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(πριν από 4000 χρόνια)

«Αν για οποιαδήποτε λόγο ένα κτήριο καταρρεύσει 

προκαλώντας το θάνατο του ιδιοκτήτη ή του γιού του 

τότε ο κτίστης ή ο γιός του θα θανατωθούν. 

Αν σκοτωθεί ο σκλάβος του ιδιοκτήτη θα του δοθεί ένας 

σκλάβος ίσης αξίας.

Αν καταστραφούν άλλα υπάρχοντα, θα 

αντικατασταθούν με έξοδα του κτίστη» 



Ορισμός
 Ο όρος πολιτικός μηχανικός εισήχθη μετά τους πολέμους 

του Ναπολέοντα. Μέχρι τότε υπήρχαν μόνο οι μηχανικοί 
από το σώμα του μηχανικού του στρατού. Το σώμα αυτό 
υπήρξε εξαιρετικά δραστήριο και επιτυχές και γι' αυτό 
τον λόγο αποφασίστηκε να μεταφερθεί η τεχνογνωσία 
και η εμπειρία του στους κλασικούς ακαδημαϊκούς 
κύκλους. Οι μηχανικοί που αποφοιτούσαν από τα μη 
στρατιωτικά πανεπιστήμια ονομάστηκαν «πολιτικοί» 
μηχανικοί ώστε να διακρίνονται από τους μηχανικούς 
του στρατού.



 Σκοπός είναι η ανάπτυξη τεχνικών - κοινωνικών 
υποδομών για να βελτιωθεί η ποιότητας ζωής των μελών 
μιας κοινωνίας.

 Τα έργα του φάσματος ενός πολιτικού μηχανικού είναι 
ένας ευρύς τομέας που εξετάζει τον προγραμματισμό, 
κατασκευή, συντήρηση δομικών κατασκευών, ή 
δημόσιων έργων, δεδομένου ότι συσχετίζονται με το 
έδαφος, το νερό, ή τον πολιτισμό



ΓΕΝΙΚΑ
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι ένα από τα 42 

τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, του μεγαλύτερου πανεπιστημιακού 
ιδρύματος της χώρας. Οργανικά ανήκει στην 
Πολυτεχνική Σχολή, την οποία συγκροτούν συνολικά 7 
τμήματα και της οποίας το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
αποτελεί το αρχαιότερο και μεγαλύτερο τμήμα, τόσο 
από πλευράς προσωπικού και κτιριακού δυναμικού, όσο 
και από πλευράς φοιτητών. 

Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1955 με το διάταγμα 3422 
και άρχισε αμέσως να λειτουργεί από την ακαδημαϊκή 
χρονιά 1955 - ’56.
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Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών

Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, 
Διαχείρισης έργων & Ανάπτυξης

Τομέας Γεωτεχνικής 
Μηχανικής

Τομέας Υδραυλικής και 
Τεχνολογίας 

Περιβάλλοντος

Οι σπουδές του Πολιτικού Μηχανικού στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Στους τομείς υπάγονται  20 νομοθετημένα εργαστήρια



* Οι σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών διαρκούν

5 έτη, διαρθρώνονται σε 10 εξάμηνα και θεωρούνται

προχωρημένες σπουδές ενός ενιαίου και αδιάσπαστου

κύκλου σπουδών.

* Σύμφωνα με το νόμο, οι σπουδές δεν μπορούν να

υπερβούν τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται

για τη λήψη του διπλώματος,προσαυξημένο κατά 4

* Με απλά λόγια, οι σπουδές δεν μπορούν να υπερβούν

τα 5+2=7 έτη.
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Για την απόκτηση του Διπλώματος του Τμήματος Πολιτικών

Μηχανικών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν

και να εξεταστούν με επιτυχία σε:

60 ( 57)μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον

300 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Τα 44 από τα μαθήματα ανήκουν στο πρόγραμμα κορμού

και τα 16 στο πρόγραμμα επιλογών.
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Τα γνωστικά αντικείμενα & μαθήματα κάθε Τομέα (και
αντίστοιχων Εργαστηρίων), βρίσκονται αναλυτικά στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ:

http://www.civil.auth.gr/
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Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών συμμετέχει ενεργά από

το ακαδημαϊκό έτος 1989-’90 στα εκπαιδευτικά

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας

στην αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών στις χώρες

που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά. 

11



.

Με στόχο την εμβάθυνση των γνώσεων των αποφοίτων πολιτικών

μηχανικών σε ιδιαίτερους τομείς του επιστημονικού του χώρου,

λειτουργούν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών επίσης τα

προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Ειδικότερα, αυτά είναι:

1. Το πρόγραμμα οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών

που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος και λειτουργεί

από το ακαδημαϊκό έτος 1995 - ’96
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ



2. Τρία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν

στην απόκτηση διπλώματος ειδίκευσης με τίτλους:

2α. «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων» (Α.Σ.Τ.Ε.) που λειτουργεί

από το ακαδημαϊκό έτος 1998 - ’99,

2β. «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Π.Π.Β.Α.), που

λειτουργεί επίσης από το ακαδημαϊκό έτος 1998 - ’99 

2γ. «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων» (Δ.Δ.T.E.), που λειτουργεί από

το ακαδημαϊκό έτος 2006 - ’07.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας

• Πολεοδομία, έλεγχος μελετών
• Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και 

Νομών, επίβλεψη έργων
• Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείων, 

επίβλεψη έργων
• Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων 

Έργων (ΠΑΘΕ, Αεροδρόμια κ.λ.π.)
• Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας (π.χ. 

ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εγνατία Οδός κ.λ.π.)
• ΑΕΙ-ΤΕΙ, Ακαδημαϊκή καριέρα
• Λύκεια, Εκπαιδευτική καριέρα

• Ανεξάρτητος Μελετητής και 
Επιβλέπων 

• Ανεξάρτητος Κατασκευαστής 
• Μέλος ευρύτερου μελετητικού 

γραφείου (οργανωμένο πολυμελές 
γραφείο μελετών και επιβλέψεων)

• Μέλος κατασκευαστικής εταιρείας 
(Διοίκηση έργου, Εργοταξιάρχης, 
Εργοταξιακός Μηχανικός κ.λ.π.)

• Επιχειρηματίας (παραγωγή και 
εμπορία υλικών και έργων,  
εργοστάσιο προκατασκευής κ.λ.π.)



Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή νέων δημόσιων και 
ιδιωτικών κοινών οικοδομικών έργων 

Ομοίως ειδικών οικοδομικών έργων (γέφυρες, προκατ. κτίρια, 
αποθήκες, χώροι μεγάλων ανοιγμάτων κ.λ.π.)

Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή εργασιών Επισκευής, 
ενίσχυσης και συντήρησης υφισταμένων κατασκευών 

(συνήθη, ιστορικά, διατηρητέα, μνημεία)
Εκπόνηση ειδικών αντισεισμικών μελετών (σεισμική μόνωση, 

συστήματα απόσβεσης ενέργειας κ.λ.π.)
Υπόγεια έργα (σήραγγες, ειδικές θεμελιώσεις κ.λ.π.) 

Υδραυλικά έργα (δεξαμενές, ύδρευση – αποχέτευση κ.λ.π.) 
Συγκοινωνιακά έργα (δρόμοι, τεχνικά έργα υποδομής κ.λ.π.)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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