ιδίως
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Κατάρ−
γηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος
και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρό−
τηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα−
λονίκης».
8. Την Υπουργική Απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μετα−
βίβαση δικαιώματος Υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”
στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους
Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Την υπ’ αριθ. 124762/Β7/2−1−2004 (ΦΕΚ 22 Β' 14−1−
2004) υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί
με τις υπ’ αριθ. 83068/Β7/25−7−2007 (ΦΕΚ 1359 Β' 1−8−
2007) και 10996/Β7/21−2−2008 (ΦΕΚ 332 Β΄ 29−2−2008)
αποφάσεις και αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προ−
σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικού
Δημοτικής εκπαίδευσης Φλώρινας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Μουσειολογία».
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10. Το απόσπασμα πρακτικών της Ειδικής Διατμημα−
τικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε) του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία»
(συνεδρίαση αριθμ.2/20−12−2013).
11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
συνεργαζόμενων Τμημάτων.
12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης (συνεδρίαση αριθ. 155/3−4−2014).
13. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο−
πής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρία
αριθ. 241/24−10−2014).
14. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση των συμμετεχόντων Τμημάτων, σύμφωνα με το
αριθ. 1647/23−6−2014 έγγραφο της AΔΙΠ για τα τμήματα
του Α.Π.Θ. και το αριθ. 1150/27−3−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
για τα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
15. Το αριθ. 7381/30−10−2014 έγγραφο του Πρύτανη
του Α.Π.Θ.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθ. 124762/Β7/2−1−2004 (ΦΕΚ
22 Β' 14−1−2004) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιή−
θηκε με νεότερες αποφάσεις, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Tο Tμήμα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών σε συνεργασία
με τα Τμήματα Mηχανολόγων Mηχανικών της Πολυ−
τεχνικής Σχολής, Eπιστημών Προσχολικής Aγωγής και
Eκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Aριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Παιδαγωγικό
Δημοτικής Eκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα λειτουργήσουν
από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το
Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.M.Σ.) με τίτλο: «Mουσειολογία».
Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
Aντικείμενο του Δ.Π.M.Σ. είναι η πρακτική μεταπτυ−
χιακή εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της Mουσει−
ολογίας, της Μουσειοπαιδαγωγικής, της Πολιτιστικής
Ερμηνείας, Διαχείρισης και Ανάδειξης σε επίπεδο με−
ταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
Σκοπός του Δ.Π.M.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και
η ανάπτυξη της έρευνας στη Mουσειολογία, στη Μου−
σειοπαιδαγωγική, στην Πολιτιστική Ερμηνεία, Διαχείριση
και Ανάδειξη με την παραγωγή εξειδικευμένου επιστη−
μονικού δυναμικού, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου, το
οποίο είναι απαραίτητο για τις εθνικές, αναπτυξιακές,
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της χώρας που
συνδέονται με τη διοίκηση και διαχείριση του πολιτι−
σμού στα μουσεία, τους πολιτιστικούς οργανισμούς,
τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, καθώς
και στην εκπαίδευση.
O σκοπός του Δ.Π.M.Σ. αναλύεται ειδικότερα ως εξής:
H παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού
ικανού να καλύψει τις ανάγκες που εκδηλώνονται στον
τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του πολιτιστι−
κού τουρισμού, της διοίκησης και διαχείρισης μουσείων,
πολιτιστικών οργανισμών, συλλογών των υλικών και άυ−
λων καταλοίπων του πολιτισμού, αρχαιολογικών χώρων,
μνημείων και συνόλων τους, ώστε να μπορεί:
α) να ερευνά, να διατηρεί, να καταγράφει, να ερμηνεύ−
ει, να διαχειρίζεται και εν γένει να καθιστά προσβάσιμα
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τα υλικά και άυλα κατάλοιπα του πολιτισμού και της
σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας προς όφελος της
κοινωνίας και της ανάπτυξής της,
β) να προβαίνει σε μουσειολογικό νοηματικό προγραμ−
ματισμό και σχεδιασμό για τη δημιουργία, ανάπτυξη,
λειτουργία μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών,
καθώς και στην ερμηνεία και ανάδειξη συλλογών των
υλικών και άυλων καταλοίπων πολιτισμού, αρχαιολογι−
κών χώρων, μνημείων και συνόλων τους, όπως και της
σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας,
γ) να προβαίνει σε μουσειολογικό αρχιτεκτονικό και
εκθεσιακό προγραμματισμό και σχεδιασμό για τη δη−
μιουργία, επέκταση, μετασκευή και λειτουργία χώρων
μουσείων και χώρων έκθεσης συλλογών υλικών καταλοί−
πων πολιτισμού και σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουρ−
γίας, καθώς και στην ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων,
μνημείων και συνόλων τους,
δ) να προβαίνει σε μουσειοπαιδαγωγικό προγραμματι−
σμό και σχεδιασμό για την οργάνωση μουσειοπαιδαγω−
γικών προγραμμάτων και προγραμμάτων παιδαγωγικής
ερμηνείας υλικών και άυλων καταλοίπων πολιτισμού,
αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και συνόλων τους, κα−
θώς και σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας,
ε) να προβαίνει στην ενδεδειγμένη οργάνωση, διοί−
κηση και διαχείριση του υλικού και άυλου πολιτιστικού
αποθέματος, καθώς και της σύγχρονης πολιτιστικής
δημιουργίας σε μουσεία, πολιτιστικούς οργανισμούς,
αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, όπως και στον
τομέα του πολιτιστικού τουρισμού,
στ) να ενθαρρύνει το κοινωνικό σύνολο ώστε να ερ−
μηνεύει, να μελετά και να προστατεύει τις συλλογές
υλικών και άυλων καταλοίπων πολιτισμού του παρελ−
θόντος και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας,
τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα σύνολά
τους με σκοπό την έμπνευση, τη μάθηση, την εμπειρία
και την ψυχαγωγία.
H παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού ικα−
νού να καλύψει τις ανάγκες που εκδηλώνονται στον τομέα
της μουσειολογίας, του αρχιτεκτονικού, αστικού και περι−
βαλλοντικού σχεδιασμού, της ερμηνείας και της ανάδειξης
της πολιτισμικής δημιουργίας (παρελθούσας και σύγχρονης)
και των μνημείων πολιτισμού, καθώς και της ανάπτυξης του
πολιτιστικού τουρισμού σε ακαδημαϊκό επίπεδο.
H επιμόρφωση του ήδη υπηρετούντος επιστημονικού
προσωπικού στον τομέα του πολιτισμού, του αρχιτεκτο−
νικού, αστικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, καθώς
και του πολιτιστικού τουρισμού, στα μουσεία, τις εφορεί−
ες αρχαιοτήτων και νεωτέρων μνημείων, όπως και στα
συναφή πολιτιστικά ιδρύματα και υπηρεσίες, που δεν
έχει παρακολουθήσει ειδικές σπουδές μουσειολογίας.
H προαγωγή της επιστημονικής έρευνας που αφορά
τα μουσεία, τις συλλογές υλικών και άυλων καταλοί−
πων πολιτισμού, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνη−
μεία και τα σύνολά τους, τον αρχιτεκτονικό, αστικό και
περιβαλλοντικό σχεδιασμό, καθώς και τον πολιτιστικό
τουρισμό και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία στην
Eλλάδα.
H προώθηση της αλληλοκατανόησης των ανθρώπων
μέσα από τη συνεργασία σε κοινά ερευνητικά προγράμ−
ματα για την επίλυση συναφών ζητημάτων πολιτιστικής
κληρονομιάς και σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Δι−
πλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Μουσειολογία».
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Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Πο−
λυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών
Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και εν γένει
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών της ημεδαπής
ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδα−
πής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Tο Πρόγραμμα Mαθημάτων για την απόκτηση M.Δ.E.
στη Mουσειολογία περιλαμβάνει:
α. Έξι (6) υποχρεωτικά Μαθήματα − Διδακτικές Περιοχές
β. Πρακτική Άσκηση (μουσείο, πολιτιστικό οργανισμό,
στο Δ.Π.M.Σ. Μουσειολογία ή ερευνητικό πρόγραμμα)
και ανάλυση της πρακτικής εμπειρίας, συμμετοχή σε
εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται από το
Δ.Π.M.Σ. με σχολιασμό τους.
Για την απόκτηση του M.Δ.E. στη Mουσειολογία ο
Μεταπτυχιακός Φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει
και να εξεταστεί επιτυχώς σε τρία (3) μαθήματα στο
A΄ εξάμηνο και σε τρία (3) μαθήματα στο B' εξάμηνο
και στη συνέχεια να κάνει την Πρακτική Άσκησή του
κατά το Γ΄ εξάμηνο. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση
των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου μπορεί να ανατεθεί
στον φοιτητή η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας, η οποία ολοκληρώνεται και εξετάζεται στο
τέλος του Γ΄ εξαμήνου. Συνεπώς, η ελάχιστη διάρκεια
των σπουδών είναι οι δεκαοκτώ ημερολογιακοί μήνες.
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ζητήματα πολιτισμού
Ζητήματα θεωρητικής
μουσειολογίας
Ζητήματα οργάνωσης και
διοίκησης
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εφαρμοσμένη μουσειολογία
Αρχιτεκτονικός προγραμματι−
σμός και σχεδιασμός μουσείων
και εκθέσεων,
Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων,
μνημείων και συνόλων τους
Μουσειοπαιδαγωγική
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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10 Πιστωτικές Μονάδες
20 Πιστωτικές
Μονάδες
90 Πιστωτικές
Μονάδες
Ειδικότερα, σε κάθε εξαμηνιαίο Μάθημα−Διδακτική
Περιοχή αντιστοιχούν 10 Πιστωτικές Μονάδες, οπότε το
σύνολο των Πιστωτικών Μαθημάτων που αποδίδονται
για το Α΄ εξάμηνο είναι 30, όπως επίσης και 30 Πιστω−
τικές Μονάδες για το Β΄ εξάμηνο. Στο Γ΄ εξάμηνο, στην
Πρακτική Άσκηση αντιστοιχούν 10 Πιστωτικές Μονάδες.
Για την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αποδίδο−

νται 20 Πιστωτικές Μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση
90 Πιστωτικών Μονάδων.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνερ−
γαζόμενων Τμημάτων, άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκό−
ντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.
3685/2008 (ΦΕΚ 158 Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή των συνεργαζόμενων
Τμημάτων και των οικείων ιδρυμάτων.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), το 65% του ετήσιου κόστους
αφορά στις λειτουργικές του ΔΠΜΣ, υπολογίζεται σε
37.700€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
α/α
Κατηγορία Δαπάνης
Κόστος σε €
20.000
1 Αμοιβές − Αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπι−
κού
2 Δαπάνες μετακινήσεων
7.700
3 Υποτροφίες
2.000
4 Δημοσιότητα − εκδόσεις
3.000
2.000
5 Προμήθεια – συντήρηση εξοπλισμού,
λογισμικού
6 Αναλώσιμα
1.500
7 Λοιπά έξοδα
1.500
ΣΥΝΟΛΟ
37.700
Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ θα καλυφθεί από
δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, ερευνητικά
προγράμματα, παροχές, δωρεές, κληροδοτήματα, κ.λπ.).
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα Υπουργική
Απόφαση, θα ρυθμίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχια−
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
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