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Απόφαση 70400/B7 (2)/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 70400/B7 (2)/2009
Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τίτλο «Πολεοδοµία −
Χωροταξία»
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Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας µε τίτλο «Πολεοδοµία − Χωροταξία»
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 1258/25 Ιουνίου 2009)

Άρθρο 2
Αντικείµενο – Σκοπός
Το ΠΜΣ «Πολεοδοµία−Χωροταξία» λειτουργεί συµπλη−
ρωµατικά ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που πα−
ρέχει το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ολοκληρώνοντας ακα−
δηµαϊκά τις δύο από τις τρεις συνιστώσες του διπλώ−
µατος που παρέχει το Τµήµα, και καλύπτοντας παράλ−
ληλα ένα σχετικό κενό που υπάρχει στην παρεχόµενη
τριτοβάθµια εκπαίδευση στη χώρα. Στο πλαίσιο των
γενικότερων στόχων των ΠΜΣ του Πανεπιστηµίου Θεσ−
σαλίας, το ΠΜΣ «Πολεοδοµία−Χωροταξία» έχει σαφώς
χαρακτήρα προγράµµατος εµβάθυνσης. Αποβλέπει στην
περαιτέρω εξειδίκευση σε θέµατα χωρικού σχεδιασµού
επιστηµόνων που διαθέτουν ήδη σηµαντικές γνώσεις
στα πεδία της χωροταξίας και της πολεοδοµίας, και
ενδιαφέρονται τόσο για τη βελτίωση τόσο των επαγ−
γελµατικών τους δεξιοτήτων όσο και των ερευνητικών
τους προοπτικών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης
(Μ∆Ε) «ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ − ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ».
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ιδίως το άρθρο 6,
παραγρ.3), ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16.7.2008 «Θεσµικό πλαίσιο
για τις µεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε µε
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177,
τ.Α΄, 25.8.2008).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄,
2.8.2005) «∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών µονάδων − Παράρτηµα διπλώµατος».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Την υπ’ αριθµ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/τ.Β΄/21.1.2009)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων».
5. Το απόσπασµα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Μηχανικών Χωροτα−
ξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
(συνεδρία 110/11.2.2009).
6. Το απόσπασµα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (συνεδρία
αριθµ. 5/27.2.2009).
7. Τη συνοπτική παρουσίαση της Έκθεσης Εσωτερικής
Αξιολόγησης του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανε−
πιστηµίου Θεσσαλίας, όπως αυτή συζητήθηκε από τη
ΜΟ.∆Ι.Π. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στην 1η/26.2.2009
συνεδρίασή της.
8. Το γεγονός ότι από το 2009−2010 διακόπτεται η
λειτουργία του ΠΜΣ «Χωροταξία, Πολεοδοµία και Ανά−
πτυξη» στο οποίο το υπό έγκριση Πρόγραµµα αποτε−
λούσε κατεύθυνση.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε για το ακαδηµαϊκό έτος 2009–2010 τη λει−
τουργία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Τµήµατος Μηχανικών Χωρο−
ταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ως εξής:

το οποίο διέπεται από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008.

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσα−
λίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος
2009−2010 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
µε γνωστικό αντικείµενο «ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ»,

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί µετά από ανοικτή προκή−
ρυξη και επιλογή απόφοιτοι των ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής
µε προπτυχιακές σπουδές σε αντικείµενα που έχουν
συνάφεια µε αυτό του προσφερόµενου προγράµµα−
τος, τα οποία είναι τα εξής: Μηχανικών Χωροταξίας
Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικών
Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανι−
κών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος, ∆ιαχεί−
ρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Γεωγραφίας,
Ανθρωπογεωγραφίας, και Περιφερειακής Οικονοµικής
Ανάπτυξης.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια των σπουδών µε πλήρη παρακο−
λούθηση είναι δύο (2) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Η ελάχιστη
χρονική διάρκεια των σπουδών στην περίπτωση µερι−
κής παρακολούθησης, είναι τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά
εξάµηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραµµα Μαθηµάτων
Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση
και κάθε άλλου είδους δραστηριότητες για την απονοµή
του κατά το άρθρου 3 τίτλου ορίζονται ως εξής:
1. Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει δύο (2) εξάµηνα.
2. Κάθε εξάµηνο µαθηµάτων περιλαµβάνει κατ’ ελάχι−
στο 13 πλήρεις εκπαιδευτικές εβδοµάδες.
3. Τα µαθήµατα χωρίζονται σε υποχρεωτικά (Υ) και
επιλογής (Ε).
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Σπουδών του ΠΜΣ και τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στην λειτουργία του ΠΜΣ συµµετέχουν µέλη ∆ΕΠ
του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και µέλη ∆ΕΠ
άλλων Τµηµάτων του ιδίου ιδρύµατος και άλλων ΑΕΙ
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρ−
θρου 5 του ν. 3685/2008.
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4. Η δήλωση µαθηµάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε
εξάµηνο. Το µάθηµα επιλογής οι φοιτητές το επιλέγουν
από ένα κατάλογο τριών τουλάχιστον προσφεροµένων
µαθηµάτων.
5. Η διάρκεια διδασκαλίας κάθε µαθήµατος ορίζεται
σε τρεις πλήρεις ώρες ανά εβδοµάδα.
6. Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο Μ∆Ε
γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Α ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ
Υποχρεωτικό
(Y) /
Επιλογής (Ε)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECTS
ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ (Υ) 6 ECTS
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Υ) 6 ECTS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Υ) 6 ECTS
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ (Υ) 6 ECTS
ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Υ) 6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS
Β ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ
Υποχρεωτικό
(Y) /
Επιλογής (Ε)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECTS
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
(Υ) 6 ECTS
ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ −
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(Υ) 7 ECTS
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 (Ε) 3 ECTS
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 (Ε) 3 ECTS
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 11 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS
Κατάλογος µαθηµάτων επιλογής (Β΄ Εξαµήνου)
1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
2. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
4. ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6. ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩ−
ΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
8. ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ
9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδοµή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιµοποιηθούν
οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο
εξοπλισµός και η διοικητική δοµή του Τµήµατος Μη−
χανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης. Τα Εργαστήρια του Τµήµατος καθώς και οι
βιβλιοθήκες του Πανεπιστηµίου υποστηρίζουν µε τον
εξοπλισµό τους το ΠΜΣ.

Άρθρο 10
∆ιάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ εγκρίνεται για να λειτουργήσει το ακαδηµαϊκό
έτος 2009−2010, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα
συνέχισης λειτουργίας του, σύµφωνα µε τα προβλεπό−
µενα στο ν. 3685 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄).
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Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται
συνολικά σε 39.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
α) Ανθρώπινο δυναµικό 26.000 ευρώ
β) ∆απάνες µετακινήσεων 4.500 ευρώ
γ) ∆απάνες για δηµοσιεύσεις, αναλώσιµα,
και άλλες προµήθειες 4.000 ευρώ
δ) ∆απάνες για υποτροφίες, συνέδρια, κ.λπ. 4.500 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 39.000 ευρώ
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τις
εξής πηγές χρηµατοδότησης:
− ∆ίδακτρα που καταβάλουν µε την έναρξη του εξα−
µήνου οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ και καθορίζονται µε
απόφαση της Σ.Ε.Σ. του οικείου Ιδρύµατος, µετά από
γνώµη της ΓΣΕΣ του Τµήµατος.
− Έσοδα από ερευνητικά, επιµορφωτικά και άλλα χρη−
µατοδοτούµενα προγράµµατα του ΤΜΧΠΠΑ.

Άρθρο 7
Αριθµός εισακτέων
Ο µέγιστος αριθµός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών
στο ΠΜΣ ανέρχεται σε 20 άτοµα Καθ’ υπέρβαση του
προβλεπόµενου αριθµού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί
στο ΠΜΣ υπότροφοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 4, παρ. 3 του ν. 3685/2008.
Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την εισαγωγή των φοι−
τητών ορίζονται από τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέµατα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρµόδια όργανα, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ

