
 

                     Αρτιηέκηονας Μητανικός 
 
Αρτιηεκηονική είλαη ηόζν ε ηέρλε όζν θαη ε επηζηήκε ηνπ ζρεδηαζκνύ (κε ηελ έλλνηα 
ηεο κειέηεο, όρη κόλν ηνπ γξαθηθνύ ζρεδίνπ) θαη ηεο πινπνίεζεο θηηξίσλ.  Έλαο πην 
γεληθόο νξηζκόο ζα πεξηειάκβαλε ην ζρεδηαζκό όισλ ησλ θηηζηώλ ππνδνκώλ ζην 
πεξηβάιινλ, από ην καθξνζθνπηθό επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνύ πόιεσλ σο ην 
κηθξνζθνπηθό ηνπ ζρεδηαζκνύ επίπισλ θαη πξντόλησλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Η 
αξρηηεθηνληθή πεξηιακβάλεη όρη κόλν ην ζρεδηαζκό αιιά θαη ην πξντόλ ηεο 
πινπνίεζεο. Δηπκνινγηθά, ν όξνο πξνέξρεηαη από ην ειιεληθό αρχή θαη τέχνη - 
τεκτονική (θαηαζθεπή/δεκηνπξγία).  

 

Λέγεηαη όηη ε αξρηηεθηνληθή νθείιεη λα 
εμηζνξξνπεί θαη λα ζπληνλίδεη κε βάζε 
απηά ηα ηξία ζηνηρεία, ρσξίο θαλέλα λα 
ππεξβαίλεη ηα άιια. Έλαο πην 
ζύγρξνλνο νξηζκόο, από κία 
δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία ζα δηέθξηλε 
ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα όια ηα ππόινηπα 
θξηηήξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θαιαηζζεζίαο θαη ινηπώλ ςπρνινγηθώλ 
παξαγόλησλ. Η αξρηηεθηνληθή 
πεξηιακβάλεη έλα επξύηεξν πεδίν 
γλώζεσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηζηνξία, 
θνηλσληθέο επηζηήκεο, νηθνλνκία, 
πνιηηηθή, ηέρλε, ηερλνινγία, θηινζνθία, 
θπζηθέο επηζηήκεο, θ.α. 
Φξεζηκνπνηώληαο ηα ιόγηα ηνπ 
Βηηξνύβηνπ, κπνξεί λα εηπσζεί όηη ε 
"αξρηηεθηνληθή είλαη ε επηζηήκε ε νπνία 
αλέξρεηαη εθ άιισλ επηζηεκώλ, 
πιαηζησκέλε από πινύζηα γλώζε". 
Τνλίδεη επίζεο όηη ν αξρηηέθηνλαο πξέπεη 
λα είλαη βαζύο γλώζηεο ζεκάησλ όπσο ε 
κνπζηθή, ε αζηξνλνκία θ.α... 
 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο αξρηηέθηνλαο κεραληθόο έρεη σο αληηθείκελν απαζρόιεζεο ηηο πεξηoρέο ηoπ 
αξρηηεθηoληθoύ θαη αζηηθoύ ζρεδηαζκoύ, ηεο ζπληήξεζεο θαη απoθαηάζηαζεο, ηoπ 
ζρεδηαζκoύ ηoπίoπ θαη πεξηβάιιoληoο, θαη ηoπ πoιεoδoκηθoύ θαη ρσξoηαμηθoύ 
ζρεδηαζκoύ, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ κε πξαθηηθέο, ρξήζηκεο 
θαη αηζζεηηθά ηθαλνπνηεηηθέο ιύζεηο. Μειεηά θαη ζρεδηάδεη ηε δηακόξθσζε ηνπ 
εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ησλ θηηξίσλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε ζρεηηθή 
λνκνζεζία, ζπλεξγαδόκελνο κε ηνλ πνιηηηθό κεραληθό, ηνλ ηνπνγξάθν, ην 
κεραλνιόγν κεραληθό. 
 
Σσνθήκες Εργαζίας: 
Δξγάδεηαη ζε ζπλζήθεο γξαθείνπ, όπνπ κειεηά θαη ζρεδηάδεη έλα έξγν πξηλ απηό 
πινπνηεζεί. Δπίζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξεπξίζθεηαη θαη λα επηβιέπεη ηηο 
εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζε εζσηεξηθνύο ή εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 
 



 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Η ζρεδηαζηηθή ηθαλόηεηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαιιηηερληθή επαηζζεζία θαη ηε 
δεκηνπξγηθή θαληαζία είλαη απαξαίηεηα πξνζόληα γηα ηνλ αξρηηέθηνλα κεραληθό. 
Πξέπεη, όκσο, λα ιακβάλεη πάληα ππόςε ηνπ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ ηνπ θαη 
θπξίσο λα δείρλεη επαηζζεζία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 
 
Σποσδές: 
Τα Τκήκαηα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ αλήθνπλ ζην 4ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν 
Τερλνινγηθώλ Δπηζηεκώλ (πξόζβαζε από ζεηηθή ή ηερλνινγηθή θαηεύζπλζε α. 
Τερλνινγίαο θαη Παξαγσγήο β. Πιεξνθνξηθήο θαη Υπεξεζηώλ, ρσξίο απώιεηα κνξίσλ) 
θαη γηα ηελ εηζαγσγή, απαηηείηαη επηπιένλ ε εμέηαζε ζηα εηδηθά καζήκαηα Διεύζεξν 
Σρέδην θαη Γξακκηθό Σρέδην. Οη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Τκήκα Αξρηηεθηόλσλ 
Μεραληθώλ δηαξθνύλ δέθα (10) εμάκελα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 
εθπόλεζε Δξεπλεηηθήο θαη Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαη νδεγνύλ ζε εληαίν δίπισκα 
αξρηηέθηνλα κεραληθνύ (Δπηπέδνπ 5+). Απνζθνπνύλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη πςειή 
θαηάξηηζε κε γλώζεηο, πνπ θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα ζεκάησλ ηεο ηέρλεο, ηεο 
ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο, ζπλδένληαο ηε ζεσξία κε ην ζρεδηαζκό θαη παξέρνληαη 
από ηα αληίζηνηρα Τκήκαηα ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ (Αζήλα), ηνπ 
Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο, ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (Βόινο), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (Ξάλζε), ηνπ 
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (Φαληά). Δπίζεο, ζπνπδέο παξέρνληαη θαη ζην Τκήκα 
Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ (πξνο ην παξόλ πξνζθέξεηαη σο 
πξόγξακκα ηνπ Τκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο) , κε 
θξηηήξην ην γεληθό βαζκό πξόζβαζεο ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ ζε πνζνζηό κέρξη 
10% απνθνίησλ ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ Κππξίσλ πνπ δηακέλνπλ κόληκα ζηελ Διιάδα. 
Ο πηπρηνύρνο Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, µεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδώλ ηνπ, µπνξεί λα 
ζπλερίζεη γηα ηελ απόθηεζε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ, είηε ζηα ΑΔΙ ηεο Διιάδαο 
είηε ζε Παλεπηζηεµηαθά Ιδξύκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ. Τν Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν θαη 
νη Πνιπηερληθέο ζρνιέο ηεο Διιάδαο, ζεσξνύλ όηη ην πηπρίν πνπ ρνξεγνύλ θαηά ηνλ 
θαλνληθό θύθιν ζπνπδώλ, πεληαεηνύο θνίηεζεο ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο θαη 
δηπισµαηηθήο εξγαζίαο, ηζνδπλαµεί µε M.Sc. (Master). Γη απηό ην ιόγν, ηα 
πεξηζζόηεξα Πνιπηερληθά ηµήµαηα έρνπλ νξγαλώζεη µεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, νη 
νπνίεο νδεγνύλ απεπζείαο ζηελ απόθηεζε Γηδαθηνξηθνύ δηπιώµαηνο. 
Δλδεηθηηθά, ην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ ΔΜΠ, πξνζθέξεη ηξεηο 
θαηεπζύλζεηο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, ζηα αληηθείκελα “Σρεδηαζκόο - Φώξνο – 
Πνιηηηζκόο”, “Πνιενδνκία θαη Φσξνηαμία” θαη “Πξνζηαζία Μλεκείσλ”, ελώ ην ηκήκα 
ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, πξνζθέξεη δηαηκεκαηηθά 
πξνγξάκκαηα, πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο, 
ζηα αληηθείκελα “Αξρηηεθηνληθή Τνπίνπ”, “Πξνζηαζία, Σπληήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε 
Έξγσλ Πνιηηηζκνύ” (κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηελ εθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 
κε δύν θαηεπζύλζεηο: α. Πξνζηαζία, Σπληήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Αξρηηεθηνληθώλ 
Μλεκείσλ, β. Πξνζηαζία, Σπληήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Έξγσλ Τέρλεο θαη 
Μεραληζκώλ) θαη ην δηαπαλεπηζηεκηαθό πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ 
“Μνπζεηνινγίαο“. κε δηεηή θνίηεζε. Σην Τκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηεο 
Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο δίλεηαη δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ζε Γηπισκαηνύρνπο 
Μεραληθνύο, ησλ ΑΔI ηεο ρώξαο, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ ρσξώλ, θαζώο 
θαη ζε Πηπρηνύρνπο ΑΔI ή ΤΔI δηαθνξεηηθώλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ, εηδηθνηήησλ θαη 
γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ. 
 

Πηγές:  

http://epagelmata.oaed.gr/   

 www.wikipedia.com 

 

http://epagelmata.oaed.gr/
http://www.wikipedia.com/

