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Άρθρο 1: Γενικά
Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΤΜΧΠΠΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά
Ακινήτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄/04-072017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2: Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Το ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» παρέχει υψηλή
εξειδίκευση και η διεπιστημονικότητά του ανακλάται στο συνδυασμό των
συγκεκριμένων τριών γνωστικών αντικειμένων: Αστικές Αναπλάσεις, Αστική
Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων. Καινοτομία του ΠΜΣ είναι ακριβώς η συσχέτιση της
χωρικής διάστασης και του σχεδιασμού πόλεων (αστικές αναπλάσεις) με οικονομικές
διαστάσεις και το σχεδιασμό της ανάπτυξης των πόλεων (αστική ανάπτυξη, αγορά
ακινήτων).
Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι τα έργα αστικής ανάπλασης μπορούν να
λειτουργήσουν ως ‘καταλύτης’ στην άμεση αξιοποίηση των ακινήτων και τη
σημαντική αναβάθμιση της αξίας των ακινήτων σε μια αστική περιοχή, αλλά
ταυτόχρονα, μπορούν να αποτελέσουν «μοχλό εκκίνησης» στην αναθέρμανση της
αγοράς ακινήτων συνολικά σε μια πόλη ή μια ευρύτερη αστική περιοχή. Ωστόσο, τα
αποτελέσματα της αναβάθμισης μιας περιοχής μέσω ανάπλασης, και κατά συνέπεια,
η ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων πρέπει να μελετώνται και να σχεδιάζονται από
ειδήμονες στην κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, προκειμένου τα έργα
αστικών αναπλάσεων να μην δημιουργήσουν αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις, όπως
φαινόμενα χωρικού εκτοπισμού αδύναμων κοινωνικών ομάδων (socio-spatial
exclusion), ή/και χωρικής απομόνωσης αδύναμων κοινωνικών ομάδων (socio-spatial
segregation). Στο πλαίσιο αυτό, ο συνδυασμός γνώσεων σε ζητήματα αφενός αστικών
αναπλάσεων και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, και αφετέρου, αγοράς ακινήτων είναι
ιδιαίτερα σημαντικός όσον αφορά στην μεταπτυχιακή εξειδίκευση. Επιπλέον, είναι
ελκυστικός στους δυνητικούς μεταπτυχιακούς φοιτητές διότι μπορεί να προσφέρει
στην επόμενη δεκαετία πολλές δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στην
ελληνική αγορά εργασίας.
Σκοπός του ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» και
καινοτομία του είναι η συσχέτιση των ζητημάτων αστικής ανάπλασης και της
βιώσιμης ανάπτυξης των ελληνικών πόλεων με την αξιοποίηση και αναθέρμανση της
αγοράς των ακινήτων - ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, και τις δυσμενείς χωρικές
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επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στις ελληνικές πόλεις τα τελευταία χρόνια, όπως
τα φαινόμενα «χωρικής συρρίκνωσης» με την εμφάνιση (α) αλυσίδων κενών
καταστημάτων και γραφείων σε κεντρικούς δρόμους με προγενέστερη υψηλή
εμπορική αξία, (β) το μεγάλο απόθεμα αδιάθετων ακινήτων προς πώληση ή
ενοικίαση και (γ) τη δραματική πτώση της αξίας των ακινήτων. Η αξιοποίηση μέσω
αστικών αναπλάσεων του υφιστάμενου αποθέματος αδιάθετων ακινήτων, στην
κατεύθυνση της δημιουργίας επικέντρων των νέων αστικών οικονομιών στη
μεταβιομηχανική πόλη σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των πόλεων της
βορειοδυτικής Ευρώπης, όπως για παράδειγμα επιχειρηματικά επίκεντρα έντασης
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, πολιτιστικά επίκεντρα, παραλιακά επίκεντρα
πολιτισμού και αναψυχής κ.α., θα συμβάλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των
ελληνικών πόλεων και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Άρθρο 3: Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Αστικές
Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων».

Άρθρο 4: Κατηγορίες πτυχιούχων – προϋποθέσεις εγγραφής στο ΠΜΣ
Στο ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» γίνονται
δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα αντικείμενα σπουδών Τμημάτων των
Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών
και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, θα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανικοί
Περιβάλλοντος, Γεωγράφοι, Οικονομολόγοι και πτυχιούχοι Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Κάθε χρόνο το ΠΜΣ δημοσιεύει την προκήρυξη για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό
έτος με ανακοίνωση στον τύπο και την ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι αιτήσεις των
υποψηφίων γίνονται σε δύο (2) περιόδους: i) α΄ περίοδος αιτήσεων: στο εαρινό
εξάμηνο και μέχρι τα μέσα Ιουλίου και ii) β’ περίοδος αιτήσεων: από τα τέλη
Αυγούστου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ.
Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή
δικαιολογητικά δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των
υποψηφίων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση
συμμετοχής στο ΠΜΣ (Παράρτημα 4 του παρόντος κανονισμού) είναι τα εξής:
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1.

Βιογραφικό σημείωμα.

2.

Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (Παράρτημα 5 του παρόντος
κανονισμού).

3.

Ευκρινές1 φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.

4.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.

5.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο
της γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο
τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2
του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13
του Ν. 3149/2003. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι
προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της
αλλοδαπής, στην αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα
της αλλοδαπής, οφείλει να προσκομίσει τη βεβαίωση αναγνώρισης από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ή το αργότερο πριν την
απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η επιλογή των υποψηφίων για το ΠΜΣ γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής
Εισακτέων σε δύο περιόδους (Ιούλιος και Σεπτέμβριος) και ο πίνακας επιτυχόντων
επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η αποδοχή βασίζεται στην
αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου2, όπου λαμβάνονται υπόψη:
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΑ (%)

1

Βαθμός πτυχίου

25 %

2

Η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το
γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και ο βαθμός της
διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο
κύκλο σπουδών)

30 %

3

Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας

5%

1

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να
αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά,
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από
δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών
εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
2
Από εδώ και στο εξής, η οποιαδήποτε αναφορά σε υποψήφιο ή φοιτητή αφορά και στα δύο φύλα.
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4

Επαγγελματική εμπειρία

5%

5

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια / Δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά

10 %

6

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

5%

7

Κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

15 %

8

Συνέντευξη

5%
ΣΥΝΟΛΟ

100%

Άρθρο 5: Χρονική διάρκεια
Το ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» διαρθρώνεται
σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε πέντε
(5) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, τα οποία περιλαμβάνουν δέκα (10)
μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά
εξάμηνα ενώ η μέγιστη σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Αντίστοιχα, για το
πρόγραμμα μερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα
ενώ η μέγιστη σε επτά (7) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Δυνατότητα επιλογής του προγράμματος μερικής φοίτησης έχουν οι φοιτητές που
εργάζονται. Η επιλογή γίνεται κατά την αρχική εγγραφή όπου, εκτός από τα
δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ,
προσκομίζουν επιπλέον στοιχεία που βεβαιώνουν την εργασιακή τους σχέση κατά το
τρέχον διάστημα. Σε ειδικές περιπτώσεις φοιτητών (μητέρες, διαφορετική πόλη
κατοικίας από το Βόλο κ.τ.λ.) είναι δυνατή επίσης η επιλογή του προγράμματος
μερικής φοίτησης με την προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών
(οικογενειακής κατάστασης, μόνιμης κατοικίας κτλ.).
Άρθρο 6: Όργανα Διοίκησης του ΠΜΣ
Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ είναι:
α) η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα
ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΠΜΣ.
Επίσης, ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με το ΠΜΣ δεν ανατίθενται από το νόμο
ειδικώς σε άλλα όργανα.
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β) η Συνέλευση του Τμήματος
H Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, από τον
Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, τους εκπροσώπους των
φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος
καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους – έναν (1) ανά κατηγορία – από τα μέλη Ε.Ε.Π.,
Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,
κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ, συγκροτεί επιτροπές
επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, διαπιστώνει την
επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών και τέλος, ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται
από το νόμο.
γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη
Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί
να ανανεωθεί μία φορά.
Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό
της λειτουργίας του προγράμματος. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής δεν δικαιούνται
επιπλέον αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
δ) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελείται
από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και
τους Κοσμήτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως μέλη. Είναι αρμόδια να κρίνει τις
εισηγήσεις των Τμημάτων για την ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
ε) ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του,
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε.,
είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και ασκεί
τα καθήκοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο
(2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του
έργο ως Διευθυντής.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα
που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Επίσης, είναι
αρμόδιος για τη διαχείριση των οικονομικών του ΠΜΣ και για τη σύνταξη του
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προϋπολογισμού και απολογισμού του ΠΜΣ, οι οποίοι υποβάλλονται στην
Συνέλευση του Τμήματος για έγκριση μια φορά το χρόνο.
στ) Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων
Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων αποτελείται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με ετήσια θητεία. Έργο της
είναι ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών των υποψηφίων, της συνάφειας
του πτυχίου τους με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και της γλωσσικής τους
επάρκειας, η διενέργεια εξετάσεων και συνεντεύξεων, η τελική κατάταξη των
υποψηφίων με βάση τη λίστα των κριτηρίων του ΠΜΣ και η σχετική εισήγηση προς
τη Συνέλευση του Τμήματος για την επιλογή των υποψηφίων.
Άρθρο 7: Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων
ECTS, οι οποίες ισοκατανέμονται στα τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Τα μαθήματα, η
διδακτική και ερευνητική απασχόληση και κάθε άλλου είδους δραστηριότητες για την
απονομή του, κατά το άρθρο 3, τίτλου ορίζονται ως εξής:
1.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα και ξεκινά το χειμερινό
εξάμηνο.

2.

Κάθε εξάμηνο μαθημάτων διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις
εκπαιδευτικές εβδομάδες. Στο εγκεκριμένο ανά έτος ακαδημαϊκό ημερολόγιο του
ΠΜΣ ορίζεται η εβδομάδα αναπλήρωσης (για κάθε εξάμηνο) των μαθημάτων που
δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων διαλέξεων.
Έπεται του διαστήματος των δεκατριών (13) εκπαιδευτικών εβδομάδων και
προηγείται της εξεταστικής περιόδου.

3.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε).

4.

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο.

5.

Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών που μπορεί να δηλώσει ένα μάθημα επιλογής είναι
πέντε (5) όταν το μάθημα προσφέρεται μόνο στο ΠΜΣ, ενώ τρία (3) όταν το
μάθημα προσφέρεται και σε άλλα ΠΜΣ. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο
απαιτούμενος αριθμός, το μάθημα δε διδάσκεται και οι φοιτητές επιλέγουν άλλο
μάθημα επιλογής, αφού ενημερωθούν εγκαίρως.

6.

Η διάρκεια διδασκαλίας κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) διδακτικές ώρες ανά
εβδομάδα.

7.

Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική ή/και
στην αγγλική γλώσσα.
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8.

9.

Το ΠΜΣ δύναται να εφαρμόζει την συγχρονική εξ’ αποστάσεως διδασκαλία μέσω
τηλεδιάσκεψης, σε ποσοστό 35%. Τα μαθήματα του ΠΜΣ διδάσκονται
ταυτοχρόνως σε δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας: μία αίθουσα διδασκαλίας στις
κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Βόλο και μία αίθουσα διδασκαλίας
στις εγκαταστάσεις του Π.Θ. στη Λάρισα και ειδικότερα στο κτήριο του
Παραρτήματος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Θ. μέσα στο campus της Σχολής
Επιστημών Υγείας («Βιόπολις», Μεζούρλο Λάρισα). Σε καθεμία από τις δύο (2)
αίθουσες θα παρίσταται πάντα είτε ένας διδάσκων του μαθήματος είτε ένας
βοηθός διδασκαλίας, ενώ οι δύο αίθουσες θα είναι συνδεδεμένες μέσω
συστήματος τηλεδιάσκεψης με αμφίπλευρες διαδραστικές δυνατότητες
παρακολούθησης της διδασκαλίας, υποβολής ερωτημάτων, απάντησης των
ερωτημάτων από τους διδάσκοντες και γενικότερα συγχρονικής διάδρασης και
συνομιλίας, αξιοποιώντας την εφαρμογή www.anymeeting.com.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των
επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30%. Απουσία σε
περισσότερες του 30% των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός
μαθήματος έχει ως συνέπεια ο φοιτητής να μην γίνεται δεκτός στις εξετάσεις του
μαθήματος. Απουσία σε πέντε (5) διαλέξεις κάθε μαθήματος σημαίνει απώλεια
εξετάσεων.

10. Ο φοιτητής υπόκειται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε εξετάσεις σε κάθε μάθημα που

διδάχθηκε. Οι κανόνες εξετάσεων επισυνάπτονται στο παράρτημα 2 του παρόντος
Κανονισμού. Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών σε κάθε μάθημα περιγράφεται
στο άρθρο 8 του παρόντος καθώς και στο αναλυτικό περίγραμμα κάθε μαθήματος
που βρίσκεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος Κανονισμού.
11.

Στην περίπτωση πλήρους φοίτησης:
 Στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται στα τρία (3)
υποχρεωτικά μαθήματα, στο Σεμινάριο και σε ένα μάθημα επιλογής. Όποιος
φοιτητής αποτύχει σε ένα μάθημα του πρώτου εξαμήνου εγγράφεται στο
δεύτερο εξάμηνο, αλλά υποχρεούται να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην
εξεταστική του Ιουνίου. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Επίσης, όποιος
αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα στις εξετάσεις του πρώτου
εξαμήνου θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Στις
περιπτώσεις όπου ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή
μελών Δ.Ε.Π., τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το
εξεταζόμενο μάθημα ή τα εξεταζόμενα μαθήματα και ορίζονται από την
Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της
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εξέτασης διδάσκων. Αν πάλι ο φοιτητής αποτύχει στην εξέταση του
μαθήματος ή των μαθημάτων από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή, το θέμα
παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία θα εισηγείται στην
Συνέλευση του Τμήματος την οριστική διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ ή
την παρακολούθηση του ΠΜΣ εκ νέου.
 Στο δεύτερο εξάμηνο των σπουδών οι φοιτητές εγγράφονται στα τρία
(3) υποχρεωτικά μαθήματα και σε ένα (1) μάθημα επιλογής. Όποιος αποτύχει
σε ένα μάθημα του δευτέρου εξαμήνου δικαιούται να επανεξετασθεί στο
μάθημα αυτό στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση
αποτυχίας για δεύτερη φορά θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το
πρόγραμμα. Επίσης, όποιος αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα
στις εξετάσεις του δευτέρου εξαμήνου θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς το πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις όπου ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή
του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π., τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα ή τα εξεταζόμενα μαθήματα
και ορίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται
ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Αν πάλι ο φοιτητής αποτύχει στην
εξέταση του μαθήματος ή των μαθημάτων από την ανωτέρω τριμελή
επιτροπή, το θέμα παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία
θα εισηγείται στην Συνέλευση του Τμήματος την οριστική διαγραφή του
φοιτητή από το ΠΜΣ ή την παρακολούθηση του ΠΜΣ εκ νέου.
 Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα
εννέα (9) μαθήματα των δύο (2) πρώτων εξαμήνων, εκπονούν τη
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους και παράλληλα παρακολουθούν το
σχετικό Σεμινάριο.
Στην περίπτωση μερικής φοίτησης:
 Στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται σε δύο (2)
υποχρεωτικά μαθήματα και σε ένα (1) μάθημα επιλογής. Όποιος φοιτητής
αποτύχει σε ένα μάθημα του πρώτου εξαμήνου εγγράφεται στο δεύτερο
εξάμηνο, αλλά υποχρεούται να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην
εξεταστική του Ιουνίου. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά θεωρείται
ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Επίσης, όποιος αποτύχει
σε περισσότερα του ενός μαθήματα στις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις
όπου ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π., τα
οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο
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μάθημα ή τα εξεταζόμενα μαθήματα και ορίζονται από την Συνέλευση του
Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
Αν πάλι ο φοιτητής αποτύχει στην εξέταση του μαθήματος ή των μαθημάτων
από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή, το θέμα παραπέμπεται στη Συντονιστική
Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία θα εισηγείται στην Συνέλευση του Τμήματος την
οριστική διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ ή την παρακολούθηση του ΠΜΣ
εκ νέου.
 Στο δεύτερο εξάμηνο των σπουδών οι φοιτητές εγγράφονται σε δύο (2)
υποχρεωτικά μαθήματα. Όποιος αποτύχει σε ένα μάθημα του δευτέρου
εξαμήνου δικαιούται να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Επίσης, όποιος
αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα στις εξετάσεις του δευτέρου
εξαμήνου, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Στις
περιπτώσεις όπου ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή
μελών Δ.Ε.Π., τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το
εξεταζόμενο μάθημα ή τα εξεταζόμενα μαθήματα και ορίζονται από την
Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της
εξέτασης διδάσκων. Αν πάλι ο φοιτητής αποτύχει στην εξέταση του
μαθήματος ή των μαθημάτων από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή το θέμα
παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία θα εισηγείται στην
Συνέλευση του Τμήματος την οριστική διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ ή
την παρακολούθηση του ΠΜΣ εκ νέου.
 Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται στο υποχρεωτικό
μάθημα που υπολείπεται και στο Σεμινάριο. Όποιος φοιτητής αποτύχει σε ένα
μάθημα του τρίτου εξαμήνου εγγράφεται στο τέταρτο εξάμηνο, αλλά
υποχρεούται να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην εξεταστική του
Ιουνίου. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά θεωρείται ότι δεν έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Επίσης, όποιος αποτύχει σε
περισσότερα του ενός μαθήματα στις εξετάσεις του τρίτου εξαμήνου
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις
όπου ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π., τα
οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο
μάθημα ή τα εξεταζόμενα μαθήματα και ορίζονται από την Συνέλευση του
Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
Αν πάλι ο φοιτητής αποτύχει στην εξέταση του μαθήματος ή των μαθημάτων
από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή, το θέμα παραπέμπεται στη Συντονιστική
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Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία θα εισηγείται στην Συνέλευση του Τμήματος την
οριστική διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ ή την παρακολούθηση του ΠΜΣ
εκ νέου.
Στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται στο υποχρεωτικό
μάθημα που υπολείπεται και σε ένα (1) μάθημα επιλογής. Όποιος αποτύχει σε
ένα μάθημα του τέταρτου εξαμήνου δικαιούται να επανεξετασθεί στο
μάθημα αυτό στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση
αποτυχίας για δεύτερη φορά θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το
πρόγραμμα. Επίσης, όποιος αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα στις
εξετάσεις του τέταρτου εξαμήνου θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
το πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις όπου ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από
τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π., οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα ή τα εξεταζόμενα μαθήματα και
ορίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο
υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Αν πάλι ο φοιτητής αποτύχει στην εξέταση
του μαθήματος ή των μαθημάτων από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή, το θέμα
παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία θα εισηγείται στην
Συνέλευση του Τμήματος την οριστική διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ ή την
παρακολούθηση του ΠΜΣ εκ νέου.
 Στο πέμπτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς
στα εννέα (9) μαθήματα των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων εκπονούν τη
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους και παράλληλα παρακολουθούν το
σχετικό Σεμινάριο.

12.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Αστικές
Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» απαιτούνται ενενήντα (90)
πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες αποκτούνται μετά από επιτυχή
παρακολούθηση και εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα και εκπόνηση και επιτυχή
εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Τα δύο (2) Σεμινάρια δεν
βαθμολογούνται.
Ο βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας
σε κάθε μάθημα (πλην των δύο Σεμιναρίων) επί τον αντίστοιχο αριθμό ECTS συν
το γινόμενο της βαθμολογίας της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας επί τον
αντίστοιχο αριθμό ECTS, διαιρούμενου δια του αριθμού ογδόντα ένα (81).

13.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει άδεια προσωρινής
αναστολής της φοίτησής του στο ΠΜΣ. Η διάρκεια αναστολής δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα και χορηγείται μόνο σε
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εξαιρετικές περιπτώσεις. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν
προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
Επίσης, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει άδεια
παράτασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο.
14.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απονέμεται σε μεταπτυχιακό
φοιτητή που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα κι έχει εκπληρώσει το
σύνολο των υποχρεώσεων του στο ΠΜΣ, όπως αυτές απορρέουν από τον
παρόντα Κανονισμό.

15.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο
τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει
αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄
80).

16.

Η μορφή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και το τελετουργικό της
ορκωμοσίας θα καθοριστούν με αποφάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για
τη μορφή του Παραρτήματος Διπλώματος, ισχύει η απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της 224ης/17-10-2008 συνεδρίασής
του και οι διατάξεις της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-2007.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ)
/ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (1Ο)
Αστικές Αναπλάσεις: Διεθνείς προσεγγίσεις
και Πρότυπα
Αστική Οικονομική
Αγορά Ακινήτων
Σεμινάριο
Μάθημα Επιλογής
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS:
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (2Ο)
Πολιτικές Αστικής Ανάπλασης για
Δημιουργικές και Ευφυείς Πόλεις
Αστική Ανάπτυξη
Επενδύσεις στην Αγορά Ακινήτων:
Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση
Μάθημα Επιλογής
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS:
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (3Ο)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΩΡΕΣ
(ECTS)

Υ

6,5

Υ
Υ
Υ
Ε

6,5
6
6
5
30

Υ

8

Υ

8

Υ

9

Ε

5
30

3
3
3
3
3

3
3
3
3
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Σεμινάριο Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Ανθεκτικές πόλεις και Βιώσιμη ανάπτυξη
Μέθοδοι έρευνας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Αστικές Αναπλάσεις και Τοπιακός Σχεδιασμός
Αστικές Αναπλάσεις και Πολιτιστική Κληρονομιά
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων και
Πολιτικών Αστικής Ανάπτυξης

Υ
Υ

3
27
30
90

Ε
Ε

5
5

3
3

E
Ε

5
5

3
3

Ε

5

3

Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να
γίνεται τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των
εξαμήνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 8: Αξιολόγηση μαθημάτων
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα
του διδάσκοντα, γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και αποτελεί
παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης της απόδοσης του φοιτητή στο
συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις κλπ.). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι
σαφώς προσδιορισμένα και αναγράφονται στο αναλυτικό περίγραμμα κάθε
μαθήματος (επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1).
Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων των
φοιτητών σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις
οδηγίες που παρέχει ο κάθε διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος
αποδεκτός βαθμός μαθήματος είναι το πέντε (5), με άριστα το δέκα (10).
Άρθρο 9: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, στην οποία αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα
(27 πιστωτικές μονάδες ECTS), εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα του
ΠΜΣ. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία γράφεται στην ελληνική ή/και στην
αγγλική γλώσσα. Ο τρόπος συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
είναι συγκεκριμένος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από την
Συνέλευση του Τμήματος (παράρτημα 3 του παρόντος Κανονισμού).
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να βρίσκεται θεματικά στο πεδίο που
καλύπτει το συγκεκριμένο ΠΜΣ και να αποδεικνύει προχωρημένες θεωρητικές
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γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, αναλυτικές, συνθετικές και
ερευνητικές ικανότητες. Μπορεί να αναφέρεται σε θεωρητικά ή εφαρμοσμένα
θέματα και να πραγματοποιείται σε συνεργασία με ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα που
έχει αρμοδιότητες σε συναφή αντικείμενα.
Για κάθε διπλωματική εργασία, η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του
υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής
εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων κι επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης
εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική
επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο
επιβλέπων. Τα ανωτέρω εγκρίνονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο
επιβλέπων και τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να
είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή μελών Δ.Ε.Π.
άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
(Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών
και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή μέλη Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή
συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο της εργασίας. Ο
κατώτατος αριθμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών που μπορεί να
αναλάβει ένα μέλος Δ.Ε.Π. του ΠΜΣ ως επιβλέπων, σε κάθε ανάθεση από την Σ.Ε.,
είναι τρεις (3) ενώ ο αντίστοιχος ανώτατος αριθμός επτά (7).
Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της
εξεταστικής επιτροπής, αφού προσκομίσει ενυπόγραφη έγκριση του επιβλέποντα
στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται
από μηδέν (0) έως δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5). Σε
περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας καθορίζεται
από τη Σ.Ε. νέα ημερομηνία αξιολόγησης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την
πρώτη κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης, ο υποψήφιος διαγράφεται από
το ΠΜΣ.
Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας των
ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνει η επιτροπή, κατατίθεται τόσο στη
Βιβλιοθήκη του Τμήματος όσο και στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (Π.Θ.) σε δύο αντίτυπα, από ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και από
ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). Με ευθύνη της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης του Π.Θ. δημιουργείται ηλεκτρονική βάση με τις Μεταπτυχιακές
Διπλωματικές Εργασίες του Π.Θ., η οποία δημοσιεύεται στο ιδρυματικό αποθετήριο
του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό
τόπο της Πολυτεχνικής Σχολής.
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Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να καταθέσουν για πρώτη φορά τη Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία τους τον Ιανουάριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και
αφού έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά τους. Η επιτυχής παρουσίαση
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας συνεπάγεται την επιτυχή ολοκλήρωση
του Προγράμματος και οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
Σε περίπτωση που η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως
ή δεν λάβει την έγκριση από τον επιβλέποντα για κατάθεση, οι φοιτητές έχουν τη
δυνατότητα να εγγραφούν στο εαρινό εξάμηνο σπουδών αναλαμβάνοντας την
υποχρέωση να καταθέσουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τον επόμενο
Ιούνιο. Η επιτυχής παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
συνεπάγεται την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος και οδηγεί στην απονομή
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
Σε περίπτωση που και πάλι η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία δεν ολοκληρωθεί
εγκαίρως ή δεν λάβει την έγκριση από τον επιβλέποντα για κατάθεση, οι φοιτητές
έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν για τελευταία φορά στο χειμερινό εξάμηνο
σπουδών αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να καταθέσουν τη Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία τον επόμενο Ιανουάριο. Η επιτυχής παρουσίαση της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας συνεπάγεται την επιτυχή ολοκλήρωση του
Προγράμματος και οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.).
Άρθρο 10: Αριθμός εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις,
Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) φοιτητές.
Εξαιρούνται οι ισοβαθμούντες και οι υπότροφοι: ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ και τρεις
(3) αλλοδαποί υπότροφοι, καθώς και ένα (1) μέλος από το σύνολο των κατηγοριών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Νόμου
4485/2017) μετά από αίτησή του και με την προϋπόθεση ότι το έργο που επιτελεί στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών του
ΠΜΣ.
Άρθρο 11: Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σε όσους
μεταπτυχιακούς φοιτητές ολοκληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους γίνεται
από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η καθομολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών τελείται από τον Κοσμήτορα της
Πολυτεχνικής Σχολής, παρουσία του Προέδρου του Τμήματος και του Διευθυντή
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του ΠΜΣ.
Άρθρο 12: Προσωπικό
Στο ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» θα
απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του ΤΜΧΠΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων
Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).
Συγκεκριμένα, εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π., μπορούν αναλάβουν τη διδασκαλία
μαθημάτων και τις ασκήσεις στο ΔΠΜΣ μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος (με συναφή προς το μάθημα ειδικότητα)
ή ομότιμοι καθηγητές ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το
άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.
Όλοι οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το
γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για
το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Τα μέλη
Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά
σε ΠΜΣ.
Η διδασκαλία των μαθημάτων και των εργασιών του ΠΜΣ ανατίθεται από την
Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της. Το ποσοστό των διδασκόντων που
προέρχεται από το ΤΜΧΠΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανέρχεται σε
τουλάχιστον 60% του συνολικού διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ. Εφόσον το
διδακτικό προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δεν επαρκεί, με
αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, διδακτικό έργο μπορούν να
αναλάβουν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι.
μετά από πρόσκληση ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών ή άλλοι μέσω νέων προσλήψεων/συμβάσεων σύμφωνα με τις ανωτέρω
διατάξεις.
Επιπλέον, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα
από εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ, καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή
ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους
με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, για
την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ΠΜΣ. Η πρόσκληση επισκέπτη από την
αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανατίθεται διδασκαλία, με τη
διαδικασία για την ανάθεση διδασκαλίας στα μέλη Δ.Ε.Π. του ΠΜΣ. Ο ανωτέρω
περιορισμός δεν ισχύει εφόσον ο καλούμενος διδάσκει εθελοντικά, χωρίς αμοιβή,
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αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή πλην των οδοιπορικών του, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
Η διοικητική, γραμματειακή, οικονομική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ θα
καλυφθεί από τους πόρους του ΠΜΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
προϋπολογισμό του ΠΜΣ (άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού).
Άρθρο 13: Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και
έρευνας, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα Εργαστήρια του Τμήματος καθώς
και οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου υποστηρίζουν με τον εξοπλισμό τους το ΠΜΣ.
Επιπλέον, το ΠΜΣ θα υποστηρίζεται κι από μία αίθουσα διδασκαλίας στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Λάρισα και ειδικότερα στο κτήριο του
Παραρτήματος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης μέσα στο campus της Σχολής Επιστημών
Υγείας («Βιόπολις», Μεζούρλο Λάρισα).
Στο πλαίσιο της συγχρονικής εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω τηλεδιάσκεψης (σε
ποσοστό 35%), οι δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας (σε Βόλο και Λάρισα) θα είναι
συνδεδεμένες μέσω της εφαρμογής www.anymeeting.com.
Άρθρο 14: Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων», θα
λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022−2023, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ. Α’).
Άρθρο 15: Τέλη φοίτησης και οικονομική υποστήριξη του ΠΜΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4485/2017 το ετήσιο λειτουργικό κόστος του ΠΜΣ,
που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 85.000 χιλιάδων ευρώ
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορίες εξόδων
Ποσό
1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού
1.600€
2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς
4.000€
φοιτητές
3 Δαπάνες αναλωσίμων
1.000€
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
4.500€
5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για
2.000€
εκπαιδευτικούς σκοπούς
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Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην
οργάνωση του ΠΜΣ
7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που
συμμετέχουν την οργάνωση του ΠΜΣ
8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36
του ν. 4485/2017
9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
10 Λοιπές δαπάνες (όπως έξοδα δημοσιότητας-προβολής,
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών πεδίου κ.λπ.)
11 ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
11 Λειτουργικά Έξοδα του οικείου ΑΕΙ (Παρακράτηση ΕΛΚΕ
30%)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

23.000€

1.000€
1.000€
18.400€
3.000€

59.500€
25.500€
85.000€

Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού
προσωπικού του ΠΜΣ αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις
του. Το ΠΜΣ διαθέτει μέρος των εσόδων του (όπως αναφέρεται στον παραπάνω
πίνακα) και για υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων.
Οι υποτροφίες στο ΠΜΣ θα χορηγούνται μία φορά το χρόνο, μετά την ολοκλήρωση
των δύο (2) εξαμήνων μαθημάτων (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο). Δικαιούχοι των
υποτροφιών είναι όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει κι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα
εννέα (9) μαθήματα και επιπλέον είναι οικονομικά ενήμεροι. Εξαιρούνται από την
διεκδίκηση υποτροφίας οι φοιτητές που απαλλάσσονται από τα δίδακτρα. Η λίστα
των δικαιούχων, με σειρά κατάταξης, προκύπτει αυτομάτως από τα αρχεία
(βαθμολογίες μαθημάτων) που τηρεί η Γραμματεία του ΠΜΣ.
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από τέλη φοίτησης, από πόρους από ερευνητικά
προγράμματα, από τον Προϋπολογισμό και τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορίες Εσόδων
Ποσό
1
Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων
2.000€
2
Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ
0€
3
Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες Φορέων
0€
Δημόσιου Τομέα
4
Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων
3.000€
5
Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
0€
Διεθνών Οργανισμών
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6
7
8

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Κάθε άλλη νόμιμη αιτία
Σύνολο Εσόδων από διάφορους βιώσιμους πόρους
Έσοδα από τέλη φοίτησης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.500€
3.500€
10.000€
75.000€
85.000€

Ο εγκεκριμένος ετήσιος αναλυτικός απολογισμός του ΠΜΣ θα αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα περιλαμβάνει αναγραφή της
κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης,
των αμοιβών των διδασκόντων στο ΠΜΣ, του αριθμού των διδασκόντων που τις
εισέπραξαν, των υποτροφιών (ονομαστικά) που χορηγήθηκαν, καθώς και του ποσού
ανά φοιτητή που διατέθηκε για το σκοπό αυτό.
Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ, τόσο στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης όσο και σε
αυτήν της μερικής φοίτησης, καθορίζονται με την απόφαση ίδρυσης του ΠΜΣ. Σε
περίπτωση αναπροσαρμογής, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από
τις κείμενες διατάξεις. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται με την έναρξη του εξαμήνου
και απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις και την
παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η οικονομική
ενημερότητά τους. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, δεν επιστρέφεται το μέρος
των τελών φοίτησης που έχει καταβληθεί.
Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχονται σε € 3.000 και διαιρούνται σε τέλος
εγγραφής (€ 300) και τμηματική καταβολή διδάκτρων (€ 900 ανά εξάμηνο).
Αναλυτικά, στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης, τα συνολικά τέλη φοίτησης του
ΠΜΣ που ανέρχονται σε € 3.000, καταβάλλονται τμηματικά ως εξής:
- € 300 ως τέλος εγγραφής, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
των εισακτέων στο ΠΜΣ
- € 900 ανά εξάμηνο για τα τρία (3) εξάμηνα σπουδών.
Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης, τα συνολικά τέλη φοίτησης του ΠΜΣ που
ανέρχονται σε € 3.000, καταβάλλονται τμηματικά ως εξής:
- € 300 ως τέλος εγγραφής, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
των εισακτέων στο ΠΜΣ
- € 450 ανά εξάμηνο για τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα σπουδών
- € 900 για το πέμπτο εξάμηνο σπουδών.
Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτηθούν ένα ή δύο (το πολύ) πρόσθετα εξάμηνα
(πέραν των τριών για την πλήρη φοίτηση ή των πέντε για τη μερική) για την
ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, τα δίδακτρα για κάθε
εξάμηνο είναι μειωμένα και ορίζονται σε € 300.
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Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό
εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις
εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα
κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η
απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση,
οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι
υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά
κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των
προηγούμενων εδαφίων. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που
αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το
εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από την
Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 31, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το
χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ. Η οικονομική
κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΠΜΣ.
Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.
Άρθρο 16: Υγειονομική κάλυψη – φοιτητικά δάνεια
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και
νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών
από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Π.Υ.), κατ΄ ανάλογη
εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 4368/2016 (Α΄83). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας.
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχονται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους
σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία μέσα για την πολιτιστική τους
καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο
αναγκαίο θέμα σχετικά με τις παροχές αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση
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Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Τουρισμού.
Για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εφαρμόζονται
οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 17: Διασφάλιση ποιότητας - Αξιολόγηση
Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ή τα
πιθανά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών
καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις
ή τη συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, επινόηση ερευνητικών
δεδομένων και αντιεπιστημονική συμπεριφορά γενικότερα απαγορεύεται.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές και να επιβάλλει ποινές όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς οδηγίες για
το θέμα θα εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.
Για το ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» ισχύουν
όλες οι διατάξεις και οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, με βάση τις οδηγίες και
τα κριτήρια της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή,
συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του
ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων
πόρων του ΠΜΣ. Ο απολογισμός κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος,
εγκρίνεται και κοινοποιείται στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής.
Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε
διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η αξιολόγηση γίνεται ηλεκτρονικά
και αφορά σε διάφορες ενότητες, όπως στην φοιτητοκεντρική διδασκαλία και
μάθηση, την σαφήνεια των στόχων κάθε μαθήματος για την επίτευξη των
μαθησιακών αποτελεσμάτων, την μαθησιακή στόχευση των εργασιών και την
αξιολόγηση της αποδοτικότητάς τους, τον προσδιορισμό του βαθμού δυσκολίας του
μαθήματος, τον προσδιορισμό του οφέλους γενικότερα ως προς τις παρεχόμενες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες κ.α. Οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται στον
διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοινοποιούνται με ευθύνη της
Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
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Για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών, διαπιστώνεται ότι ο
μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα του ΠΜΣ είναι 2,7 (δηλ.
35 φοιτητές / 13 διδάσκοντες).
Άρθρο 18: Ιστοσελίδα του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» θα έχει
υποχρεωτικά την ιστοσελίδα του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και προαιρετικά
σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κρίνει η Συνέλευση του Τμήματος, ιδιαίτερα σε
προγράμματα συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η επίσημη ιστοσελίδα
του ΠΜΣ ενημερώνεται διαρκώς και περιέχει όλες τις πληροφορίες και
ανακοινώσεις του Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των
φοιτητών.
Άρθρο 19: Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Άλλα θέματα που τυχόν προκύπτουν και δεν προβλέπονται
από τον παρόντα κανονισμό ούτε από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Π.Θ. θα ρυθμίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
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Διδάσκοντες του ΠΜΣ
1. Γοσποδίνη Ασπασία, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
2. Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
3. Ντυκέν Μαρί - Νοέλ, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
4. Πετράκος Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
5. Πολύζος Σεραφείμ, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
6. Αδαμάκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
7. Καλλιώρας Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
8. Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
9. Βογιαζίδης Νικολός, εξωτερικός διδάσκων - εντεταλμένος διδασκαλίας
10. Μαρκάτου Μαρία, εξωτερική διδάσκουσα – εντεταλμένη διδασκαλίας
11. Παυλέας Σωτήριος, Δρ. Μηχανικός Χωροταξίας,
Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πολεοδομίας

και

12. Σαράτσης Ιωάννης, Δρ. Μηχανικός Χωροταξίας,
Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πολεοδομίας

και

13. Τσιάπα Μαρία, Δρ. Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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Παράρτημα 1: Περιγράμματα Μαθημάτων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Αστικές Αναπλάσεις: Διεθνείς Προσεγγίσεις και Πρότυπα


Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει πρώτον, να παρέχει στους φοιτητές ένα σφαιρικό σύνολο γνώσεων
αναφορικά με τους νέα είδη αστικών αναπλάσεων κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες
διεθνώς και στην Ελλάδα. Δεύτερον, στοχεύει να ασκήσει την κριτική ικανότητα των
φοιτητών σχετικά με την αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών αστικής ανάπλασης διεθνώς
και στην Ελλάδα.



Μαθησιακοί στόχοι

Πρώτον, απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων αναφορικά με τα νέα είδη αστικών
αναπλάσεων διεθνώς κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Δεύτερον, η βελτίωση της
αναλυτικής σκέψης και της κριτικής ικανότητας των φοιτητών στην εκπόνηση προτάσεων
αστικής ανάπλασης και στη διερεύνηση των βέλτιστων πολιτικών και πρακτικών αστικής
ανάπλασης που μπορούν να εφαρμοσθούν κατά περίπτωση στην Ελλάδα και διεθνώς.



Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα οργανώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη θεματολογία:
Α. Νέοι τύποι αστικών αναπλάσεων και τα αναδυόμενα αστικά τοπία που σχετίζονται με τη
δημιουργία ‘νέων επικέντρων’ στην μεταβιομηχανική πόλη για την ενθάρρυνση της χωρικής
συγκέντρωσης (clustering) μεταβιομηχανικών οικονομικών δραστηριοτήτων όπως, τα εξής:
- Επιχειρηματικά επίκεντρα
- Πολιτιστικά επίκεντρα
- Επίκεντρα δημοφιλούς ψυχαγωγίας
- Παραλιακά επίκεντρα πολιτισμού και αναψυχής
- Εξωαστικά επίκεντρα κατανάλωσης και ψυχαγωγίας.
Β. Τύποι αστικών αναπλάσεων που στηρίζονται σε εξειδικευμένες στρατηγικές επιλογές
όπως οι εξής:
- Ευφυείς αναπλάσεις που συνδυάζουν τον πράσινο περιβαλλοντικό αστικό σχεδιασμό
και νέες τεχνολογίες πληροφορικής.
- Αναπλάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της συρρίκνωσης πόλεων (shrinking
cities).
Στο μάθημα αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (χωρικά, οικονομικά, κοινωνικά,
μορφολογικά) των νέων τύπων αστικών αναπλάσεων, και παρουσιάζονται σημαντικά
παραδείγματα αστικών αναπλάσεων και βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και στην Ελλάδα.
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Τρόπος αξιολόγησης

Το μάθημα αξιολογείται μέσω: (α) γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου σε ποσοστό
50%, (β) εκπόνησης ατομικής εργασίας σε ποσοστό 40% και (γ) προφορικές εξετάσεις κατά
την παρουσίαση των εργασιών στο τέλος του εξαμήνου σε ποσοστό 10%.



Βιβλιογραφία
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Αστική Οικονομική


Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στη θεωρητική κατανόηση της συμπεριφοράς των υποκειμένων της
οικονομικής ζωής στον αστικό χώρο και του τρόπου συγκρότησης των πόλεων και των
αστικών συγκεντρώσεων.



Μαθησιακοί στόχοι

Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες είναι σε θέση αφενός να συλλέγουν
και να ερμηνεύουν δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική ανάλυση
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του χώρου στην αστική κλίμακα και αφετέρου να αντιλαμβάνονται την πόλη ως υπό συνεχή
διαμόρφωση σύστημα οικονομικών σχέσεων, ροών και λειτουργιών.



Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα οργανώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη θεματολογία:
Α. Χωροθέτηση επιχειρήσεων (θεωρητικά υποδείγματα Weber, Moses, Hotelling).
B. Δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (business clusters) (αποδόσεις κλίμακας, οικονομίες
κλίμακας).
Γ. Χωρική κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων (θεωρητικά υποδείγματα Reily,
Christaller, Lösch) .
Δ. Χωρική διάρθρωση της αστικής οικονομίας (θεωρητικό υπόδειγμα von Thünen).
Ε. Μέγεθος και ιεραρχία των πόλεων (κανόνας Pareto, νόμοι Zipf, Gibrat).



Τρόπος αξιολόγησης

Οι φοιτητές / φοιτήτριες αξιολογούνται βάσει της επίδοσής τους σε γραπτές εξετάσεις (50%)
και σε ατομική εργασία (50%).



Βιβλιογραφία

McCann P. (2016), Αστική και Περιφερειακή Οικονομική, Αθήνα: Κριτική (μτφρ. Φουρμούζη
Β. και Ρυλμόν Π., επιμ. Σκούρας Δ.).
O’ Sullivan A. (2011), Αστική Οικονομική, Αθήνα: Κριτική (μτφρ. Αντώνογλου Ε., επιμ.
Ψυχάρης Γ. και Ροβολής Α.).

Αγορά Ακινήτων


Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τις λειτουργίες
της αγοράς ακινήτων και των πολύπλοκων σχέσεων που συνδέουν την αστική ακίνητη
ιδιοκτησία με το αστικό περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία, το χρηματοπιστωτικό
σύστημα και την παγκοσμιοποιημένη οικονομία.
Κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις στα εξής:
- Η θεώρηση της ακίνητης ιδιοκτησίας ως ατομικού και κοινωνικού αγαθού, συντελεστή
παραγωγής και αντικειμένου επένδυσης.
- Η κατανόηση του ρόλου της αγοράς ακινήτων στους μετασχηματισμούς της πόλης που
προωθούνται μέσω προγραμμάτων αστικής αναγέννησης και ανάπλασης.
- Η χωρική προβολή των σχέσεων του χρηματοπιστωτικού συστήματος με την αγορά
ακινήτων.
- Η θέση της ακίνητης ιδιοκτησίας στον πυρήνα των θεσμικών πλαισίων περί αστικών
αναπλάσεων.
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Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει σε βάθος γνώσεις στα
εξής:
- Θεσμικά πλαίσια σχεδιασμού αναπλάσεων και διαχείρισης της ακίνητης ιδιοκτησίας
Χαρακτηριστικά και σημασία της δομής της αστικής έγγειας ιδιοκτησίας
Χαρακτηριστικά και λειτουργία των σύγχρονων αγορών ακινήτων. Χωρικές, οικονομικές
και κοινωνικές διαστάσεις
- Αγορά ακινήτων και ανταγωνισμός των πόλεων
- Κλασσικές θεωρίες της γαιοπροσόδου στη σύγχρονη πραγματικότητα των πόλεων
Σχέση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με την αγορά ακινήτων
Ανάλυση των αστικών αγορών ακινήτων (κατοικία, επαγγελματικά, τουριστικά
ακίνητα)
Επιπλέον, θα έχουν ασκήσει τις δεξιότητές τους στην ανάλυση των τοπικών αγορών
αστικών ακινήτων και των εξωγενών σε αυτή παραγόντων που την επηρεάζουν, και των
δυνατοτήτων αξιοποίησης αυτών για την προώθηση προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων.
Επίσης, θα έχουν αποκτήσει ικανότητες για θεωρητική σκέψη και ικανότητα μετατροπής της
θεωρίας σε πράξη.
Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων στην επίλυση προβλημάτων
Ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών από
τη διεθνή βιβλιογραφία και χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών σχετικών με την
παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Απόκτηση του κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού γνωστικού υπόβαθρου.
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.



Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα οργανώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη θεματολογία:
1. Η θέση της ακίνητης ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού αστικών
αναπλάσεων. Οι χωρικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις της.
2. Στοιχεία δικαίου της ακίνητης περιουσίας.
3. Τα χαρακτηριστικά της αγοράς ακινήτων και οι ιδιαιτερότητές της σε σχέση με άλλες
αγορές. Αξίες ακινήτων.
4. Οι τοπικές διαστάσεις της αγοράς ακινήτων και ο ρόλος της στην αστική ανάπτυξη.
Χρηματοπιστωτικό σύστημα και αγορά ακινήτων. Τιτλοποίηση ακινήτων.
5. Η λειτουργία των παγκοσμιοποιημένων αγορών αστικών ακινήτων.
6. Κριτική κλασσικών προσεγγίσεων παραγωγής και διαχείρισης της αστικής
γαιοπροσόδου.
7. Σύγχρονοι μηχανισμοί παραγωγής γαιοπροσόδου.
8. Οι επιπτώσεις της αστάθειας των αγορών ακινήτων, στην οικονομία και την κοινωνία.
9. Η σχέση της αγοράς ακινήτων με τις πολιτικές χρηματοδότησης της αστικής
ανάπτυξης.
10. Τεχνική ανάλυση της αγοράς ακινήτων σε τοπικό επίπεδο: Αγορά κατοικίας.
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11. Τεχνική ανάλυση της αγοράς ακινήτων σε τοπικό επίπεδο: Αγορά επαγγελματικών
χώρων.
12. Τεχνική ανάλυση της αγοράς ακινήτων σε τοπικό επίπεδο: Ειδικά ακίνητα.



Τρόπος αξιολόγησης

Το μάθημα αξιολογείται μέσω: (α) εκπόνησης εργασίας σε ποσοστό 50% και (β) γραπτών
εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου σε ποσοστό 50%.



Βιβλιογραφία

Berry J., McGreal S and Deddis B. (1993) Urban regeneration. Taylor and Francis.
Τριανταφυλλόπουλος Ν., 2011, Οι νέες «προνομιακές» σχέσεις της αγοράς ακινήτων με την
αστική ανάπτυξη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αειχώρος, τεύχος 15, σελ. 152-181.
Innovative finance for Real estate development in Pan-european regeneration (2015), RICS.
Τριανταφυλλόπουλος N., 2005, H κρίση της αγοράς γραφείων στην Αθήνα: μια ερμηνευτική
προσέγγιση. Αειχώρος, τόμος 4, τεύχος 2, σελ. 4-33.
Καραδημητρίου Ν. (2013) Planning policy, sustainability and housebuilder practices: The
move into (and out of?) the redevelopment of previously developed land, Progress in
Planning, Vol. 82, pp. 1-41.
Τριανταφυλλόπουλος Ν., Κανδύλα Θ., 2010, Η συμπεριφορά των αγοραστών κατοικίας κατά
την περίοδο 2004-2007, Αειχώρος, τεύχος 13, σελ. 94-117.
Τριανταφυλλόπουλος Ν., 2011, Οι νέες «προνομιακές» σχέσεις της αγοράς ακινήτων με την
αστική ανάπτυξη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αειχώρος, τεύχος 15, σελ. 152-181.
Χαρδούβελης Γ. (2009). Η σπουδαιότητα της αγοράς κατοικίας στην οικονομία. Ημερίδα της
Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Αγορά ακινήτων: Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές»,
Αθήνα, 29 Απριλίου 2009.
Journal of urban regeneration and Renewal
Journal of Property Research
Urban Studies

Σεμινάριο


Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να διευρύνουν τους
ορίζοντές τους πέραν των προσεγγίσεων των διδασκόντων του παρόντος ΠΜΣ
παρακολουθώντας διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών οι οποίοι είναι διακεκριμένοι
καθηγητές ελληνικών ΑΕΙ ή πανεπιστημίων του εξωτερικού, ή έμπειρων επαγγελματιώνστελεχών εταιρειών με διακεκριμένο έργο στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το ΠΜΣ.
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Μαθησιακοί στόχοι

Διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών με άλλες προσεγγίσεις πέραν εκείνων των
διδασκόντων του ΠΜΣ.



Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα έχει καθαρά σεμιναριακό χαρακτήρα. Διαρθρώνεται σε μια σειρά διαλέξεων από
διακεκριμένους επιστήμονες από τον ελληνικό και διεθνή χώρο, που ακολουθούνται από
συζήτηση στην οποία συμμετέχουν ενεργά οι φοιτητές. Η θεματολογία του σεμιναρίου
επικαιροποιείται κάθε χρόνο, κινούμενη πάντα σε ένα ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει
θεωρητικά ζητήματα, θέματα πολιτικής και παρουσιάσεις πρότυπων σχεδίων από όλο το
φάσμα των χωρικών πολιτικών.
Πέρα από την μέριμνα για κάλυψη μεγάλου μέρους του ήδη ευρέος αντικειμένου, το
σεμινάριο είναι το μόνο μάθημα στο οποίο μετέχουν οι φοιτητές περισσοτέρων του ενός
μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος και ως εκ τούτου αποσκοπεί στην απόκτηση
κοινής αντίληψης μεταξύ τους με βάση τον επιστημονικό προσανατολισμό του Τμήματος. Εν
τούτοις, η δυνατότητα τριών το πολύ απουσιών επί συνόλου 14 διαλέξεων, επιτρέπει στους
συμμετέχοντες να επιλέξουν τα επί μέρους αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν χωρίς να
χάνουν το συνολικό νόημα των παρουσιάσεων. Παράλληλα, με την κατάλληλη επιλογή των
ομιλητών, επιτυγχάνεται η κάλυψη των επιστημονικών αντικειμένων και των πέντε
μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος.



Τρόπος αξιολόγησης

Οι φοιτητές δεν αξιολογούνται για το συγκεκριμένο μάθημα. Ωστόσο, οι πιστωτικές μονάδες
δίδονται στους φοιτητές με την παρουσία τους στο σεμινάριο, η οποία είναι υποχρεωτική με
δυνατότητα μέχρι τεσσάρων (4) το πολύ απουσιών.



Βιβλιογραφία

Διαφοροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τις διαλέξεις των προσκεκλημένων
καθηγητών.

Ανθεκτικές Πόλεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη


Σκοπός μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος είναι (α) η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε βάθος σχετικά με
τις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού των πόλεων, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, των
απαραίτητων χαρακτηριστικών και ικανοτήτων των πόλεων ώστε να είναι «ανθεκτικές» και
ευέλικτες στις αλλαγές όπως η αλλαγή κλίματος, η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος
των πόλεων, η προσαρμογή σε τεχνολογικές εξελίξεις, η προσαρμογή στο σύγχρονο τρόπο
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ζωής και στην υγιή διαβίωση, κ.α. και (β) η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε να
μπορούν αφενός να αξιολογούν και να διαμορφώνουν προτάσεις για θέματα ανάπλασης των
πόλεων στα πλαίσια του πράσινου σχεδιασμού και της αειφόρου ανάπτυξης του αστικού
χώρου.



Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει σε βάθος
θεωρητικές γνώσεις σε θέματα σχετικά με τον αστικό σχεδιασμό στα πλαίσια της αειφόρου
ανάπτυξης των πόλεων. Επίσης, θα έχουν αναπτύξει ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με
τις αντίστοιχες μορφές παρέμβασης μέσω του φυσικού σχεδιασμού στον αστικό χώρο,
καθώς και κριτική σκέψη αξιολόγησης των δυνατοτήτων ανάπτυξης του αστικού χώρου και
οργάνωσης στρατηγικών ανάπλασης με έμφαση στην αειφορία.



Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα οργανώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη θεματολογία:
1. ΜΙΞΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ &ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
o Η αρχή των μεικτών χρήσεων γης σε επίπεδο πόλης και σε επίπεδο γειτονιάς, η
μεγαλύτερη ποικιλία και «ζωντάνια» του αστικού ιστού και του δημόσιου
υπαίθριου χώρου της πόλης.
o Η γειτνίαση συμβατών χρήσεων γης & η μείωση της ανάγκης μετακινήσεων, η
εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση της αέριας ρύπανσης των πόλεων.
2. ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & «Υγιείς» πόλεις (‘healthy cities’)
o ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
o ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ
o ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ με ανάπτυξη καθαρών ΜΜΜ (τραμ,
μετρό, ηλεκτρικά λεωφορεία).
3. ‘ΠΡΑΣΙΝΟΣ’ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ, ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.
o ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (πλατειών, πάρκων, κα.) μέσω φύτευσης των
δικτύων δρόμων, ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων)
o ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (πράσινες ταράτσες)
o ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
o ΦΥΤΕΥΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΟΔ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
o ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ με τη δημιουργία «πράσινων
διαδρόμων» που διασχίζουν την πόλη (π.χ. δάση, όχθες ποταμών, χειμάρρων,
ρεμάτων κ.α.)
o ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ «ΓΚΡΙΖΑΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ (ελεύθεροι χώροι σε αχρησία) μέσω
καλλιέργειας (URBAN FARM).
4. ‘ΠΡΑΣΙΝΟΣ’ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ
o ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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o ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
o ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
o ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
o ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ( ΧΥΤΑ, ανακύκλωση απορριμμάτων, ανακύκλωση
νερού, κ.α.)
o ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ (χρήση ψυχρών
υλικών επίστρωσης δημόσιων υπαίθριων χώρων, φύτευση δημόσιων υπαίθριων
χώρων, σκίαση δημόσιων υπαίθριων χώρων).
5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
o ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ‘ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ’ με τη δημιουργία δημόσιων χώρων
που είναι ελκυστικοί και προσβάσιμοι χωρίς έλεγχο (εισιτήριο, ελεγχόμενη
είσοδος) σε όλες τις κοινωνικές ομάδες της τοπικής κοινωνίας: ηλικιακές
ομάδες, άνδρες-γυναίκες, εθνικές μειονότητες, ομάδες με ιδιαίτερες
πολιτιστικές αναφορές, κ.α
o ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
o ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΕ ΑΧΡΗΣΙΑ Ή ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
o ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΌΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΖΗ
6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ &
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
o ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Bottom-up-planning).



Τρόπος αξιολόγησης

Το μάθημα αξιολογείται μέσω: (α) εκπόνησης ατομικής εργασίας σε ποσοστό 80% και (β)
προφορικών εξετάσεων κατά την παρουσίαση των εργασιών στο τέλος του εξαμήνου σε
ποσοστό 20%.



Βιβλιογραφία
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Ahern, J. (2011), ‘From fail-safe to safe-to-fail: Sustainability and resilience in the new urban
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Μέθοδοι Έρευνας


Σκοπός μαθήματος

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές/ φοιτήτριες την
κατάλληλη γνώση σχετικά με την λογική διαδρομή της επιστημονικής έρευνας καθώς και την
επιλογή κατάλληλων μεθόδων – εργαλείων για την ανάλυση των φαινομένων που καλούνται
να εξεταστούν. Κατά συνέπεια, ο δεύτερος στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους
φοιτητές / τις φοιτήτριες στις μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας (‘Quantitative /
Qualitative Research’) ώστε να είναι σε θέση:
 να συνδέουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις με την εμπειρική πραγματικότητα μέσω
υποθέσεων εργασίας (‘hypothesis’) όπως και
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 να επιλέξουν τις καταλληλότερες μεθόδους και τεχνικές προκειμένου (ι) να απαντήσουν
στο κεντρικό ερευνητικό ερώτημα που τίθεται και ταυτόχρονα (ιι) να εξετάσουν σε ποιο
βαθμό και για ποιους λόγους οι υποθέσεις εργασίας που τεθήκαν επιβεβαιώνονται ή όχι.
Οι εξειδικευμένες αυτές γνώσεις δίνουν στους φοιτητές την ευκαιρία τόσο να σχεδιάζουν και
να υλοποιούν μια ερευνητική δραστηριότητα όσο και να αποκτούν κριτική σκέψη,
απαραίτητη για την επίλυση συνθετικών ζητημάτων και προβλημάτων.



Μαθησιακοί στόχοι

Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες:
- θα είναι σε θέση να ακολουθήσουν την λογική διαδρομή της επιστημονικής έρευνας,
λαμβάνοντας υπόψη τις κύριες αρχές δεοντολογίας στη εκπόνησή της.
- θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες που σχετίζονται με (α) τη διεξαγωγή
εμπειρικής ποιοτικής ή/και ποσοτικής έρευνας όπως η σύνταξη ερωτηματολογίου για
συνεντεύξεις σε ομάδα στόχου ή για δειγματοληπτική έρευνα, (β) την στατιστική
επεξεργασία των συλλεγμένων δεδομένων (διερευνητική και επαγωγική).
- θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν βιβλιογραφική έρευνα καθώς και να επιλέγουν
την κατάλληλη και αποτελεσματική μεθοδολογία ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο
έρευνας (ποσοτική ή/και ποιοτική).



Περιεχόμενο μαθήματος

Η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας βασίζεται σε μια λογική διαδρομή καθώς και στην
επιλογή των καταλλήλων μεθόδων και εργαλείων. Πιο συγκεκριμένα, η διεξαγωγή ερευνών
που επικεντρώνονται σε εξειδικευμένα ζητήματα (όπως οι δυνατότητες βιώσιμης εδαφικής
ανάπτυξης, η ανάπτυξη δημιουργικών και ευφυιών πόλεων, η διαμόρφωση νέων
συστημάτων οικονομικών σχέσεων, ροών και λειτουργιών, η ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομίας κ.ά.) απαιτεί την κατανόηση και εξοικείωση με κατάλληλες και
προσαρμοσμένες Μεθόδους Έρευνας. Κατά συνέπεια, το μάθημα περιλαμβάνει τα
παρακάτω:
- Διάλεξη 1. Εισαγωγή στις μεθόδους έρευνας: εναλλακτικές μέθοδοι ανάλυσης
ερευνητικών ερωτημάτων – προϋποθέσεις, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα.
Προσδιορισμός της κεντρικής προβληματικής – κεντρικού ερωτήματος
- Διάλεξη 2. Διερεύνηση του πεδίου και βιβλιογραφική έρευνα. Ποσοτικές versus Ποιοτικές
μέθοδοι έρευνας: προσαρμοσμένα εργαλεία συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας της
πληροφορίας.
- Διάλεξη 3. Δόμηση του πλαισίου και μοντέλου ανάλυσης: κεντρικές υποθέσεις, κύριες
θεματικές για διερεύνηση, επιλογή κατάλληλης μεθόδου έρευνας, προσδιορισμός των
ποσοτικών ή/και ποιοτικών μεταβλητών του μοντέλου ανάλυσης. Ιδιαιτερότητες της
Πρωτογενής και Δευτερογενής έρευνας, αναζήτηση και επιλογή των πηγών δεδομένων.
- Διάλεξη 4. Εργαλεία εφαρμογής της πρωτογενούς έρευνας: εναλλακτικές μορφές
συνεντεύξεων, ομάδες στόχου ή/και δείγμα (κύριο δείγμα / συμπληρωματικό δείγμα),
μέγεθος δείγματος, μέθοδοι δειγματοληψίας, πιλοτική έρευνα.
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-

-

-

-

Διάλεξη 5. Εναλλακτικές μορφές ερωτηματολογίου και δόμησή του, κωδικοποίηση των
ερωτήσεων. Παρουσίαση και αξιολόγηση εξειδικευμένων ερωτηματολογίων για
συνεντεύξεις σε ομάδες στόχου και για αντιπροσωπευτικό δείγμα.
Διάλεξη 6. Διαδικασίες καταχώρησης / αρχειοθέτησης και ελέγχου αξιοπιστίας των
πληροφορίων και δεδομένων. Δημιουργία και επεξεργασία δεικτών (μέτρηση απλών και
συνθέτων φαινομένων).
Διάλεξη 7. Διερευνητική στατιστική ανάλυση: μια επισκόπηση. Παράμετροι κεντρικής
τάσης, διασποράς, μεταβλητότητας. Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι
υποθέσεων (Tests).
Διάλεξη 8. Προχωρημένη διερευνητική ανάλυση: Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση
(EFA) και Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (CFA).
Διάλεξη 9. Εισαγωγή στην επαγωγική στατιστική ανάλυση / Οικονομετρία (Ι): βασικές
έννοιες, υποθέσεις της γραμμικής παλινδρόμησης, εφαρμογές.
Διάλεξη 10. Πολλαπλή παλινδρόμηση / Οικονομετρία (ΙΙ): εξειδίκευση και αξιολόγηση του
υποδείγματος.
Διάλεξη 11.Μέθοδοι Διερευνητικής Ανάλυσης Χωρικών Δεδομένων (Exploratory Spatial
Data Analysis I).
Διάλεξη 12. Μέθοδοι Διερευνητικής Ανάλυσης Χωρικών Δεδομένων (Exploratory Spatial
Data Analysis Ι).
Διάλεξη 13. Εισαγωγή στη Χωρική Οικονομετρία – εφαρμογές.



Τρόπος αξιολόγησης

Το μάθημα αξιολογείται μέσω: (α) γραπτής εργασίας σε ποσοστό 50%, (β) προφορικής
εξέτασης σε ποσοστό 30% και (γ) εργαστηριακών εργασιών σε ποσοστό 20%.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Πολιτικές Αστικής Ανάπλασης για Δημιουργικές και Ευφυείς Πόλεις


Σκοπός μαθήματος

Στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες, (μέσα από την αναζήτηση, ανάλυση και
σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων νέων τεχνολογιών)
τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου, ώστε να εφαρμόζουν
τη δημιουργικότητα σε συνδυασμό σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτομίες σε προτάσεις
διαχείρισης και σχεδιασμού του αστικού χώρου.
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Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει σε βάθος
γνώσεις σχετικά με όλες τις εκφάνσεις της δημιουργικότητας και της ευφυΐας των πόλεων.
Επίσης, θα έχουν αποκτήσει κριτική ικανότητα και τεχνικές δεξιότητες στην ανάλυση
περιπτώσεων πόλεων και στην εκπόνηση αστικών πολιτικών και στρατηγικών σχεδίων
ανάπτυξης της δημιουργικότητας και της ευφυΐας σε διάφορους τομείς.



Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στις προσπάθειες των σύγχρονων πόλεων να γίνουν πιο ανταγωνιστικές
και ευέλικτες, μέσω (α) της ανάδειξης παραδοσιακών δημιουργικών τεχνογνωσιών και
καλλιτεχνιών, της ενίσχυσης της δημιουργικότητας των επιχειρήσεων, και την ανάπτυξη του
τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών, και (β) της χρήσης νέων τεχνολογικών εφαρμογών
στο σχεδιασμό και στην οργάνωσή του αστικού χώρου και την ανάπτυξη ευφυΐας σε
διάφορους τομείς.
Το μάθημα οργανώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη θεματολογία:

Α. ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ’ ΠΟΛΕΙΣ’’ – Creative Cities
 Δημιουργικές βιομηχανίες, πολιτιστικός τουρισμός και αστική ανάπτυξη
 Παραδοσιακές δημιουργικές τεχνογνωσίες και δημιουργικές κοινότητες
 Η συμβολή της δημιουργικότητας στην εικόνα της πόλης
 Δημιουργική επιχειρηματικότητα και νέες τεχνολογίες
 Πολιτικές για την ανάπτυξη της δημιουργικής οικονομίας

Β. ‘’ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ’’ – Smart Cities







Έννοια και δυναμική των “smart cities”.
- Ευφυής αστική κινητικότητα,
- ευφυές αστικό περιβάλλον,
- ευφυής επιχειρηματικότητα,
- ευφυής αστική διακυβέρνηση
- ευφυής αστική κοινωνία
- ευφυής αστική διαβίωση
“Smart Cities”: Άξονες, Πρακτικές, Οργάνωση.
Παραδείγματα από “smart cities” από τον ευρωπαϊκό χώρο: Περιγραφή, ανάλυση
και αξιολόγηση.
Παραδείγματα από “smart cities” από το διεθνή χώρο (ΗΠΑ, ωοτιοανατολική
Ασία): Περιγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση.
“Smart Cities”: Οι πρώτες προσπάθειες στην Ελλάδα. Παραδείγματα ευφυΐας σε
ελληνικές πόλεις.
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Τρόπος αξιολόγησης

Το μάθημα αξιολογείται μέσω: (α) γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου σε ποσοστό
50%, (β) εκπόνησης ατομικής εργασίας σε ποσοστό 40% και (γ) προφορικές εξετάσεις κατά
την παρουσίαση των εργασιών στο τέλος του εξαμήνου σε ποσοστό 10%.
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Αστική Ανάπτυξη


Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των παραγόντων που εμπλέκονται και επηρεάζουν το
σχεδιασμό, την άσκηση και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αστικής ανάπτυξης
καθώς και στην ανάλυση και στην αξιολόγηση των μέσων άσκησης πολιτικών αστικής
ανάπτυξης.



Μαθησιακοί στόχοι

Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες είναι σε θέση αφενός να συλλέγουν
και να ερμηνεύουν δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με τους παράγοντες οι οποίοι
ευνοούν ή αντιστρατεύονται την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών αστικής ανάπτυξης και
αφετέρου να προτείνουν συγκεκριμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων
αναπτυξιακών προκλήσεων στον αστικό χώρο.



Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα οργανώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη θεματολογία:
Α. Έννοια και ταυτοποίηση της ανάπτυξης
Β. Διαδικασίες οικονομικού μετασχηματισμού
Γ. Αναπτυξιακές προκλήσεις και ανασχέσεις (δόμηση, δημόσιοι χώροι, ρύπανση,
κοινωνικός διαχωρισμός, εισερχόμενη μετανάστευση, διαρροή εγκεφάλων)
Δ. Ανταγωνιστικότητα περιοχών
Ε. Οικονομική κρίση και ανθεκτικότητα παραγωγικών συστημάτων.



Τρόπος αξιολόγησης

Οι φοιτητές / φοιτήτριες αξιολογούνται βάσει της επίδοσής τους σε γραπτές εξετάσεις (50%)
και σε ατομική εργασία (50%).



Βιβλιογραφία

Burgel G. (2009), Η Επιστροφή της Πόλης, Αθήνα: Κριτική (μτφρ. Λαυρεντιάδου Μ.).
Πολύζος Σ. (2015), Αστική Ανάπτυξη, Αθήνα: Κριτική.
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Επενδύσεις στην Αγορά Ακινήτων: Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση


Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος η κατανόηση της δημιουργίας πλαισίου για την
προσέλκυση επενδύσεων στην ανάπτυξη ακινήτων σε περιοχές αστικών αναπλάσεων.
Κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:
- Η κατανόηση των θεσμικών και οικονομικών συνθηκών που απαιτούνται για την
προσέλκυση επενδύσεων στην ακίνητη περιουσία
- Η γνώση των μεθόδων εκτίμησης και αποτίμησης της ανάπτυξης ακινήτων
- Οι τρόποι χρηματοδότησης και διαχείρισης προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων μέσω
της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων
- Η σχέση του φυσικού σχεδιασμού με τη χρηματοδότηση των αστικών αναπλάσεων.



Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει σε βάθος γνώσεις στα
εξής:
- Μέθοδοι εκτίμησης και αποτίμησης ανάπτυξης ακινήτων
- Ευνοϊκό θεσμικό περιβάλλον για επενδύσεις σε ακίνητα
- Επενδυτικοί κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους
- Τρόποι χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης και ανάπτυξης ακινήτων: Ιδιωτική
χρηματοδότηση – Κρατικές ενισχύσεις – ΣΔΙΤ - Επιδοτήσεις
- Διαχείριση προγραμμάτων ανάπλασης και υπεραξιών
- Φορολογία ακινήτων σε περιοχές αστικών αναπλάσεων
- Δημόσιες συμβάσεις.
-

Ταυτόχρονα θα έχουν ασκήσει τις δεξιότητές τους στην αξιοποίηση ακινήτων και στο
σχεδιασμό προγραμμάτων αστικής ανάπλασης.
Επίσης, θα έχουν αποκτήσει ικανότητες όπως:
- Ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη.
- Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων στην επίλυση προβλημάτων
- Ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών
- Απόκτηση του κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού γνωστικού υπόβαθρου.
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.



Περιεχόμενο μαθήματος

Στα αντικείμενα του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται οι εξής θεματικές:
1. Μέθοδοι εκτίμησης ακινήτων Ι.
2. Μέθοδοι εκτίμησης ακινήτων ΙΙ.
3. Μέθοδοι εκτίμησης ακινήτων ΙΙΙ.
3. Χρηματοδότηση ανάπτυξης ακινήτων στο πλαίσιο προγράμματος αστικής ανάπτυξης.
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4. Ευρωπαϊκές πολιτικές
5. Αξιοποίηση της Ιδιωτικής και Δημόσιας περιουσίας του Δημοσίου
6. Κρατικές ενισχύσεις
7. Φορολογία ακινήτων - TIF
8. ΣΔΙΤ - Επιδοτήσεις
9. Ιδιωτική χρηματοδότηση
10. Αποτίμηση έργων ανάπτυξης ακινήτων Ι
11. Αποτίμηση έργων ανάπτυξης ακινήτων ΙΙ
12. Διαχείριση προγραμμάτων ανάπλασης
13. Δημόσιες συμβάσεις για την αξιοποίηση ακινήτων.



Τρόπος αξιολόγησης

Το μάθημα αξιολογείται μέσω: (β) εκπόνησης εργασίας σε ποσοστό 50% και (β) γραπτών
εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου σε ποσοστό 50%.



Βιβλιογραφία

Millington Α. (2000) Property Development, EG Books.
Havard T. (2013) financial Feasibility studies for property development. Theory and Practice,
Routledge.
European Commission, DG Competition. Vademecun on regeneration of deprived urban
areas.
Scarrett D. (2015) Εκτίμηση ακινήτων, Κλειδάριθμος.

Αστικές Αναπλάσεις και Τοπιακός Σχεδιασμός


Σκοπός μαθήματος

Ο πρώτος στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες, μέσα από την
παρουσίαση ανάλυση και αναζήτηση παλαιότερων και σύγχρονων παραδειγμάτων, τη
βασική δυνατότητα άσκησης κριτικής σε θέματα τοπιακού- αστικού σχεδιασμού, με
ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα τοπιακής ανάπλασης υποβαθμισμένων αστικών περιοχών.
Ο δεύτερος στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές/τριες, βασικές
γνώσεις, τη δυνατότητα πρότασης στρατηγικών τοπιακής ανάπλασης.
Ο τρίτος στόχος αφορά την ανάπτυξη σχεδιαστικών-συνθετικών δεξιοτήτων, στο πεδίο του
τοπιακού σχεδιασμού. Η κατεύθυνση αυτή αφορά κύρια σπουδαστές με υπόβαθρο γνώσεων
αρχιτεκτονικού ή αστικού σχεδιασμού.
Ο τέταρτος στόχος αφορά την εξοικείωση με την τοπιακή κατεύθυνση των προτάσεων για
την ενίσχυση της ιδιαίτερης ταυτότητας ενός τόπου ή με την πολιτιστική-ιστορική
ιδιαιτερότητα του τοπίου.
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Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει γνώσεις
για τη συγκριτική κατανόηση της διαφοράς των όρων ‘περιβαλλοντική’ προσέγγιση και
‘τοπιακός σχεδιασμός’, την ιστορία του τοπιακού σχεδιασμού στις νεότερες Δυτικές χώρες,
τη συσχέτιση του παλαιότερου κινήματος των ‘πράσινων’ πόλεων με τους σύγχρονους
επιγόνους. τις βασικές θέσεις της σύγχρονης κίνησης της ‘τοπιακής πολεοδομίας – landscape
urbanism’, την ενεργή συσχέτιση φυσικών διεργασιών και αστικού τοπίου, το ‘επόμενο
αστικό τοπίο – landscape next’.
Ανάπτυξη δυνατότητας θεωρητικής κριτικής σε θέματα σχεδιασμού τοπίου και ιδιαίτερα σε
παραδείγματα παρεμβάσεων ανάπλασης σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές.
Κατανόηση της ιδιαιτερότητας του ‘πολιτισμικού ιστορικού τοπίου’. Νεότερο ‘πολιτικό τοπίο’
και Ελληνικές αναφορές στις Δυτικές χώρες. Προβολή της ‘ιδιαίτερης ανταγωνιστικής
ταυτότητας πόλεων και περιοχών – city and region or territory branding’ σε συσχετισμό με
τον τοπιακό σχεδιασμό και την ανάδειξη του ‘πολιτισμικού ιστορικού τοπίου’.



Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα οργανώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη θεματολογία:
- Περιβάλλον και Τοπίο. ‘Περιβαλλοντική’ προσέγγιση και ‘τοπιακός σχεδιασμός’.
- Η πρώτη οργάνωση αστικών πάρκων και η πρώτη οργάνωση αστικών ‘πράσινων’
δικτύων στις Δυτικές χώρες κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου. Το
αίτημα των κηπουπόλεων και η παλαιότερη συσχέτιση οικιστικών περιοχών και αστικών
οικιστικών συγκροτήσεων.
- Η σύγχρονη κίνηση της ‘τοπιακής πολεοδομίας – landscape urbanism’: Ενεργή συσχέτιση
φυσικών διεργασιών και αστικού τοπίου.
- Η σχηματοποίηση των φυσικών στοιχείων κατά τον σχεδιασμό του τοπίου. Θεωρητική
ερμηνεία και εφαρμοσμένα παραδείγματα ανάπλασης υποβαθμισμένων αστικών
περιοχών.
- Το ‘πολιτισμικό ιστορικό τοπίο’. Νεότερο ‘πολιτικό τοπίο’ και Ελληνικές αναφορές στις
Δυτικές χώρες.
- Προβολή της ‘ιδιαίτερης ανταγωνιστικής ταυτότητας πόλεων και περιοχών – city and
region or territory branding’ σε συσχετισμό με τον τοπιακό σχεδιασμό και την ανάδειξη
του ‘πολιτισμικού ιστορικού τοπίου’.



Τρόπος αξιολόγησης

Το μάθημα αξιολογείται μέσω: (α) εκπόνησης ατομικής ή ομαδικής εργασίας σε ποσοστό 80%
και (β) προφορικών εξετάσεων κατά την παρουσίαση των εργασιών στο τέλος του εξαμήνου
σε ποσοστό 20%.
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Αστικές Αναπλάσεις και Πολιτιστική Κληρονομιά


Σκοπός μαθήματος

Στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες, (μέσα από την αναζήτηση, ανάλυση και
σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών) τις
βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου σε θεσμικά ζητήματα
σχετικά με την προστασία, διαχείριση, διάσωση, διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς στον αστικό και οικιστικό χώρο. Επίσης στόχος είναι να αποκτήσουν οι
φοιτητές/τριες, την ικανότητα να ερμηνεύουν στοιχεία, να αξιολογούν καθώς και να
διαμορφώνουν κρίσεις και προτάσεις για θέματα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής
κληρονομιάς μέσα από μια χωρική προσέγγιση (δηλαδή θέματα σχετικά με την δομή και
οργάνωση του αστικού χώρου).



Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα κατέχουν βασικές γνώσεις
σε θεσμικά ζητήματα σχετικά με την προστασία, διαχείριση, διάσωση, διαφύλαξη και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στον αστικό και οικιστικό χώρο. Επίσης, θα έχουν
αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες να ερμηνεύουν στοιχεία, να αξιολογούν καθώς και να
διαμορφώνουν κρίσεις και προτάσεις για θέματα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής
κληρονομιάς μέσα από μια χωρική προσέγγιση (δηλαδή θέματα σχετικά με την δομή και
οργάνωση του αστικού χώρου).



Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα οργανώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη θεματολογία:
 Η έννοια του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς
 Ο ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς στην τοπική ανάπτυξη
 Ο πολιτισμός ως μέρος της ταυτότητας των πόλεων (place identity και branding
πόλεων)
 Θεσμικά ντοκουμέντα και φορείς για την προστασία και διαχείριση της πολιτιστικής
κληρονομιάς – Χάρτες και Διεθνείς Συμβάσεις
 Η Σύμβαση της UNESCO για τα Μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
 Ο αστικός σχεδιασμός ως εργαλείο για την προστασία και διαχείριση και προστασία
των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων των πόλεων
 Ιστορικές πόλεις, παραδοσιακοί οικισμοί – ιστορικά κέντρα πόλεων
 Αστικό τοπίο και κτισμένη κληρονομιά


Αστικός πολιτιστικός τουρισμός – πολιτιστικές διαδρομές και υποδομές στις πόλεις.
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Τρόπος αξιολόγησης

Το μάθημα αξιολογείται μέσω: (α) εκπόνησης ατομικής ή ομαδικής εργασίας σε ποσοστό 80%
και (β) προφορικών εξετάσεων κατά την παρουσίαση των εργασιών στο τέλος του εξαμήνου
σε ποσοστό 20%.
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Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Πολιτικών Αστικής Ανάπτυξης


Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή της ικανότητας ενασχόλησης με το σχεδιασμό ή / και την
αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών αστικής ανάπτυξης, με εμπεριστατωμένη και
ολοκληρωμένη προοπτική, στη βάση της εκμάθησης από την εμπειρία, τα προβλήματα, τις
συγκρούσεις και τα διλήμματα της εφαρμογής της Πολιτικής Συνοχής στην ΕΕ και στην
Ελλάδα.
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Μαθησιακοί στόχοι

Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες είναι σε θέση αφενός να αποκτήσουν
εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με τις διαδικασίες του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της
αξιολόγησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων και αφετέρου να ενδυναμώσουν την
αναλυτική σκέψη και την κριτική ικανότητά τους αναφορικά με την εκπόνηση προγραμμάτων
αστικής στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης πολύπλοκων προβλημάτων στον αστικό χώρο.



Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα οργανώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη θεματολογία:
Α. Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και οι πολιτικές για τον αστικό χώρο.
B. Διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης.
Γ. Αξιολόγηση προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης: Εκ των προτέρων, ενδιάμεση και εκ των
υστέρων.
Δ. Εκτίμηση χωρικών και αναπτυξιακών επιπτώσεων.
Ε. Νέες τάσεις στην αστική ανάπτυξη και ο ρόλος του σχεδιασμού-προγραμματισμού.



Τρόπος αξιολόγησης

Οι φοιτητές θα αξιολογηθούν με βάση μία ατομική εργασία και μία ομαδική (σε ομάδες των
τριών-τεσσάρων ατόμων) εργασία.
Η ατομική εργασία θα αφορά ένα επιστημονικό άρθρο πάνω σε σχετικά θέματα που θα
παρουσιαστεί στην τάξη.
Η ομαδική εργασία θα αφορά την αξιολόγηση ενός σχεδίου αστικής ανάπτυξης (κυρίως από
ελληνικές πόλεις) θα παρουσιαστεί στην τάξη και θα παραδοθεί το τελικό κείμενο.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
O κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να υποστηρίζονται οι φοιτητές προκειμένου να
χρησιμοποιούν με ορθολογικό τρόπο τις εναλλακτικές μεθόδους έρευνας και υποβοηθούνται
σε ζητήματα όπως:
(α) αναζήτηση και επεξεργασία της βιβλιογραφίας,
(β) αναζήτηση και αξιοποίηση δευτερογενών δεδομένων (ποιες είναι οι «παγίδες»;)
(γ) δημιουργία ερωτηματολογίου (για έρευνα με δείγμα): ποσοτική έρευνα
(δ) Φυλλάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων (για έρευνα με «focus group»): ποιοτική έρευνα
(ε) οργάνωση της συλλεγμένης πληροφορίας (ποσοτική ή ποιοτική)
(στ) επεξεργασία των δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων κ.λπ.
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Παράρτημα 2: Κανονισμός Εξετάσεων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- Ο κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις των
διδασκόντων, των φοιτητών και του λοιπού προσωπικού για την ομαλή διεξαγωγή των
εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους (χειμερινού, εαρινού εξαμήνου και των εξετάσεων του
Σεπτεμβρίου), με τρόπο που:
 να διασφαλίζονται συνθήκες ίσων ευκαιριών στους εξεταζόμενους,
 να κατοχυρώνονται συνθήκες ευγενούς άμιλλας, όπως αρμόζει σε πανεπιστημιακούς
φοιτητές και αυριανούς επιστήμονες,
 να κατοχυρώνει την προσωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια των διδασκόντων, των
φοιτητών και των διοικητικών και όλων μαζί ως ενιαίου ακαδημαϊκού σώματος,
 να διαφυλαχτεί το κύρος του ακαδημαϊκού ιδρύματος κατά τη σημαντική αυτή φάση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
- Η αποκλειστική ευθύνη για την διεξαγωγή των εξετάσεων ανήκει στον διδάσκοντα (ή
διδάσκοντες σε περίπτωση συνδιδασκαλίας) που έχει την ανάθεση του μαθήματος.

ΔIKAIΩMA ΣYMMETOXHΣ ΣΤIΣ EΞETAΣEIΣ
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές του ΠΜΣ, οι οποίοι έχουν συμπεριλάβει το
αντίστοιχο μάθημα στην δήλωση μαθημάτων που έχουν καταθέσει στην Γραμματεία του
ΠΜΣ για το εξάμηνο στο οποίο αντιστοιχεί η τρέχουσα εξεταστική περίοδος.
Επιπροσθέτως δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι υποψήφιοι διδάκτορες στους οποίους
χρεώνονται μαθήματα από τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων, τα οποία έχουν την
υποχρέωση να ενημερώνουν την Γραμματεία του ΠΜΣ.
- Με μέριμνα της Γραμματείας του ΠΜΣ σε κάθε εξάμηνο και για κάθε μάθημα καταρτίζεται
ο ονομαστικός κατάλογος φοιτητών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, η
οποία στη συνέχεια θα ονομάζεται λίστα εξεταζόμενων και παραδίδονται στον
διδάσκοντα στην αρχή του εξαμήνου, μετά τις δηλώσεις μαθημάτων.

ΠPOΠAPAΣKEYH TΩN EΞETAΣEΩN
- Η διάρκεια των εξετάσεων και ο ημερολογιακός προσδιορισμός των εξεταστικών
περιόδων περιλαμβάνονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο που εγκρίνεται από την
Συνέλευση του Τμήματος με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Τροποποίηση γίνεται
μόνο με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται έγκαιρα και εφ' όσον συντρέχουν
λόγοι ανάγκης.
- To αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου
ανακοινώνεται, τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
Επίσης, το αναλυτικό πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου
ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τέλος Ιουλίου.
- To αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 ημερομηνίες,
 τόπο και ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε μάθημα,
 όνομα υπεύθυνου διδάσκοντα ή διδασκόντων,
 όλες τις συναφείς τεχνικές λεπτομέρειες και ενδεχομένως ιδιαίτερες ρυθμίσεις.
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ENAPΞH TΩN EΞETAΣEΩN
- Κάθε εξεταζόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην καθορισμένη για την εξέταση αίθουσα
το αργότερο δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα.
- Ο διδάσκων και οι επιτηρητές που έχουν οριστεί για κάθε μάθημα οφείλουν να
συναντηθούν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης,
προκειμένου να διευθετηθούν τα ακόλουθα:
 εσωτερική (εντός της αίθουσας) διάταξη ή αναδιάταξη των εξεταζόμενων, η οποία
οφείλει να είναι πρόσφορη για τους σκοπούς της εξέτασης.
 κατανομή των απαραίτητων υλικών για τη διεξαγωγή της εξέτασης (κόλλες με
κατάλληλη σήμανση).
- Κάθε αλλαγή στη διάταξη των εξεταζόμενων εντός της αίθουσας ή μεταξύ των
χρησιμοποιουμένων αιθουσών είναι δικαίωμα του διδάσκοντα και των επιτηρητών.
- Ο εξεταζόμενος αναγράφει τα στοιχεία του στο γραπτό του, στην συνέχεια ο επιτηρητής
ταυτοποιεί μόνο με την επίδειξη φοιτητικής ή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή
διπλώματος οδήγησης.
- Πριν από τη διανομή των εντύπων με τα θέματα ή την εκφώνηση των θεμάτων, οι
εξεταζόμενοι οφείλουν να απομακρύνουν κάθε είδους βοηθήματα, εκτός από εκείνα που
προβλέπει ρητά το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων ή επιτρέπει ο διδάσκων.
- Κινητά τηλέφωνα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο
να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Πρέπει να είναι
απενεργοποιημένα (όχι απλώς σε ρύθμιση αθόρυβης ειδοποίησης κλήσης) και να μην
βρίσκονται καν πάνω στο έδρανο. Η ενεργοποίησή τους θεωρείται προσπάθεια
αντιγραφής.
- Η λήξη της εξέτασης αναγράφεται στον πίνακα.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ TΩN EΞETAΣEΩN
- Η διεξαγωγή των εξετάσεων αρχίζει με την έναρξη διανομής των εντύπων ή την αναγραφή
στον πίνακα ή την εκφώνηση των θεμάτων.
- Μετά την ολοκλήρωση της επίδοσης των θεμάτων οι εξεταζόμενοι μπορούν, αφού
μελετήσουν τα θέματα, να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον διδάσκοντα.
- Οι απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις φοιτητών επί των θεμάτων των εξετάσεων, κατά την
διάρκεια της εξέτασης, δίνονται μόνο από τον διδάσκοντα.
- Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο η αποχώρηση από τις αίθουσες των εξετάσεων
πριν από την παρέλευση τριάντα (30) λεπτών από την έναρξη της εξέτασης.
- Δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να παίρνουν τα θέματα των εξετάσεων μαζί τους
πριν από τη λήξη της εξέτασης.
- Η έξοδος από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και η επάνοδος για τη συνέχισή
της γενικά απαγορεύεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ωστόσο να επιτραπεί, κατά
την κρίση των επιτηρητών, ολιγόλεπτη και μεμονωμένη έξοδος εξεταζόμενου με συνοδεία
επιτηρητή, η οποία αναγράφεται στο γραπτό του.
- Η παραβίαση της γνησιότητας των εξετάσεων με συνεργασίες μεταξύ των εξεταζόμενων
ή χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων τιμωρείται. Σε περίπτωση απόπειρας
αντιγραφής ο επιτηρητής οφείλει να μονογράψει τα γραπτά των εξεταζόμενων που
συνετέλεσαν σ' αυτήν και να ενημερώσει τον διδάσκοντα. Στην παραπάνω περίπτωση
μηδενίζεται το γραπτό του υπαιτίου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που γίνει
αντιληπτή κατάθεση όμοιων γραπτών. Στην συνέχεια οι εξεταζόμενοι που προσπάθησαν
να αντιγράψουν παραπέμπονται από τον διδάσκοντα στον Διευθυντή του ΠΜΣ και στην
συνέχεια στην Συνέλευση του Τμήματος.
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- Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από τη λήξη των εξετάσεων οι εξεταζόμενοι ειδοποιούνται ότι
επίκειται η εκπνοή της.
- Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισμένη για την εξέταση προθεσμία, οι επιτηρητές οφείλουν
να διακόψουν τους εξεταζόμενους και να παραλάβουν τα γραπτά. Μετά το πέρας της
εξέτασης, οι επιτηρητές διαγράφουν όλα τα κενά διαστήματα και μονογράφουν τα
γραπτά. Ύστερα, αφού καταμετρήσουν και αριθμήσουν τα γραπτά τα παραδίδουν στο
διδάσκοντα.
- Δεν επιτρέπεται η παρουσία στις αίθουσες των εξετάσεων ατόμων που δεν έχουν
καθορισθεί ως επιτηρητές ή αντικαταστάτες τους, ή δεν είναι εξεταζόμενοι φοιτητές και
δεν έχουν καμία σχέση με τις εξετάσεις.
- Βεβαίωση προσέλευσης στις εξετάσεις δικαιούνται μόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώσει
το μάθημα και εξετάζονται σ’ αυτό.

ΑΚΥΡΩΣΗ EΞETAΣHΣ
Ακύρωση της εξέτασης μπορεί να αποφασιστεί με σχετική απόφαση που λαμβάνει η
Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ. Ταυτόχρονα η
Συνέλευση αποφαίνεται για την αναγκαιότητα διεξαγωγής νέας εξέτασης.

AΠOTEΛEΣMATA TΩN EΞETAΣEΩN
- Η βαθμολογία ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη διεξαγωγής των εξετάσεων του μαθήματος και
εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της
εξεταστικής περιόδου.
- O διδάσκων δεν καταχωρεί βαθμούς για ονόματα φοιτητών που δεν συμπεριλαμβάνονται
στη λίστα εξεταζόμενων.
- Ο διδάσκων διατηρεί τα γραπτά στο αντίστοιχο αρχείο του για την προβλεπόμενη από το
νόμο χρονική διάρκεια.

KAΘHKONTA ΚΑΙ YΠOXPEΩΣEIΣ TΩN ΔIΔAΣKONTΩN ΩΣ YΠEYΘYNΩN EΞETAΣTΩN
- Για τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων, ο διδάσκων οφείλει να
ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε
αλλαγή αυτού.
- Η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποτελεί φροντίδα του διδάσκοντα που έχει και την
αποκλειστική ευθύνη για την διενέργειά τους.
- Ο διδάσκων παρίσταται στον χώρο της εξέτασης καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων και
παραλαμβάνει τα γραπτά αμέσως μετά την λήξη.
- Ο διδάσκων θα πρέπει να έχει δηλώσει - ανακοινώσει, κατά την διάρκεια των μαθημάτων:
 την εξεταστέα ύλη,
 τις ενδεχόμενες αναγκαίες βιβλιογραφικές αναφορές,
 τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης (γραπτά ή προφορικά κ.ο.κ.),
 τα αναγκαία εφόδια που θα πρέπει να έχουν οι εξεταζόμενοι μαζί τους.
- Εάν, για έκτακτους λόγους, απουσιάσει ο υπεύθυνος διδάσκων, οι εξετάσεις ενός
μαθήματος μπορούν να διεξαχθούν μόνον υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει σχετική
απόφαση ο Διευθυντής του ΠΜΣ και έχει οριστεί άλλος διδάσκων ως υπεύθυνος για την
εξεταστική διαδικασία.
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- Τυχόν αδικαιολόγητη απουσία διδάσκοντα από τις εξετάσεις αναφέρεται έγκαιρα στον
Διευθυντή του ΠΜΣ κι εξετάζεται από την Συνέλευση με το ερώτημα της επίπληξης.

YΠOXPEΩΣEIΣ TΩN ΦOITHTΩN ΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ
- Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα, ο έλεγχος της
οποίας είναι στην δικαιοδοσία των επιτηρητών τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των
εξετάσεων.
- Κάθε φοιτητής οφείλει κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης να σεβαστεί τους όρους
ομαλής διεξαγωγής της, αποφεύγοντας οποιεσδήποτε ενοχλήσεις προς τους υπολοίπους
εξεταζόμενους.
- Κάθε φοιτητής οφείλει να ακολουθήσει τις υποδείξεις των επιτηρητών όσον αφορά στον
τρόπο διάταξης στην αίθουσα (αλλαγή θέσης ή αίθουσας).

THPHΣH TOY KANONIΣMOY KAI ΠPOAΣΠIΣH TOY KYPOYΣ TΩN EΞETAΣEΩN
- Την τήρηση του κανονισμού καθώς και την ερμηνεία των διατάξεών του αναλαμβάνει η
Συνέλευση του Τμήματος.
- Στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης εμπίπτουν η εκδίκαση των θεμάτων που υποβάλλονται
για συγκεκριμένες παραβιάσεις του κανονισμού ή παρερμηνείες των διατάξεών του,
ενστάσεις, καθώς και οι εισηγήσεις στη Συνέλευση για ενδεχόμενες κυρώσεις.
- Ένσταση μπορεί να υποβληθεί εγγράφως κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή και μία
εργάσιμη ημέρα μετά το πέρας αυτής, στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Οι ενστάσεις ελέγχονται
οπωσδήποτε πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, από τον Διευθυντή του ΠΜΣ
και πιθανόν από τη Συνέλευση του Τμήματος.
- Ο Διευθυντής του ΠΜΣ μπορεί να εισηγηθεί στα κατά νόμο αρμόδια όργανα κυρώσεις,
εφ' όσον κριθεί ότι υπάρχει θέμα. Κατά των ανωτέρω εισηγήσεων και των αποφάσεων οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στη Συνέλευση του Τμήματος.
- Προτεινόμενες ποινές, οι οποίες επιβάλλονται κλιμακωτά:
 Έγγραφη επίπληξη


Στέρηση δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος στην επόμενη
εξεταστική περίοδο του συγκεκριμένου μαθήματος



Στέρηση δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων την
επόμενη εξεταστική περίοδο.



Στέρηση συμμετοχής στις εξετάσεις για τις επόμενες δύο (2) εξεταστικές
περιόδους.

Η οποιαδήποτε ποινή επιβάλλεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
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Παράρτημα 3: Προδιαγραφές συγγραφής Μ.Δ.Ε.
Όριο λέξεων

ενδεικτικό - 15.000 εξαιρουμένων υποσημειώσεων,
βιβλιογραφίας & παραρτημάτων
Σύντομη περίληψη
150 λέξεις στην αρχή του κειμένου τόσο στα ελληνικά όσο
και στα αγγλικά ή γαλλικά - μέγεθος γραμματοσειράς
Times New Roman Greek 11
Λέξεις κλειδιά
μέχρι 7 στο τέλος της περίληψης
Πίνακας Περιεχομένων, Κατάλογος μπαίνουν, με τη σειρά που αναφέρονται, μετά την
Πινάκων, Γραφημάτων, Σχημάτων, περίληψη στην αρχή του κειμένου
Χαρτών και Αρκτικόλεξων και
Ευχαριστίες
Υποσημειώσεις
στο τέλος κάθε σελίδας με συνεχή αρίθμηση ανά
κεφάλαιο - μέγιστος συνολικός αριθμός 100 λέξεις ανά
σελίδα - μέγεθος γραμματοσειράς Times New Roman
Greek 11 - διάστημα 1
Παραρτήματα
(κείμενα, δείγματα ερωτηματολογίων, στατιστικά
στοιχεία, ντοκουμέντα, φωτογραφίες) στο τέλος του
κειμένου
Βιβλιογραφία
μετά τα παραρτήματα - προηγείται η ελληνόγλωσση από
την ξενόγλωσση σε κάθε γράμμα [θα δοθεί και πίνακας
με σειρά των ανάμεικτων γραμμάτων]- έργα των ίδιων
συγγραφέων αναγράφονται με χρονολογική σειρά
(πρώτα τα παλαιότερα, αν είναι του ίδιου έτους με α, β, γ
κ.λπ.)
Βιβλιογραφική αναφορά: βιβλίο Bianchini, F. και Parkinson, Μ., (επ.) (1993/1994)
(πρώτη/ δεύτερη έκδοση)
Πολιτιστική Πολιτική και Αναζωογόνηση των Πόλεων: Η
Εμπειρία της Δυτικής Ευρώπης, Αθήνα: Eλληνική Eταιρία
Tοπικής Aνάπτυξης και Aυτοδιοίκησης.
Βιβλιογραφική αναφορά: άρθρο σε Lefebvre, H. (1972/1977) ‘O χώρος, η παραγωγή του
βιβλίο (πρώτη/ δεύτερη έκδοση)
χώρου, η πολιτική οικονομία του χώρου’, στο Γ. Kαυκαλάς
και M. Γιαουτζή (επ.) H Πόλη στο Kεφαλαιοκρατικό
Σύστημα, Aθήνα: Oδυσσέας, 222-49.
Βιβλιογραφική αναφορά: άρθρο σε Σκαλτσά, Μ. (1992) ‘Kρατική ενίσχυση και ιδιωτική
περιοδικό ή εφημερίδα, εισήγηση σε χορηγία για τον πολιτισμό’, Σύγχρονα Θέματα, 5 (48) 70συνέδριο
7.
Βιβλιογραφική
αναφορά: Αραβαντινός, Α. (1975) ‘Γενική Ρυθμιστική Μελέτη
αδημοσίευτα κείμενα (διατριβές, Αναπτύξεως Πεντέλης: Συνοπτική Έκθεση’, Αθήνα: Ιερά
εργασίες, μελέτες, φυλλάδια κ.ά.) - Μονή Πεντέλης.
πηγές Internet
Βιβλιογραφικό σύστημα αναφοράς Harvard - δηλαδή συγγραφέας, έτος και αριθμός σελίδας
στο κείμενο
μέσα στη ροή του κειμένου, π.χ.: (Αραβαντινός, 1997: 556· Αραβαντινός και Κοσμάκη, 1988· Αραβαντινός κ.ά.,
1998).
Παρουσίαση
χαρτί Α4 από τη μια πλευρά της σελίδας
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Απόσταση γραμμών
Περιθώρια
Διάταξη κειμένου

Γραμματοσειρά και μέγεθος

Τίτλος σελίδας (Header)

Αρίθμηση
κεφαλαίων
(όχι
περιορισμός , το ιδανικό μεταξύ 5 και
10) και τμημάτων κεφαλαίων (όχι
περιορισμός, το ιδανικό μέγιστο 3
τμήματα) και Μορφή γραμμάτων
Χάρτες, σχέδια
Στυλ
Σημεία στίξης

Κύρια ονόματα και τοποθεσίες

1,5 διάστημα - εκτός παραπομπών, υποσημειώσεων και
πινάκων: 1 διάστημα
3,5 εκατοστά αριστερά - 2,5 εκατοστά τα υπόλοιπα
δεξιά στοίχιση - αν τα επί λέξει εισαγωγικά ξεπερνούν τις
3 ή 4 γραμμές κειμένου, μπαίνουν πιο μέσα από αριστερά
1 εκατοστό, με μονό διάστημα και δεν παίρνουν
εισαγωγικά - αλλιώς μπαίνουν σε μονά εισαγωγικά
Times New Roman Greek 12 - εκτός περίληψης,
υποσημειώσεων, τίτλου, πινάκων, γραφημάτων &
σχημάτων: Times New Roman Greek 11
στο πάνω μέρος της σελίδας αριστερά: όνομα συγγραφέα
και δεξιά: συντόμευση τίτλου κεφαλαίου, στο κάτω μέρος
της σελίδας στο κέντρο: αριθμός σελίδας (η αρίθμηση
αρχίζει από το 1) - πλάγια γράμματα - μέγεθος
γραμματοσειράς Times New Roman Greek 11
Εισαγωγή - 1, 2, … (κεφαλαία μαύρο) & 1.1, 1.2…
(κεφαλαία υπογράμμιση) & 1.1.1, 1.1.2…(κεφαλαία
πλάγια), 1.1.1.1, 1.1.1.2… (κεφαλαία) - τα συμπεράσματα
έχουν αρίθμηση κεφαλαίου - παραρτήματα: 1,2,…και
εξής - οι λέξεις που τονίζονται στο κείμενο μπαίνουν με
πλάγια γράμματα
για μεγαλύτερα του Α3 σε ξεχωριστή θήκη στο εσωτερικό
του οπισθόφυλλου, για τα άλλα ελεύθερα
οι τεχνικοί όροι και τα αρκτικόλεξα ορίζονται την πρώτη
φορά που αναφέρονται στο κείμενο
Εισαγωγικά: χρησιμοποιούνται πρώτα τα μονά με τα
διπλά να μπαίνουν στο εσωτερικό διάστημα των μονών
εισαγωγικών - Ημερομηνίες: 1 Ιανουαρίου 1999 - Δεν
μπαίνουν τελείες σε συντομεύσεις και αρκτικόλεξα, π.χ.
ΗΠΑ
τα κύρια ονόματα να αναγράφονται στην πρωτότυπη
γλώσσα τους - οι τοποθεσίες να αναγράφονται στα
ελληνικά, αλλά όχι εξελληνισμένες (δηλαδή, όχι Ιαμαϊκή
αλλά Τζαμάικα, όχι Σίδνεϋ αλλά Σίντνεϊ)
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Παράρτημα 4: Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
“ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ”
Επώνυμο: ………………………………..………………………….…….……
Όνομα: ………………………………..…..………………………………..…

ΠΡΟΣ:
τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αστικές Αναπλάσεις,
Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων»,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Βόλος

Πατρώνυμο: …………………………………………….……………..……
Ημερομηνία Γέννησης: ……………………………..….……..…………
Τόπος Γέννησης: ………………………………….…..……………………
E-mail: …………………………………………………………..…………….….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Οδός:
Αριθ.: …………………………
……………………………..……………...
Πόλη: ……………..…………………….…... Τ.Κ.: ………………………….

Παρακαλώ όπως με συμπεριλάβετε στους
υποψηφίους για την εισαγωγή μου στο
Διατμηματικό
Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, για την
απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο αντικείμενο «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική
Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων».

Νομός: ……………..…………………………. Κιν.: ………………..……….. Επισυνάπτω:
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πτυχιούχος
Τελειόφοιτος 
Τμήματος: …………………………………..…………..………..…………...
Σχολής: ………………………………………….…..…………..…….………

1.
2.

Βιογραφικό Σημείωμα

Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων


3.

Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος

4.

Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής
βαθμολογίας


5.

Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται
από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)


6.

Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας

Πανεπιστημίου: …………………………………………..……...….……
Απόφαση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.:…………………………..…………….…..……
(Για τους τίτλους της αλλοδαπής)
Άλλοι Τίτλοι Σπουδών: …...…………………..…………………………
……………………………………………………………………….………………
…..……………………………………………………………………….…………



Ξένες Γλώσσες: …………………………………………….…………….…
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Ο/Η Αιτών/ Αιτούσα

………………….……… ……/……/2018
(Τόπος)

___________________

(Ημερομηνία)
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Παράρτημα 5: Πίνακας Επιλεγμένων Βιογραφικών Στοιχείων
Ονοματεπώνυμο
Προπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών

Βαθμός Πτυχίου(ων)
Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας
Βαθμός Πτυχιακής εργασίας
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών

Επαγγελματική Θέση και Τομέας
Ενασχόλησης

Σύντομη Περιγραφή
Επαγγελματικής Εμπειρίας

Συνολική Επαγγελματική
Εμπειρία σε μήνες
Επίπεδο Γνώσης Αγγλικής
Γλώσσας / Πτυχίο
Επίπεδο γνώσης άλλων ξένων
γλωσσών
Εμπειρία από συμμετοχή σε
ερευνητικά προγράμματα

Εισηγήσεις σε επιστημονικά
συνέδρια

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά
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