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ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ.Π.Μ.Σ.: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ των Τμημάτων του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: 

•  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

•  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

•  Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

•  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

• Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

• Τμήμα Χημικών Μηχανικών 

• Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
που συνεργάζονται για την οργάνωση και λειτουργία του Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  στο γνωστικό αντικείμενο 
«Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού»  με δύο ειδικεύσεις  

• «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων» και 

• «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών» 
 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο και σκοπός του Προγράμματος 

 Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της Προστασίας, Συντήρησης και 
Aποκατάστασης Μνημείων Πολιτισμού, με δύο κατευθύνσεις: 
 

Α. Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων 

Β. Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών 

 

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η ανάπτυξη της 
έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, η κάλυψη των αναγκών σε διοικητικά, τεχνικά και επιστημονικά 
στελέχη μεταπτυχιακού 

Οι ειδικοί σκοποί της A’ κατεύθυνσης Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών 
Μνημείων είναι η παροχή ειδικής εκπαίδευσης, συμπληρωματικής των βασικών σπουδών, και εξειδικευμένης 
γνώσης, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα για τη μελέτη, συντήρηση, αποκατάσταση και 
αναστήλωση αρχιτεκτονικών μνημείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και για την προστασία και 
αποκατάσταση παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών κέντρων, ιστορικών τοπίων και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους. 

Οι ειδικοί σκοποί της B’ κατεύθυνσης Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και 
Μηχανισμών είναι η παροχή ειδικής εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού 
χαρακτήρα για τη μελέτη, συντήρηση, αποκατάσταση και προστασία έργων τέχνης και μηχανισμών καλλιτεχνικής 
αρχαιολογικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής αξίας  

Η καθοδηγητική φιλοσοφία του ΔΠΜΣ είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά 
θεμέλια, βασικές αρχές, γνώσεις και μεθόδους που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, 
βελτίωση και δημιουργία καινοτομικού πνεύματος, με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών. Βασιζόμενοι σ΄ 
αυτήν τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους που θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη 
έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ. Τμήμα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών σε θέματα της ειδίκευσής τους.  

Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του ΔΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της 
συνεχούς βελτίωσης σε κάθε δραστηριότητα και, κυρίως, στο πρόγραμμα σπουδών, στην εκπαιδευτική 
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διαδικασία, στην έρευνα και στις συνεργασίες με αντίστοιχα Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του 
εξωτερικού. 

Το Δ.Π.Μ.Σ.  «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» οδηγεί μετά από 
επιτυχή περάτωση κύκλου σπουδών, στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής 
ειδικεύσεις: 

 
 1. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων 
 2. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση ΄Εργων Τέχνης και Μηχανισμών 
  
 Η χρονική διάρκεια για την απονομή του  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 
τρία (3) εξάμηνα. 
 

 
Άρθρο 2 

Διάρκεια και εφαρμογή του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
 

To παρόν ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας ισχύει για πέντε (5) έτη από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 
υπό την προϋπόθεση ότι το Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» 
θα λάβει την έγκριση λειτουργίας βάση: 

1.  των διατάξεων του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α . 

2. των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 216772/Ζ1/8-12-2017  (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-
2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών». 

3. των διατάξεων του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της 
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς  και 

4. των διευκρινιστικών εγκυκλίων  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό : α) 
163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα»,  β) 203446/Ζ1/22-11-2017 
«Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017  «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών». 
 

 
Άρθρο 3 

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων 
 

Υποχρέωση των συμμετεχόντων Τμημάτων είναι να παρέχουν το απαραίτητο διδακτικό και λοιπό 
προσωπικό καθώς και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, για την ομαλή και εύρυθμη πραγματοποίηση των 
μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών. 

Τη διοικητική υποστήριξη (επισπεύδον Τμήμα) του Δ.Π.Μ.Σ.  έχει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 
Το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση 

Μνημείων Πολιτισμού»  θα πραγματοποιείται  από τα Τμήματα, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών 
Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης.  

Η υλικοτεχνική ( αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, υπολογιστές κλπ) ανήκουν αποκλειστικά και θα 
διατίθενται από το Δ.Π.Μ.Σ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» και 
επικουρικά ειδικά εργαστήρια από τα επτά (7) Τμήματα που συμμετέχουν.  

 
Άρθρο 4 

Θέματα διδακτικού προσωπικού και μεταπτυχιακών φοιτητών 
 

Οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού»  
προέρχονται  κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων και  από 
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017 . 

Ο μέγιστος αριθμός των εισαγομένων φοιτητών κάθε χρόνο ορίζεται σε πενήντα (50).  
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση  του ΔΠΜΣ είναι:  
α. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. πενταετούς και τετραετούς φοίτησης της ημεδαπής, όπως 
ορίζεται στην απόφαση της Συγκλήτου. 
β. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συγγενούς γνωστικού 
αντικειμένου και αντίστοιχης τεχνολογικής Ειδίκευσης. Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να 
καταλάβουν κατά μέγιστο το 1/10 του συνόλου των εισακτέων και οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν στα 
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δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους αντίγραφο της αίτησής τους προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών 
τους. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου 
κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το ν. 3328/2005 
(Α' 80).    
γ. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ ως υπεράριθμοι, και μόνον ένας ανά ακαδημαϊκή 
περίοδο, εφ' όσον υπηρετούν σε ένα από τα συμμετέχοντα στο ΔΠΜΣ Τμήματα και οι τίτλοι σπουδών τους και το 
έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφή με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Οι υποψηφιότητές τους 
συνεξετάζονται με αυτές των υπολοίπων υποψηφίων και με τα ίδια κριτήρια  
 

 
Άρθρο 5 

Συγκρότηση Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) και Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). 
 

Αρμόδιο όργανο για την  οργάνωση και λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η επταμελής (7) Ειδική Διατμηματική 
Επιτροπή με διετή θητεία.  

Στην ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Αναλυτικά 1 μέλος 
ΔΕΠ από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 1 μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 1 μέλος ΔΕΠ 
από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, 1 μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 1 
μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και εκ περιτροπής ανά έτος 1 
μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 1 μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης. 

Επιπλέον στην ΕΔΕ συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ., που εκλέγονται από 
τους φοιτητές του οικείου προγράμματος για ετήσια θητεία. 

Η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων,  οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία.  
 

 
Άρθρο 6 

Ορισμός Διευθυντή Δ.Π.Μ.Σ. 
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 

του Ν. 4485/2017 και έχει διετή θητεία. Ο Διευθυντής προέρχεται από το  επισπεύδον Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών  είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και προεδρεύει αυτής. 

Σε ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από 
αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε.  Πρόεδρος ή και Διευθυντής  αναλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. από άλλο Τμήμα από 
αυτό που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ.. 
 

 
Άρθρο 7 

Τύπος του χορηγούμενου τίτλου ΔΜΣ 
Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται από το 

Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού». 
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του  Δ.Π.Μ.Σ. Στο Δίπλωμα 

αναγράφονται τα Τμήματα ή και τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ, και τα τυχόν 
εμβλήματα των ιδρυμάτων, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός 
πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και ο 
χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα. 

Επιπλέον του  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του 
Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄)], το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο 
που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο 
και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο 
σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα. 
 

 
Άρθρο 8 

Πόροι- Χρηματοδότηση του Δ.Π.Μ.Σ. 

Τα έσοδα του ΔΠΜΣ προέρχονται από:  

α) από τέλη φοίτησης  

β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του Δημόσιου Τομέα, όπως οριοθετείται στην 

περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) ή του ιδιωτικού τομέα 
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γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, 

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα 

ε) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ 

και τυχόν πιστώσεις από  

α) τον προϋπολογισμό του ΑΠΘ και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του Τμημάτων  

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
. 

 
 

Άρθρο 9 
Γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών   

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική. 
Η γλώσσα εκπόνησης των  μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών θα είναι η ελληνική, όπως θα ορίζεται 

και θα διευκρινίζεται στη πράξη ίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ενώ θα 
κατατίθεται και μία περίληψη σε μία από τις  ξένες γλώσσες (πλην της γλώσσας εκπόνησης της εργασίας). 
 

 
Άρθρο 10 

Λοιπές Διατάξεις 
Όσα θέματα αφορούν την ειδικότερη οργάνωση και λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία, Συντήρηση 

και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» καθορίζονται στον οικείο εσωτερικό κανονισμό μεταπτυχιακών 
σπουδών ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Το παρόν πρωτόκολλο υπογράφουν οι κ.κ.: 
 

α/α Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα Τμήμα/Ιδρυμα Υπογραφή 

1. Πάκα Αλκμήνη, Πρόεδρος 
Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών 

 

2. 
Πρίνος Παναγιώτης, 
Πρόεδρος 

Πολιτικών Μηχανικών 

 

3. 
Τοκμακίδης Κωνσταντίνος, 
Πρόεδρος 

Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών 

 

4. 
Παπαγιάννης Γρηγόριος, 
Πρόεδρος 

Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών 

 

5. 
Σεφερλής Παναγιώτης, 
Πρόεδρος 

Μηχανολόγων 
Μηχανικών 

 

6. 
Ζασπάλης Βασίλειος, 
Πρόεδρος 

Χημικών Μηχανικών 

 

7. 
Παπαδοπούλου Ελένη, 
Πρόεδρος 

Μηχανικών Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης 

 

 


