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Παρουσίαση και Ανάλυση του Νέου Πενταετούς  
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

της Σχολής Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. 

1. Ιστορικό Μετεξέλιξης του Προγράμματος Σπουδών σε 5ετές 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής άλλαξε τον Ιούνιο του 2019 μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
βάσει της δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 66 του νόμου 4610 (7/5/2019). Το νέο πρόγραμμα 
επικυρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση υπ’ Αριθμ. 93941 /Ζ1 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με Αρ. 
Φύλλου 2356 (Τεύχος Β’) της 18 Ιουνίου 2019. Σύμφωνα με αυτή, η διάρκεια του πρώτου κύκλου 
σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το εγκεκριμένο νέο πρόγραμμα σπουδών 
τίθεται σε ισχύ από την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020. 

Το νέο πρόγραμμα οδηγεί σε 5ετή πανεπιστημιακό τίτλο των 300 πιστωτικών μονάδων. Αποτελεί 
μετεξέλιξη του 4ετούς προγράμματος του ΠΑ.Δ.Α. του 2018 και είναι δομημένο στη λογική αυτού. 
Το πρόγραμμα εκείνο ήταν των 240 πιστωτικών μονάδων, αλλά παρά ταύτα αποτελούσε ένα πλήρες 
πρόγραμμα πολιτικού μηχανικού, συνεκτικό, διεθνών προδιαγραφών και ταυτόχρονα προσαρμο-
σμένο στη φιλοσοφία των ελληνικών πολυτεχνικών 5ετών προγραμμάτων. Το 4ετές πρόγραμμα είχε 
49 μαθήματα για την απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου, εκ των οποίων τα 40 ήταν κορμού και τα 
υπόλοιπα 9 προσφερόντουσαν σε κάθε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα των τεσσάρων κατευθύν-
σεων πολιτικού μηχανικού, που συγκεκριμένα είναι: τα Δομοστατικά Έργα, τα Γεωτεχνικά Έργα, τα 
Υδραυλικά Έργα και τα Συγκοινωνιακά Έργα. Το σύνολο των προσφερόμενων τίτλων μαθημάτων 
ήταν 81, η πτυχιακή εργασία είχε 15 ECTS και δεν προσφερόταν πρακτική άσκηση. 

Τον Ιούνιο του 2019 βάσει του 4ετούς αυτού προγράμματος, το Τμήμα διαμόρφωσε ένα εξίσου 
συνεκτικό και ποιοτικό 5ετές πρόγραμμα σπουδών Πολιτικού Μηχανικού Για τη σύνταξη αυτού 
ακολουθήθηκαν διεθνείς προδιαγραφές και εμπειρίες, επιδιώχθηκε το περιεχόμενο σπουδών να 
είναι παρόμοιο με αυτό καταξιωμένων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων αντίστοιχης διάρκειας, αλλά κυρίως 
να βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τα 5ετή προγράμματα σπουδών των πολυτεχνικών σχολών 
της χώρας. Στόχος ήταν να διασφαλιστεί, ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι 
απόφοιτοι θα έχουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση, με υψηλή 
επάρκεια, του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού. Το πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται με 
την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. 

2. Περιγραφή και Κύρια Χαρακτηριστικά του Νέου 5ετούς Προγράμματος Σπουδών 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου αυτού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ) δίνονται 
στα ακόλουθα σημεία: 

• Η διάρκεια σπουδών είναι 5 έτη, δηλαδή 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα (το προηγούμενο πρό-
γραμμα σπουδών είχε διάρκεια 4 ετών). 

• Στο 7ο εξάμηνο επιλέγεται μία από τις τέσσερες κατευθύνσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα 
βασικά γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού. Η εμβάθυνση στην κάθε 
κατεύθυνση διαρκεί 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και αυτές, συγκεκριμένα, είναι: 
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 η κατεύθυνση των Δομοστατικών Έργων,  

 η κατεύθυνση των Γεωτεχνικών Έργων,  

 η κατεύθυνση των Υδραυλικών Έργων και  

 η κατεύθυνση των Συγκοινωνιακών Έργων. 

• Τα τελευταία δύο εξάμηνα, το 9ο και το 10ο, εκπονείται διπλωματική εργασία, η οποία αντι-
στοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (στο προηγούμενο ΠΠΣ η πτυχιακή εργασία ήταν 15 ECTS). 

• Ο τίτλος σπουδών, που απονέμεται, αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ το 
πρόγραμμα του 2018 αντιστοιχούσε σε 240 ECTS. Η βάση υπολογισμού για όλα τα προγράμ-
ματα σπουδών είναι οι 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο. 

• Ανεξάρτητα από την επιλογή κατεύθυνσης στο 7ο εξάμηνο, η επιτυχής ολοκλήρωση του νέου 
5ετούς προγράμματος σπουδών οδηγεί στην απονομή τίτλου, στον οποίο θα αναγράφεται 
«Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού» χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στην εξειδίκευση, που απορ-
ρέει από την επιλεγμένη κατεύθυνση μαθημάτων. Όλοι, επομένως, οι απόφοιτοι παίρνουν το 
ίδιο ακριβώς δίπλωμα και μόνο η αναλυτική βαθμολογία με τους τίτλους μαθημάτων θα 
καταδεικνύουν την κατεύθυνση που είχε επιλεγεί και κατά συνέπεια την εξειδίκευση. Τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα δεν συναρτώνται με την εσωτερική κατεύθυνση μαθημάτων. 

• Τα προσφερόμενα μαθήματα στο νέο πρόγραμμα σπουδών είναι συνολικά 93, ενώ στο 
πρόγραμμα του 2018 ήταν 81. 

• Το δίπλωμα πολιτικού μηχανικού απονέμεται με την επιτυχή ολοκλήρωση 61 μαθημάτων 
(στο προηγούμενο ΠΠΣ ήταν 49 μαθήματα) και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας. 

• Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 Μαθήματα κορμού, είναι υποχρεωτικά και εμφανίζονται σε όλα τα εξάμηνα σπουδών 
εκτός από το 10ο εξάμηνο. Τα μαθήματα κορμού είναι συνολικά 48, ενώ στο 4ετές πρό-
γραμμα ήταν 40. Ένα μόνο από αυτά, στο 2ο εξάμηνο, προκύπτει ως κατ’ επιλογή υποχρε-
ωτικό ανάμεσα στα δύο μαθήματα CE0270 Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία και 
CE0280 Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό. 

 Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, προσφέρονται σε κάθε μια από τις τέσσερες 
κατευθύνσεις και είναι διαφορετικά για κάθε κατεύθυνση. Τα μαθήματα αυτά για την 
κάθε κατεύθυνση είναι συνολικά 9 και αυτά τα ίδια με το γνωστικό τους αντικείμενο 
διαμορφώνουν την κάθε μία κατεύθυνση και τον τίτλο της. 

 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, προσφέρονται σε κάθε μια από τις 
τέσσερες κατευθύνσεις και είναι ένα σε κάθε εξάμηνο, δηλαδή από το 7ο έως και το 10ο 
εξάμηνο. Τα μαθήματα αυτά, επομένως, είναι συνολικά 4 ανά κατεύθυνση και κάθε ένα 
από αυτά επιλέγεται από συγκεκριμένη ομάδα μαθημάτων, που περιλαμβάνει 3 ή 4 
μαθήματα της ίδιας ή και άλλης κατεύθυνσης. 

Επομένως, το σύνολο των 61 μαθημάτων για απόκτηση διπλώματος συντίθενται από τα 48 
υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και τα 13 μαθήματα κατεύθυνσης, τα οποία αποτελούνται 
από τα 9 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης και τα 4 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα 
κατεύθυνσης. Στο 4ετές πρόγραμμα, τα μαθήματα κορμού ήταν 40 και τα μαθήματα κατεύ-
θυνσης ήταν 9, οπότε αυξήθηκαν κατά 8 τα πρώτα και 4 τα δεύτερα (σύνολο 12). 
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• Σε αντίθεση με το 4ετές πρόγραμμα σπουδών, το 5ετές προσφέρει πλέον Πρακτική Άσκηση, η 
οποία είναι προαιρετική και έχει διάρκεια 4 μηνών. Επιλέγεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών και 
μπορεί να πραγματοποιηθεί στο διάστημα μεταξύ των μηνών Μαρτίου και Οκτωβρίου. Όμως, 
προτιμότερο είναι στο διάστημα αυτό να αξιοποιούνται οι καλοκαιρινοί μήνες, μεταξύ των 
εξεταστικών του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, ώστε να μη διαταράσσεται η παρακολούθηση των 
μαθημάτων. Οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στην πρακτική άσκηση είναι 8 (οκτώ) και 
η επιτυχής ολοκλήρωσή της οδηγεί σε απαλλαγή από δύο μαθήματα. Αυτά, στην κατεύθυνση 
μαθημάτων που έχει επιλέξει ο φοιτητής, είναι αντίστοιχα τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθή-
ματα της κατεύθυνσης αυτής στο 8ο και 9ο εξάμηνο. 

3. Παρουσίαση Μαθημάτων Κορμού, Πρακτικής Άσκησης και Διπλωματικής Εργασίας 
του Νέου 5ετούς Προγράμματος Σπουδών 

3.1 Απαιτούμενα μαθήματα για απόκτηση Διπλώματος 

Τα προσφερόμενα μαθήματα του νέου ΠΠΣ είναι συνολικά 93. Επιπλέον αυτών, παρέχεται η δυνα-
τότητα επιλογής, προαιρετικά, της Πρακτικής Άσκησης και εκπονείται υποχρεωτικά Διπλωματική 
Εργασία. Τα απαιτούμενα μαθήματα για την απόκτηση του Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού 
είναι 61, καθώς και η ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας. Από αυτά 48 είναι υποχρεωτικά 
μαθήματα κορμού, τα 9 είναι υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης που έχει επιλεγεί στο 7ο 
εξάμηνο και τα 4 είναι τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης (ένα στα εξάμηνα 
7 έως και 10). 

3.2 Κωδικοποίηση μαθημάτων 

Κάθε μάθημα του νέου 5ετούς προγράμματος σπουδών φέρει τετραψήφιο κωδικό αριθμό και καθο-
ρίζεται μονοσήμαντα από αυτόν. Τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού διαμορφώνονται από το εξά-
μηνο στο οποίο προσφέρεται το μάθημα (01-10) και αποτελούν τις εκατοντάδες του αριθμού. Στη 
συνέχεια, το τρίτο ψηφίο του, οι δεκάδες, προσδιορίζεται από τον αύξοντα αριθμό του μαθήματος 
στο εξάμηνο όπου αυτό εμφανίζεται. Στην περίπτωση μαθήματος επιλογής, που μπορεί να υπάρχει 
σε περισσότερες ομάδες κατ’ επιλογή μαθημάτων των μεγάλων εξαμήνων, τότε η πρώτη εμφάνιση 
του μαθήματος είναι αυτή που αξιοποιείται στον κωδικό. Τέλος, το τέταρτο ψηφίο του κωδικού, οι 
μονάδες του, παίρνει την τιμή 0 εάν αναφέρεται σε μάθημα κορμού, την τιμή 1 εάν το μάθημα 
ανήκει στην κατεύθυνση των Δομοστατικών Έργων, την τιμή 2 για την κατεύθυνση των Γεωτεχνικών 
Έργων, την τιμή 3 εάν το μάθημα είναι στην κατεύθυνση των Υδραυλικών Έργων και την τιμή 4 εάν 
πρόκειται για μάθημα της κατεύθυνσης των Συγκοινωνιακών Έργων. Για παράδειγμα, υποχρεωτικό 
μάθημα κορμού του 7ου εξαμήνου, το οποίο στο πρόγραμμα σπουδών είναι τρίτο στη σειρά των 
μαθημάτων του εξαμήνου αυτού, θα έχει κωδικό CE0730, ενώ μάθημα το οποίο είναι το δεύτερο 
από τα υποχρεωτικά της υδραυλικής κατεύθυνσης θα έχει κωδικό CE0723. 

3.3 Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού 

Στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν 34 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, τα οποία υπήρχαν 
ακριβώς ίδια και στο 4ετές πρόγραμμα. Για τα μαθήματα αυτά υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ 
του παλαιού και του νέου προγράμματος και η βαθμολογία του μαθήματος μεταφέρεται απευθείας 
από το παλαιό στο νέο πρόγραμμα. Τα 34 αυτά μαθήματα δίνονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 1: Μαθήματα Κορμού που παρέμειναν ίδια στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Κορμού (παραμένουν ίδια στο 5ετές ΠΠΣ) 

1 1 CE0120 Μηχανική του Στερεού Σώματος 

2 1 CE0130 Δομικά Υλικά 

3 1 CE0140 Γεωλογία Μηχανικού 

4 1 CE0150 Τεχνικό Σχέδιο 

5 2 CE0220 Μηχανική του Παραμορφώσιμου Σώματος 

6 2 CE0230 Πληροφορική και Προγραμματισμός Η/Υ 

7 2 CE0240 Πιθανότητες & Στατιστική 

8 2 CE0260 Παραστατική Γεωμετρία 

9 2 CE0270 Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία   (κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου) 

10 3 CE0320 Αντοχή Υλικών 

11 3 CE0330 Δυναμική του Στερεού Σώματος 

12 3 CE0340 Γεωδαισία 

13 3 CE0350 Οικοδομική 

14 3 CE0360 Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα 

15 4 CE0420 Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων 

16 4 CE0430 Μηχανική των Ρευστών 

17 4 CE0440 Κυκλοφοριακή Τεχνική 

18 4 CE0450 Γεωδαιτικές Εφαρμογές 

19 4 CE0460 Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων και Επιχειρησιακή Έρευνα 

20 4 CE0470 Αγγλική Τεχνική Ορολογία  (Υποχρεωτικό - Μη βαθμολογούμενο) 

21 5 CE0510 Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων 

22 5 CE0530 Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών 

23 5 CE0540 Εδαφομηχανική 

24 5 CE0550 Μεταλλικές Κατασκευές Ι 

25 5 CE0560 Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

26 6 CE0610 Στατική Ανάλυση με Μητρώα - Πεπερασμένα Στοιχεία για Ραβδωτούς Φορείς 

27 6 CE0620 Γεωτεχνικά Έργα 

28 6 CE0630 Τεχνική Υδρολογία 

29 6 CE0660 Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ 

30 6 CE0670 Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου 

31 7 CE0720 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος 

32 7 CE0730 Θεμελιώσεις 

33 8 CE0810 Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα 

34 9 CE0910 Τεχνικά Έργα Οδοποιίας 

Τα επόμενα πέντε υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, που παρατίθενται στον Πίνακα 2, άλλαξαν μόνο 
ονομασία. Κατά τα άλλα παραμένουν ίδια με τα αντίστοιχα του 4ετούς ΠΠΣ και ο βαθμός μεταφέ-



Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  Περιγραφή & Ανάλυση του νέου 5ετούς ΠΠΣ 

Τριαντ. Κόκκινος  5 / 30 
Μάιος 2020 

ρεται από το μάθημα του 4ετούς στο αντίστοιχο του 5ετούς ΠΠΣ. Το τελευταίο μάθημα, Φυσική 
(CE0250), επιπλέον της αλλαγής του ονόματος στο 5ετές πρόγραμμα, έγινε υποχρεωτικό μάθημα 
κορμού, ενώ στο 4ετές ΠΠΣ ήταν κατ’ επιλογή υποχρεωτικό στο 2ο εξάμηνο μαζί με άλλα δύο. 

Πίνακας 2: Μαθήματα Κορμού που μετονομάσθηκαν στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Κορμού (μετονομασμένα στο 5ετές ΠΠΣ) 

35 1 CE0110 Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα 
(προηγούμενο όνομα: CE-110,  Ανώτερα Μαθηματικά I) 

36 2 CE0280 Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 
(προηγούμενο όνομα: CE-280,  Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο, και είναι κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου) 

37 4 CE0410 Αριθμητική Ανάλυση 
(προηγούμενο όνομα: CE-410,  Αριθμητική Ανάλυση & Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ, του 
οποίου ο βαθμός μεταφέρεται μόνο στο μάθημα CE0410,  Αριθμητική Ανάλυση και 
ουδεμία σχέση έχει με το καινούργιο μάθημα του 5ετούς προγράμματος CE0570,  
Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ, βλ. Πίνακα 5). 

38 5 CE0520 Υδραυλική 
(προηγούμενο όνομα: CE-350,  Εφαρμοσμένη Υδραυλική) 

39 2 CE0250 Φυσική 
(προηγούμενο όνομα: CE-260,  Ενεργειακά Συστήματα) 
Σχόλιο: το μάθημα αυτό στο 4ετές ΠΠΣ ήταν ένα από τα τρία της ομάδας των κατ’ 
επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων του 2ου εξαμήνου, τώρα όμως είναι υποχρεωτικό. 

Τα τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού που εμφανίζονται στον επόμενο Πίνακα 3 έχουν προ-
κύψει ανά δύο από ένα μάθημα του 4ετούς ΠΠΣ. Δηλαδή, κάθε ένα από τα παλιά αυτά μαθήματα 
χωρίστηκε σε δύο καινούργια. Ως προς την αντιστοίχιση, αυτό σημαίνει ότι προβιβάσιμος βαθμός 
στο παλιό μάθημα μεταφέρεται και στα δύο καινούργια στα οποία αυτό διασπάστηκε. 

Πίνακας 3: Μαθήματα Κορμού που προκύπτουν από διάσπαση παλαιών 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Κορμού (προερχόμενα από διάσπαση μαθήματος του 4ετούς ΠΠΣ) 

40 2 CE0210 Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 
(προέρχεται από διάσπαση σε δύο του: CE-210,  Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ) 

41 3 CE0310 Διαφορικές Εξισώσεις 
(προέρχεται από διάσπαση σε δύο του: CE-210,  Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ) 

42 6 CE0640 Οπλισμένο Σκυρόδεμα 
(προέρχεται από διάσπαση σε δύο του: CE-530,  Οπλισμένο Σκυρόδεμα & 
Εργαστηριακοί Έλεγχοι) 

43 7 CE0750 Εργαστηριακοί Έλεγχοι Οπλισμένου Σκυροδέματος 
(προέρχεται από διάσπαση σε δύο του: CE-530,  Οπλισμένο Σκυρόδεμα & 
Εργαστηριακοί Έλεγχοι) 

Τα επόμενα τέσσερα μαθήματα εμφανίζονται καινούργια στην ομάδα υποχρεωτικών μαθημάτων 
κορμού του 5ετούς προγράμματος σπουδών, αλλά προϋπήρχαν ακριβώς ίδια στο 4ετές πρόγραμμα, 
είτε σαν κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, είτε σαν υποχρεωτικά μαθήματα σε κάποια 
από τις κατευθύνσεις του προηγούμενου προγράμματος. Περιγραφή της κάθε αλλαγής για αυτά τα 
μαθήματα δίνεται στον Πίνακα 4, που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4: Μαθήματα Κορμού που μετατράπηκαν σε υποχρεωτικά στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Κορμού (έγιναν υποχρεωτικά στο 5ετές ΠΠΣ) 

44 7 CE0710 Αντισεισμικός Σχεδιασμός 
(είναι ίδιο με το μάθημα του 4ετούς ΠΠΣ: CE-761,  Αντισεισμικός Σχεδιασμός, το οποίο 
προσφερόταν στη Δομοστατική και στη Γεωτεχνική κατεύθυνση, αλλά επίσης, ίδιο και 
με το μάθημα: CE-763,  Αντισεισμική Τεχνολογία, που δινόταν στην Υδραυλική και στη 
Συγκοινωνιακή κατεύθυνση) 

45 6 CE0650 Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίου 
(είναι το μάθημα CE-740 του 4ετούς ΠΠΣ, όπου ήταν κατ’ επιλογή υποχρεωτικό του 7ου 
εξαμήνου μαζί με το επόμενο του παρόντος πίνακα με αριθ. 46, ενώ στο 5ετές γίνεται 
πλέον υποχρεωτικό κορμού) 

46 7 CE0740 Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων 
(είναι το μάθημα CE-730 του 4ετούς ΠΠΣ, όπου ήταν κατ’ επιλογή υποχρεωτικό του 7ου 
εξαμήνου μαζί με το προηγούμενο του παρόντος πίνακα με αριθ. 45, ενώ στο 5ετές 
γίνεται πλέον υποχρεωτικό κορμού) 

47 8 CE0820 Αστικά Υδραυλικά Έργα 
(είναι το μάθημα CE-753 του 4ετούς ΠΠΣ, μάθημα υποχρεωτικό μόνο της κατεύθυνσης 
των Υδραυλικών Έργων, το οποίο όμως στο 5ετές ΠΠΣ γίνεται υποχρεωτικό κορμού) 

Τα μαθήματα του επόμενου Πίνακα 5 είναι καινούργια υποχρεωτικά μαθήματα κορμού του 5ετούς 
προγράμματος σπουδών, πρωτοεμφανιζόμενα και δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με μαθήματα του 
4ετούς προγράμματος. 

Πίνακας 5: Μαθήματα Κορμού καινούργια και υποχρεωτικά στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Κορμού (νέες προσθήκες στο 5ετές ΠΠΣ) 

48 1 CE0160 Αγγλική Γλώσσα  (Υποχρεωτικό - Μη βαθμολογούμενο) 
(είναι καινούργιο μάθημα του 1ου εξαμήνου, υποχρεωτικό αλλά μη βαθμολογούμενο 
και αντιστοιχεί σε 3 πιστωτικές μονάδες. Για το μάθημα, όμως, μπορεί να δοθεί 
απαλλαγή εάν πιστοποιείται γλωσσομάθεια «Επιπέδου Αγγλικών B2 - Καλή Γνώση» και 
αποδεικνύεται με πιστοποιητικά γλωσσομάθειας όπως ορίζονται από τον ΑΣΕΠ ως 
απόδειξη για το επίπεδο Αγγλικών «καλής γνώσης».) 

49 5 CE0570 Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ 
(είναι καινούργιο υποχρεωτικό μάθημα του 5ου εξαμήνου) 

Ειδικότερα για το μάθημα Αγγλική Γλώσσα (CE0160) του 1ου εξαμήνου δίνεται απαλλαγή, εφόσον 
πιστοποιείται «Καλή γνώση (Β2) αγγλικής γλώσσας», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ηλεκτρο-
νική σελίδα https://www.asep.gr/guide/1E_2019/englishproof.html του Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συμβού-
λιο Επιλογής Προσωπικού) και συγκεκριμένα στο σχετικό σύνδεσμο για επίπεδο γλωσσομάθειας Β2. 
Εκεί παρουσιάζεται σειρά τίτλων, καθώς και οι απαιτούμενες κατά περίπτωση βαθμολογίες, που 
γίνονται δεκτοί και βεβαιώνουν τη γλωσσομάθεια στο εν λόγω επίπεδο (π.χ., First Certificate in 
English του Πανεπιστημίου Cambridge με σύνολο βαθμολογίας 160-179). 

Στους ανωτέρω Πίνακες 1 έως και 5 καταγράφονται όλα τα προσφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα 
κορμού του νέου 5ετούς προγράμματος σπουδών. Το πλήθος τους είναι 49, όπως υποδηλώνεται 
από τον αύξοντα αριθμό, αλλά ο απαιτούμενος αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού για 
την απόκτηση του διπλώματος είναι 48, επειδή επιλέγεται ένα μόνο από τα μαθήματα Οικολογία 
και Περιβαλλοντική Χημεία (CE0270) και Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό (CE0280), τα οποία 
αποτελούν την ομάδα των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού του 2ου εξαμήνου. 
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Συνοψίζοντας, τα μαθήματα κορμού του 5ετούς προγράμματος σπουδών έχουν αυξηθεί κατά 8 σε 
σχέση με τα αντίστοιχα του 4ετούς προγράμματος, φτάνοντας συνολικά τα 48. Στον επόμενο Πίνακα 
6 έχουν συγκεντρωθεί, από όλους τους προηγούμενους πίνακες, τα νέα υποχρεωτικά μαθήματα 
κορμού του 5ετούς προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 

Πίνακας 6: Νέα Μαθήματα Κορμού του 5ετούς ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Κορμού (5ετές ΠΠΣ) 

1 1 CE0160 Αγγλική Γλώσσα 
(καινούργιο μάθημα κορμού για το οποίο όμως μπορεί να δοθεί απαλλαγή) 

2 2 CE0250 Φυσική 
(μετονομασμένο μάθημα, στο 4ετές ήταν το CE-260,  Ενεργειακά Συστήματα, κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου και έχει γίνει υποχρεωτικό κορμού) 

3 2 
3 

CE0210 
CE0310 

Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 
Διαφορικές Εξισώσεις 

(προέρχονται από διάσπαση του μαθήματος CE-210,  Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ του 
4ετούς ΠΠΣ, οπότε εξαιτίας αυτού τα μαθήματα κορμού αυξάνονται κατά ένα. Σε 
περίπτωση που έχει περασθεί το παλιό μάθημα του 4ετούς, ο βαθμός του δίνεται και 
στα δύο αυτά μαθήματα, οπότε θα είναι και τα δύο επιτυχώς ολοκληρωμένα.) 

4 5 CE0570 Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ 
(καινούργιο μάθημα κορμού) 

5 6 
7 

CE0640 
CE0750 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 
Εργαστηριακοί Έλεγχοι Οπλισμένου Σκυροδέματος 

(προέρχονται από διάσπαση του μαθήματος CE-530,  Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Εργα-
στηριακοί Έλεγχοι του 4ετούς ΠΠΣ, άρα τα μαθήματα κορμού αυξάνονται κατά ένα.  
Σε περίπτωση που το μάθημα είχε περασθεί στο πρόγραμμα του ΤΕΙ, ο βαθμός του 
θεωρητικού μέρους μεταφέρεται στο μάθημα του 5ετούς προγράμματος Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα, ενώ ο βαθμός του εργαστηριακού μέρους μεταφέρεται στο νέο μάθημα 
Εργαστηριακοί Έλεγχοι Οπλισμένου Σκυροδέματος. Εάν το μάθημα είχε ολοκληρωθεί 
επιτυχώς στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών, όπου το μάθημα ήταν μικτό, οι βαθμοί των 
δύο μερών θα καταχωρισθούν στα δύο ανεξάρτητα πλέον μαθήματα από τους 
αντίστοιχους διδάσκοντες.) 

6 7 CE0710 Αντισεισμικός Σχεδιασμός 
(είναι ίδιο με τα μαθήματα CE-761,  Αντισεισμικός Σχεδιασμός και CE-763,  Αντισει-
σμική Τεχνολογία του 4ετούς ΠΠΣ, που προσφέρονταν ως υποχρεωτικά μαθήματα σε 
διαφορετικές κατευθύνσεις και επομένως, εάν είχε περαστεί ένα από τα παλιά 
μαθήματα, θεωρείται περασμένο και το νέο υποχρεωτικό μάθημα κορμού) 

7 6 
7 

CE0650 
CE0740 

Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίου 
Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων 

(τα δύο αυτά μαθήματα αποτελούσαν στο 4ετές ΠΠΣ ομάδα κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού του 7ου εξαμήνου, ενώ τώρα είναι και τα δύο 
υποχρεωτικά κορμού, επομένως τα μαθήματα κορμού αυξάνονται κατά ένα και ο 
φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει εκείνο εκ των δύο που δεν έχει περάσει.) 

8 8 CE0820 Αστικά Υδραυλικά Έργα 
(μάθημα υποχρεωτικό μόνο της Υδραυλικής κατεύθυνσης στο 4ετές ΠΠΣ, που όμως στο 
5ετές ΠΠΣ είναι υποχρεωτικό κορμού, συνεπώς πρέπει να το παρακολουθήσουν όσοι 
φοιτητές δεν είχαν επιλέξει την κατεύθυνση των Υδραυλικών Έργων ή όσοι εκ της 
κατεύθυνσης αυτής δεν το έχουν περάσει) 
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3.4 Πρακτική Άσκηση 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί σημαντικό μέσο εμπλουτισμού και διεύρυνσης της ακαδημαϊκής 
γνώσης με την απόκτηση εμπειρίας στην ενασχόληση και εξοικείωση με προβλήματα και επιστημο-
νικά δεδομένα του πραγματικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η Πρακτική Άσκηση βοηθάει τους 
φοιτητές στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με αξιοποίηση των ακαδημαϊκών γνώσεων, 
συμβάλλει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό τους, ενισχύει την καριέρα τους και την 
ένταξη τους στην αγορά εργασίας. 

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και προσφέρεται ως επιλογή στο 8ο εξάμηνο σπουδών για 
όλες τις κατευθύνσεις. Η διάρκεια αυτής είναι 4 μήνες και η απασχόληση στο διάστημα αυτό πρέπει 
είναι πλήρους ωραρίου (8ωρο) κατά τις εργάσιμες μέρες της βδομάδας. Εκπονείται σε ιδιωτικές 
εταιρείες ή δημόσιους οργανισμούς σε αντικείμενα αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού. Ως έργο η 
Πρακτική Άσκηση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω κονδυλίων που διαχειρίζεται το ΠΑ.Δ.Α. 

Κανονικά πραγματοποιείται στο διάστημα μεταξύ των μηνών του Μαρτίου και Οκτωβρίου του έτους 
που γίνεται δήλωση αυτής, αλλά, προτιμητέο είναι να αξιοποιούνται οι καλοκαιρινοί μήνες, μεταξύ 
των εξεταστικών περιόδων του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Αυτό προτείνεται ώστε να μη διαταράσ-
σεται η παρακολούθηση των μαθημάτων του 8ου και 9ου εξαμήνου. Οι πιστωτικές μονάδες, που αντι-
στοιχούν στην πρακτική άσκηση, είναι 8 (οκτώ) και η επιτυχής ολοκλήρωσή της οδηγεί σε απαλλαγή 
από δύο μαθήματα. Αυτά, συγκεκριμένα, είναι τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύ-
θυνσης, που έχει διαλέξει ο φοιτητής και προσφέρονται στο 8ο και 9ο εξάμηνο. 

Παρά τα προαναφερθέντα θετικά οφέλη της Πρακτικής Άσκησης, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή 
αντικαθιστά δύο μαθήματα κατεύθυνσης, τα οποία είναι σημαντικά και μάλιστα ειδικότητας. Το 
γνωστικό τους αντικείμενο δεν είναι δυνατόν να αναπληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, 
ενώ αντιθέτως η πρακτική εξάσκηση μπορεί, κάλλιστα, να γίνει και μετά την απόκτηση του διπλώ-
ματος. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στο θεσμό των προγραμ-
μάτων ΕΣΠΑ και, επομένως, η διαθεσιμότητα θέσεων και το πλήθος αυτών εξαρτώνται και από εξω-
γενείς παράγοντες μη ελεγχόμενους. 

3.5 Διπλωματική Εργασία 

Η Διπλωματική Εργασία είναι μια εκτεταμένη εργασία, αναλυτική, συνθετική ή εφαρμοσμένη, που 
εκπονείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές κατά τα δύο τελευταία εξάμηνα, προκειμένου να 
αποκτήσουν τον τίτλο του Διπλωματούχου Μηχανικού του ΠΑ.Δ.Α. Ο σπουδαίος χαρακτήρας της 
αποτυπώνεται στο πλήθος των 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS) που φέρει και που την καθιστά ισο-
δύναμη με διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού τίτλου (Master of Science Thesis). 

Η σχετική αίτηση του φοιτητή για ανάθεση θέματος διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει κατά το 
8ο εξάμηνο, αλλά τυπικά η εκπόνηση αρχίζει από το 9ο εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι 
τα οφειλόμενα για το δίπλωμα μαθήματα δεν υπερβαίνουν τα 12. Ο φοιτητής δηλώνει στο 9ο εξά-
μηνο τη Διπλωματική Εργασία Ι (CE0920) με 10 ECTS και στο 10ο εξάμηνο τη Διπλωματική Εργασία ΙΙ 
(CE1010) με 20 ECTS. Με την παρουσίασή της και την επιτυχή ολοκλήρωσή της η βαθμολογία κατα-
χωρίζεται και στους δύο προαναφερθέντες κωδικούς μαθημάτων. 

Κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής ενεργοποιείται ως προς την εφαρμογή, 
τη συμπλήρωση και καλύτερη αφομοίωση των ποικίλων γνώσεων των σπουδών του, ως προς την 
αναζήτηση βιβλιογραφίας και άλλων πηγών πληροφόρησης που οδηγούν στην έρευνα και ως προς 
την εφαρμογή της επιστημονικής μεθοδολογίας στα πλαίσια ερευνητικής διαδικασίας. 
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Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η διπλωματική εργασία εκπονείται με ευθύνη του φοιτητή και 
έχει ως στόχο να αναπτυχθούν από αυτόν δόκιμες πρωτοβουλίες. Έτσι θα πρέπει να αποφεύγεται 
αυστηρά η απλή εφαρμογή οδηγιών του επιβλέποντος καθηγητή χωρίς τουλάχιστον την κριτική 
θεώρηση ή ανάλυσή τους από τον ίδιο το φοιτητή. 

Η διπλωματική εργασία ανάλογα με το κύριο αντικείμενό της, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως: 

• Αυτοτελής σύνθεση βιβλιογραφίας (τεκμηρίωση, περιγραφή και τεκμηριωμένη κριτική). Όχι 
απλή μετάφραση και καταγραφή. 

• Μελέτη μεγάλου τεχνικού έργου σε φάση προμελέτης ή και εφαρμογής (αριθμητική διερεύ-
νηση ή και ερευνητική συμβολή, αλλά με πλήρη αποδεικτική διαδικασία επί τη βάση των ανα-
γνωρισμένων και διδαχθεισών επιστημονικών μεθόδων). 

• Μερικώς ερευνητικό θέμα με ενδεχόμενη την επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων και 
κριτική παρουσίαση, ή και προσωπική θεωρητική συμβολή, ή ακόμα και προσωπική εκτέλεση 
πειραμάτων, καθώς και συμβολή με σύνταξη νέων προγραμμάτων Η/Υ. 

Σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα μπορούν να γίνουν δεκτές αιτήσεις για την εκπόνηση διπλωμα-
τικής εργασίας. Κάθε φοιτητής δηλώνει δύο Τομείς κατά σειρά προτιμήσεως και το Τμήμα, βάσει 
των δηλώσεων αυτών, κάνει την κατανομή των φοιτητών σε Τομείς, με κριτήριο τις δυνατότητες και 
τα μαθήματα που καλύπτει κάθε Τομέας, το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας, την κατεύ-
θυνση του φοιτητή, αλλά και τις αντίστοιχες επιδόσεις του. 

Ο καθορισμός του θέματος είναι σκόπιμο να γίνεται έπειτα από σχετική πρόταση του ενδιαφερό-
μενου φοιτητή και συζήτηση με τον Επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας. Μετά την οριστικο-
ποίηση του θέματος ο Επιβλέπων ενημερώνει εγγράφως το Διευθυντή του Τομέα. 

Κάθε φοιτητής εκπονεί και υποβάλλει την ατομική του διπλωματική εργασία. Ομαδικές εργασίες 
επιτρέπονται για δύο φοιτητές (το πολύ) ανά ομάδα, και αυτό μόνο στην περίπτωση κατά την οποία 
το απαιτεί το αντικείμενο και το περιεχόμενο της εργασίας, όπως π.χ. όταν, εκτός από τη θεωρητική, 
υπάρχει και εργαστηριακή απασχόληση με μεγάλο αριθμό μετρήσεων, που απαιτούν χρόνο, ή όταν 
απαιτείται εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως ο φοιτητής 
πρέπει να αναπτύξει τη δική του ατομική πρωτοβουλία. 

Ο φοιτητής είναι πολύ χρήσιμο να αναζητήσει και να αρχίσει να μελετά τη σχετική βιβλιογραφία το 
νωρίτερο δυνατό. Πηγές που μπορεί να αναζητηθεί βιβλιογραφία είναι οι σημειώσεις, βιβλία των 
συναφών με το θέμα της διπλωματικής μαθημάτων και επιστημονικά άρθρα που μπορεί να εντοπι-
σθούν στις βιβλιοθήκες ή το διαδίκτυο. 

Σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησης ο Επιβλέπων παρακολουθεί το φοιτητή, του οποίου παράλληλα 
ενθαρρύνεται και κρίνεται η επιστημονική πρωτοβουλία. Η τελική έκταση της διπλωματικής εξαρ-
τάται και από τις ενδιάμεσες εξελίξεις της εργασίας, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης καθορίζεται εν 
τέλει από την ανταπόκριση στις απαιτήσεις, που θα επιβάλει το θέμα. 

4. Παρουσίαση Μαθημάτων Κατεύθυνσης του Νέου 5ετούς Προγράμματος Σπουδών 

Τα μαθήματα των τεσσάρων κατευθύνσεων πολιτικού μηχανικού έχουν εμπλουτισθεί στο νέο 5ετές 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Προστέθηκαν νέα μαθήματα, είτε ως υποχρεωτικά, είτε ως κατ’ 
επιλογή υποχρεωτικά, ενώ άλλα μαθήματα, παρέμειναν ίδια ή άλλαξαν κατάσταση ως προς την 
υποχρεωτικότητά τους, δηλαδή μετατράπηκαν από υποχρεωτικά κατεύθυνσης σε κατ’ επιλογή υπο-
χρεωτικά ή το αντίστροφο. 
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Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το 4ετές πρόγραμμα σπουδών με τα 49 συνολικά μαθήματα μετε-
ξελίχθηκε στο 5ετές των 61 μαθημάτων. Η διαφορά των 12 μαθημάτων οφείλεται στην προσθήκη 8 
υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού (δίνονται στον Πίνακα 6) και 4 υποχρεωτικών μαθημάτων ανά 
κατεύθυνση του 5ετούς προγράμματος σπουδών (αυξήθηκαν από 9 σε 13 σε κάθε κατεύθυνση). 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα 13 μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης, που υποχρεωτικά παρακο-
λουθεί ο φοιτητής κατόπιν επιλογή της. Περιγράφονται αναλυτικά όλες οι αλλαγές που επήλθαν 
κατά τη μετάβαση στο 5ετές πρόγραμμα και επιπλέον, στο τέλος της παρούσας παραγράφου 4 
παρατίθενται τέσσερεις συγκεντρωτικοί πίνακες με τα μαθήματα των κατευθύνσεων. Εκεί καταγρά-
φονται τα 9 υποχρεωτικά μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης και οι 4 ομάδες των κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνσης, που προσφέρονται μία σε κάθε εξάμηνο από το 7ο έως 
και το 10ο και επιλέγεται ένα μάθημα από κάθε ομάδα. Τα 4 επιλεγμένα μαθήματα πρέπει να είναι 
διαφορετικά μεταξύ τους, ασχέτως αν κάποια μαθήματα εμφανίζονται σε δύο ομάδες. 

4.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Στην κατεύθυνση των Δομοστατικών Έργων διατηρήθηκαν αναλλοίωτα 8 μαθήματα, είτε σαν υπο-
χρεωτικά, είτε σαν επιλογής υποχρεωτικά (Πίνακας 7). 

Πίνακας 7: Μαθήματα Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων  
που παραμένουν ίδια στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Δομοστατικής Κατεύθυνσης (παραμένουν ίδια στο 5ετές ΠΠΣ) 

1 7 CE0711 Δυναμική των Κατασκευών 

2 7 CE0731 Ειδικά Θέματα Οικοδομικής 

3 8 CE0841 Πειραματική Αντοχή Υλικών 

4 8 CE0861 Ειδικά Θέματα CAD 

5 9 CE0921 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 

6 9 CE0931 Επιφανειακοί Φορείς – Εφαρμογές Πεπερασμένων Στοιχείων 

7 9 CE0941 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων 

8 10 CE1011 Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 

 

Πίνακας 8: Μαθήματα Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων  
που εμφανίζουν αλλαγές στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Δομοστατικής Κατεύθυνσης (αλλαγμένα στο 5ετές) 

1 7 CE0721 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία 
(είναι υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Δομοστατικών Έργων, ενώ στο 4ετές 
ΠΠΣ το ίδιο μάθημα με κωδικό CE-681 προσφερόταν ως κατ’ επιλογή υποχρεωτικό) 

2 8 CE0831 Σύμμικτες Κατασκευές 
(είναι υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Δομοστατικών Έργων, ενώ στο 4ετές 
ΠΠΣ το ίδιο μάθημα με κωδικό CE-771 προσφερόταν ως κατ’ επιλογή υποχρεωτικό) 

3 10 CE1021 Γεφυροποιία 
(είναι κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα στην ομάδα του 10ου εξαμήνου, ενώ στο 4ετές 
ΠΠΣ ήταν το μάθημα CE-841 υποχρεωτικό της κατεύθυνσης των Δομοστατικών Έργων) 
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Δύο μαθήματα άλλαξαν από κατ’ επιλογή υποχρεωτικά σε υποχρεωτικά κατεύθυνσης και ένα μάθη-
μα έγινε κατ’ επιλογή υποχρεωτικό από υποχρεωτικό (Πίνακας 8). 

Τα νέα μαθήματα που προστέθηκαν στην κατεύθυνση των Δομοστατικών Έργων είναι στο σύνολο 4. 
Από αυτά τρία βρίσκονται στα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης και ένα στα κατ’ επιλογή υπο-
χρεωτικά κατεύθυνσης (Πίνακας 9). 

Στον Πίνακα 19 έχουν συγκεντρωθεί όλα τα μαθήματα της Δομοστατικής κατεύθυνσης. Κατ’ αρχήν, 
τα 9 υποχρεωτικά μαθήματα και στη συνέχεια οι 4 ομάδες των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθη-
μάτων των εξαμήνων 7 έως και 10, όπου από κάθε ομάδα επιλέγεται ένα μόνο μάθημα. 

Πίνακας 9: Νέα Μαθήματα Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Δομοστατικής Κατεύθυνσης (νέες προσθήκες στο 5ετές ΠΠΣ) 

1 8 CE0811 Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 
(είναι καινούργιο υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Δομοστατικών Έργων στο 
8ο εξάμηνο) 

2 8 CE0821 Πλαστική Ανάλυση Φορέων 
(είναι καινούργιο υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Δομοστατικών Έργων στο 
8ο εξάμηνο) 

3 8 CE0851 Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία 
(είναι καινούργιο κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα της Δομοστατικής κατεύθυνσης 
και προσφέρεται στις ομάδες επιλογής του 8ου και 10ου εξαμήνου) 

4 9 CE0911 Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ 
(είναι καινούργιο υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Δομοστατικών Έργων στο 
9ο εξάμηνο) 

4.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Κατά τη μετάβαση στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών, από τα μαθήματα της κατεύθυνσης των Γεωτε-
χνικών Έργων πέντε διατηρήθηκαν ακριβώς ίδια (Πίνακας 10). 

Πίνακας 10: Μαθήματα Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων  
που παραμένουν ίδια στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης (παραμένουν ίδια στο 5ετές ΠΠΣ) 

1 7 CE0711 Δυναμική των Κατασκευών   (προσφερόμενο από τη Δομοστατική κατεύθυνση) 

2 7 CE0722 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική 

3 8 CE0812 Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες 

4 8 CE0822 Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις 

5 8 CE0842 Πειραματική Εδαφομηχανική 

Δύο μαθήματα άλλαξαν από κατ’ επιλογή υποχρεωτικά σε υποχρεωτικά κατεύθυνσης και ενός υπο-
χρεωτικού μαθήματος κατεύθυνσης τροποποιήθηκε το όνομα (Πίνακας 11). 
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Πίνακας 11: Μαθήματα Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων  
που εμφανίζουν αλλαγές στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης (αλλαγμένα στο 5ετές) 

1 8 CE0832 Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 
(είναι πλέον υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Γεωτεχνικών Έργων, ενώ στο 
4ετές ΠΠΣ το ίδιο μάθημα με κωδικό CE-671 ήταν κατ’ επιλογή υποχρεωτικό) 

2 10 CE1012 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων 
(είναι υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Γεωτεχνικών Έργων, ενώ στο 4ετές 
ΠΠΣ το ίδιο μάθημα με κωδικό CE-862 προσφερόταν ως κατ’ επιλογή υποχρεωτικό) 

3 9 CE0912 Ορύγματα – Επιχώματα 
(νέα ονομασία για το υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης, που στο 4ετές πρόγραμμα 
ήταν το μάθημα CE-852,  Κατολισθήσεις – Ορύγματα και Επιχώματα) 

Τα καινούργια μαθήματα, που προστέθηκαν στην κατεύθυνση των Γεωτεχνικών Έργων στο 5ετές 
πρόγραμμα σπουδών, είναι δύο και εντάσσονται αμφότερα στα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύ-
θυνσης (Πίνακας 12). 

Πίνακας 12: Νέα Μαθήματα Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης (νέες προσθήκες στο 5ετές ΠΠΣ) 

1 7 CE0712 Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική 
(είναι καινούργιο υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Γεωτεχνικών Έργων στο 
7ο εξάμηνο) 

2 7 CE0723 Υπόγεια Υδραυλική 
(είναι καινούργιο υποχρεωτικό μάθημα 9ου εξαμήνου της κατεύθυνσης των Γεωτεχ-
νικών Έργων, που όμως προσφέρεται από την κατεύθυνση των Υδραυλικών Έργων) 

Ο Πίνακας 20, στο τέλος της παραγράφου 4, παρουσιάζει συγκεντρωμένα όλα τα μαθήματα της 
Γεωτεχνικής κατεύθυνσης. Τα 9 υποχρεωτικά μαθήματα και τις 4 ομάδες των κατ’ επιλογή υποχρεω-
τικών μαθημάτων του 7ου έως και του 10ου εξαμήνου και επιλέγεται ένα μάθημα από κάθε ομάδα. 

4.3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Στην κατεύθυνση των Υδραυλικών Έργων έμειναν ακριβώς ίδια 4 μαθήματα, όπου όλα είναι υπο-
χρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης (Πίνακας 13). 

Πίνακας 13: Μαθήματα Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων  
που παραμένουν ίδια στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Υδραυλικής Κατεύθυνσης (παραμένουν ίδια στο 5ετές ΠΠΣ) 

1 7 CE0713 Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών 

2 8 CE0833 Υγειονομική Τεχνολογία 

3 8 CE0843 Πειραματική Υδραυλική 

4 9 CE0913 Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα 
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Πέντε συνολικά μαθήματα της Υδραυλικής κατεύθυνσης παρουσιάζουν αλλαγές(Πίνακας 14). Τρία 
μαθήματα έγιναν υποχρεωτικά, ενώ στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν κατ’ επιλογή υποχρεωτικά 
και σε δύο υποχρεωτικά μαθήματα τροποποιήθηκε μόνο ο τίτλος του μαθήματος. 

Πίνακας 14: Μαθήματα Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων  
που εμφανίζουν αλλαγές στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Υδραυλικής Κατεύθυνσης (αλλαγμένα στο 5ετές) 

1 8 CE0813 Ποτάμια Υδραυλική – Αντιπλημμυρικά Έργα 
(είναι πλέον υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Υδραυλικών Έργων, ενώ στο 
4ετές ΠΠΣ το ίδιο μάθημα έχοντας κωδικό CE-783 ήταν κατ’ επιλογή υποχρεωτικό) 

2 9 CE0923 Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
(είναι υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Υδραυλικών Έργων, ενώ στο 4ετές 
ΠΠΣ το ίδιο μάθημα με κωδικό CE-773 προσφερόταν ως κατ’ επιλογή υποχρεωτικό) 

3 10 CE1013 Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις 
(είναι υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Υδραυλικών Έργων, ενώ το ίδιο 
μάθημα στο 4ετές ΠΠΣ είχε κωδικό CE-863 και ήταν κατ’ επιλογή υποχρεωτικό) 

4 7 CE0733 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Υδραυλική 
(νέα ονομασία σε υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης, το οποίο στο 4ετές πρόγραμμα 
ήταν το μάθημα CE-873,  Υπολογιστική Υδραυλική) 

5 8 CE0823 Φράγματα – Υδροδυναμικά Έργα 
(νέα ονομασία υποχρεωτικού μαθήματος κατεύθυνσης, το οποίο στο 4ετές πρόγραμμα 
ήταν το μάθημα CE-843,  Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα) 

Τα νέα μαθήματα που προστέθηκαν στην κατεύθυνση των Υδραυλικών Έργων είναι δύο και έχουν 
ενταχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης (Πίνακας 15). 

Πίνακας 15: Νέα Μαθήματα Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Υδραυλικής Κατεύθυνσης (νέες προσθήκες στο 5ετές ΠΠΣ) 

1 7 CE0723 Υπόγεια Υδραυλική 
(είναι καινούργιο υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Υδραυλικών Έργων στο 
7ο εξάμηνο) 

2 8 CE0853 Περιβαλλοντική Υδραυλική 
(είναι καινούργιο υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Υδραυλικών Έργων στο 
8ο εξάμηνο) 

Στον Πίνακα 21 συγκεντρώνονται όλα τα μαθήματα της Υδραυλικής κατεύθυνσης. Δίνονται τα 9 
υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης και ακολουθούν οι 4 ομάδες των κατ’ επιλογή υποχρεω-
τικών μαθημάτων του 7ου έως και 10ου εξαμήνου, όπου επιλέγεται ένα μάθημα από κάθε ομάδα. 

4.4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Κατά τη μετάβαση στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών, από τα μαθήματα της κατεύθυνσης των Συγκοι-
νωνιακών Έργων έξι διατηρήθηκαν ακριβώς ίδια (Πίνακας 16). 
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Πίνακας 16: Μαθήματα Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων  
που παραμένουν ίδια στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Συγκοινωνιακής Κατεύθυνσης (παραμένουν ίδια στο 5ετές ΠΠΣ) 

1 7 CE0714 Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι 

2 7 CE0724 Σχεδιασμός των Μεταφορών 

3 8 CE0814 Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι) 

4 8 CE0824 Σιδηροδρομική Τεχνική 

5 8 CE0834 Δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

6 8 CE0844 Κυκλοφοριακός Έλεγχος 

Κατά τη μετάβαση στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών δύο μαθήματα άλλαξαν από κατ’ επιλογή υπο-
χρεωτικά σε υποχρεωτικά κατεύθυνσης, όπως φαίνεται στον Πίνακας 17. 

Πίνακας 17: Μαθήματα Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων  
που εμφανίζουν αλλαγές στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Συγκοινωνιακής Κατεύθυνσης (αλλαγμένα στο 5ετές) 

1 9 CE0924 Σχεδιασμός Αεροδρομίων 
(είναι πλέον υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Συγκοινωνιακών Έργων, ενώ 
στο 4ετές ΠΠΣ το ίδιο μάθημα έχοντας κωδικό CE-764 ήταν κατ’ επιλογή υποχρεωτικό) 

2 10 CE1014 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Οδική Ασφάλεια 
(είναι πλέον υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Συγκοινωνιακών Έργων, ενώ 
στο 4ετές ΠΠΣ το ίδιο μάθημα έχοντας κωδικό CE-864 ήταν κατ’ επιλογή υποχρεωτικό) 

Τα καινούργια μαθήματα, που στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών προστέθηκαν στην κατεύθυνση των 
Συγκοινωνιακών Έργων, είναι δύο. Το ένα είναι υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης, το άλλο 
είναι κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα (Πίνακας 18). 

Πίνακας 18: Νέα Μαθήματα Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Συγκοινωνιακής Κατεύθυνσης (νέες προσθήκες στο 5ετές ΠΠΣ) 

1 9 CE0914 Ανάλυση Συστημάτων Μεταφορών 
(είναι καινούργιο υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Συγκοινωνιακών Έργων 
στο 9ο εξάμηνο) 

2 7 CE0734 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 
(είναι νέο κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των Συγκοινωνιακών 
Έργων στο 7ο εξάμηνο) 

Ο Πίνακας 22, στο τέλος της παραγράφου 4, παρουσιάζει συγκεντρωμένα όλα τα μαθήματα της 
Συγκοινωνιακής κατεύθυνσης. Αυτά χωρίζονται στα 9 υποχρεωτικά μαθήματα και στις 4 ομάδες των 
κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων του 7ου έως και του 10ου εξαμήνου από όπου επιλέγεται ένα 
μάθημα από κάθε ομάδα. 
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Πίνακας 19: Σύνολο Μαθημάτων Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων (5ετές ΠΠΣ) 

1 7 CE0711 Δυναμική των Κατασκευών 

2 7 CE0721 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία 

3 8 CE0811 Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 

4 8 CE0821 Πλαστική Ανάλυση Φορέων 

5 8 CE0831 Σύμμικτες Κατασκευές 

6 8 CE0841 Πειραματική Αντοχή Υλικών 

7 9 CE0911 Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ 

8 9 CE0921 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 

9 10 CE1011 Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 

Επιλογή 1 από 3 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Δομοστατικών Έργων 7ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 7 CE0731 Ειδικά Θέματα Οικοδομικής 

2 7 CE0712 Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική 

3 7 CE0734 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 

Επιλογή 1 από 4 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Δομοστατικών Έργων 8ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 8 CE0851 Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία 

2 8 CE0832 Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 

3 8 CE0812 Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες 

4 8 CE0861 Ειδικά Θέματα CAD 

Επιλογή 1 από 4 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Δομοστατικών Έργων 9ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 9 CE0931 Επιφανειακοί Φορείς – Εφαρμογές Πεπερασμένων Στοιχείων 

2 9 CE0734 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 

3 9 CE0941 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων 

4 9 CE0724 Σχεδιασμός των Μεταφορών 

Επιλογή 1 από 4 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Δομοστατικών Έργων 10ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 10 CE1021 Γεφυροποιία 

2 10 CE0851 Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία 

3 10 CE0832 Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 

4 10 CE0822 Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις 
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Πίνακας 20: Σύνολο Μαθημάτων Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων (5ετές ΠΠΣ) 

1 7 CE0712 Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική 

2 7 CE0711 Δυναμική των Κατασκευών 

3 8 CE0812 Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες 

4 8 CE0822 Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις 

5 8 CE0832 Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 

6 8 CE0842 Πειραματική Εδαφομηχανική 

7 9 CE0912 Ορύγματα – Επιχώματα 

8 8 CE0723 Υπόγεια Υδραυλική 

9 10 CE1012 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων 

Επιλογή 1 από 3 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Γεωτεχνικών Έργων 7ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 7 CE0722 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική 

2 7 CE0714 Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι 

3 7 CE0724 Σχεδιασμός των Μεταφορών 

Επιλογή 1 από 4 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Γεωτεχνικών Έργων 8ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 8 CE0811 Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 

2 8 CE0823 Φράγματα – Υδροδυναμικά Έργα 

3 8 CE0831 Σύμμικτες Κατασκευές 

4 8 CE0814 Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι) 

Επιλογή 1 από 4 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Γεωτεχνικών Έργων 9ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 9 CE0734 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 

2 9 CE0714 Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι 

3 9 CE0913 Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα 

4 9 CE0911 Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ 

Επιλογή 1 από 4 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Γεωτεχνικών Έργων 10ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 10 CE1013 Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις 

2 10 CE0811 Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 

3 10 CE1011 Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 

4 10 CE0814 Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι) 
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Πίνακας 21: Σύνολο Μαθημάτων Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων (5ετές ΠΠΣ) 

1 7 CE0713 Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών 

2 7 CE0723 Υπόγεια Υδραυλική 

3 8 CE0813 Ποτάμια Υδραυλική – Αντιπλημμυρικά Έργα 

4 8 CE0823 Φράγματα – Υδροδυναμικά Έργα 

5 8 CE0833 Υγειονομική Τεχνολογία 

6 8 CE0843 Πειραματική Υδραυλική 

7 9 CE0913 Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα 

8 9 CE0923 Διαχείριση Υδατικών Πόρων 

9 10 CE1013 Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις 

Επιλογή 1 από 3 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Υδραυλικών Έργων 7ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 7 CE0733 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Υδραυλική 

2 7 CE0712 Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική 

3 7 CE0734 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 

Επιλογή 1 από 4 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Υδραυλικών Έργων 8ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 8 CE0853 Περιβαλλοντική Υδραυλική 

2 8 CE0811 Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 

3 8 CE0832 Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 

4 8 CE0814 Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι) 

Επιλογή 1 από 4 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Υδραυλικών Έργων 9ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 9 CE0733 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Υδραυλική 

2 9 CE0712 Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική 

3 9 CE0734 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 

4 9 CE0912 Ορύγματα – Επιχώματα 

Επιλογή 1 από 4 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Υδραυλικών Έργων 10ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 10 CE0853 Περιβαλλοντική Υδραυλική 

2 10 CE0822 Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις 

3 10 CE1012 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων 

4 10 CE0814 Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι) 

 

  



Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  Περιγραφή & Ανάλυση του νέου 5ετούς ΠΠΣ 

Τριαντ. Κόκκινος  18 / 30 
Μάιος 2020 

 

Πίνακας 22: Σύνολο Μαθημάτων Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων στο 5ετές ΠΠΣ 

α/α Εξαμ. Κωδικός Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων (5ετές ΠΠΣ) 

1 7 CE0714 Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι 

2 7 CE0724 Σχεδιασμός των Μεταφορών 

3 8 CE0814 Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι) 

4 8 CE0824 Σιδηροδρομική Τεχνική 

5 8 CE0834 Δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

6 8 CE0844 Κυκλοφοριακός Έλεγχος 

7 9 CE0914 Ανάλυση Συστημάτων Μεταφορών 

8 9 CE0924 Σχεδιασμός Αεροδρομίων 

9 10 CE1014 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Οδική Ασφάλεια 

Επιλογή 1 από 3 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Συγκοινωνιακών Έργων 7ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 7 CE0734 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 

2 7 CE0712 Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική 

3 7 CE0721 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία 

Επιλογή 1 από 4 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Συγκοινωνιακών Έργων 8ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 8 CE0832 Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 

2 8 CE0831 Σύμμικτες Κατασκευές 

3 8 CE0812 Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες 

4 8 CE0851 Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία 

Επιλογή 1 από 4 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Συγκοινωνιακών Έργων 9ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 9 CE0734 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 

2 9 CE0912 Ορύγματα – Επιχώματα 

3 9 CE0923 Διαχείριση Υδατικών Πόρων 

4 9 CE0911 Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ 

Επιλογή 1 από 4 κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατευθ. Συγκοινωνιακών Έργων 10ου εξαμ. (5ετές ΠΠΣ) 

1 10 CE0832 Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 

2 10 CE0831 Σύμμικτες Κατασκευές 

3 10 CE0812 Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες 

4 10 CE1011 Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 
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5. Μετάβαση από το 4ετές Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΑ.Δ.Α. στο 5ετές  
(φοιτητές προερχόμενοι από τους Πολιτικούς Μηχανικούς του πρώην ΤΕΙ Αθήνας) 

Με κάθε αλλαγή προγράμματος σπουδών ανακύπτει ένα ιδιαιτέρως σοβαρό ζήτημα και αυτό είναι 
η μετάβαση των ενεργών φοιτητών του τμήματος από το παλαιό στο νέο πρόγραμμα σπουδών. 
Απαράβατος κανόνας κατά τη διαδικασία αυτή, αλλά και οδηγός για τη διαμόρφωση αντιστοιχίσεων 
μεταξύ παλαιών και νέων μαθημάτων, είναι η διασφάλιση όλων εκείνων των μαθημάτων που έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς κάθε φοιτητής. Δεν πρέπει να υπάρξει περίπτωση, όπου μάθημα περασμένο 
δεν θα συνυπολογισθεί στα απαιτούμενα 61 μαθήματα για την απόκτηση διπλώματος. 

Κατά τη συγκεκριμένη αλλαγή προγράμματος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προστέθηκαν συνολικά 
12 μαθήματα (από 49 έγιναν 61). Από αυτά, 8 είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (από 40 αυξή-
θηκαν σε 48) και τα υπόλοιπα 4 είναι πρόσθετα μαθήματα ειδικότητας, που εμπλουτίζουν κάθε μια 
από τις τέσσερες κατευθύνσεις (ανά κατεύθυνση τα μαθήματα από 9 έγιναν 13). 

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι αντικαταστάσεις ή απαλλαγές για μαθήματα του 
5ετούς προγράμματος σπουδών, που αφορούν φοιτητές προερχόμενους από το τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας. Η παρουσίαση γίνεται βάσει της κατεύθυνσης μαθημάτων που 
έχει επιλεγεί ή θα επιλεγεί, ακριβώς όπως έγινε κατά τη μετάβαση από το πρόγραμμα σπουδών του 
ΤΕΙ Αθήνας στο 4ετές πρόγραμμα του ΠΑ.Δ.Α. και αξιοποιούνται οι ίδιοι κανόνες, που είχαν εφαρ-
μοστεί τότε, αλλά προσαρμοσμένοι πλέον στα μαθήματα του 5ετούς προγράμματος σπουδών. 

Υπό τον όρο «αντικατάσταση» νοείται ότι κάποιο μάθημα κατεύθυνσης, διαφορετικής από αυτή 
που έχει επιλέξει ή θα επιλέξει ο φοιτητής, εντάσσεται, κατ’ εξαίρεση, στη λίστα των μαθημάτων 
του. Αυτό συμβαίνει επειδή ο φοιτητής το είχε ήδη περάσει στο πρόγραμμα σπουδών του πρώην 
ΤΕΙ Αθήνας και, επομένως, αυτό θα πρέπει τώρα να αντικαταστήσει κάποιο μάθημα του νέου προ-
γράμματος. Το αντικαθιστώμενο μάθημα δεν χρειάζεται να δηλωθεί, δεν είναι υποχρεωμένος πλέον 
ο φοιτητής να το παρακολουθήσει και να το περάσει ή, με άλλα λόγια, δίνεται απαλλαγή από αυτό. 
Υπό κανονικές συνθήκες κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό, γιατί το περασμένο μάθημα δεν προσφέ-
ρεται ως επιλογή στην κατεύθυνση του φοιτητή, αλλά, λόγω της απρόσμενης αλλαγής προγράμ-
ματος σπουδών, εμφανίζονται τέτοια μαθήματα σε όλες τις κατευθύνσεις και ως εκ τούτου είναι 
επιβεβλημένο να ενταχθούν στην αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων των φοιτητών. 

Τα μαθήματα, που αξιοποιούνται σε απαλλαγές, καθώς και τα μαθήματα, που διατίθενται για τις 
απαλλαγές αυτές, είναι συγκεκριμένα ανά κατεύθυνση και είχαν ήδη καθοριστεί κατά την μετάβαση 
από το πρόγραμμα των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας στο 4ετές πρόγραμμα του 
ΠΑ.Δ.Α. Οι επικαιροποιημένοι πίνακες με τα μαθήματα αυτά για κάθε κατεύθυνση παρουσιάζονται 
αναλυτικά στις επόμενες σελίδες. Επισημαίνεται, ότι τα μαθήματα του πίνακα με τις απαλλαγές 
χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά με την ακριβή σειρά καταγραφής τους και επιλέγονται τόσα από 
αυτά, όσα είναι τα περασμένα μαθήματα από τον αντίστοιχο πίνακα με τα αξιοποιούμενα σε απαλ-
λαγές μαθήματα της κατεύθυνσης. 

Οι κανόνες των απαλλαγών αυτών έχουν επικαιροποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τη δομή του νέου 
5ετούς προγράμματος σπουδών. Πρόσθετες απαλλαγές ή διαφοροποίηση των παλαιών απαλλαγών, 
όπως θα φανεί στη συνέχεια, μπορούν να προκύψουν εξαιτίας των κάτωθι λόγων: 

• Εάν σε κάποια από τις τέσσερες ομάδες των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων μιας 
κατεύθυνσης (στα εξάμηνα 7 έως και 10) έχουν περαστεί περισσότερα από το απαιτούμενο ένα 
μάθημα, τότε για τα επιπλέον μαθήματα δίνονται ισάριθμες απαλλαγές. 

• Ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης δίνει απαλλαγή από τις ομάδες των κατ’ επιλογή υπο-
χρεωτικών μαθημάτων του 8ου και 9ου εξαμήνου της κάθε κατεύθυνσης. 
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• Εάν φοιτητής έχει ήδη ολοκληρωθεί την πρακτική του άσκηση και έχει περάσει μαθήματα σε 
μία από τις ομάδες των κατ’ επιλογή μαθημάτων του 8ου ή 9ου εξαμήνου, τότε θα προκύψουν 
πρόσθετες απαλλαγές και αυτές θα είναι τόσες όσο το πλήθος των περασμένων μαθημάτων. 

• Το μάθημα Φυσική (CE0250), που στο 4ετές πρόγραμμα του ΠΑ.Δ.Α. είχε ονομασία Ενεργειακά 
Συστήματα (CE-260) και ήταν ένα από τα τρία μαθήματα της ομάδας των κατ’ επιλογή υποχρε-
ωτικών μαθημάτων κορμού του 2ου εξαμήνου, έχει γίνει πλέον υποχρεωτικό μάθημα στο 5ετές 
πρόγραμμα και θα πρέπει να δηλωθεί από όλους τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Αθήνας, με εξαί-
ρεση, προφανώς, όσους στο 4ετές πρόγραμμα επέλεξαν και πέρασαν το μάθημα Ενεργειακά 
Συστήματα. Για τους υπόλοιπους, δεν δίνεται απαλλαγή από τη Φυσική, επειδή έχει υπάρξει 
συνεννόηση με την καθηγήτρια του μαθήματος κ. Ατανάσοβα, ώστε σε φοιτητές του πρώην ΤΕΙ 
Αθήνας, που όμως είχαν περάσει στο παρελθόν μάθημα Φυσικής, να ανατίθενται ασκήσεις 
προς παράδοση και μέσω αυτών μόνο να διαμορφωθεί η βαθμολογία στο μάθημα. 

• Στην περίπτωση, που ο συνδυασμός των περασμένων μαθημάτων από προηγούμενα προγράμ-
ματα σπουδών, ενδέχεται να οδηγεί σε πρόσθετες ή διαφοροποιημένες απαλλαγές μαθημάτων 
σε σχέση με τις καταγεγραμμένες στους επόμενους πίνακες, τότε αυτές μπορούν να αναφερ-
θούν στον κ. Κόκκινο (fkokkinos@uniwa.gr)1 και να δρομολογηθεί η εφαρμογή τους. 

Στη συνέχεια, για κάθε μια κατεύθυνση μαθημάτων δίνονται αναλυτικά οι κανόνες απαλλαγών από 
μαθήματα ή ισοδύναμα αντικαταστάσεων μαθημάτων κατά τη μετάβαση στο 5ετές πρόγραμμα 
σπουδών του ΠΑ.Δ.Α. Ο κάθε φοιτητής που προέρχεται από το πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας μελετά, βάσει 
της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ή που σκοπεύει να επιλέξει στο ΠΑ.Δ.Α., το μηχανισμό αντιστοί-
χισης μαθημάτων και εντοπίζει εκείνα τα μαθήματα με τους νέους τίτλους τους, που θα του ανα-
γνωρισθούν, καθώς και τα μαθήματα από τα οποία απαλλάσσεται, δηλαδή μαθήματα του 5ετούς 
ΠΑ.Δ.Α. τα οποία δεν χρειάζεται να δηλώσει, αφού στη θέση αυτών θα προσμετρηθούν τα μαθή-
ματα των απαλλαγών/αντικαταστάσεων που έχουν περάσει παλιότερα στο Τ.Ε.Ι. της Αθήνας. 

5.1 Απαλλαγές μαθημάτων για την Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων 

Στον Πίνακα 23 δίνονται τα μαθήματα που μπορούν να αντικατασταθούν ή ισοδύναμα από τα οποία 
παίρνει απαλλαγή ένας φοιτητής του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εφόσον αυτός έχει ενταχθεί ή θα εντα-
χθεί στην Κατεύθυνση των Δομοστατικών Έργων. Στον Πίνακα 24 εμφανίζονται τα μαθήματα που 
συνδέονται με το πρόγραμμα σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας και τα οποία παρέχουν τις απαλ-
λαγές προς αξιοποίηση στον Πίνακα 23. 

Αναφορικά με τον κατωτέρω Πίνακα 23 σημειώνεται ότι στο υπ’ αριθμό 2 μάθημα δεν έχει συμπερι-
ληφθεί το τρίτο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου, που στο 4ετές πρόγραμμα 
σπουδών ήταν το Ενεργειακά Συστήματα (CE-260), γιατί στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών αυτό είναι 
πλέον υποχρεωτικό μάθημα κορμού με νέο τίτλο Φυσική (CE0250). Το μάθημα αυτό υποχρεούνται 
να παρακολουθήσουν όλοι εκείνοι οι φοιτητές, που κατά την λειτουργία του 4ετούς προγράμματος 
σπουδών δεν πέρασαν το μάθημα Ενεργειακά Συστήματα (CE-260). 

                                                            
1 Εναλλακτικά, μήνυμα (chat) στην ομάδα «Αντιστοιχίες ΤΕΙ Αθήνας σε ΠΑΔΑ-5» του MS-Teams με σύνδεσμο: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a20e36ad7bd3b4e279c59e025005820c6%40thread.tacv2/Genera
l?groupId=6c038a1c-922a-407d-b0a3-bcdd168aded4&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec 

mailto:fkokkinos@uniwa.gr
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a20e36ad7bd3b4e279c59e025005820c6%40thread.tacv2/General?groupId=6c038a1c-922a-407d-b0a3-bcdd168aded4&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a20e36ad7bd3b4e279c59e025005820c6%40thread.tacv2/General?groupId=6c038a1c-922a-407d-b0a3-bcdd168aded4&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec
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Πίνακας 23: Μαθήματα επιδεχόμενα αντικατάσταση/απαλλαγή στο 5ετές ΠΠΣ με την 
ακριβή σειρά καταγραφής τους για φοιτητές της Κατεύθυνσης Δομοστατικών 
Έργων προερχόμενους από τους Πολιτικούς Μηχανικούς του πρώην ΤΕΙ-Α 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Επιδεχόμενα Απαλλαγής  (Δομοστατική Κατεύθυνση) 

1 2 CE0260 Παραστατική Γεωμετρία 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, όπου στο 4ετές ΠΠΣ είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-250) 

2 2 CE0270 
 
 
 

CE0280 

Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία 
(κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου, το οποίο στο 4ετές ΠΠΣ είχε το 
ίδιο όνομα με κωδικό CE-270, αλλά ήταν επιλογής υποχρεωτικό μάθημα του 2ου 
εξαμήνου μεταξύ τριών μαθημάτων) 

Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 
(κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου, όπου στο 4ετές ΠΠΣ είχε την 
ονομασία CE-280,  Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο και ήταν επιλογής υποχρεωτικό μάθημα του 
2ου εξαμήνου μεταξύ τριών μαθημάτων) 

3 4 CE0440 Κυκλοφοριακή Τεχνική 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, που στο 4ετές ΠΠΣ είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-550) 

4 2 CE0240 Πιθανότητες & Στατιστική 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, το οποίο στο 4ετές πρόγραμμα είχε κωδικό CE-310) 

 

Πίνακας 24: Μαθήματα αξιοποιούμενα σε αντικατάσταση μαθημάτων του 5ετούς ΠΠΣ  
για φοιτητές της Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων προερχόμενους από  
τους Πολιτικούς Μηχανικούς του πρώην ΤΕΙ-Α 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Αξιοποιούμενα σε Απαλλαγές  (Δομοστατική Κατεύθυνση) 

1 7 CE0713 Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το οποίο 
στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-653, ενώ στο πρόγραμμα 
σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας αντιστοιχεί στο θεωρητικό 
μέρος του μαθήματος Υδραυλική ΙΙ) 

2 8 CE0843 Πειραματική Υδραυλική 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το οποίο 
στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-663, ενώ στο πρόγραμμα 
σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας αντιστοιχεί στο εργαστη-
ριακό μέρος του μαθήματος Υδραυλική ΙΙ) 

3 8 CE0842 Πειραματική Εδαφομηχανική 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης των Γεωτεχνικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το 
οποίο στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑ.Δ.Α. είχε τον ίδιο τίτλο με κωδικό CE-662 
και στο πρόγραμμα σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας 
αντιστοιχεί στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Εδαφομηχανική) 

4 8 CE0814 Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι) 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων στο 5ετές πρόγραμμα 
σπουδών, το οποίο, αν και στο 4ετές ΠΠΣ προσφερόταν ως κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 
μάθημα της Δομοστατικής Κατεύθυνσης με ίδιο όνομα και κωδικό CE-754, στο 5ετές 
ΠΠΣ δεν περιλαμβάνεται πλέον στα μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής. Στο ΤΕΙ Αθήνας, 
το μάθημα δεν προσφερόταν στην Κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών, αλλά μόνο 
στην Κατεύθυνση των Μηχανικών Υποδομών. Νέα προσθήκη στον πίνακα.) 
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Στον πίνακα αντιστοιχίσεων μεταξύ του προγράμματος σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του 
πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του 4ετούς προγράμματος του ΠΑ.Δ.Α., υπήρχε για τους Δομοστατικούς 
Μηχανικούς μια ακόμη δυνατότητα απαλλαγής από μάθημα. Αυτή προέκυπτε από τα μαθήματα 
Ειδικά Θέματα Οικοδομικής (CE-781) και Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες (CE-752) του 4ετούς προγράμ-
ματος του ΠΑ.Δ.Α., τα οποία στο 4ετές πρόγραμμα ανήκαν στην ίδια ομάδα κατ’ επιλογή υποχρεω-
τικών μαθημάτων κατεύθυνσης, ενώ στο πρόγραμμα των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας έχοντας αντίστοιχα τίτλους Ειδικά Θέματα Οικοδομικής – Ενεργειακός Σχεδιασμός και 
Βραχομηχανική & Σήραγγες ήταν ανεξάρτητα μεταξύ τους υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης. 
Οπότε, όποιος είχε περάσει και τα δύο μαθήματα στο παλιότερο πρόγραμμα, κέρδιζε μια απαλλαγή 
στο 4ετές πρόγραμμα του ΠΑ.Δ.Α., επειδή σε αυτό τα δύο μαθήματα εμφανιζόντουσαν ως κατ’ 
επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα στην ίδια ομάδα. Η απαλλαγή αυτή, όμως, δεν υφίσταται πλέον 
στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑ.Δ.Α., γιατί τα προαναφερθέντα δύο μαθήματα είναι ανεξάρ-
τητα μεταξύ τους και προσφέρονται σε διαφορετικές ομάδες κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθη-
μάτων. Βεβαίως, και τα δύο μαθήματα αξιοποιούνται στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών ως κανονικές 
άμεσες αντιστοιχίσεις στα εξάμηνα που αυτά έχουν ενταχθεί. 

Παράδειγμα εφαρμογής απαλλαγών για την Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων 

Φοιτητής που επέλεξε ή θα επιλέξει την Κατεύθυνση των Δομοστατικών Έργων στο ΠΑ.Δ.Α. και στο 
Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας είχε περάσει, για παράδειγμα, τα αντίστοιχα δύο 
μαθημάτων του ανωτέρω Πίνακα 24, όπως την Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και την Πειραματική 
Εδαφομηχανική, τότε θα πάρει απαλλαγή από τα δύο πρώτα μαθήματα της λίστας του Πίνακα 23, 
δηλαδή την Παραστατική Γεωμετρία και το μάθημα επιλογής μεταξύ των Οικολογία και Περιβαλ-
λοντική Χημεία και Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό. Στη θέση των δύο αυτών μαθημάτων 
θα ληφθούν υπόψη τα δύο πρώτα (CE0713 και CE0842). Ουδεμία υποχρέωση υπάρχει να δηλωθούν 
τα μαθήματα από τα οποία απαλλάσσεται ο φοιτητής. 

5.2 Απαλλαγές μαθημάτων για την Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων 

Στον Πίνακα 25 παρουσιάζονται τα μαθήματα που μπορούν να αντικατασταθούν ή ισοδύναμα από 
τα οποία παίρνει απαλλαγή ένας φοιτητής του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εφόσον αυτός έχει ενταχθεί ή 
θα ενταχθεί στην Κατεύθυνση των Γεωτεχνικών Έργων. 

Πίνακας 25: Μαθήματα επιδεχόμενα αντικατάσταση/απαλλαγή στο 5ετές ΠΠΣ με την 
ακριβή σειρά καταγραφής τους για φοιτητές της Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Έργων προερχόμενους από τους Πολιτικούς Μηχανικούς του πρώην ΤΕΙ-Α 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Επιδεχόμενα Απαλλαγής  (Γεωτεχνική Κατεύθυνση) 

1 2 CE0260 Παραστατική Γεωμετρία 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, όπου στο 4ετές ΠΠΣ είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-250) 

2 2 CE0270 
 
 
 

CE0280 

Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία 
(κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου, το οποίο στο 4ετές ΠΠΣ είχε το 
ίδιο όνομα με κωδικό CE-270, αλλά ήταν επιλογής υποχρεωτικό μάθημα του 2ου 
εξαμήνου μεταξύ τριών μαθημάτων) 

Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 
(κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου, όπου στο 4ετές ΠΠΣ είχε την 
ονομασία CE-280,  Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο και ήταν επιλογής υποχρεωτικό μάθημα του 
2ου εξαμήνου μεταξύ τριών μαθημάτων) 
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Πίνακας 25: Μαθήματα επιδεχόμενα αντικατάσταση/απαλλαγή στο 5ετές ΠΠΣ με την 
ακριβή σειρά καταγραφής τους για φοιτητές της Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Έργων προερχόμενους από τους Πολιτικούς Μηχανικούς του πρώην ΤΕΙ-Α 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Επιδεχόμενα Απαλλαγής  (Γεωτεχνική Κατεύθυνση) 

3 4 CE0440 Κυκλοφοριακή Τεχνική 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, που στο 4ετές ΠΠΣ είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-550) 

4 2 CE0240 Πιθανότητες & Στατιστική 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, το οποίο στο 4ετές πρόγραμμα είχε κωδικό CE-310) 

5 4 CE0410 Αριθμητική Ανάλυση 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, το οποίο στο 4ετές ΠΠΣ είχε κωδικό CE-410 και όνομα 
Αριθμητική Ανάλυση & Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ) 

6 5 CE0520 Υδραυλική 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, το οποίο στο 4ετές ΠΠΣ είχε κωδικό CE-350 και όνομα 
Εφαρμοσμένη Υδραυλική) 

7 9 CE0910 Τεχνικά Έργα Οδοποιίας 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, όπου στο 4ετές ΠΠΣ είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-810) 

8 7 CE0722 
CE0714 
CE0724 

Περιβαλλοντική Γεωτεχνική 
Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι 
Σχεδιασμός των Μεταφορών 

(ομάδα κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων της Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων 
του 7ου εξαμήνου από τα οποία επιλέγεται ένα μάθημα. Κατά την αντιστοίχιση μαθη-
μάτων από το πρόγραμμα του ΤΕΙ Αθήνας στο 4ετές του ΠΑ.Δ.Α., η αντίστοιχη ομάδα 
μαθημάτων περιελάμβανε τα εξής τέσσερα μαθήματα:  
 CE-762,  Περιβαλλοντική Γεωτεχνική,  
 CE-783,  Ποτάμια Υδραυλική – Αντιπλημμυρικά Έργα,  
 CE-771,  Σύμμικτες Κατασκευές και  
 CE-754,  Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι)) 

Για τον ανωτέρω Πίνακα 25 σημειώνεται ότι στο υπ’ αριθμό 2 μάθημα δεν έχει συμπεριληφθεί το 
τρίτο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου, που στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών 
ήταν το Ενεργειακά Συστήματα (CE-260), γιατί στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών αυτό είναι πλέον 
υποχρεωτικό μάθημα κορμού με την ονομασία Φυσική (CE0250). Το μάθημα αυτό υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν όλοι εκείνοι οι φοιτητές που κατά την λειτουργία του 4ετούς προγράμματος 
σπουδών δεν πέρασαν το μάθημα Ενεργειακά Συστήματα (CE-260). 

Στον Πίνακα 26 εμφανίζονται τα μαθήματα που συνδέονται με το πρόγραμμα σπουδών του πρώην 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας και από τα οποία προκύπτουν απαλλαγές προς αξιοποίηση στον Πίνακα 25 για την 
Κατεύθυνση των Γεωτεχνικών Έργων. 

Πίνακας 26: Μαθήματα αξιοποιούμενα σε αντικατάσταση μαθημάτων του 5ετούς ΠΠΣ 
για φοιτητές της Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων προερχόμενους από  
τους Πολιτικούς Μηχανικούς του πρώην ΤΕΙ-Α 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Αξιοποιούμενα σε Απαλλαγές  (Γεωτεχνική Κατεύθυνση) 

1 7 CE0713 Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το οποίο 
είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-653 στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑΔΑ και αντι-
στοιχεί στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος Υδραυλική ΙΙ του προγράμματος σπουδών 
των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας) 
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Πίνακας 26: Μαθήματα αξιοποιούμενα σε αντικατάσταση μαθημάτων του 5ετούς ΠΠΣ 
για φοιτητές της Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων προερχόμενους από  
τους Πολιτικούς Μηχανικούς του πρώην ΤΕΙ-Α 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Αξιοποιούμενα σε Απαλλαγές  (Γεωτεχνική Κατεύθυνση) 

2 7 CE0721 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το οποίο 
είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-681 στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών, ενώ στο πρόγραμμα 
του πρώην ΤΕΙ Αθήνας αντίστοιχό του ήταν το μάθημα Στοιχεία Αρχιτεκτονικής) 

3 9 CE0921 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το οποίο 
είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-751 στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑΔΑ, ενώ στο 
πρόγραμμα του πρώην ΤΕΙ Αθήνας αντίστοιχό του ήταν το μάθημα Προεντεταμένο 
Σκυρόδεμα – Σύμμικτες Κατασκευές. Το τελευταίο ουδεμία σχέση ή αντιστοιχία έχει με 
το νέο μάθημα CE0831,  Σύμμικτες Κατασκευές του 5ετούς προγράμματος σπουδών.) 

4 7 CE0731 Ειδικά Θέματα Οικοδομικής 
(κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων του 5ετούς 
προγράμματος σπουδών, το οποίο στο 4ετές ΠΠΣ ήταν υποχρεωτικό μάθημα της Δομο-
στατικής κατεύθυνσης με τον ίδιο τίτλο και κωδικό CE-781. Στο πρόγραμμα σπουδών 
των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας αντιστοιχεί με το μάθημα Ειδικά 
Θέματα Οικοδομικής – Ενεργειακός Σχεδιασμός, το οποίο ουδεμία σχέση ή αντιστοιχία 
έχει με το νέο κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα CE0941,  Ενεργειακός Σχεδιασμός 
Κτηρίων του 5ετούς προγράμματος σπουδών.) 

5 10 CE1021 Γεφυροποιία 
(κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων του 5ετούς 
προγράμματος σπουδών, το οποίο στο 4ετές ΠΠΣ είχε ίδιο όνομα με κωδικό CE-841. Στο 
πρόγραμμα σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας αντιστοιχεί με 
το μάθημα Εισαγωγή στη Γεφυροποιία.) 

6 8 CE0841 Πειραματική Αντοχή Υλικών 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης των Δομοστατικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το 
οποίο είχε το ίδιο όνομα με κωδικό CE-661 στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑΔΑ, 
ενώ αντιστοιχεί στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Μηχανική Ι (Αντοχή των 
Υλικών) στο πρόγραμμα σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας) 

7 8 CE0843 Πειραματική Υδραυλική 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το οποίο 
στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-663, ενώ στο πρόγραμμα 
σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας αντιστοιχεί στο εργαστη-
ριακό μέρος του μαθήματος Υδραυλική ΙΙ) 

8 8 CE0813 Ποτάμια Υδραυλική – Αντιπλημμυρικά Έργα 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων στο 5ετές ΠΠΣ, το οποίο, 
αν και στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών προσφερόταν ως κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 
μάθημα στη Γεωτεχνική Κατεύθυνση με ίδιο όνομα και κωδικό CE-783, στο 5ετές ΠΠΣ 
δεν περιλαμβάνεται πλέον στα μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής. Το μάθημα δεν 
υπήρχε στο πρόγραμμα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας. Νέα προσθήκη στον πίνακα.) 

Στον πίνακα αντιστοιχίσεων μεταξύ του προγράμματος σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του 
πρώην ΤΕΙ Αθήνας και του 4ετούς προγράμματος του ΠΑ.Δ.Α., υπήρχε για τους Γεωτεχνικούς Μηχα-
νικούς μια ακόμα δυνατότητα απαλλαγής και αυτή προέκυπτε από το μάθημα Επισκευές & Ενι-
σχύσεις Κατασκευών του προγράμματος σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Αυτό το μάθημα στο 
4ετές πρόγραμμα του ΠΑ.Δ.Α. είχε ίδιο τίτλο και κωδικό CE-851 ως υποχρεωτικό μάθημα κατεύ-
θυνσης των Δομοστατικών Έργων, αλλά δεν προσφέρεται στην Κατεύθυνση των Γεωτεχνικών Έργων. 
Επομένως, εάν φοιτητής της Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης του ΠΑ.Δ.Α. είχε περάσει το μάθημα στο 
πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας, έπρεπε να του δοθεί απαλλαγή από άλλο μάθημα, αφού στο 4ετές πρόγραμμα 
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δεν αντιστοιχούσε σε κάποιο μάθημα της κατεύθυνσής του. Τώρα, πλέον, στο 5ετές πρόγραμμα 
σπουδών του ΠΑ.Δ.Α., το μάθημα αυτό δίνεται ως κατ’ επιλογή υποχρεωτικό της Γεωτεχνικής κατεύ-
θυνσης στο 10ο εξάμηνο σπουδών με τίτλο Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών (CE1011) και κατά 
συνέπεια αντιστοιχίζεται άμεσα με το ομότιτλο μάθημα του ΠΑ.Δ.Α. 

Παράδειγμα εφαρμογής απαλλαγών για την Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων 

Για παράδειγμα, φοιτητής που επέλεξε την Κατεύθυνση των Γεωτεχνικών Έργων στο ΠΑ.Δ.Α. και στο 
Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας είχε περάσει τα αντίστοιχα 4 μαθημάτων του ανω-
τέρω Πίνακα 26, για παράδειγμα το Προεντεταμένο Σκυρόδεμα, τη Γεφυροποιία, την Πειραματική 
Αντοχή Υλικών και την Πειραματική Υδραυλική, θα πάρει απαλλαγή από τα τέσσερα πρώτα μαθή-
ματα του Πίνακα 25, δηλαδή την Παραστατική Γεωμετρία, το κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα 
επιλογής του 2ου εξαμήνου Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία ή Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό 
Σχεδιασμό, την Κυκλοφοριακή Τεχνική και τις Πιθανότητες & Στατιστική. Στη θέση τους λαμβάνονται 
υπόψη, ή αλλιώς, αυτά αντικαθίστανται από τα τέσσερα προαναφερθέντα μαθήματα του Πίνακα 26 
(CE0921, CE1021, CE0841 και CE0843). Δεν υπάρχει υποχρέωση να δηλωθούν τα μαθήματα για τα 
οποία δίνεται απαλλαγή. 

5.3 Απαλλαγές μαθημάτων για την Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων 

Στον Πίνακα 25 δίνονται τα μαθήματα από τα οποία παίρνει απαλλαγή φοιτητής του πρώην Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας, εφόσον αυτός έχει ενταχθεί ή θα ενταχθεί στην Κατεύθυνση των Υδραυλικών Έργων. 

Πίνακας 27: Μαθήματα επιδεχόμενα αντικατάσταση/απαλλαγή στο 5ετές ΠΠΣ με την 
ακριβή σειρά καταγραφής τους για φοιτητές της Κατεύθυνσης Υδραυλικών 
Έργων προερχόμενους από τους Πολιτικούς Μηχανικούς του πρώην ΤΕΙ-Α 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Επιδεχόμενα Απαλλαγής  (Υδραυλική Κατεύθυνση) 

1 2 CE0260 Παραστατική Γεωμετρία 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, όπου στο 4ετές ΠΠΣ είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-250) 

2 2 CE0270 
 
 
 

CE0280 

Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία 
(κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου, το οποίο στο 4ετές ΠΠΣ είχε το 
ίδιο όνομα με κωδικό CE-270, αλλά ήταν επιλογής υποχρεωτικό μάθημα του 2ου 
εξαμήνου μεταξύ τριών μαθημάτων) 

Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 
(κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου, όπου στο 4ετές ΠΠΣ είχε την 
ονομασία CE-280,  Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο και ήταν επιλογής υποχρεωτικό μάθημα του 
2ου εξαμήνου μεταξύ τριών μαθημάτων) 

3 6 CE0670 Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, που στο 4ετές ΠΠΣ είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-560) 

4 2 CE0240 Πιθανότητες & Στατιστική 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, το οποίο στο 4ετές πρόγραμμα είχε κωδικό CE-310) 

5 4 CE0410 Αριθμητική Ανάλυση 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, το οποίο στο 4ετές ΠΠΣ είχε κωδικό CE-410 και όνομα 
Αριθμητική Ανάλυση & Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ) 

6 6 CE0610 Στατική Ανάλυση με Μητρώα - Πεπερασμένα Στοιχεία για Ραβδωτούς Φορείς 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, το οποίο στο 4ετές ΠΠΣ είχε κωδικό CE-510 και όνομα 
Στατική Ανάλυση με Μητρώα - Πεπερασμένα Στοιχεία) 

7 6 CE0620 Γεωτεχνικά Έργα 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, όπου στο 4ετές ΠΠΣ είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-520) 
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Σχετικά με τον ανωτέρω Πίνακα 27 σημειώνεται ότι στο υπ’ αριθμό 2 μάθημα δεν έχει συμπερι-
ληφθεί το τρίτο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου, που στο 4ετές πρόγραμμα 
σπουδών ήταν το Ενεργειακά Συστήματα (CE-260), γιατί στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών αυτό είναι 
πλέον υποχρεωτικό μάθημα κορμού με νέο τίτλο Φυσική (CE0250). Το μάθημα αυτό υποχρεούνται 
να παρακολουθήσουν όλοι εκείνοι οι φοιτητές που κατά την λειτουργία του 4ετούς προγράμματος 
σπουδών δεν πέρασαν το μάθημα Ενεργειακά Συστήματα (CE-260). 

Στον Πίνακα 28 παρουσιάζονται μαθήματα που συνδέονται με το πρόγραμμα σπουδών του πρώην 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας και από τα οποία προκύπτουν οι απαλλαγές που αξιοποιούνται στον Πίνακα 27 για την 
Κατεύθυνση των Υδραυλικών Έργων. 

Πίνακας 28: Μαθήματα αξιοποιούμενα σε αντικατάσταση μαθημάτων του 5ετούς ΠΠΣ 
για φοιτητές της Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων προερχόμενους από  
τους Πολιτικούς Μηχανικούς του πρώην ΤΕΙ-Α 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Αξιοποιούμενα σε Απαλλαγές  (Υδραυλική Κατεύθυνση) 

1 7 CE0714 Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το 
οποίο είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-654 στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑ.Δ.Α. 
και αντιστοιχεί στο μάθημα Οδοστρώματα Οδών & Αεροδρομίων του προγράμματος 
σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας) 

2 7 CE0724 Σχεδιασμός των Μεταφορών 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το 
οποίο είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-674 στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών, ενώ στο 
πρόγραμμα του πρώην ΤΕΙ Αθήνας αντίστοιχό του ήταν το μάθημα Σχεδιασμός 
Κυκλοφοριακών Συστημάτων & Οδική Ασφάλεια) 

3 8 CE0834 Δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το 
οποίο είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-854 στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑ.Δ.Α. 
και αντίστοιχο αυτού στο πρόγραμμα του πρώην ΤΕΙ Αθήνας ήταν το μάθημα Υποδομές 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς) 

4 7 CE0722 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική 
(κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων του 5ετούς 
ΠΠΣ, το οποίο, αν και στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών προσφερόταν ως κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικό μάθημα στην Υδραυλική Κατεύθυνση με ίδιο όνομα και κωδικό CE-762, 
στο 5ετές ΠΠΣ δεν περιλαμβάνεται πλέον στα μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής. Το 
μάθημα δεν υπήρχε στο πρόγραμμα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας. Νέα προσθήκη 
στον πίνακα.) 

5 8 CE0841 Πειραματική Αντοχή Υλικών  (βλ. σημείωση) 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης των Δομοστατικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το 
οποίο είχε το ίδιο όνομα με κωδικό CE-661 στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑ.Δ.Α., 
ενώ αντιστοιχεί στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Μηχανική Ι (Αντοχή των 
Υλικών) στο πρόγραμμα σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας) 

6 8 CE0842 Πειραματική Εδαφομηχανική  (βλ. σημείωση) 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης των Γεωτεχνικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το 
οποίο στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑ.Δ.Α. είχε τον ίδιο τίτλο με κωδικό CE-662 
και στο πρόγραμμα σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας 
αντιστοιχεί στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Εδαφομηχανική) 

7 8 CE0844 Κυκλοφοριακός Έλεγχος  (βλ. σημείωση) 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το 
οποίο στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑ.Δ.Α. είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-664, 
ενώ στο πρόγραμμα σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας 
αντιστοιχεί στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Κυκλοφοριακή Τεχνική) 
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Σημείωση: Στην περίπτωση που ένας φοιτητής έχει περάσει και τα τρία τελευταία μαθήματα 
του Πίνακα 28, δηλαδή τα CE0841, CE0842 και CE0844 ή, αντίστοιχα στο πρόγραμμα 
σπουδών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας, τα εργαστηριακά μέρη των μαθημάτων Μηχανική Ι 
(Αντοχή των Υλικών), Εδαφομηχανική και Κυκλοφοριακή Τεχνική, τότε από τα τρία 
μαθήματα μόνο τα δύο μπορούν να αξιοποιηθούν για αντικατάσταση (ή απαλλαγή) 
μαθημάτων του 5ετούς προγράμματος σπουδών του ΠΑ.Δ.Α. Αποκλείεται, τότε, το 
τελευταίο μάθημα (CE0844), για το οποίο όμως θα παρασχεθεί βεβαίωση επιτυχούς 
παρακολούθησης στο παράρτημα διπλώματος. Εάν κάποιος φοιτητής έχει περάσει 
οποιαδήποτε δύο από τα τρία τελευταία μαθήματα του Πίνακα 28, αυτά θα αντικα-
ταστήσουν δύο μαθήματα του Πίνακα 27. 

Στον πίνακα αντιστοιχίσεων μεταξύ του προγράμματος σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του 
πρώην ΤΕΙ Αθήνας και του 4ετούς προγράμματος του ΠΑ.Δ.Α., υπήρχαν για τους Υδραυλικούς Μηχα-
νικούς δύο ακόμη απαλλαγές μαθημάτων. Η πρώτη προέκυπτε από τα μαθήματα Προγραμματισμός 
και Διαχείριση Τεχνικών Έργων (CE-730) και Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίου (CE-740) 
του 4ετούς προγράμματος του ΠΑ.Δ.Α., τα οποία στο 4ετές πρόγραμμα ανήκαν στην ίδια ομάδα κατ’ 
επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ στο πρόγραμμα των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ 
Αθήνας με τίτλους Διαχείριση Έργων & Εργοταξίων και Μηχανήματα Τεχνικών Έργων & Οργάνωση 
Εργοταξίου, αντίστοιχα, ήταν ανεξάρτητα μεταξύ τους υποχρεωτικά μαθήματα. Έχοντας, λοιπόν, 
κάποιος φοιτητής περάσει και τα δύο μαθήματα στο πρόγραμμα του ΤΕΙ, κέρδιζε μια απαλλαγή στο 
4ετές πρόγραμμα του ΠΑ.Δ.Α., επειδή σε αυτό τα μαθήματα εμφανιζόντουσαν ως κατ’ επιλογή υπο-
χρεωτικά στην ίδια ομάδα μαθημάτων. Στο 5ετές πρόγραμμα, όμως, η απαλλαγή αυτή δεν υπάρχει, 
επειδή τα προαναφερθέντα δύο μαθήματα έγιναν αμφότερα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού. Ανα-
γνωρίζονται, όμως, και τα δύο μέσω της άμεσης αντιστοίχησής τους με τα μαθήματα του 5ετούς 
προγράμματος. Η δεύτερη απαλλαγή προέκυπτε από τα μαθήματα Διαχείριση Υδατικών Πόρων (CE-
773) και Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι) (CE-754) του 4ετούς προγράμματος του ΠΑ.Δ.Α., 
επειδή στο 4ετές πρόγραμμα ανήκαν στην ίδια ομάδα κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ 
στο πρόγραμμα των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας με τίτλους Διαχείριση Υδατικών 
Πόρων – Φράγματα και Οδοποιία ΙΙ (Σχεδιασμός Οδών με Η/Υ – Κόμβοι), αντίστοιχα, ήταν ανεξάρ-
τητα μεταξύ τους υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης. Στο 5ετές πρόγραμμα, πλέον, η απαλλαγή 
αυτή δεν υπάρχει, επειδή τα προαναφερθέντα δύο μαθήματα έγιναν, το μεν πρώτο υποχρεωτικό 
μάθημα της Υδραυλικής κατεύθυνσης, το δε άλλο κατ’ επιλογή υποχρεωτικό της ίδιας κατεύθυνσης, 
δηλαδή δεν συνυπάρχουν σε κάποια ομάδα επιλογής μαθημάτων. Αυτά, όμως, θα αναγνωρισθούν 
κανονικά μέσω της άμεσης αντιστοίχησής τους με τα μαθήματα του 5ετούς προγράμματος. 

Παραδείγματα εφαρμογής των απαλλαγών μπορούν να βρεθούν μετά τους αντίστοιχους πίνακες 
των κατευθύνσεων των Δομοστατικών και των Γεωτεχνικών Έργων. 

5.4 Απαλλαγές μαθημάτων για την Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων 

Στον Πίνακα 29 δίνονται τα μαθήματα που μπορούν να αντικατασταθούν ή ισοδύναμα αυτά από τα 
οποία παίρνει απαλλαγή ένας φοιτητής του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εφόσον αυτός έχει ενταχθεί ή θα 
ενταχθεί στην Κατεύθυνση των Συγκοινωνιακών Έργων. Στον Πίνακα 30 εμφανίζονται τα μαθήματα 
που συνδέονται με το πρόγραμμα σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας και τα οποία παρέχουν τις 
απαλλαγές για αξιοποίηση στον Πίνακα 29. 

Σχετικά με τον Πίνακα 29, που ακολουθεί, σημειώνεται ότι στο υπ’ αριθμό 2 μάθημα δεν συμπερι-
λήφθηκε το τρίτο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου, που στο 4ετές πρόγραμμα 
σπουδών ήταν το Ενεργειακά Συστήματα (CE-260), γιατί στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών αυτό είναι 
πλέον υποχρεωτικό μάθημα κορμού με νέο τίτλο Φυσική (CE0250). Το μάθημα αυτό υποχρεούνται 
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να παρακολουθήσουν όλοι εκείνοι οι φοιτητές που κατά την λειτουργία του 4ετούς προγράμματος 
σπουδών δεν πέρασαν το μάθημα Ενεργειακά Συστήματα (CE-260). 

Πίνακας 29: Μαθήματα επιδεχόμενα αντικατάσταση/απαλλαγή στο 5ετές ΠΠΣ με την 
ακριβή σειρά καταγραφής τους για φοιτητές της Κατεύθυνσης Συγκοινω-
νιακών Έργων προερχόμενους από τους Πολιτικούς Μηχανικούς του 
πρώην ΤΕΙ-Α 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Επιδεχόμενα Απαλλαγής  (Συγκοινωνιακή Κατεύθυνση) 

1 2 CE0260 Παραστατική Γεωμετρία 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, όπου στο 4ετές ΠΠΣ είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-250) 

2 2 CE0270 
 
 
 

CE0280 

Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία 
(κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου, το οποίο στο 4ετές ΠΠΣ είχε το 
ίδιο όνομα με κωδικό CE-270, αλλά ήταν επιλογής υποχρεωτικό μάθημα του 2ου 
εξαμήνου μεταξύ τριών μαθημάτων) 

Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 
(κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου, όπου στο 4ετές ΠΠΣ είχε την 
ονομασία CE-280,  Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο και ήταν επιλογής υποχρεωτικό μάθημα του 
2ου εξαμήνου μεταξύ τριών μαθημάτων) 

3 6 CE0670 Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, που στο 4ετές ΠΠΣ είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-560) 

4 5 CE0520 Υδραυλική 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, το οποίο στο 4ετές ΠΠΣ είχε κωδικό CE-350 και όνομα 
Εφαρμοσμένη Υδραυλική) 

5 4 CE0410 Αριθμητική Ανάλυση 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, το οποίο στο 4ετές ΠΠΣ είχε κωδικό CE-410 και όνομα 
Αριθμητική Ανάλυση & Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ) 

6 6 CE0660 Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, όπου στο 4ετές ΠΠΣ είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-630) 

7 6 CE0610 Στατική Ανάλυση με Μητρώα - Πεπερασμένα Στοιχεία για Ραβδωτούς Φορείς 
(υποχρεωτικό μάθημα κορμού, το οποίο στο 4ετές ΠΠΣ είχε κωδικό CE-510 και όνομα 
Στατική Ανάλυση με Μητρώα - Πεπερασμένα Στοιχεία) 

 

Πίνακας 30: Μαθήματα αξιοποιούμενα σε αντικατάσταση μαθημάτων του 5ετούς ΠΠΣ 
για φοιτητές της Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων προερχόμενους από 
τους Πολιτικούς Μηχανικούς του πρώην ΤΕΙ-Α 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Αξιοποιούμενα σε Απαλλαγές  (Συγκοινωνιακή Κατεύθυνση) 

1 7 CE0713 Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το οποίο 
είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-653 στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑΔΑ και αντι-
στοιχεί στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος Υδραυλική ΙΙ του προγράμματος σπουδών 
των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας) 

2 9 CE0913 Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το οποίο 
είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-853 στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών, ενώ στο πρόγραμμα 
του πρώην ΤΕΙ Αθήνας αντίστοιχό του ήταν το μάθημα Παράκτια Μηχανική) 
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Πίνακας 30: Μαθήματα αξιοποιούμενα σε αντικατάσταση μαθημάτων του 5ετούς ΠΠΣ 
για φοιτητές της Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων προερχόμενους από 
τους Πολιτικούς Μηχανικούς του πρώην ΤΕΙ-Α 

α/α Εξαμ. Κωδικός Μαθήματα Αξιοποιούμενα σε Απαλλαγές  (Συγκοινωνιακή Κατεύθυνση) 

3 10 CE1013 Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το οποίο 
είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-863 στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑ.Δ.Α. και 
αντίστοιχο αυτού στο πρόγραμμα του πρώην ΤΕΙ Αθήνας ήταν το μάθημα Εγγειοβελ-
τιωτικά Έργα & Αρδεύσεις) 

4 9 CE0921 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 
(κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων στο 5ετές 
ΠΠΣ, το οποίο με το ίδιο όνομα και κωδικό CE-751 προσφερόταν ως κατ’ επιλογή υπο-
χρεωτικό μάθημα στη Συγκοινωνιακή Κατεύθυνση του 4ετούς προγράμματος σπουδών, 
ενώ στο νέο 5ετές ΠΠΣ δεν περιλαμβάνεται στα μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής. Στο 
πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, το μάθημα υπήρχε μόνο στην Κατεύθυνση Δομο-
στατικών Μηχανικών με τίτλο Προεντεταμένο Σκυρόδεμα – Σύμμικτες Κατασκευές. Νέα 
προσθήκη στον πίνακα.) 

5 10 CE1021 Γεφυροποιία 
(κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα της Δομοστατικής Κατεύθυνσης στο 5ετές ΠΠΣ, το 
οποίο στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών προσφερόταν με ίδιο όνομα και κωδικό CE-841 
ως κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, ενώ 
στο 5ετές ΠΠΣ δεν περιλαμβάνεται πλέον στα μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής. Στο 
πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, το μάθημα υπήρχε μόνο στην Κατεύθυνση Δομο-
στατικών Μηχανικών με τίτλο Εισαγωγή στη Γεφυροποιΐα. Νέα προσθήκη στον πίνακα.) 

6 8 CE0841 Πειραματική Αντοχή Υλικών  (βλ. σημείωση) 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης των Δομοστατικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το 
οποίο είχε το ίδιο όνομα με κωδικό CE-661 στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑ.Δ.Α., 
ενώ αντιστοιχεί στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Μηχανική Ι (Αντοχή των 
Υλικών) στο πρόγραμμα σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας) 

7 8 CE0842 Πειραματική Εδαφομηχανική  (βλ. σημείωση) 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης των Γεωτεχνικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το 
οποίο στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑ.Δ.Α. είχε τον ίδιο τίτλο με κωδικό CE-662 
και στο πρόγραμμα σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας 
αντιστοιχεί στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Εδαφομηχανική) 

8 8 CE0843 Πειραματική Υδραυλική  (βλ. σημείωση) 
(υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του 5ετούς ΠΠΣ, το οποίο 
στο 4ετές πρόγραμμα σπουδών είχε ίδιο όνομα και κωδικό CE-663, ενώ στο πρόγραμμα 
σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας αντιστοιχεί στο εργαστη-
ριακό μέρος του μαθήματος Υδραυλική ΙΙ) 

Σημείωση: Στην περίπτωση που ένας φοιτητής έχει περάσει και τα τρία τελευταία μαθήματα 
του Πίνακα 30, δηλαδή τα CE0841, CE0842 και CE0843 ή, κατ’ αντιστοιχία, στο πρό-
γραμμα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας τα εργαστηριακά μέρη των μαθημάτων 
Μηχανική Ι (Αντοχή των Υλικών), Εδαφομηχανική και Υδραυλική ΙΙ, τότε από τα τρία 
μαθήματα μόνο τα δύο αξιοποιούνται σε αντικατάσταση (ή απαλλαγή) μαθημάτων 
του 5ετούς ΠΠΣ του ΠΑ.Δ.Α. Από αυτά αποκλείεται το τελευταίο μάθημα (CE0843), 
για το οποίο, όμως, θα χορηγηθεί βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης με το παράρ-
τημα διπλώματος. Εάν ένας φοιτητής έχει περάσει οποιαδήποτε δύο από τα προα-
ναφερθέντα τρία μαθήματα του Πίνακα 30, αυτά θα αντικαταστήσουν δύο μαθή-
ματα του Πίνακα 29. 

Στον πίνακα αντιστοιχίσεων μεταξύ του προγράμματος σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του 
πρώην ΤΕΙ Αθήνας και του 4ετούς προγράμματος του ΠΑ.Δ.Α., υπήρχαν για τους Μηχανικούς 
Συγκοινωνιακών Έργων δύο ακόμη απαλλαγές μαθημάτων. Η πρώτη προέκυπτε από τα μαθήματα 
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Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων (CE-730) και Δομικές Μηχανές και Οργάνωση 
Εργοταξίου (CE-740) του 4ετούς προγράμματος του ΠΑ.Δ.Α., τα οποία στο 4ετές πρόγραμμα ανήκαν 
στην ίδια ομάδα κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ στο πρόγραμμα των Πολιτικών 
Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας με τίτλους Διαχείριση Έργων & Εργοταξίων και Μηχανήματα 
Τεχνικών Έργων & Οργάνωση Εργοταξίου, αντίστοιχα, ήταν ανεξάρτητα μεταξύ τους υποχρεωτικά 
μαθήματα. Έχοντας, λοιπόν, κάποιος φοιτητής περάσει και τα δύο μαθήματα στο πρόγραμμα του 
ΤΕΙ, κέρδιζε μια απαλλαγή στο 4ετές πρόγραμμα του ΠΑ.Δ.Α., αφού σε αυτό το πρόγραμμα τα μαθή-
ματα εμφανιζόντουσαν ως κατ’ επιλογή υποχρεωτικά στην ίδια ομάδα μαθημάτων. Στο 5ετές πρό-
γραμμα, όμως, η απαλλαγή αυτή δεν υπάρχει, επειδή τα προαναφερθέντα δύο μαθήματα έγιναν 
αμφότερα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού. Αναγνωρίζονται, όμως, και τα δύο μέσω της άμεσης 
αντιστοίχισής τους με τα μαθήματα του 5ετούς προγράμματος. Η δεύτερη απαλλαγή προέκυπτε 
από το μάθημα Αστικά Υδραυλικά Έργα (CE‐753), επειδή αυτό στο 4ετές πρόγραμμα του ΠΑ.Δ.Α. 
προσφερόταν στην Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων, αλλά όχι στην Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών 
Έργων. Οπότε, φοιτητής της Συγκοινωνιακής Κατεύθυνσης που είχε περάσει το μάθημα, με τον ίδιο 
μάλιστα τίτλο, στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας (Κατεύθυνση Μηχανικών Υποδομών) είχε 
το όφελος αυτής της απαλλαγής. Στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών, όμως, η απαλλαγή αυτή δεν 
μπορεί να ισχύσει, αφού το συγκεκριμένο μάθημα, Αστικά Υδραυλικά Έργα με κωδικό CE0820, έγινε 
υποχρεωτικό μάθημα κορμού και υποχρεούνται να το πάρουν όλοι οι φοιτητές. Άρα, για φοιτητή 
της Συγκοινωνιακής Κατεύθυνσης του 5ετούς προγράμματος σπουδών, που έχει περάσει το συγκε-
κριμένο μάθημα στο ΤΕΙ Αθήνας, αυτό θα αντιστοιχισθεί άμεσα με το υποχρεωτικό μάθημα κορμού 
Αστικά Υδραυλικά Έργα (CE0820) του 5ετούς προγράμματος σπουδών. 
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