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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 

 
 

Άρθρο 1 Αποςτολό 
 

Σο Σμόμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ (ΠΑ.Δ.Α.) αποτελεύ 
την εξϋλιξη των Σμημϊτων Πολιτικών Μηχανικών Σ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιϊ Σ.Σ. και του 
Σ.Ε.Ι. Αθόνασ, των παλαιότερων και μεγαλύτερων Σμημϊτων Πολιτικών Μηχανικών τησ 
χώρασ ςε επύπεδο ΑΕΙ Σεχνολογικού Σομϋα, με υψηλόσ ςτϊθμησ ακαδημαώκό ϋργο, 
προςανατολιςμϋνο ςτισ ανϊγκεσ τησ παραγωγόσ και τησ εφαρμοςμϋνησ ϋρευνασ και με 
εξαιρετικό απορρόφηςη των αποφούτων ςε όλο το φϊςμα των μελετών, ϋργων, 
υπηρεςιών και διαδικαςιών (ϋλεγχοι, διαδικαςύεσ ϋγκριςησ, αξιολογόςεισ, εκτιμόςεισ, 
πιςτοποιόςεισ, επιθεωρόςεισ, πραγματογνωμοςύνεσ κ.ϊ.) του ιδιωτικού και δημόςιου 
τομϋα. 
ύμφωνα με το ΥΕΚ2356Β/18-6-2019  εγκρύθηκε ο 5ετόσ κύκλοσ ςπουδών του 
Σμόματοσ Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. και το εγκεκριμϋνο πρόγραμμα ςπουδών 
των δϋκα (10) ακαδημαώκών εξαμόνων που εφαρμόζεται από το ακαδημαώκό ϋτοσ 2019- 
2020 (μαθόματα, ώρεσ, ECTS, κατευθύνςεισ, επιλογϋσ) ϋωσ ςόμερα. 

 
κοπόσ του Σμόματοσ Πολιτικών Μηχανικών  εύναι η παροχό υψηλόσ ποιότητασ 
εκπαύδευςησ, μϋςω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών ςπουδών για την 
εκπαύδευςη επιςτημόνων ικανών να ερευνόςουν, αναλύςουν, ςχεδιϊςουν και 
εκτελϋςουν ϊρτια τα ϋργα Πολιτικού Μηχανικού, ικανοποιώντασ ταυτόχρονα τισ 
ςύγχρονεσ απαιτόςεισ για βιώςιμη ανϊπτυξη, οικονομύα των καταςκευών, ςεβαςμό προσ 
το φυςικό και ανθρωπογενϋσ περιβϊλλον και δια βύου γνώςη. κοπόσ εύναι επύςησ, η 
ενςωμϊτωςη τησ αιχμόσ τησ ϋρευνασ και τησ τεχνολογύασ ςτο ακαδημαώκό πλαύςιο 
δραςτηριοτότων του Σμόματοσ και η υλοπούηςη τησ εκπαιδευτικόσ και ερευνητικόσ 
διαδικαςύασ με ςύγχρονα εργαλεύα και μεθόδουσ. 

 
Εξυπηρετεύ δε τισ εκπαιδευτικϋσ και ερευνητικϋσ ανϊγκεσ ςε ϋνα φϊςμα επιςτημονικών 
πεδύων ενταγμϋνων ςτο πρόγραμμα ςπουδών του τα οπούα περιλαμβϊνουν τουσ κϊτωθι 
ςτόχουσ: 

 Σην παραγωγό αποφούτων, οι οπούοι, μϋςα από ϋνα ϊρτια ςχεδιαςμϋνο 
πρόγραμμα, θα αποκτόςουν τη βαςικό θεωρητικό γνώςη, καθώσ και την εξειδικευμϋνη 
επιςτημονικό και τεχνολογικό γνώςη για την ϊςκηςη του επαγγϋλματοσ του Πολιτικού 
Μηχανικού. Οι απόφοιτοι θα εύναι ϋτοιμοι να αναλύουν και να ςχεδιϊζουν – με αςφϊλεια, 
οικονομύα καθώσ και κοινωνικό και περιβαλλοντικό ευαιςθηςύα – τεχνικϊ ϋργα, μελϋτεσ 
και ϋρευνεσ τησ ειδικότητϊσ τουσ, να ςχεδιϊζουν, εκτελούν και να ελϋγχουν 
εργαςτηριακϋσ και επιτόπιεσ δοκιμϋσ και να επιβλϋπουν την καταςκευό τεχνικών ϋργων. 

 Σην καλλιϋργεια ςτουσ απόφοιτουσ τησ κριτικόσ ςκϋψησ, τησ ϋρευνασ και τησ 
ικανότητασ διαθεματικών ςυνεργειών για την αναζότηςη τησ βϋλτιςτησ επύλυςησ των 

http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2019/10/Program-of-Studies_Civil-Eng-Dept_Univ-West-Attica_2019-05-17_ver-25-post-final.pdf
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2019/10/Program-of-Studies_Civil-Eng-Dept_Univ-West-Attica_2019-05-17_ver-25-post-final.pdf
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ςυνιςτωςών ενόσ τεχνικού ϋργου, ςτο δεδομϋνο πλαύςιο και τισ ςυνθόκεσ εντόσ των 
οπούων αυτό θα καταςκευαςτεύ και θα λειτουργόςει (τεχνικϋσ, χρονικϋσ, οικονομικϋσ,  

περιβαλλοντικϋσ, κοινωνικϋσ κ.ϊ.). 
 Σην ενςωμϊτωςη ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα τησ γνώςησ που παρϊγεται από 

την ϋρευνα και τησ ςύνδεςησ των φοιτητών με την ερευνητικό διαδικαςύα και τισ 
αντύςτοιχεσ δραςτηριότητεσ του Σμόματοσ, ϋτςι ώςτε οι απόφοιτοι να εύναι ώριμοι για 
τη μετεξϋλιξη των ςπουδών τουσ ςε επύπεδο μεταπτυχιακό, τη ςυμμετοχό ςε ερευνητικϊ 
ϋργα και την εμβϊθυνςη ςε ςυμπληρωματικό ό νϋα γνώςη μϋςω τησ δια βύου μϊθηςησ. 

 Σην εμβϊθυνςη ςε γνωςτικϊ αντικεύμενα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
ςπουδών τα οπούα αντιπροςωπεύουν τον ςυνδυαςμό των βαςικών αξόνων τησ 
επιςτόμησ του Πολιτικού Μηχανικού όπωσ θϋματα δομοςτατικϊ, γεωτεχνικϊ, υδραυλικϊ 
και ςυγκοινωνιακϊ, ςτα οπούα ουςιαςτικϊ εδρϊζονται τα επαγγελματικϊ δικαιώματα 
των αποφούτων του Σμόματοσ. 

 
Αναλυτικότερα, καλύπτονται κατ’ ελϊχιςτο τα ακόλουθα γνωςτικϊ αντικεύμενα 

τησ επιςτόμησ Πολιτικού Μηχανικού: 
- χεδιαςμόσ, ανϊλυςη και διαςταςιολόγηςη φορϋων από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα, 

μεταλλικών, ςύμμικτων και προεντεταμϋνων υπό ςτατικϋσ, δυναμικϋσ και ςειςμικϋσ 
φορτύςεισ καθώσ και εξειδικευμϋνων ϋργων δομοςτατικόσ, όπωσ γϋφυρεσ, λιμενικϋσ 
καταςκευϋσ, επιςκευϋσ και ενιςχύςεισ, τεχνικϊ ϋργα οδοποιύασ κ.ϊ. 

- χεδιαςμόσ, ανϊλυςη και διαςταςιολόγηςη γεωτεχνικών ςτοιχεύων και ϋργων, όπωσ 
θεμελιώςεισ, ορύγματα, αναχώματα υπό ςτατικϋσ και ςειςμικϋσ φορτύςεισ καθώσ και 
εξειδικευμϋνων ϋργων  γεωτεχνικόσ, όπωσ βελτύωςη εδαφών, αντιςτηρύξεισ, 
ςόραγγεσ κ.ϊ. 

- χεδιαςμόσ, ανϊλυςη και διαςταςιολόγηςη υδραυλικών ϋργων, όπωσ φρϊγματα 
λιμϋνεσ, παρϊκτια, αντιπλημμυρικϊ, υδρεύςεισ και αποχετεύςεισ, ανοικτού αγωγού 
και διευθετόςεισ ποταμών, εκμετϊλλευςη υπογεύων υδϊτων, εγγειοβελτιωτικϊ κ.ϊ. 

- χεδιαςμόσ, ανϊλυςη και διαςταςιολόγηςη ςυγκοινωνιακών ϋργων, όπωσ οδοποιύα, 
κόμβοι, οδοςτρώματα, κυκλοφοριακό τεχνικό, ςυςτόματα μεταφορών, 
ςιδηροδρομικό, αεροδρόμια, τεχνικϊ ϋργα οδοποιύασ κ.ϊ. 

- Περιβαλλοντικό προςϋγγιςη ϋργων, όπωσ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ τεχνικών 
ϋργων, υγειονομικό τεχνολογύα, περιβαλλοντικό γεωτεχνικό κ.ϊ. 

- Σοπογραφικό προςϋγγιςη των ϋργων και του πεδύου ανϊπτυξόσ τουσ, όπωσ 
αποτυπώςεισ, ςύνταξη τοπογραφικών διαγραμμϊτων ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ 
προδιαγραφϋσ κ.ϊ. 

- Αρχιτεκτονικό και λειτουργικό προςϋγγιςη του ςχεδιαςμού των τεχνικών ϋργων, 
όπωσ αρχιτεκτονικό τεχνολογύα (οικοδομικό), αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ και 
κτηριολογύα, ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ κτηρύων κ.ϊ. 

- Διαχεύριςη τεχνικών ϋργων, επιχειρηςιακό ϋρευνα, βελτιςτοπούηςη, τεχνητό 
νοημοςύνη και μηχανικό εκμϊθηςη, οργϊνωςη και διούκηςη εργοταξύων, διαχεύριςη 
ποιότητασ, ςτοιχεύα νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων ϋργων, υγιεινό και αςφϊλεια 
κ.ϊ. 

 
Σο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Σμόματοσ ϋχει ςυνταχθεύ με κριτόριο τισ 

επιςτημονικϋσ και επαγγελματικϋσ δραςτηριότητεσ του Πολιτικού Μηχανικού, τον 
παραγωγικό και αναπτυξιακό ςχεδιαςμό τησ χώρασ, καθώσ και τισ διεθνεύσ τϊςεισ ςτισ 
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περιοχϋσ αυτϋσ. Σο Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) εύναι 5ετούσ φούτηςησ 
(10 ακαδημαώκών εξαμόνων), 300 πιςτωτικών μονϊδων (ECTS), περιλαμβϊνει 
Διπλωματικό Εργαςύα και δυνατότητα Πρακτικόσ Ωςκηςησ και οδηγεύ ςτην απόκτηςη 
Διπλώματοσ Πολιτικού Μηχανικού. Οι Υοιτητϋσ/τριεσ από το προηγούμενο καθεςτώσ 
του 4ετούσ ΣΕΙ Αθόνασ εύτε του ΑΣΕΙ Πειραιϊ ϋχουν τη δυνατότητα να επιλϋξουν εϊν 
θϋλουν να αποκτόςουν πτυχύο ΣΕΙ ό δύπλωμα ΠΑΔΑ. Εφεξόσ, όπου ςτο παρόντα 
κανονιςμό ςπουδών αναφϋρεται ο όροσ «δύπλωμα», αυτόσ προςδιορύζεται ωσ «πτυχύο» 
για τισ περιπτώςεισ των φοιτητών/τριών που επϋλεξαν να αποκτόςουν το πτυχύο του 
4ετούσ ΣΕΙ Αθόνασ εύτε του ΑΕΙ Σ.Σ Πειραιϊ. 

 
Οι απόφοιτοι του τμόματοσ απαιτεύται να διαθϋτουν τα απαραύτητα εφόδια που 

θα τουσ εξαςφαλύςουν την ϊρτια κατϊρτιςό τουσ για την επιςτημονικό και κοινωνικο- 
επαγγελματικό τουσ ςταδιοδρομύα και εξϋλιξη. Μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη των 
5ετών ςπουδών τουσ, οι διπλωματούχοι του Σμόματοσ ϋχουν αποκτόςει το απαραύτητο 
θεωρητικό υπόβαθρο και τισ επιςτημονικϋσ και τεχνολογικϋσ γνώςεισ, ικανότητεσ και 
δεξιότητεσ ώςτε να μπορούν να απαςχοληθούν και να δραςτηριοποιηθούν ωσ υπεύθυνοι 
Πολιτικού Μηχανικού, ςε τομεύσ τησ αρμοδιότητϊσ τουσ, ςτον ιδιωτικό και ςτον δημόςιο 
τομϋα, αυτοδύναμα ό ωσ ςτελϋχη επιχειρόςεων, οργανιςμών, εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων 
και υπηρεςιών αντικειμϋνου Πολιτικού Μηχανικού και γενικότερα, προκειμϋνου να 
δύνανται να ανταποκριθούν ςτα πεδύα ϊςκηςησ του επαγγϋλματοσ του Πολιτικού 
Μηχανικού όπωσ αυτϊ αποτυπώνονται ςτην εκϊςτοτε ιςχύουςα νομοθεςύα (Π.Δ. 99/5- 
11-2018 και λοιπό κανονιςτικό πλαύςιο). 

 
ύμφωνα με το  ΥΕΚ 1946Β/14-5-2021 η επιτυχόσ ολοκλόρωςη του α’ κύκλου 

ςπουδών του Σμόματοσ Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. οδηγεύ ςτην απονομό ενιαύου και 
αδιϊςπαςτου τύτλου ςπουδών μεταπτυχιακού επιπϋδου (Integrated master), ςτην 
ειδικότητα του Σμόματοσ, επιπϋδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαώκού Πλαιςύου 
Προςόντων. Η διαδικαςύα κρύςησ για την αντιςτούχιςη του Σμόματοσ με τα ομότιτλα 
Σμόματα Πολυτεχνικών χολών βρύςκεται ςε εξϋλιξη με βϊςη το ιςχύον νομικό πλαύςιο 
(ΥΕΚ 187Α/5-11-2018). 

 

 

Άρθρο 2 Ακαδημαώκό ςυγκρότηςη 

 
Σο Σμόμα Πολιτικών Μηχανικών, ανόκει ςτην χολό Μηχανικών του Πανεπιςτημύου 
Δυτικόσ Αττικόσ η ϋδρα των οπούων βρύςκεται ςτην Πανεπιςτημιούπολη Αρχαύου 
Ελαιώνα . Σο Σμόμα περιλαμβϊνει τισ εξόσ Κατευθύνςεισ ςπουδών: 

1. Δομοςτατικό, 
2. Γεωτεχνικό, 
3. Τδραυλικό και 
4. υγκοινωνιακό 

Οι Κατευθύνςεισ του Σμόματοσ εντϊςςονται ςτουσ εξόσ Σομεύσ: 
1. Δομοςτατικόσ 
2. Γεωτεχνικόσ και Τδραυλικόσ 
3. Μεταφορών, Περιβϊλλοντοσ και Διαχεύριςησ Ϊργων 
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http://www.civ.uniwa.gr/wp- 
content/uploads/sites/25/2018/09/program_courses_statistics_ce_uwa_20180626_ver 
14.pdf 

 

 

Άρθρο 3 Όργανα του Σμόματοσ 
Σα Όργανα του Σμόματοσ προςδιορύζονται από τον Εςωτερικό κανονιςμό λειτουργύασ 
του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ (ΥΕΚ4621Β/21-10-2020). Αυτϊ εύναι: ο Πρόεδροσ 
και ο Αναπληρωτόσ Πρόεδροσ, οι Διευθυντϋσ των Σομϋων και οι Διευθυντϋσ των 
Εργαςτηρύων. Σα ςυλλογικϊ Όργανα εύναι: η υνϋλευςη, το Διοικητικό υμβούλιο και η 
Γενικό ςυνϋλευςη Σομϋα. 

 
 

3.1 υνϋλευςη Σμόματοσ 

 
1. Η υνϋλευςη ςυνεδριϊζει τακτικϊ τουλϊχιςτον μύα (1) φορϊ τον μόνα και 

εκτϊκτωσ όταν υπϊρχουν επεύγοντα θϋματα. Ο Πρόεδροσ του Σμόματοσ 
υποχρεούται να ςυγκαλϋςει τη υνϋλευςη ςε ϋκτακτη ςυνεδρύαςη, μϋςα ςε ϋνα 
δεκαόμερο, εϊν το ϋνα τρύτο (1/3) τουλϊχιςτον του ςυνόλου των μελών τησ 
υνϋλευςησ το ζητόςει εγγρϊφωσ από τον Πρόεδρο, προςδιορύζοντασ και το 
προσ ςυζότηςη θϋμα. ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, την υποχρεωτικό ςύγκληςη 
τησ υνϋλευςησ μπορεύ να ζητόςει η ύγκλητοσ ό ο Πρύτανησ. 

2. Για την πρόςκληςη των μελών και την κοινοπούηςη των θεμϊτων τησ ημερόςιασ 
διϊταξησ εφαρμόζονται αναλόγωσ οι διατϊξεισ τησ παρ. 2.1 του Ωρθρου 10 του 
εςωτερικού κανονιςμού του πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ. 

3. Σα πρακτικϊ ςυντϊςςονται και παραμϋνουν ςτην Γραμματεύα και εύναι 
διαθϋςιμα ςτουσ ενδιαφερομϋνουσ κατόπιν αιτόςεωσ. 

4. Ακολουθούνται οι διατϊξεισ τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ και του εςωτερικού 
κανονιςμού του πανεπιςτημύου. 

 

3.2 Διοικητικό υμβούλιο 

 
5. Σο Διοικητικό υμβούλιο Σμόματοσ ςυνεδριϊζει τακτικϊ μύα (1) φορϊ το μόνα 

και όταν κρύνεται αναγκαύο από τον Πρόεδρο. Για την πρόςκληςη των μελών 
και την κοινοπούηςη των θεμϊτων τησ ημερόςιασ διϊταξησ εφαρμόζονται 
αναλόγωσ οι διατϊξεισ τησ παρ. 2.1 του ϊρθρου 10 του εςωτερικού κανονιςμού 
του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ . 

6. Κατϊ τα λοιπϊ εφαρμόζονται κατ’ αναλογύα τα αναφερόμενα ςτην παρ. 1 του 
ϊρθρου 10 του εςωτερικού κανονιςμού του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ. 

 

3.3 Γενικό υνϋλευςη Σομϋα 
 

http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2018/09/program_courses_statistics_ce_uwa_20180626_ver14.pdf
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2018/09/program_courses_statistics_ce_uwa_20180626_ver14.pdf
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2018/09/program_courses_statistics_ce_uwa_20180626_ver14.pdf
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7. Η Γενικό υνϋλευςη του Σομϋα ςυνεδριϊζει τακτικϊ όταν υπϊρχουν θϋματα και 
εκτϊκτωσ, όταν το ζητόςει το ϋνα τρύτο (1/3) των μελών τησ. 

8. Για την πρόςκληςη των μελών και την κοινοπούηςη των θεμϊτων τησ ημερόςιασ 
διϊταξησ εφαρμόζονται αναλόγωσ οι διατϊξεισ τησ παρ. 2.1 του ϊρθρου 10 του 
εςωτερικού κανονιςμού του πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ . 

9. Σα πρακτικϊ ςυνεδριϊςεων του Σομϋα τηρούνται από μϋλοσ του Σομϋα, που 
ορύζεται με απόφαςη τησ Γενικόσ υνϋλευςησ του Σομϋα. Για την επικύρωςη 
ιςχύει, αναλόγωσ, η διϊταξη τησ παρ. 1 του ϊρθρου 10 του εςωτερικού 
κανονιςμού του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ . 

10. Σα επικυρωμϋνα πρακτικϊ παραδύδονται ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ, όπου 
και φυλϊςςονται ςε ειδικό φϊκελο κατϊ χρονολογικό ςειρϊ με ευθύνη του/τησ 
Γραμματϋα. Κατϊ τα λοιπϊ εφαρμόζονται κατ’ αναλογύα τα αναφερόμενα τησ 
παρ. 1 του ϊρθρου 10 του εςωτερικού κανονιςμού του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ 
Αττικόσ. 

 

3.4 Λειτουργύα Γραμματεύασ 

 

Σο Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν του ΠΑΔΑ ςτα χρόνια λειτουργίασ του ζχει υιοκετιςει 
μία καλά οργανωμζνθ και ιδιαίτερα αποδοτικι κακθμερινότθτα, που  είναι  απόρροια 
ενόσ καλά κεςπιςμζνου κεςμικοφ πλαιςίου λειτουργίασ, και ζχει φροντίςει για τθ 
μετάδοςθ τθσ εν λόγω κουλτοφρασ και ςτα νζα μζλθ του διδακτικοφ και επιςτθμονικοφ 
του προςωπικοφ. Για παράδειγμα, οι θμερομθνίεσ των Γενικϊν υνελεφςεων, κακϊσ και 
των υπολοίπων διοικθτικϊν οργάνων, ζχουν προςδιοριςτεί με κανονικότθτα, 
επιτρζποντασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθ δυνατότθτα να ορίςουν αποτελεςματικά το 
εβδομαδιαίο πρόγραμμά τουσ και χωρίσ να χάνονται ϊρεσ διδαςκαλίασ. Επίςθσ, υπάρχει 
εδραιωμζνθ κουλτοφρα ςυνεργαςίασ ςτο Σμιμα. Αυτι αποτυπϊνεται, τόςο μζςω τθσ 
ευρείασ ςυμμετοχισ των μελϊν ςτισ επιτροπζσ που ςυςτινονται για να υπθρετιςουν τα 
αρμόδια όργανα, όςο και μζςω του παραγόμενου ζργου. Οι ςυςτακείςεσ επιτροπζσ 
προετοιμάηουν τα κζματα που ανακφπτουν και μετά από διεξοδικι διερεφνθςθ και 
ενδελεχι εξζταςι τουσ ειςθγοφνται ςχετικϊσ ςτα αρμόδια όργανα και τελικϊσ ςτθ 
Γενικι υνζλευςθ του Σμιματοσ, θ οποία και είναι εν τζλει θ αρμόδια για τθ λιψθ των 
ςχετικϊν αποφάςεων. 

 
Παράλλθλα, ςε επίπεδο αυτοματοποίθςθσ του εργαςιακοφ φόρτου και μθχανοργάνωςθσ 
του Σμιματοσ, ζχουν υιοκετθκεί μία ςειρά από  καλζσ πρακτικζσ οι οποίεσ, εκτόσ των 
άλλων, ςυνδζονται με τθ χριςθ, διακζςιμων ςτο Δ.Π.Θ., πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, 
όπωσ: 

α) το φςτθμα Ηλεκτρονικοφ Πρωτοκόλλου τθσ  Ηλεκτρονικισ Γραμματείασ, 

β) το Φοιτθτολόγιο και το αντίςτοιχο φςτθμα Βακμολόγθςθσ τθσ Ηλεκτρονικισ 
Γραμματείασ 
(https://services.uniwa.gr/teacher/course/view/9C9463805180698AE054D0BF9C40 
2036?p=A72A6B59E291E41BE053125EFBC39DCAA72A7E7422AC31BBE053125EFB 
C3D90A#courseClassStudents), 

https://services.uniwa.gr/teacher/course/view/9C9463805180698AE054D0BF9C402036?p=A72A6B59E291E41BE053125EFBC39DCAA72A7E7422AC31BBE053125EFBC3D90A&amp;courseClassStudents
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γ)   το    Ολοκλθρωμζνο   Πλθροφοριακό   φςτθμα   (Ο.Π..)   τθσ   ΜΟ.ΔΙ.Π.   του   ΠΑΔΑ 
(https://www.uniwa.gr/to-panepistimio/modip/), 

δ) το Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Ζργων του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠΑΔΑ (https://elke-  
dev.uniwa.gr/), 

ε) το  Πλθροφοριακό φςτθμα τθσ Βιβλιοκικθσ του ΠΑΔΑ (https://library1.uniwa.gr/ και 
https://library2.uniwa.gr/iguana/www.main.cls?surl=library&p=af193ee5-8cf8-4e2f- 
8300-f1cc677fd0ff&v=ee5ab8a7-96b9-4dbd-bb61-8934c5703f94&language=gre), 

ςτ)  το  Πλθροφοριακό  φςτθμα  Ηλεκτρονικισ  Αξιολόγθςθσ   τθσ  Μ.Ο.ΔΙ.Π.  του  ΠΑΔΑ 
(https://www.uniwa.gr/to-panepistimio/modip/), 

η ) θ πλατφόρμα θλεκτρονικισ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ (moodle) του Τπολογιςτικοφ 
Κζντρου του ΠΑΔΑ (https://moodle.uniwa.gr/) 

θ) θ πλατφόρμα θλεκτρονικισ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ (eclass) του Τπολογιςτικοφ 
Κζντρου του ΠΑΔΑ (https://eclass.uniwa.gr/) και 

κ) το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (webmail) του Τπολογιςτικοφ Κζντρου του ΠΑΔΑ χετικά 
με όλα τα προαναφερόμενα πλθροφοριακά ςυςτιματα ακολουκοφνται  πάγιεσ 
διαδικαςίεσ και αποφάςεισ, όπωσ απορρζουν από τα αντίςτοιχα αρμόδια όργανα του 
ΠΑΔΑ, ςτα οποία ει δυνατόν ςυμμετζχουν εκπρόςωποι του Σμιματοσ. 

 
Οι υλικοτεχνικζσ υποδομζσ του Σμιματοσ Πολιτικϊν Μθχανικϊν του ΠΑΔΑ  είναι 
ςφγχρονεσ και ςε εξαιρετικι κατάςταςθ. Οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ και θ χριςθ τουσ 
οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι αποτυπϊνεται ςτο Αικουςιολόγιο του ΠΑΔΑ  
http://classschedule.uniwa.gr/department/4. Σο ίδιο ιςχφει και για τθν υλικοτεχνικι 
υποδομι των εργαςτθρίων, θ οποία είναι ςε πάρα πολφ καλι κατάςταςθ, ενϊ κατά 
καιροφσ ανανεϊνεται και ςυντθρείται. Η ανανζωςθ του  εξοπλιςμοφ χρθματοδοτείται από 
διάφορεσ πθγζσ, όπωσ από κονδφλια εκνικϊν και διεκνϊν ανταγωνιςτικϊν ερευνθτικϊν 
προγραμμάτων, από  χρθματοδοτιςεισ εξοπλιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ ι τθσ 
κεντρικισ κυβζρνθςθσ, και από τον τακτικό προχπολογιςμό του ΠΑΔΑ. 

 
Συχόν μεμονωμζνεσ δυςλειτουργίεσ αντιμετωπίηονται άμεςα και αποτελεςματικά από τον 
Πρόεδρο και τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ με ςτόχο τθ ςυνζχιςθ τθσ ομαλισ, εφρωςτθσ και 
απρόςκοπτθσ λειτουργίασ του Σμιματοσ. Σζλοσ, υπάρχουν είτε είναι εν εξελίξει 
κανονιςμοί εκπόνθςθσ διπλωματικισ εργαςίασ, πρακτικισ άςκθςθσ, κινθτικότθτασ 
Erasmus+, χοριγθςθσ βραβείων, ετιςιων θμερίδων ζρευνασ, κ.λπ. οι οποίοι είναι 
αναρτθμζνοι ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ και, ςε κάποιεσ κατάλλθλεσ περιπτϊςεισ, ςτισ 
ιςτοςελίδεσ των αρμόδιων Τπθρεςιϊν του ΠΑΔΑ και αποτελοφν μζροσ του παρόντοσ 
κανονιςμοφ Ωσ εκ τοφτου, υπάρχουν κεςμοκετθμζνεσ και προκακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ 
και κανόνεσ για τθν επιλογι των φοιτθτϊν και όλεσ οι διαδικαςίεσ είναι απόλυτα 
διαφανείσ. 

 
Η Γραμματεία του Σμιματοσ Πολιτικϊν Μθχανικϊν εξυπθρετεί τουσ φοιτθτζσ ςε 
κακθμερινι βάςθ με προκακοριςμζνο ωράριο που  εμφανίηεται ςτθν ιςτοςελίδα του 
Σμιματοσ: http://www.civ.uniwa.gr/ κακϊσ και ςε εμφανζσ ςθμείο ζξω από τθ 

http://www.uniwa.gr/to-panepistimio/modip/)
https://library2.uniwa.gr/iguana/www.main.cls?surl=library&amp;p=af193ee5-8cf8-4e2f-8300-f1cc677fd0ff&amp;v=ee5ab8a7-96b9-4dbd-bb61-8934c5703f94&amp;language=gre
https://library2.uniwa.gr/iguana/www.main.cls?surl=library&amp;p=af193ee5-8cf8-4e2f-8300-f1cc677fd0ff&amp;v=ee5ab8a7-96b9-4dbd-bb61-8934c5703f94&amp;language=gre
http://www.uniwa.gr/to-panepistimio/modip/)
http://classschedule.uniwa.gr/department/4
http://www.civ.uniwa.gr/
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Γραμματεία. Για πλθροφορίεσ ςχετικά με εγγραφζσ, διαγραφζσ, διακοπζσ φοίτθςθσ, 
δθλϊςεισ μακθμάτων, δθλϊςεισ ςυγγραμμάτων και ό,τι άλλο αφορά ςτουσ 
προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ διατίκεται εκτόσ τθσ δια ηϊςθσ επικοινωνίασ, τθλεφωνικι 
εξυπθρζτθςθ αλλά και θλεκτρονικι μζςω του email τθσ Γραμματείασ του Σμιματοσ. 

 

Ψρϊριο λειτουργύασ θυρύδασ γραμματεύασ : Δευτϋρα – Σετϊρτη   - Παραςκευό   11.00- 
13.00 μ.μ. 
Πανεπιςτημιούπολη Αρχαύου Ελαιώνα : Πϋτρου Ρϊλλη & Θηβών 450, 12244 Αιγϊλεω 
Email : http://www.civ.uniwa.gr/ 

Σηλϋφωνα : 2105381507, 2105381719 
 
Φορόγηςη Πιςτοποιητικών: 
Οι αιτόςεισ για πιςτοποιητικϊ πραγματοποιούνται μϋςω του πληροφοριακού 
ςυςτόματοσ τησ Γραμματεύασ . Μϋςω του ύδιου ςυςτόματοσ, ο φοιτητόσ/-τρια μπορεύ 
να παρακολουθεύ την καρτϋλα του ηλεκτρονικϊ και κατϊ ςυνϋπεια την πρόοδό του. O 
φοιτητόσ/-τρια προςϋρχεται ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ, εντόσ του ωραρύου 
εξυπηρϋτηςησ των φοιτητών/-τριών προκειμϋνου να παραλϊβει τα πιςτοποιητικϊ που 
ϋχει αιτηθεύ. Οι ώρεσ εξυπηρϋτηςησ φοιτητών/-τριών εύναι αναρτημϋνεσ ςτην 
ιςτοςελύδα του Σμόματοσ και ςτον πύνακα ανακοινώςεων τησ Γραμματεύασ. Η 
Γραμματεύα του Σμόματοσ χορηγεύ τα εξόσ πιςτοποιητικϊ: 

 Πιςτοποιητικό φούτηςησ, το οπούο βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενοσ εύναι ενεργόσ 
φοιτητόσ. 

 Πιςτοποιητικό αναλυτικόσ βαθμολογύασ, όπου αναγρϊφεται η πορεύα του 
φοιτητό ςτα μαθόματα που διδϊχθηκε. 

 Πιςτοποιητικό περϊτωςησ ςπουδών, για όςουσ ενδιαφερόμενουσ ϋχουν 
εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του Προγρϊμματοσ πουδών, αλλϊ δεν τουσ ϋχει 
απονεμηθεύ το πτυχύο. 

 Αντύγραφα πτυχύου και πιςτοποιητικϊ που αφορούν αποφοιτόρια (διαγραφϋσ) 
και αναςτολό ςπουδών κϊ. 

την παρακϊτω ιςτοςελύδα δύνονται πρότυπα ϋντυπα (αιτόςεισ, Τπεύθυνεσ Δηλώςεισ, 
βεβαιώςεισ, δηλώςεισ κλπ) του Σμόματοσ: 
http://www.civ.uniwa.gr/education/undergraduate/doc-iso/ 

 

 

Άρθρο 4 Επιτροπϋσ Σμόματοσ 
 

το Σμόμα με βϊςη την ιερϊρχηςη των ςτόχων και τισ ανϊγκεσ του ορύζονται οι εξόσ 
Επιτροπϋσ με απόφαςη του/τησ Προϋδρου ό και τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ: 

 

 Επιτροπό Προγρϊμματοσ Προπτυχιακών πουδών 

Αποτελεύται από τον Πρόεδρο του Σμόματοσ, πϋντε μϋλη ΔΕΠ, προερχόμενα από τουσ 
πϋντε (5) τομεύσ του Σμόματοσ, ϋναν-μύα φοιτητό-τρια και ϋνα διοικητικό 
υπϊλληλο που ορύζονται από τη υνϋλευςη του Σμόματοσ. Ειςηγεύται ςτη Γ.. τα 
ςχετικϊ τρϋχοντα ζητόματα με το Π.Π.. αλλϊ και την αναμόρφωςη του Π.Π.. 

http://www.civ.uniwa.gr/
http://www.civ.uniwa.gr/education/undergraduate/doc-iso/
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(δηλαδό οποιαδόποτε αλλαγό ςχετύζεται με τα μαθόματα τα υποχρεωτικϊ, τα 
μαθόματα επιλογόσ, τα ECTS, τουσ τύτλουσ και τα περιεχόμενα των μαθημϊτων, 
τυχόν ςυγχωνεύςεισ, προςθόκεσ ό καταργόςεισ μαθημϊτων), εύναι υπεύθυνη για τον 
ϋλεγχο και την τυχόν επικαιροπούηςη των περιγραμμϊτων των μαθημϊτων του 
τρϋχοντοσ Π.Π.. καθώσ και τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα αυτών, τεκμηριώνει την 
ανϊγκη αλλαγών, καταγρϊφει τισ προτεινόμενεσ αλλαγϋσ και τηρεύ αρχεύο το οπούο 
παραδύδει ςτη νϋα κϊθε φορϊ Επιτροπό, ενώ εύναι υπεύθυνη για την ειςόγηςη τυχόν 
μεταβατικών διατϊξεων ειδικϊ όταν τρϋχουνε περιςςότερα από ϋνα Π.Π.. κατϊ τη 
διϊρκεια. Ακόμη, ϋχει την ευθύνη για α) για τη διαμόρφωςη και επικαιροπούηςη του 
οδηγού ςπουδών που ϋχει ανατεθεύ για λόγουσ λειτουργικότητασ ςε ϊλλο μϋλοσ ΔΕΠ 
από τη Γ.. του Σμόματοσ, αποκλειςτικϊ αςχολούμενο με τον οδηγό ςπουδών, β) την 
αντιμετώπιςη προβλημϊτων κατϊ την υλοπούηςη του Π.Π.. και την ειςόγηςη τυχόν 
βελτιωτικών αλλαγών, γ) την παρακολούθηςη των εξελύξεων των αντύςτοιχων 
προγραμμϊτων ςυναφών Σμημϊτων τησ Ελλϊδασ και του εξωτερικού, δ) την 
προετοιμαςύα τησ πιςτοπούηςησ του Π.Π.., ε) τη μελϋτη τησ αποτελεςματικότητασ 
του Π.Π.. καθώσ και ςτ) την κατϊςτρωςη του ωρολογύου προγρϊμματοσ και του 
προγρϊμματοσ εξετϊςεων που επύςησ ϋχουν ανατεθεύ λειτουργικότητασ ςε ϊλλο 
μϋλοσ ΔΕΠ από τη Γ.. του Σμόματοσ, αποκλειςτικϊ αςχολούμενα με τα εν λόγω 
προγρϊμματα και ςε αγαςτό ςυνεργαςύα με φοιτητό-τρια που ϋχει οριςτεύ από τουσ 
φοιτητϋσ και ϋχει ενημερωθεύ ςχετικώσ η Γ.. του Σμόματοσ. 

 
 Επιτροπό Ομϊδα Εςωτερικόσ Αξιολόγηςησ (ΟΜΕΑ) του Σμόματοσ 

H OM.E.A. του Σμόματοσ ορύζεται από τη υνϋλευςη του Σμόματοσ και περιλαμβϊνει 
ϋναν υντονιςτό και δύο μϋλη, μϋλη ΔΕΠ, όλοι από διαφορετικούσ Σομεύσ του Σμόματοσ. 
Εύναι υπεύθυνη για την ομαλό διαδικαςύα ςυμπλόρωςησ των ερωτηματολογύων 
αξιολόγηςησ μαθημϊτων και διδαςκόντων από τουσ φοιτητϋσ, για τη ςύνταξη τησ 
ετόςιασ εςωτερικόσ ϋκθεςησ αξιολόγηςησ και για την παρακολούθηςη των επύ μϋρουσ 
δεικτών. Επύςησ, λειτουργεύ υποςτηρικτικϊ ςυλλϋγοντασ με την αποκλειςτικό βοόθεια 
φοιτητών του Σμόματοσ, τα δεδομϋνα μαθημϊτων όταν η αξιολόγηςη γινόταν εκτόσ 
πληροφοριακού ςυςτόματοσ, ερωτηματολογύων, ενώ παρϊλληλα, και ειδικϊ μετϊ την 
υιοθϋτηςη του πληροφοριακού ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ τησ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΠΑΔΑ, 
βοηθϊει τα μϋλη ΔΕΠ ςτη χρόςη του πληροφοριακού ςυςτόματοσ ςε ςυνεργαςύα με τη 
ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΠΑΔΑ. Η ΟΜ.Ε.Α. παρουςιϊζει ςε ετόςια βϊςη ςτη Γ.. του Σμόματοσ τα 
αποτελϋςματα όλων των παραπϊνω ενεργειών τησ, προτεύνει μεθόδουσ ςυνεχούσ 
βελτύωςησ τησ παρεχόμενησ εκπαύδευςησ προσ τουσ φοιτητϋσ του Σμόματοσ και 
ειςηγεύται ςτη ςυγκεκριμϋνη Γ.. τρόπουσ και διαδικαςύεσ αντιμετώπιςησ τυχόν 
προβλημϊτων που εντοπύςτηκαν και ύςωσ θεμελιώθηκαν κατϊ τισ αξιολογόςεισ ϋχοντασ 
υπόψη τησ την επαρκό ςτατιςτικό ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων των αξιολογόςεων 
και των αποτυπωμϋνων τϊςεων όπωσ αυτϋσ εκδηλώνονται ςτα ερωτηματολόγια των 
φοιτητών για τα μαθόματα και τουσ διδϊςκοντεσ και, ει δυνατόν, ςε βϊθοσ χρόνου. 

 Επιτροπό υντονιςμού Διδακτικού Ϊργου (ΕΔΕ) 
Η Ε..Δ.Ε. με αρμοδιότητα κϊθε ϋτουσ ςπουδών, αποτελεύται ςυνολικϊ από τον Πρόεδρο 
του Σμόματοσ, τρύα (3) μϋλη ΔΕΠ, καθϋνα προερχόμενο από ϋναν από τουσ τρεισ (3) 
τομεύσ του Σμόματοσ, ϋναν-μύα φοιτητό-τρια και ϋνα διοικητικό υπϊλληλο. ημειώνεται
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ότι καθηγητϋσ οι οπούοι ςτελεχώνουν την επιτροπό διδϊςκουν μαθόματα ςτο 
αντύςτοιχο ϋτοσ και εύναι ενημερωμϋνοι για το ςύνολο των μαθημϊτων του ϋτουσ, ώςτε 
να υπϊρχει επαρκόσ γνώςη τυχόν θεμϊτων και των πιθανών αιτημϊτων που θα κληθεύ 
να αντιμετωπύςει η Ε..Δ.Ε. Επιπλϋον, ςτην επιτροπό ςυμμετϋχουν όπωσ τονύζεται και 
φοιτητϋσ από κϊθε ϋτοσ για την αύξηςη τησ λειτουργικότητασ τησ εν λόγω επιτροπόσ. Η 
Ε..Δ.Ε. ςυζητϊ και ειςηγεύται για όλα τα θϋματα τα οπούα ςχετύζονται με τον 
προγραμματιςμό και τον ςυντονιςμό του διδακτικού ϋργου του κϊθε ϋτουσ-εξαμόνου 
προςπαθώντασ ςτην όςο το δυνατόν καλύτερη λειτουργύα-εφαρμογό του Π.Π.. Η 
επιτροπό ςυγκαλεύται υποχρεωτικϊ μια φορϊ κατϊ την ϋναρξη του κϊθε εξαμόνου αλλϊ 
ςυνεδριϊζει επιπροςθϋτωσ όςεσ φορϋσ θεωρόςουν τα μϋλη τησ αναγκαύο ό/και 
ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ και τα αιτόματα που προκύπτουν. 

 Επιτροπό Υοιτητικών θεμϊτων (ΕΥΘ) 
Η. Ε.Υ.Θ. με αρμοδιότητα την εξϋταςη των θεμϊτων-αιτημϊτων-προβλημϊτων που 
αντιμετωπύζουν οι φοιτητϋσ κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδών τουσ και που αποτελεύται 
από τρύα (3) μϋλη ΔΕΠ, και ϋνα διοικητικό υπϊλληλο και ορύζεται από τη Γ.. του 
Σμόματοσ. Η εν λόγω επιτροπό ςυνεδριϊζει ςε τακτικό βϊςη και ανϊλογα με τον αριθμό 
των αιτημϊτων των φοιτητών που ςχετύζονται με αναγνώριςη μαθημϊτων κατϊ την 
εγγραφό τουσ ςτο Σμόμα από ϊλλα ομοειδό Σμόματα, από επύλυςη θεμϊτων που ϋχουν 
προκύψει κατϊ την φούτηςη των φοιτητών, τυχόν παρϊπονα και ενςτϊςεισ εύτε 
αφορούν την παρακολούθηςη των μαθημϊτων τουσ εύτε την εξϋταςό τουσ, για την 
πιςτό εφαρμογό του κανονιςμού διεξαγωγόσ εξετϊςεων που ϋχει θεςπύςει και 
εφαρμόζει το Σμόμα κατϊ τη διϊρκεια των γραπτών εξετϊςεων ανϊ εξεταςτικό περύοδο 
και ϊλλα παρεμφερό ζητόματα. Η επιτροπό ςυγκαλεύται υποχρεωτικϊ τουλϊχιςτον μια 
φορϊ κατϊ την ϋναρξη του κϊθε εξαμόνου αλλϊ ςυνεδριϊζει επιπροςθϋτωσ όςεσ φορϋσ 
θεωρόςουν τα μϋλη τησ αναγκαύο ό/και ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ και τα αιτόματα που 
προκύπτουν και ειςηγεύται αρμοδύωσ ςτη Γ.. του Σμόματοσ 

 Επιτροπό Προβολόσ και Εξωςτρϋφειασ 
Η Ε.Π.Εξ. του Σμόματοσ ορύζεται από τη υνϋλευςη του Σμόματοσ και αποτελεύται από 
τον Αναπληρωτό Πρόεδρο του Σμόματοσ, τρια (3) μϋλη ΔΕΠ, καθϋνα προερχόμενο από 
ϋναν από τουσ τρεισ (3) τομεύσ του Σμόματοσ, ϋναν-μύα φοιτητό-τρια και ϋνα μϋλοσ 
ΕΣΕΠ. Η Ε.Π.Εξ. ϋχει ςτόχο τη διαμόρφωςη βαςικών ςτρατηγικών ςτόχων και 
επιμϋρουσ δρϊςεων για την επύτευξη τησ εξωςτρϋφειασ του Σμόματοσ, όπωσ α) 
δημιουργύα ςυλλόγου αποφούτων και διευκόλυνςη επικοινωνύασ μεταξύ των 
αποφούτων του Σμόματοσ, β) υποςτόριξη διεξαγωγόσ επιςτημονικών ημερύδων προσ 
την κοινωνύα και τουσ επιςτημονικούσ φορεύσ, γ) διοργϊνωςη «school days» για 
μαθητϋσ, γονεύσ και φορεύσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ και τησ Εκπαύδευςησ, δ) διοργϊνωςη 
«open Lab days» για την παρουςύαςη των Εργαςτηρύων, ε) υποςτόριξη ςτη 
διοργϊνωςη φοιτητικών ςυνεδρύων που αναλαμβϊνουν κατϊ καιρούσ οι φοιτητϋσ του 
Σμόματοσ, όπωσ π.χ. Πανελλόνια υνϋδρια με χιλιϊδεσ ςυμμετϋχοντεσ από όλη την 
Ελλϊδα ε) διαβούλευςη με κοινωνικούσ φορεύσ και ςυμμετοχό καθηγητών του 
Σμόματοσ Η.Μ.Μ.Τ. ςε τοπικϊ ςυμβούλια για αναγνώριςη προβλημϊτων και πρόταςη 
λύςεων, ςτ) καμπϊνιεσ προβολόσ των προςφερόμενων μεταπτυχιακών προγραμμϊτων 
ςπουδών, ζ) ανανϋωςη του υλικού και περιεχομϋνου δικτυακών τόπων του Σμόματοσ 
τόςο ςτην ελληνικό όςο και ςτην αγγλικό γλώςςα, η) λειτουργύα επικαιροποιημϋνησ 
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ιςτοςελύδασ ςτην ελληνικό και ςτην αγγλικό γλώςςα, και θ) αποτελεςματικό 
λειτουργύα των προφύλ του Σμόματοσ ςε μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ. 

 Επιτροπό ποιότητασ και ελϋγχου (ΕΠΕ) 
Η Ε.Π.Ε. του Σμιματοσ ςυγκροτείται από τουσ Διευκυντζσ Σομζων, από τον Πρόεδρο 
του Σμιματοσ και τον Αναπλθρωτι Πρόεδρο του Σμιματοσ. Η Ε.Π.Ε. ζχει ωσ  ςτόχο  
τον διαρκι ζλεγχο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των  υπθρεςιϊν και τθσ 
εκπαίδευςθσ όπωσ παρουςιάςτθκαν νωρίτερα ςτο ςχετικό εδάφιο. Ωσ εκ  τοφτου,  θ  
Ε.Π.Ε.  α) προβαίνει ςε ςυνεχείσ ελζγχουσ για επιβεβαίωςθ ότι οι κανονιςμοί και οι 
διαδικαςίεσ, που ζχουν τεκεί, ακολουκοφνται με απϊτερο ςκοπό τθ διαφάνεια και 
τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ, β) ανατροφοδοτείται από  τουσ  φοιτθτζσ ςε τακτά 
χρονικά διαςτιματα και ανταλλάςςει απόψεισ για τθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν, γ) 
παρακολουκεί και προτείνει δείκτεσ ποιότθτασ για τθν επιτυχι και αποδοτικι 
λειτουργία του Π.Π.. του Σμιματοσ δ) και ενθμερϊνει αρμοδίωσ και ςε ετιςια 
βάςθ, τθ Γ.. για τθν τιρθςθ ι όχι των κεςπιςμζνων διαδικαςιϊν, επιςθμαίνοντασ 
τυχόν αδυναμίεσ και προτείνοντασ πικανοφσ τρόπουσ για τθ βελτίωςθ των επιμζρουσ 
δράςεων για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ. 

 Επιτροπό Ϊρευνασ 
Η Επιτροπι Ζρευνασ του Σμιματοσ ςυγκροτείται από τρία μζλθ ΔΕΠ και από τον 
εκπρόςωπο του Σμιματοσ ςτον Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΔΑ. Η Ε.Ε. ζχει ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ 
παραγόμενθσ ζρευνασ και τθ διαρκι εξεφρεςθ τρόπων βελτίωςθσ του φψουσ και τθσ 
δυνατότθτασ απορρόφθςθσ τθσ παρεχόμενθσ χρθματοδότθςθσ. υνεδριάηει ςε τακτά 
χρονικά διαςτιματα και ςυηθτά για νζεσ προκθρφξεισ ερευνθτικϊν προγραμμάτων, 
εξετάηει το ενδεχόμενο ςυνεργαςίασ μελϊν ΔΕΠ,  εργαςτθρίων  και  Σομζων  ςτθν 
υποβολι κοινϊν ερευνθτικϊν προτάςεων,  εξετάηει  δυνατότθτεσ  διεφρυνςθσ 
ςυνεργαςιϊν με εταίρουσ από το εξωτερικό, διευκετεί κζματα χριςθσ ερευνθτικοφ – 
εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ από τα μζλθ του Σμιματοσ. Επίςθσ, θ Ε.Ε.  αναγνωρίηει 
ςθμεία τομισ των ερευνθτικϊν πεδίων, ςυηθτά και προτείνει μζτρα  για  τθν 
ανάπτυξθ και τθ βελτίωςθ τθσ παραγόμενθσ ζρευνασ, προςπακεί να μεταφζρει και 
να εφαρμόςει καλζσ πρακτικζσ από ομοειδι Σμιματα τθσ Ελλάδασ και του 
Εξωτερικοφ αποςκοπϊντασ ςυνεχϊσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ παραγόμενθσ ζρευνασ. 

 Εξωτερικι υμβουλευτικι Επιτροπι (Ε..Ε.) 
Η Ε..Ε του Σμιματοσ ςυγκροτείται από διακεκριμζνουσ αποφοίτουσ- επαγγελματίεσ 
του Σμιματοσ, εκπροςϊπουσ από τθν Σεχνικοφσ ςυλλόγουσ, ακαδθμαϊκοφσ και 
κακθγθτζσ πανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ. Η επιτροπι αποτελεί ςυμβουλευτικό 
όργανο και ζχει ωσ κφριο ρόλο τθν ζκφραςθ γνϊμθσ για τθν ακαδθμαϊκι πορεία του 
Σμιματοσ ςε ςχζςθ με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ των ομοειδϊν τμθμάτων ιδιαίτερα του 
εξωτερικοφ (διδαςκαλία και ζρευνα)  και  τθσ  αγοράσ  εργαςίασ  όςο  και  για  τθν  
επικαιροποίθςθ του Π.Π.. 

 

Ωλλεσ Επιτροπϋσ που λειτουργού εύτε θα μπορούςαν να δημιουργηθούν εύναι οι εξόσ: 
 Επιτροπό για το τρατηγικό ςχεδιαςμό του Σμόματοσ 
 Μεταπτυχιακών και διδακτορικών πουδών 

 Επιτροπό Εξετϊςεων Π.Μ.. 
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 Επιτροπό Κατατακτηρύων Εξετϊςεων 
 

 Επιτροπό για την εξ αποςτϊςεωσ διδαςκαλύα 
 Επιτροπό για τισ μετεγγραφϋσ 
 Επιτροπό για την αξιολόγηςη εκτϊκτων μελών του Σμόματοσ 

 
Η υνϋλευςη εύναι υπεύθυνη για τον οριςμό όποιασ επιπλϋον επιτροπόσ 
απαιτεύται ό κατϊργηςη υφιςτϊμενησ επιτροπόσ ςύμφωνα με τισ ερευνητικϋσ, 
ακαδημαώκϋσ και διοικητικϋσ ανϊγκεσ του Σμόματοσ. Η ενεργοπούηςη όλων των 
Επιτροπών δεν εύναι υποχρεωτικό. 

 
το  Σμόμα  ϋχει  υιοθετηθεύ  και  ο  Θεςμόσ  του  Ακαδημαώκού  υμβούλου  
πουδών (Ν3549/2007)
 http://www.civ.uniwa.gr/education/undergraduate/symvoy
loi- spoydon/ καθώσ και του υμβούλου ΥμεΑ http://www.civ.uniwa.gr/symvoyloi-
fmea/  Ο κανονιςμόσ του Ακαδημαώκού υμβούλου πουδών του Σμόματοσ και του 
υμβούλου ΥμεΑ ταυτύζεται με αυτόν του Ιδρύματοσ. 

 

 

Άρθρο 5 Θεςμοθετημϋνα Εργαςτόρια 
 

Επιπρόςθετα, το Π.Π.. παρϋχει εκπαιδευμϋνο ανθρώπινο δυναμικό που πϋραν από 
τη διδαςκαλύα των μαθημϊτων προςφϋρει τισ ερευνητικϋσ του γνώςεισ ςτουσ 
φοιτητϋσ για την προαγωγό τησ ϋρευνασ μϋςω ερευνητικών εργαςιών ςτα 
πλαύςια εύτε των επύ μϋρουσ μαθημϊτων εύτε τησ διπλωματικόσ εργαςύασ των 
φοιτητών. 
Οι Εργαςτηριακϋσ υποδομϋσ δύνουν ςημαντικϊ εφόδια ϋρευνασ ςε τομεύσ που 
ενδιαφϋρουν τουσ φοιτητϋσ ςε ςυνεργαςύα με τουσ επιβλϋποντεσ καθηγητϋσ και 
διδϊςκοντεσ με την εκπόνηςη ατομικών και ομαδικών εργαςιών. 
το     Σμόμα     λειτουργούν     τα     εξόσ     θεςμοθετημϋνα     Ερευνητικϊ     
Εργαςτόρια 
(http://www.civ.uniwa.gr/profiles/labs/): 

 

1. Εργαςτόριο Εφαρμοςμϋνησ Μηχανικόσ 
2. Εργαςτόριο Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού χεδιαςμού 
3. Εργαςτόριο Καταςκευών Πολιτικού Μηχανικού 
4. Εργαςτόριο Γεωπεριβαλλοντικόσ Επιςτόμησ και Διαςφϊλιςησ

Ποιότητασ Περιβϊλλοντοσ (LA.R.GE) ΥΕΚ 194Β/29-1-2018 
 
Σα Εκπαιδευτικϊ Εργαςτόρια, τα οπούα υφύςτανται και λειτουργούν για τισ 
ανϊγκεσ των ΠΠ εύναι τα εξόσ: 

1. Αντοχόσ Τλικών 
2. Τδραυλικόσ 
3. Εδαφομηχανικόσ 
4. κυροδϋματοσ και μη καταςτροφικών ελϋγχων 

http://www.civ.uniwa.gr/education/undergraduate/symvoyloi-spoydon/
http://www.civ.uniwa.gr/education/undergraduate/symvoyloi-spoydon/
http://www.civ.uniwa.gr/education/undergraduate/symvoyloi-spoydon/
http://www.civ.uniwa.gr/symvoyloi-fmea/
http://www.civ.uniwa.gr/symvoyloi-fmea/
http://www.civ.uniwa.gr/profiles/labs/)
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5. Οδοςτρωμϊτων 
6. Μϋθοδοι CAD – Ειδικϊ θϋματα CAD 
7. Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών 
8. Γεωδαιςύασ και Γεωδαιτικών Εφαρμογών 

 

 

Επύςησ το Σμόμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ ςυνεργϊζεται με τρύα Εργαςτόρια: 
1. Εργαςτόριο Ποιοτικού Ελϋγχου Σεχνολογύασ Τλικών(χολόσ Μηχανικών) 
2. Εργαςτόριο Υυςικόσ (χολόσ Μηχανικών) 
3. Εργαςτόριο Μαθηματικών (χολόσ Μηχανικών) 
4. Εργαςτόριο Αςύρματων-Οπτικών Διατϊξεων και Δικτύων Επικοινωνιών 

(Σμόμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) 
 

Σα πεδύα που καλύπτουν τα ανωτϋρω εργαςτόρια περιγρϊφονται ςτο Πρόγραμμα 
ςπουδών του Σμόματοσ Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ και ςτην ιςτοςελύδα του 
Σμόματοσ http://www.civ.uniwa.gr/research/labs/ 

 
 

Άρθρο 6 Προςωπικό, Διδαςκαλύα, Επικοινωνύα με φοιτητϋσ 
 

Αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για το προςωπικό του Σμόματοσ, τη δομό τησ διδαςκαλύασ 
και τησ επικοινωνύασ με φοιτητϋσ/-τριεσ παρατύθενται ςτον Οδηγό ςπουδών του 
Σμόματοσ και ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. Η επικοινωνύα μπορεύ να 
πραγματοποιηθεύ δια ζώςησ ςε ημϋρεσ και ώρεσ που ανακοινώνονται από τουσ 
διδϊςκοντεσ ό μπορεύ να πραγματοποιηθεύ με ηλεκτρονικό τρόπο. υγκεκριμϋνα, 
ςτισ παρακϊτω ιςτοςελύδεσ δύνονται οι ηλεκτρονικϋσ διευθύνςεισ για τισ 
διϊφορεσ κατηγορύεσ διδαςκόντων και γραμματεύασ: 

- Μϋλη ΔΕΠ http://www.civ.uniwa.gr/profiles/faculty/ 
- Μόνιμο διδακτικό και εργαςτηριακό προςωπικό (ΕΔΙΠ,

ΕΣΕΠ) 
http://www.civ.uniwa.gr/profiles/labteachstaff/ 

- Ϊκτακτο διδακτικό και εργαςτηριακό προςωπικό (Ακαδημαώκού 
Τπότροφοι, καθηγητϋσ ΠΔ407, καθηγητϋσ με διδακτορικό για απόκτηςη 
ακαδημαώκόσ διδακτικόσ εμπειρύασ): http://www.civ.uniwa.gr/ektakto-
didaktiko-ergastiriako- prosopiko-emails/ 
Διοικητικό προςωπικό http://www.civ.uniwa.gr/profiles/adminstaff/ 

 
Οι καθηγητϋσ και διδϊςκοντεσ του Σμόματοσ οφεύλουν να διατηρούν προςωπικό 
ιςτοςελύδα (https://wiki.noc.uniwa.gr/doku.php?id=private_webhosting_service). 
Μπορούν να κϊνουν αιτόματα προσ την Σεχνικό Τπηρεςύα του ΠΑΔΑ 
(http://dtech.uniwa.gr/) εύτε μπορούν να αιτηθούν κρϊτηςη για το υνεδριακό 
κϋντρο / αύθουςών για τισ ανϊγκεσ των μαθημϊτων τουσ ό για την διεξαγωγό 
ςυνεδρύων, ημερύδων κα. (http://synedriaka.uniwa.gr/). Η χρόςη τησ ψηφιακόσ 
υπογραφόσ παρϊλληλα με την υπογραφό δια ζώςησ εύναι μια πραγματικότητα  
(https://www.uniwa.gr/psifiaki-  ypografi/). Η επικοινωνύα με τισ διοικητικϋσ 
υπηρεςύεσ του ΠΑΔΑ πραγματοποιούνται από την ιςτοςελύδα 

http://www.civ.uniwa.gr/research/labs/
http://www.civ.uniwa.gr/profiles/faculty/
http://www.civ.uniwa.gr/profiles/labteachstaff/
http://www.civ.uniwa.gr/ektakto-didaktiko-ergastiriako-prosopiko-emails/
http://www.civ.uniwa.gr/ektakto-didaktiko-ergastiriako-prosopiko-emails/
http://www.civ.uniwa.gr/ektakto-didaktiko-ergastiriako-prosopiko-emails/
http://www.civ.uniwa.gr/profiles/adminstaff/
https://wiki.noc.uniwa.gr/doku.php?id=private_webhosting_service
http://dtech.uniwa.gr/
http://synedriaka.uniwa.gr/
http://www.uniwa.gr/psifiaki-
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https://admin.services.uniwa.gr/ ενώ η επικοινωνύα με τισ οικονομικϋσ υπηρεςύεσ 
πραγματοποιούνται ςτην ιςτοςελύδα  https://financial.services.uniwa.gr/. Παρϋχεται η 
δυνατότητα χρόςησ ομαδοποιημϋνων παραληπτών ςε ηλεκτρονικϊ μηνύματα 
emails για την επικοινωνύα με αυτούσ 

https://wiki.noc.uniwa.gr/doku.php?id=mailling_lists. Η ςυμμετοχό ςε ερευνητικϊ 
προγρϊμματα πραγματοποιεύται ςτην ιςτοςελύδα 

https://elke.uniwa.gr/category/prokirikseis/anoixtes-prokirikseis-ergon/. Η ενεργόσ 
ςυμμετοχό ςτουσ υλλόγουσ των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ, Διοικητικού προςωπικού 
και ϋκτακτου Εκπαιδευτικού Προςωπικού (ανϊλογα εκεύ όπου ανόκει ο 
διδϊςκοντασ) βοηθϊ ςτην ενημϋρωςη αυτών και την δύκαιη διεκδύκηςη αιτημϊτων 
προσ αναβϊθμιςη τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ κα. 

 
Η επικοινωνύα των Καθηγητών με τουσ/τισ φοιτητϋσ/τριεσ γύνεται κατϊ τισ 
οριςθεύςεσ ώρεσ οι οπούεσ αναρτώνται ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. 
Επύςησ η επικοινωνύα του φοιτητό/τριασ μπορεύ να γύνει με τον Καθηγητό 
ύμβουλο πουδών για την καθοδόγηςη και την υποςτόριξη ςε θϋματα ςπουδών. 
Νϋα τεχνολογικϊ μϋςα (eclass, msteams) δύναται να υποςτηρύξουν την επικοινωνύα 
διδαςκόντων και φοιτητών/τριών. 
Εϊν τα θϋματα αφορούν Προγρϊμματα Erasmus τότε δύνεται η δυνατότητα 
επικοινωνύασ με τον ςυντονιςτό Erasmus για θϋματα κινητικότητασ και 
ανταλλαγών. Οι διδϊςκοντεσ διαφόρων μαθημϊτων εύναι πρόθυμοι να 
γνωμοδοτόςουν ςε ςχϋςη με την αναγνώριςη ό μη διαφόρων μαθημϊτων που 
πρόκειται να παρακολουθόςουν οι φοιτητϋσ κατϊ την κινητικότητα Erasmus, ενώ 
για την αντιςτούχιςη των μαθημϊτων, που πραγματοποιόθηκαν ςε ςυνεργαζόμενα 
Πανεπιςτόμια, με εκεύνα  του προγρϊμματοσ ςπουδών του Σμόματοσ και τη 
διευκόλυνςη τησ μεταφορϊσ των αντύςτοιχων πιςτωτικών μονϊδων ειςηγεύται 
ςχετικϊ ςτη Γ.. του  Σμόματοσ η Επιτροπό Erasmus. 
Εϊν τα θϋματα αφορούν πρακτικό ϊςκηςη ο φοιτητόσ/τρια μπορεύ να 
επικοινωνόςει με τον Τπεύθυνο καθηγητό πρακτικόσ ϊςκηςησ ό τον επόπτη αυτόσ. 
Επύςησ, το ΠΑΔΑ ϋχει αναπτύξει ϋνα εκτενϋσ δύκτυο δεδομϋνων και τηλεφωνύασ, 
ώςτε να καλυφθούν οι ανϊγκεσ επικοινωνύασ των μελών και των χρηςτών του με 
υπεύθυνο για την διαχεύριςη των δικτύων επικοινωνύασ το Τπολογιςτικό Κϋντρο 
– Κϋντρο Διαχεύριςησ Δικτύων (Τ.Κ.-Κ.Δ.Δ.). Τποςτηρύζει την εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό δραςτηριότητα όλων των μελών τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ μϋςω 
τησ οργϊνωςησ, ανϊπτυξησ, διαχεύριςησ και εποπτεύασ του δικτύου υπολογιςτών 
και του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιςτημύου. Σηρώντασ τισ προδιαγραφϋσ 
ενιαύασ δομημϋνησ καλωδιακόσ υποδομόσ, την εγκατϊςταςη και λειτουργύα του 
ενεργού εξοπλιςμού και την ανϊπτυξη, εγκατϊςταςη και ςυντόρηςη των 
υπηρεςιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου  δεδομϋνων οι 
επωφελούμενοι λαμβϊνουν υπηρεςύεσ τεχνολογύασ, ςύμφωνα με τισ τεχνολογικϋσ 
εξελύξεισ τησ εποχόσ και τισ τεχνοοικονομικϋσ δυνατότητεσ που παρϋχονται από 
την Κεντρικό Διούκηςη. Σο δύκτυο δεδομϋνων εύναι ςύγχρονο και η μετϊδοςη 
των δεδομϋνων γύνεται τόςο μϋςω ενςύρματησ, όςο και μϋςω αςύρματησ 
μετϊδοςησ, ενώ παρϊλληλα παρϋχεται η δυνατότητα ςύνδεςησ των χρηςτών του 
πανεπιςτημύου ςτισ υπηρεςύεσ, ακόμα και αν δεν βρύςκονται ςτο χώρο του 
πανεπιςτημύου (π.χ. πρόςβαςη ςε ςυνδρομητικό περιεχόμενο εκδοτικών ούκων). 

https://wiki.noc.uniwa.gr/doku.php?id=mailling_lists
https://elke.uniwa.gr/category/prokirikseis/anoixtes-prokirikseis-ergon/
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Διατύθεται αςύρματη επικοινωνύα WiFi ςε όλουσ τουσ χώρουσ του ΠΑΔΑ. 
 
Τπϊρχει η δυνατότητα ςύνδεςησ και πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο δεδομζνων του ΠΑΔΑ 
μζςω εικονικοφ ιδιωτικοφ δικτφου (Virtual Private Network - VPN) το οποίο προςφζρει 
τθ δυνατότθτα ςε απομακρυςμζνουσ χριςτεσ που είναι ςυνδεδεμζνοι ςτο Διαδίκτυο, 
αλλά εκτόσ του δικτφου του ιδρφματοσ μασ, να ςυνδεκοφν με αςφαλι τρόπο με 
αυτό. Σο όφελοσ αυτισ τθσ ςφνδεςθσ είναι  ότι οι απομακρυςμζνοι χριςτεσ του 
ΠΑΔΑ, ανεξάρτθτα του τρόπου που ςυνδζονται ςτο Διαδίκτυο (μζςω dialup, ADSL, ι 
δίκτυο τρίτου φορζα), απολαμβάνουν τισ ίδιεσ υπθρεςίεσ,  που κα είχαν αν 
ςυνδζονταν απ' ευκείασ ςτο δίκτυο του ΠΑΔΑ, όπωσ πρόςβαςθ ςε ςυνδρομθτικό 
περιεχόμενο εκδοτικϊν οίκων ι χειριςμό μθχανθμάτων και υπολογιςτϊν που 
βρίςκονται ςτθν πανεπιςτθμιοφπολθ από απόςταςθ. 

 

Οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ του ΠΑΔΑ απευκφνονται είτε ςτουσ χριςτεσ (φοιτθτζσ, 
κακθγθτζσ, διοικθτικό προςωπικό) είτε ςτουσ διαχειριςτζσ του δικτφου. Προςφζρεται 
αςφαλισ, ςφγχρονθ και αςφγχρονθ επικοινωνία με άλλα Ακαδθμαϊκά Ιδρφματα και 
λοιποφσ φορείσ. Αντίςτοιχα, παρζχονται και οριςμζνεσ υπθρεςίεσ που απευκφνονται 
ςτουσ διαχειριςτζσ του δικτφου ϊςτε να βελτιωκοφν οι υπθρεςίεσ ζρευνασ και 
εκπαίδευςθσ, όπωσ λογαριαςμόσ πρόςβαςθσ με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  ςε 
κάκε μζλοσ και φοιτθτι, ενιαία πιςτοποίθςθ χρθςτϊν, υπθρεςία eduroam, 
δυνατότθτα πρόςβαςθσ των χρθςτϊν του Δ.Π.Θ. ςτισ υπθρεςίεσ του Πανεπιςτθμίου 
μζςα από τουσ χϊρουσ άλλων ελλθνικϊν ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων κακϊσ και 
ιδρυμάτων άλλων 41 χωρϊν, VoIP, δυνατότθτα επικοινωνίασ με άλλα Ακαδθμαϊκά 
Ιδρφματα χωρίσ χρζωςθ χρθςιμοποιϊντασ το δίκτυο δεδομζνων, ςφνδεςθ VPN και 
τθλεκπαίδευςθ. 

 

Παρζχονται δε υπθρεςίεσ αςφγχρονθσ  τθλεκπαίδευςθσ μζςω τθσ πλατφόρμασ e-class 
https://eclass.uniwa.gr/ κακϊσ και ςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ μζςω τθσ πλατφόρμασ 
msteams 

 

 

Άρθρο 7 Δικαιώματα και υποχρεώςεισ των φοιτητών/ριών 
 

1. Οι φοιτθτζσ του Ιδρφματοσ ζχουν τα ακόλουκα δικαιϊματα: 
α) Να ενθμερϊνονται ζγκαιρα και επαρκϊσ για όλα τα κζματα τθσ ακαδθμαϊκισ ηωισ 

που τουσ αφοροφν. 
β) Να εκφράηουν ελεφκερα τισ απόψεισ τουσ για εκπαιδευτικά και άλλα ακαδθμαϊκά 

κζματα, ςτο πλαίςιο τθσ ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ και με ςεβαςμό ςτουσ κανόνεσ 
δεοντολογίασ και ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

γ) Να αξιολογοφν το ζργο των μελϊν Δ.Ε.Π. και του λοιποφ εν γζνει εκπαιδευτικοφ 
προςωπικοφ, κακϊσ και τθν ποιότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα του 
εκπαιδευτικοφ ζργου και των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του νόμου και των Κανονιςμϊν του οικείου Σμιματοσ και του Ιδρφματοσ. 

δ) Να ενθμερϊνονται εγκαίρωσ από το αρμόδιο Σμιμα για το Πρόγραμμα πουδϊν 

https://eclass.uniwa.gr/
https://eclass.uniwa.gr/
https://eclass.uniwa.gr/
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του επόμενου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, τισ εκπαιδευτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, τουσ κανόνεσ 
και τισ προχποκζςεισ για τθν ανεμπόδιςτθ φοίτθςι τουσ. 

ε) Να ςυνεργάηονται με το διδακτικό και ερευνθτικό προςωπικό για τισ εκπαιδευτικζσ 
και εξεταςτικζσ τουσ ανάγκεσ, ςτισ θμζρεσ και ϊρεσ που ζχουν ανακοινωκεί ςτθν 
αρχι κάκε εξαμινου και να απευκφνονται ςτουσ Κοςμιτορεσ των χολϊν και ςτουσ 
Προζδρουσ των  

Σμθμάτων για ηθτιματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
ςτ) Να υποβάλουν αιτιςεισ προσ τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του οικείου Σμιματοσ ι 

χολισ ι του Ιδρφματοσ και να εξυπθρετοφνται ζγκαιρα και αποτελεςματικά. 
η) Να κάνουν δζουςα χριςθ των εγκαταςτάςεων, υποδομϊν και των μζςων του 

Ιδρφματοσ, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του Ιδρφματοσ. 
θ) Να επωφελοφνται από τισ κοινωνικζσ και άλλεσ παροχζσ που απορρζουν από τθν 

ιδιότθτα του φοιτθτι γενικά και του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ ειδικά. 
κ) Να υποβάλουν αναφορζσ και αιτιματα ςτα αρμόδια όργανα του Ιδρφματοσ ςχετικά 

με κζματα τθσ φοίτθςισ τουσ. 
ι) Να εκπροςωποφνται, διά των νομίμωσ οριςμζνων εκπροςϊπων τουσ, ςτα 

ςυλλογικά όργανα και τισ επιτροπζσ του Ιδρφματοσ. 
ια) Να ςυμμετζχουν ςτον φοιτθτικό ςφλλογο ι ςε φοιτθτικζσ ομάδεσ και ομίλουσ 

που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο του Ιδρφματοσ, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του 
Ιδρφματοσ. 

 

Οι φοιτθτζσ του Ιδρφματοσ ζχουν τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: 
α) Να είναι ενθμερωμζνοι για τον Κϊδικα Δεοντολογίασ, τον Οργανιςμό, τον 

Εςωτερικό Κανονιςμό και τουσ λοιποφσ επιμζρουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ του 
Ιδρφματοσ και τουσ κανονιςμοφσ ςπουδϊν που τουσ αφοροφν και να τουσ 
εφαρμόηουν με ςυνζπεια και υπευκυνότθτα. 

β) Να είναι ενθμερωμζνοι για το πρόγραμμα ςπουδϊν που παρακολουκοφν και το 
ακαδθμαϊκό θμερολόγιο και να διεκπεραιϊνουν τισ εκπαιδευτικζσ και εξεταςτικζσ 
τουσ υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν του οικείου Σμιματοσ. 

γ) Να προάγουν τθν εικόνα του Ιδρφματοσ με τισ ακαδθμαϊκζσ, πολιτιςτικζσ και 
κοινωνικζσ δραςτθριότθτζσ τουσ. 

δ) Να ςζβονται και να προςτατεφουν τισ εγκαταςτάςεισ, υποδομζσ και τον εξοπλιςμό 
του Ιδρφματοσ και να μθν επιδεικνφουν ςυμπεριφορά που απάδει προσ τθν 
φοιτθτικι ιδιότθτα. 

ε) Να τθροφν τα μζτρα υγείασ και αςφάλειασ που ορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ 
και από το ΠΑΔΑ. 

 

 

Άρθρο 8 Κανόνεσ δεοντολογύασ για τουσ φοιτητϋσ 
 

1. Οι φοιτητϋσ οφεύλουν να ςυμπεριφϋρονται με τον δϋοντα ςεβαςμό και τη 
δϋουςα αξιοπρϋπεια ςτουσ ςυμφοιτητϋσ τουσ, ςτουσ καθηγητϋσ τουσ και 
ςτο Ίδρυμα. 
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2. Θεμελιώδη κανόνα δεοντολογύασ για τουσ φοιτητϋσ ςυνιςτϊ η μη προςφυγό 
ςτη λογοκλοπό κατϊ την εκπόνηςη των εργαςιών που εκπονούν κατϊ τη 
διϊρκεια των ςπουδών τουσ. Η λογοκλοπό αποτελεύ ευθεύα παραβύαςη τησ 
κεύμενησ νομοθεςύασ περύ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ και η διαπύςτωςό τησ 
ςυνεπϊγεται ςοβαρϋσ πειθαρχικϋσ κυρώςεισ για τουσ φοιτητϋσ που 
υποπύπτουν ςτο ςυγκεκριμϋνο παρϊπτωμα. 

3. Απαγορεύεται ρητϊ: 

α) η χρόςη των πνευματικών δημιουργημϊτων τρύτων και η εμφϊνιςό τουσ 
από τουσ φοιτητϋσ ωσ δικών τουσ, κατϊ την εκπλόρωςη ςυγκεκριμϋνων 
υποχρεώςεων, 

β) η παρουςύαςη εργαςιών που ϋχουν εκπονηθεύ ςυνεργατικϊ με ϊλλουσ 
φοιτητϋσ, ωσ δημιούργημα ατομικό, 

γ) η υποβολό εργαςύασ, εν όλω ό εν μϋρει, που ενώ ϋχει εκπονηθεύ για 
την εκπλόρωςη ςυγκεκριμϋνων διδακτικών ό ερευνητικών απαιτόςεων 
κατϊ το παρελθόν, επανυποβϊλλεται για την εκπλόρωςη ϊλλων ό νϋων 
διδακτικών ό ερευνητικών απαιτόςεων, 

δ) η κϊθε μορφόσ αντιγραφό, η ςυνεργαςύα με τρύτα πρόςωπα κατϊ τη 
διϊρκεια οποιαςδόποτε εξεταςτικόσ διαδικαςύασ, καθώσ και η χρόςη 
κϊθε εύδουσ βοηθημϊτων, ςημειώςεων και ηλεκτρονικών μϋςων, εκτόσ 
αν ο ϋχων την ευθύνη τησ εξεταςτικόσ διαδικαςύασ επιτρϋπει την χρόςη 
αυτών. 

4. Οι φοιτητϋσ οφεύλουν να ςϋβονται και να προςτατεύουν τισ εγκαταςτϊςεισ 
και τον εξοπλιςμό του Πανεπιςτημύου, να μεριμνούν για την καθαριότητα 
των χώρων του και να αποφεύγουν κϊθε ενϋργεια που μπορεύ να 
προκαλϋςει φθορϋσ και ζημιϋσ ςτα κτύρια, τισ εγκαταςτϊςεισ και την 
περιουςύα του. 

5. Οι φοιτητϋσ οφεύλουν να μην χρηςιμοποιούν και να μην επιτρϋπουν να 
χρηςιμοποιεύται ο χώροσ του Πανεπιςτημύου για ϋκνομεσ πρϊξεισ ό πρϊξεισ 
που το ζημιώνουν και να απϋχουν από πρϊξεισ που δεν ςυνϊδουν με την 
ακαδημαώκό αποςτολό του Ιδρύματοσ, την ακαδημαώκό ελευθερύα, την 
ελεύθερη ϋκφραςη και διακύνηςη των ιδεών. 

 

 

Άρθρο 9 Διαφύλαξη περιουςύασ Σμόματοσ 
 
 

Η περιουςύα η οπούα καταγρϊφεται ςτο Σμόμα Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ 
εύναι η εξόσ: 

- 9 Αύθουςεσ ςτο Κτύριο Α, 21 Αύθουςεσ ςτο Κτύριο Β και 9 Αύθουςεσ ςτο 
Κτύριο Γ του Αρχαύου Ελαιώνα. το Ωλςοσ Αιγϊλεω χρηςιμοποιούνται από 
το Σμόμα το Εργαςτόρια Αντοχόσ Τλικών και το Εργαςτόριο Τπολογιςτικόσ 
Μηχανικόσ. 

- 6 Αύθουςεσ ςτο Κτύριο Α, 6 Αύθουςεσ ςτο Κτύριο Β και 2 Αύθουςεσ ςτο 
Κτύριο Δ εύναι ςε κοινό χρόςη με ϊλλα Σμόματα. 

το Σμόμα καταγρϊφονται τα Εξόσ Εργαςτόρια: 
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- Εξοπλιςμόσ εργαςτηρύου Αντοχόσ Τλικών 
- Εξοπλιςμόσ Γεωδαιςύασ & Γεωδαιτικών Εφαρμογών 
- Εργαςτόριο Γεωπεριβαλλοντικόσ Επιςτόμησ & Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ 

Περιβϊλλοντοσ (Ε.Γ.Ε.Π.Π.) 
- Εργαςτόριο Γεωτεχνικόσ Μηχανικόσ (με το αντύςτοιχο λογιςμικό του) 
- Εξοπλιςμόσ Εργαςτηρύου Δομικών Τλικών 
- Εργαςτόριο Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ &Τπολογιςτικόσ Μηχανικόσ 

- Εργαςτόριο Καταςκευών Πολιτικού Μηχανικού 

- Εργαςτόριο Κυκλοφοριακόσ Σεχνικόσ 

- Εργαςτόριο Μϋθοδοι CAD – Ειδικϊ Θϋματα CAD 
- Εργαςτόριο Μη-Καταςτροφικών Ελϋγχων 

- Εργαςτόριο Οδοποιώασ& Σεχνικών Ϊργων Οδοποιώασ 

- Εργαςτόριο Οδοςτρωμϊτων 

- Εργαςτόριο Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού χεδιαςμού 

- Εργαςτόριο Τδραυλικόσ 

- Εργαςτόριο Τδραυλικών & Θαλϊςςιων Ϊργων 

- Εργαςτόριο (Διατμηματικό) Φημικών Επιςτημών & Σεχνολογιών (ΦΕΣ) 

Τπεύθυνοσ για τη διαφύλαξη τησ περιουςύασ του Σμόματοσ εύναι ο Πρόεδροσ του 
Σ μόματοσ. Με ειδικό πρωτόκολλο παρϊδοςησ-παραλαβόσ (που περιλαμβϊνει 
αναλυτικό κατϊλογο των ειδών του Σμόματοσ και υπογρϊφεται ςε τϋςςερα 
αντύτυπα), ο νϋοσ Πρόεδροσ παραλαμβϊνει και ο απερχόμενοσ Πρόεδροσ παραδύδει 
όλο τον εξοπλιςμό του Σμόματοσ (εκτόσ εκεύνου που ϋχει χρεωθεύ ςε μϋλη ΔΕΠ). 
Ϊνα αντύγραφο του πρωτοκόλλου κρατϊ ο νϋοσ πρόεδροσ, ϋνα ο απερχόμενοσ, 
ϋνα αντύγραφο παραμϋνει ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ και ϋνα κατατύθεται με 
διαβιβαςτικό του νϋου προϋδρου ςτον αρμόδιο υπϊλληλο ςτην Διεύθυνςη 
Οικονομικών. 

 
Σο Σμόμα διεξϊγει εκπαιδευτικϋσ και ερευνητικϋσ δρϊςεισ ςτην ανωτϋρω περιουςύα 
του μϋςω των διδαςκόντων δηλ. 21 μελών ΔΕΠ, 8 ΕΔΙΠ, 1 ΕΣΕΠ και με τη 
βοόθεια του Διοικητικού προςωπικού 4 ατόμων τησ Γραμματεύασ, η οπούα τηρεύ 
αρχεύο με τον εξοπλιςμό που εύναι χρεωμϋνοσ ςε κϊθε μϋλοσ ΔΕΠ/ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ. Με 
ευθύνη του Προϋδρου του Σμόματοσ, κατϊ την αφυπηρϋτηςη ό αποχώρηςη μϋλουσ 
ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ από το Σμόμα, ο εξοπλιςμόσ επιςτρϋφεται ςτο Σμόμα. Η χρόςη 
του εξοπλιςμού του Σμόματοσ διϋπεται από τα ακόλουθα: 

 
1. Όλοι οι φοιτητϋσ/τριεσ ϋχουν δικαύωμα ςτη χρόςη των εγκαταςτϊςεων και 

των μϋςων του Σμόματοσ ςτο πλαύςιο τησ ολοκλόρωςησ των 
δραςτηριοτότων του προγρϊμματοσ ςπουδών. Μετϊ το πϋρασ των 
δραςτηριοτότων τουσ, οι φοιτητϋσ/τριεσ εύναι υποχρεωμϋνοι/εσ να 
παραδύδουν τισ εγκαταςτϊςεισ και τα παρεχόμενα μϋςα ςε ϊρτια κατϊςταςη 
όπωσ τουσ διατϋθηκαν. 

2. Τπϊρχει η δυνατότητα τησ χρόςησ των εγκαταςτϊςεων του Σμόματοσ από 
τον φοιτητικό ςύλλογο ό από ομϊδεσ φοιτητών/τριών για ςυνελεύςεισ ό 
ςυγκεντρώςεισ εκπαιδευτικού χαρακτόρα, αποτελεύ δικαύωμα των 
φοιτητών/τριών, εκτόσ αν παρακωλύεται η εκπαιδευτικό διαδικαςύα και 



ΓΩΣΓΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΝΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 
 
 
 

 

22 
 

ςτο βαθμό που τηρούνται τα μϋτρα αςφαλεύασ. την τελευταύα περύπτωςη 
πρϋπει να ενημερώνεται και να εγκρύνει ο Πρόεδροσ του Σμόματοσ. 

3. Οι φοιτητϋσ/τριεσ δικαιούνται να δανεύζονται εξοπλιςμό από το Σμόμα (με 
τη ςύμφωνη γνώμη του υπευθύνου του εκϊςτοτε εξοπλιςμού), για χρόςη 
εντόσ του Σμόματοσ (και για εργαςύα που δεν εντϊςςεται ςτισ ςυνόθεισ 
υποχρεώςεισ ςύμφωνα με το Ψρολόγιο Πρόγραμμα), υπογρϊφοντασ ςτο 
ειδικό ϋντυπο δανειςμού εξοπλιςμού του Σμόματοσ. Σο ϋντυπο το διατηρεύ 
ο Τπεύθυνοσ του εξοπλιςμού. Οι φοιτητϋσ/τριεσ δεςμεύονται ωσ προσ το 
χρόνο που θα κϊνουν χρόςη του εξοπλιςμού. Η επιςτροφό τουσ 
καταγρϊφεται ςτο ϋντυπο αυτό. 

4. ε περύπτωςη που ο δανειςμόσ εξοπλιςμού εύναι απαραύτητοσ για να 
καλυφθούν ανϊγκεσ εκτόσ των χώρων του Πανεπιςτημύου (διπλωματικϋσ 
εργαςύεσ κ.α.) τότε απαιτεύται η ςυγκατϊθεςη του επιβλϋποντα καθηγητό 
τησ διπλωματικόσ και ςυγκατϊθεςη του/τησ Τπευθύνου/ουςασ του  
εξοπλιςμού. Ο/η φοιτητόσ/τρια οφεύλει να υποβϊλει αύτηςη ςτη 
Γραμματεύα του Σμόματοσ υπογραμμϋνη από τον/την καθηγητό/τρια τον 
Τπεύθυνο του εξοπλιςμού και τον Επιβλϋποντα τησ διπλωματικόσ, 
προςδιορύζοντασ και τον απαιτούμενο χρόνο χρόςησ του εξοπλιςμού. Η 
επιςτροφό τουσ πρϋπει να δηλώνεται ςτον διδϊςκοντα και ςτην 
Γραμματεύα. 

5. ε ειδικϋσ περιπτώςεισ δανειςμού η ϋγκριςη του δανειςμού επαφύεται ςτην 
απόφαςη του Προϋδρου του τμόματοσ που ϋχει το δικαύωμα να 
παραπϋμψει το ζότημα ςτη υνϋλευςη. 

6. Σα αντικεύμενα που ϋχουν δανειςθεύ οφεύλουν οι δανειζόμενοι να τα 
επιςτρϋφουν ςτον/ην υπεύθυνο/η δανειςμού ςε ϊρτια κατϊςταςη και να 
δηλώνεται η επιςτροφό τουσ ςτα ανϊλογα ϋντυπα. ε περύπτωςη 
καταςτροφόσ ό απώλειασ ο/η φοιτητόσ/τρια οφεύλει να επιδιορθώςει ό να 
αντικαταςτόςει το αντικεύμενο που ςυνιςτϊ περιουςύα του Δημοςύου. ε 
περύπτωςη που φοιτητόσ/τρια ϋχει καταςτρϋψει υλικό και δεν το ϋχει 
αποκαταςτόςει, απαγορεύεται οποιοςδόποτε δανειςμόσ ςτον ύδιο και ςτην 
ομϊδα εργαςύασ του ςτο ςχετικό μϊθημα και το γεγονόσ αποτελεύ 
εκκρεμότητα του ιδύου προσ το Ίδρυμα (εκτόσ και εϊν η υνϋλευςη 
αποφαςύςει διαφορετικϊ). 

7. Η απόκτηςη του Διπλώματοσ από το Σμόμα φοιτητό/τριασ, ο/η 
πραγματοποιεύται εφόςον ο/η τελευταύοσ/α δεν θα ϋχει καμύα εκκρεμότητα 
όςον αφορϊ τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα του Σμόματοσ. 

8. Σα μϋλη τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ ϋχουν την υποχρϋωςη να 
προςτατεύουν και να διαφυλϊςςουν τα μϋςα εκπαύδευςησ και ϋρευνασ, τα 
κτύρια και γενικϊ, το ςύνολο των πόρων και την περιουςύα του 
Πανεπιςτημύου  ώςτε να μην περιορύζεται το νόμιμο δικαύωμα χρόςησ και 
αξιοπούηςόσ τουσ από οποιοδόποτε μϋλοσ τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ. 

 

 

Άρθρο 10 Βιβλιοθόκη: 
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Η Κεντρικό Βιβλιοθόκη του ιδρύματοσ παρακολουθεύ τη διεθνό βιβλιογραφύα και 
εύναι αρμόδια για την καταγραφό του υλικού και την ταξινόμηςό του ςτισ 
αντύςτοιχεσ τρϊπεζεσ δεδομϋνων. Αναλαμβϊνει το δια-δανειςμό βιβλύων από ϊλλεσ 
βιβλιοθόκεσ του εςωτερικού και του εξωτερικού, κατόπιν ςυγκϋντρωςησ των 
αιτημϊτων των επιμϋρουσ παραρτημϊτων. Εύναι αρμόδια για τη διαχεύριςη του 
ςυςτόματοσ HEALLink για την πρόςβαςη των χρηςτών ςε διεθνεύσ βϊςεισ 
δεδομϋνων ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών ανϊλογα με το επιςτημονικό πεδύο. 
Σο Σμόμα δεν διαθϋτει δικό του βιβλιοθόκη, διαθϋτει όμωσ ςημαντικό αριθμό 
βιβλύων ςτην Κεντρικό Βιβλιοθόκη του Πανεπιςτημύου  Δυτικόσ Αττικόσ ςτο Ωλςοσ 
Αιγϊλεω (https://library1.uniwa.gr/) και ςτον Αρχαύο
 Ελαιώνα 
(https://library2.uniwa.gr/iguana/www.main.cls?surl=library) από όπου και 
εξυπηρετούνται οι φοιτητϋσ/τριεσ του. 

 

https://library1.uniwa.gr/
https://library2.uniwa.gr/iguana/www.main.cls?surl=library
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ B. ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ (Α’ κύκλοσ ςπουδών) 
 

Άρθρο 11 Οργϊνωςη των προπτυχιακών ςπουδών 

 

Ακαδημαώκό Ημερολόγιο 

 

Σο ακαδημαώκό ϋτοσ αρχύζει την 1η επτεμβρύου και λόγει την 31η Αυγούςτου του 
επόμενου ϋτουσ. Σο διδακτικό ϋργο κϊθε ακαδημαώκού ϋτουσ διαρθρώνεται ςε δύο 
εξϊμηνα (χειμερινό και εαρινό). Οι ημερομηνύεσ ϋναρξησ και λόξησ των μαθημϊτων του 
χειμερινού και εαρινού εξαμόνου κϊθε ακαδημαώκού ϋτουσ, καθώσ και οι ημερομηνύεσ 
των αντύςτοιχων εξετϊςεων, καθορύζονται με απόφαςη τησ υγκλότου και 
περιλαμβϊνονται ςτο ακαδημαώκό ημερολόγιο, το οπούο αναρτϊται ςτον διαδικτυακό 
τόπο τόςο του Ιδρύματοσ όςο και του Σμόματοσ. την ύδια απόφαςη καθορύζεται η 
διϊρκεια των θερινών διακοπών και περιλαμβϊνονται οι αργύεσ εντόσ των 
ακαδημαώκών εξαμόνων. 

 
Κϊθε εξϊμηνο περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον δεκατρεύσ (13) πλόρεισ εβδομϊδεσ 
διδαςκαλύασ. Παρϊταςη τησ διϊρκειασ ενόσ εξαμόνου αποφαςύζεται, ςε εξαιρετικϋσ 
περιπτώςεισ, από τη ύγκλητο. Διδαχθϋν μϊθημα που δεν ςυμπληρώνει τισ 
απαιτούμενεσ ελϊχιςτεσ ώρεσ διδαςκαλύασ του θεωρεύται ότι δεν διδϊχθηκε και πρϋπει 
να επαναληφθεύ το επόμενο εξϊμηνο, επιπλϋον του αριθμού των μαθημϊτων που 
προβλϋπονται από τον οδηγό ςπουδών, ύςτερα από απόφαςη τησ υνϋλευςησ του 
Σμόματοσ (υπό την προώπόθεςη ότι υπϊρχουν τα αντύςτοιχα μϋλη ΔΕΠ). 

 
Παραδόςεισ που δεν γύνονται εξ υπαιτιότητασ του διδϊςκοντοσ εύτε εξαιτύασ Γ.. ό 
εκδηλώςεων των φοιτητών ό λόγω εκτϊκτων καταςτϊςεων πρϋπει να 
αναπληρώνονται. Η γνωςτοπούηςη τησ αναπλόρωςησ πρϋπει να γύνεται τουλϊχιςτον 2 
ημϋρεσ νωρύτερα και δεν πρϋπει να ςυμπύπτει ωριαύωσ με ϊλλο μϊθημα του ιδύου 
εξαμόνου. 

 
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διδαςκαλύασ διενεργούνται οι εξετϊςεισ των μαθημϊτων, 
ςύμφωνα με το Ακαδημαώκό ημερολόγιο, ςε ημερομηνύεσ που καθορύζονται από τη 
υνϋλευςη και ανακοινώνονται ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. Η επαναληπτικό 
εξϋταςη των μαθημϊτων και των δύο εξαμόνων (χειμερινού και εαρινού) 
πραγματοποιεύται τον επτϋμβριο ςε ημερομηνύεσ που καθορύζονται και 
ανακοινώνονται με τον ύδιο τρόπο. 

 
 

Οδηγόσ πουδών 

 

Σο Σμόμα διαθϋτει Οδηγό πουδών που περιϋχονται αναλυτικϊ το Πρόγραμμα 
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πουδών, τα επύ μϋρουσ μαθόματα για λόψη πτυχύου, τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα 
κϊθε μαθόματοσ που ςυμβϊλει ςτην απόκτηςη του Διπλώματοσ,  καθώσ και  ϊλλεσ 
χρόςιμεσ πληροφορύεσ http://www.civ.uniwa.gr/wp- 
content/uploads/sites/25/2019/10/Program-of-Studies_Civil-Eng-Dept_Univ-West- 
Attica_2019-05-17_ver-25-post-final.pdf 

 
Ο Οδηγόσ πουδών αναρτϊται υποχρεωτικϊ ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ Πολιτικών 
Μηχανικών του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ και υπϊρχει ςε ϋντυπη μορφό 
διατύθεται ςτουσ πρωτοετεύσ φοιτητϋσ ςτην αρχό του ακαδημαώκού ϋτουσ. Σα 
περιγρϊμματα μαθημϊτων των 93 μαθημϊτων προπτυχιακών  ςπουδών (α΄κύκλου) 
του 5ετούσ κύκλου ςπουδών (10 ακαδημαώκών εξαμόνων και 300 πιςτωτικών 
μονϊδων ECTS) διατύθενται ςτην ιςτοςελύδα: http://www.civ.uniwa.gr/wp- 
content/uploads/sites/25/2020/11/Perigrammata-Civil-2020.pdf 

 
Σο Σμόμα περιλαμβϊνει ςτο πρόγραμμα ςπουδών του τισ ακόλουθεσ κατηγορύεσ 
μαθημϊτων: 

- Μαθόματα Γενικού Τποβϊθρου (ΜΓΤ): Σα μαθόματα εκεύνα που, αν και δεν 
αναφϋρονται ϊμεςα ςτην επιςτόμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα πουδών, 
ωςτόςο αποτελούν αναγκαύα προώπϊρχουςα επιςτημονικό γνώςη για να μπορϋςει 
κϊποιοσ να αντιληφθεύ θϋματα ϊμεςα ενταςςόμενα ς' αυτόν καθώσ και μαθόματα 
που ςτοχεύουν ςτην ευρύτερη παιδεύα του φοιτητό ωσ επιςτόμονα και πολύτη 

- Μαθόματα Ειδικού Τποβϊθρου (ΜΕΤ): Πρόκειται για τα μαθόματα εκεύνα που 
αναφϋρονται ςε γνωςτικϊ πεδύα που εντϊςςονται ϊμεςα ςτο επιςτημονικό 
αντικεύμενο του Προγρϊμματοσ πουδών. 

- Μαθόματα Ειδικότητασ (ΜΕ): Μαθόματα που ςχετύζονται ϊμεςα με εξειδικευμϋνα 
γνωςτικϊ πεδύα, που εντϊςςονται ϊμεςα ςτο επιςτημονικό αντικεύμενο του 
Προγρϊμματοσ πουδών και που ςτοχεύουν ςτην παροχό εξειδικευμϋνησ 
επιςτημονικόσ γνώςησ ςτο αντικεύμενο του Προγρϊμματοσ πουδών. 

 
τα πρώτα ϋξι (6) εξϊμηνα προςφϋρονται μαθόματα κορμού (γενικού ΜΓΤ και ειδικού 
υποβϊθρου ΜΕΤ) κοινϊ για όλεσ τισ κατευθύνςεισ, ώςτε οι φοιτητϋσ να αποκτόςουν το 
βαςικό και ειδικό γνωςτικό υπόβαθρο τησ επιςτόμησ του Πολιτικού Μηχανικού. Σα 
τϋςςερα (4) τελευταύα εξϊμηνα περιλαμβϊνουν κυρύωσ τα μαθόματα ειδικότητασ 
(ΜΕ)και κϊποια μαθόματα ειδικού υποβϊθρου (ΜΕΤ). Από αυτϊ, οριςμϋνα εύναι 
υποχρεωτικϊ και κοινϊ για τισ τϋςςερισ κατευθύνςεισ ενώ ϊλλα εύναι υποχρεωτικϊ ό 
και επιλογόσ ανϊ κατεύθυνςη. Η επιλογό κατεύθυνςησ ςτο ϋβδομο (7°) εξϊμηνο εύναι 
δεςμευτικό, αλλϊ, παρϊ ταύτα, δύνεται η δυνατότητα επιλογόσ μαθημϊτων και από 
ϊλλεσ κατευθύνςεισ με ςκοπό τη διεύρυνςη των γνώςεων και την εξειδύκευςη ςε 
επιπλϋον γνωςτικϊ αντικεύμενα τησ επιςτόμησ του Πολιτικού Μηχανικού. 

 
Για την απόκτηςη του Διπλώματοσ απαιτεύται η επιτυχόσ ολοκλόρωςη 61 μαθημϊτων. 
Αναλύονται δε ςύμφωνα με τον παρακϊτω Πύνακα ςε 49 κορμού, ςε 18 ειδικότητα 
κοινϊ για όλεσ τισ κατευθύνςεισ και 54 υποχρεωτικϊ επιλογόσ κατεύθυνςησ (8 
μαθόματα για την κατεύθυνςη δομοςτατικών, 11 μαθόματα για την κατεύθυνςη 
γεωτεχνικών, και 10 μαθόματα για την κατεύθυνςη ςυγκοινωνιακών). Από το ςύνολο 
των μαθημϊτων, τα 48 εύναι γενικού και ειδικού υποβϊθρου ενώ τα 13 εύναι μαθόματα 

http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2019/10/Program-of-Studies_Civil-Eng-Dept_Univ-West-Attica_2019-05-17_ver-25-post-final.pdf
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2019/10/Program-of-Studies_Civil-Eng-Dept_Univ-West-Attica_2019-05-17_ver-25-post-final.pdf
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2019/10/Program-of-Studies_Civil-Eng-Dept_Univ-West-Attica_2019-05-17_ver-25-post-final.pdf
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2020/11/Perigrammata-Civil-2020.pdf
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2020/11/Perigrammata-Civil-2020.pdf
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ειδικότητασ ςτην κϊθε μύα από τισ τϋςςερισ (4) κατευθύνςεισ. Η Πρακτικό Ωςκηςη, 
διϊρκειασ τεςςϊρων (4) μηνών, εύναι προαιρετικό, εκπονεύται μεταξύ του 8ου και 9ου 
εξαμόνου και η επιλογό τησ παρϋχει απαλλαγό από δύο (2) μαθόματα. Η Διπλωματικό 
Εργαςύα γύνεται κατϊ το 9ο και 10ο εξϊμηνο, αντιςτοιχεύ ςε 30 ECTS και γύνεται 
παρϊλληλα με παρακολούθηςη μαθημϊτων. 
Σο παρόν πρόγραμμα ςπουδών του ακαδημαώκού ϋτουσ 2021-2022 αποτελεύ απόφαςη 
τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ. 

 
Υοιτητϋσ/τριεσ οι οπούοι επϋλεξαν να αποκτόςουν πτυχύο ΣΕΙ (αντύ δύπλωμα ΠΑΔΑ), 
οφεύλουν να παρακολουθόςουν το Πρόγραμμα πουδών ΣΕΙ 
http://www.civ.uniwa.gr/wp- 
content/uploads/sites/25/2018/09/program_presentation_ce_uwa_20180626_ver14.pd 
f. 

 

 

Δομό Προγρϊμματοσ πουδών 
 

Σο Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών πενταετούσ φούτηςησ καλύπτει τισ πλϋον 
πρόςφατεσ εξελύξεισ των επιςτημών που θεραπεύει το Σμόμα και διευρύνει τη 
γνωςτικό αντύληψη των φοιτητών του. Πληρού δε τουσ πρόςθετουσ όρουσ που ϋχουν 
τεθεύ από την ΕΘΑΑΕ για την πιςτοπούηςη Προγραμμϊτων πουδών που απονϋμουν 
ενιαύο και αδιϊςπαςτο τύτλο ςπουδών μεταπτυχιακού επιπϋδου. Η περιγραφό του 
παρουςιϊζεται αναλυτικϊ ςτον Οδηγό πουδών και εύναι αναρτημϋνο ςτην 
ιςτοςελύδα του Σμόματοσ http://www.civ.uniwa.gr/2019/06/22/5etes-programma- 

spoydon/. Επύςησ ςτην ιςτοςελύδα: http://www.civ.uniwa.gr/2019/10/31/imerologio- 

akadimaikoy-etoys-2018-2019/ παρουςιϊζεται το Ψρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημϊτων 
για κϊθε Ακαδημαώκό ϋτοσ. 

 
Σο Πρόγραμμα  πουδών  Σμόματοσ  ϋχει  δομηθεύ  ακολουθώντασ το ςύςτημα  των 
πιςτωτικών μονϊδων και του φόρτου εργαςύασ (ECTS). Όλα τα μαθόματα του Π.Π.. 
αντιςτοιχούν ςε ςυγκεκριμϋνο αριθμό Πιςτωτικών Μονϊδων (ECTS), οι οπούεσ 
αντιπροςωπεύουν τη  ςχετικό βαρύτητα και τον φόρτο εργαςύασ των διαφόρων 
μαθημϊτων. Απαιτεύται οι ώρεσ διδαςκαλύασ ανϊ εβδομϊδα να μην ξεπερνούν τισ 40 
για τουσ φοιτητϋσ ϋωσ και το 10ο  εξϊμηνο ό τισ 52 για τουσ φοιτητϋσ ϊνω του 10ου 

εξαμόνου. Σα μαθόματα και οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ αυτών παρουςιϊζονται αναλυτικϊ 
ςτον Οδηγό πουδών του Σμόματοσ και ςτα Περιγρϊμματα μαθημϊτων, ο οπούοσ εύναι 
αναρτημϋνοσ ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη του Σμόματοσ Πολιτικών Μηχανικών 
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2020/11/Perigrammata-Civil- 
2020.pdf 
Αναλυτικότερα, οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ των μαθημϊτων κατανϋμονται ςύμφωνα με 
τον παρακϊτω Πύνακα: 

http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2018/09/program_presentation_ce_uwa_20180626_ver14.pdf
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2018/09/program_presentation_ce_uwa_20180626_ver14.pdf
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2018/09/program_presentation_ce_uwa_20180626_ver14.pdf
http://www.civ.uniwa.gr/2019/06/22/5etes-programma-spoydon/
http://www.civ.uniwa.gr/2019/06/22/5etes-programma-spoydon/
http://www.civ.uniwa.gr/2019/10/31/imerologio-akadimaikoy-etoys-2018-2019/
http://www.civ.uniwa.gr/2019/10/31/imerologio-akadimaikoy-etoys-2018-2019/
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2020/11/Perigrammata-Civil-2020.pdf
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2020/11/Perigrammata-Civil-2020.pdf
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Άρθρο 12 Προαπαιτούμενα -εξαρτώμενα μαθόματα 

 
Η υνϋλευςη του Σμόματοσ μπορεύ να ορύςει προαπαιτούμενα – εξαρτώμενα μαθόματα, 
μετϊ από ειςόγηςη τησ επιτροπόσ προγρϊμματοσ ςπουδών. Ο πύνακασ με τα 
προαπαιτούμενα-εξαρτώμενα μαθόματα ανακοινώνονται ςτην ιςτοςελύδα του 
Σμόματοσ. 
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Άρθρο 13 Αναθεώρηςη Προγρϊμματοσ πουδών 
 

Σο Π.Π.. δύναται να αναθεωρηθεύ, μϋςω τησ ύδιασ διαδικαςύασ η οπούα ακολουθεύται 
για την κατϊρτιςό του. Σο αναθεωρημϋνο Πρόγραμμα πουδών τύθεται ςε εφαρμογό 
τον επτϋμβριο του επόμενου ακαδημαώκού ϋτουσ. Επιμϋρουσ ςτοιχεύα του, όπωσ το 
περιεχόμενο μαθόματοσ, ο τρόποσ διδαςκαλύασ μαθόματοσ (θεωρύα, εργαςτόριο, 
αςκόςεισ πρϊξεισ), ο φόρτοσ εργαςύασ και οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ μαθόματοσ, νϋα 
μαθόματα επιλογόσ, καθώσ και τα προαπαιτούμενα-εξαρτώμενα μαθόματα, μπορούν 
να αναθεωρούνται κϊθε ακαδημαώκό ϋτοσ. Σο χρονικό όριο ολοκλόρωςησ τησ 
διαδικαςύασ ϋγκριςησ ταυτύζεται με το πϋρασ του προηγουμϋνου ακαδημαώκού ϋτουσ 
(31η Αυγούςτου). 

 
Σο Πρόγραμμα πουδών αναθεωρεύται ωσ προσ τα ουςιαςτικϊ ςτοιχεύα του (πλόθοσ 
και τύτλοι προςφερόμενων μαθημϊτων, μαθηςιακϊ αποτελϋςματα, τυπικό εξϊμηνο 
διδαςκαλύασ και ςύνολο ωρών διδαςκαλύασ κϊθε μαθόματοσ), το νωρύτερο μετϊ από 
τϋςςερα (4) Ακαδημαώκϊ εξϊμηνα εφαρμογόσ του. Προκειμϋνου να εφαρμοςτεύ το 
αναθεωρημϋνο Πρόγραμμα πουδών, μετϊ την ϋγκριςό του, απαιτεύται απόφαςη τησ 
υνϋλευςησ του Σμόματοσ που καθορύζει τισ αντιςτοιχύεσ όλων των μαθημϊτων μεταξύ 
του προηγούμενου και του νϋου ιςχύοντοσ Προγρϊμματοσ. Η διαδικαςύα τησ 
αναθεώρηςησ προγρϊμματοσ διενεργεύτε από την επιτροπό προγρϊμματοσ του 
Σμόματοσ και εγκρύνεται από την υνϋλευςη του τμόματοσ.  Σο αναθεωρημϋνο 
πρόγραμμα αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. 

 

 

Άρθρο 14 Υούτηςη (Διϊρκεια, Μερικό Υούτηςη, Αναςτολό, Διακοπό) 

 

Διϊρκεια Υούτηςησ 

 
1. Η κατ’ ελϊχιςτον διϊρκεια των Προπτυχιακών Προγραμμϊτων πουδών του 

Σμόματοσ Πολιτικών Μηχανικών διαρκεύ κατ’ ελϊχιςτον πϋντε (5) Ακαδημαώκϊ 
ϋτη, κατανεμημϋνα ςε δϋκα (10) Ακαδημαώκϊ εξϊμηνα. 

2. Η ανώτατη διϊρκεια φούτηςησ ςε ϋνα Π.Π.. με ελϊχιςτη διϊρκεια δϋκα (10) 
ακαδημαώκών εξαμόνων εύναι δϋκα ϋξι (16) ακαδημαώκϊ εξϊμηνα. Μετϊ τη 
ςυμπλόρωςη τησ ανώτατησ διϊρκειασ φούτηςησ, με την επιφύλαξη των 
ρυθμύςεων των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 34 του Ν. 4777/2021, όπωσ εκϊςτοτε 
ιςχύουν, καθώσ και των επόμενων παραγρϊφων του παρόντοσ ϊρθρου, η 
Κοςμητεύα τησ χολόσ εκδύδει πρϊξη διαγραφόσ κατόπιν πρόταςησ τησ 
υνϋλευςησ του Σμόματοσ. 

3. Εύναι δυνατό η κατ’ εξαύρεςη υπϋρβαςη τησ ανώτατησ χρονικόσ διϊρκειασ 
φούτηςησ τησ παρ. 2 για ςοβαρούσ λόγουσ υγεύασ που ανϊγονται ςτο πρόςωπο 
του φοιτητό ό ςτο πρόςωπο ςυγγενούσ πρώτου βαθμού εξ αύματοσ ό ςυζύγου ό 
προςώπου με το οπούο ο φοιτητόσ ϋχει ςυνϊψει ςύμφωνο ςυμβύωςησ. Ο 
ενδιαφερόμενοσ/η φοιτητόσ/τρια υποβϊλλει αύτηςη ςτην Κοςμητεύα τησ χολόσ 
ςτην οπούα επιςυνϊπτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ τα οπούα αποδεικνύουν 
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τουσ ςοβαρούσ λόγουσ υγεύασ ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα για την κατ’ 
εξαύρεςη υπϋρβαςη τησ ανώτατησ χρονικόσ διϊρκειασ ςπουδών, και η οπούα 
υπϋρβαςη δεν μπορεύ να υπερβαύνει τα 4 εξϊμηνα ωσ αναςτολό φούτηςησ, 
ςύμφωνα με το Ν4777/2021 αρθρο34. την περύπτωςη επύκληςησ ςοβαρών 
λόγων υγεύασ αυτού θα πρϋπει να αποδεικνύονται με ιατρικό πιςτοπούηςη 
όπωσ ςχετικό ιατρικό βεβαύωςη από φορϋα υγεύασ του δημοςύου ό ςτην 
περύπτωςη αναπηρύασ, για την απόδειξη του ποςοςτού αναπηρύασ, απαιτεύται 
εν ιςχύ γνωμϊτευςη πρωτοβϊθμιασ ό δευτεροβϊθμιασ υγειονομικόσ επιτροπόσ 
ό Κϋντρου Πιςτοπούηςησ Αναπηρύασ (ΚΕ.Π.Α.), που εκδύδεται βϊςει του 
Ενιαύου κανονιςμού Προςδιοριςμού ποςοςτού Αναπηρύασ, όπωσ ιςχύει κϊθε 
φορϊ (ϊρθρο 7 του Ν 3863/2010). ε περύπτωςη που οι λόγοι υγεύασ αφορούν 
ςυγγενικό πρόςωπο θα πρϋπει την αύτηςη επιπλϋον των ανωτϋρω, να ςυνοδεύει 
Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ από την αρμόδια δημοτικό ό 
κοινοτικό αρχό. Σο πιςτοποιητικό θα πρϋπει να ϋχει τουλϊχιςτον τρύμηνη ιςχύ 
από την ημϋρα κατϊθεςησ. 

4. Οι φοιτητϋσ δικαιούνται τισ παροχϋσ τησ φοιτητικόσ μϋριμνασ καθ’ όλη τη 
διϊρκεια τησ κανονικόσ φούτηςησ. 

 

Μερικό Υούτηςη 

 
1. Οι φοιτητϋσ δύνανται να εγγρϊφονται ωσ φοιτητϋσ μερικόσ φούτηςησ, εφόςον 

αποδεδειγμϋνα ανόκουν ςε μύα από τισ κϊτωθι κατηγορύεσ: 

(i) ) εργϊζονται τουλϊχιςτον εύκοςι (20) ώρεσ την εβδομϊδα, 
(ii) ) εύναι φοιτητϋσ με αναπηρύα, 
(iii)εύναι αθλητϋσ που κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδών τουσ ανόκουν ςε αθλητικϊ 

ςωματεύα εγγεγραμμϋνα ςτο μητρώο τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Αθλητιςμού και 
α) για όςα ϋτη καταλαμβϊνουν διϊκριςη 1ησ ϋωσ και 8ησ θϋςησ ςε πανελλόνια 
πρωταθλόματα ατομικών αθλημϊτων με ςυμμετοχό τουλϊχιςτον δώδεκα (12) 
αθλητών και οκτώ (8) ςωματεύων ό αγωνύζονται ςε ομϊδεσ των δυο ανώτερων 
κατηγοριών ςε ομαδικϊ αθλόματα ό ςυμμετϋχουν ωσ μϋλη εθνικών ομϊδων ςε 
πανευρωπαώκϊ πρωταθλόματα, παγκόςμια πρωταθλόματα ό ϊλλεσ διεθνεύσ 
διοργανώςεισ υπό την Ελληνικό Ολυμπιακό Επιτροπό ό β) ςυμμετϋχουν ϋςτω 
ϊπαξ, κατϊ τη διϊρκεια τησ φούτηςόσ τουσ ςτο πρόγραμμα ςπουδών για το 
οπούο αιτούνται την υπαγωγό τουσ ςε καθεςτώσ μερικόσ φούτηςησ, ςε 
ολυμπιακούσ, παραολυμπιακούσ αγώνεσ και ολυμπιακούσ αγώνεσ κωφών. 

2. Για τουσ φοιτητϋσ που φοιτούν υπό καθεςτώσ μερικόσ φούτηςησ, κϊθε εξϊμηνο 
προςμετρϊτε ωσ μιςό ακαδημαώκό εξϊμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προσ 
παρακολούθηςη και να εξετϊζονται ςε αριθμό μεγαλύτερο από το όμιςυ των 
μαθημϊτων του εξαμόνου που προβλϋπει το πρόγραμμα ςπουδών, εφαρμοζόμενησ 
και ςτην περύπτωςη αυτό τησ ανώτατησ διϊρκειασ φούτηςησ τησ παρ. 1. 

3. Οι φοιτητϋσ που εμπύπτουν ςε μύα από τισ κατηγορύεσ τησ παρ. 1 και επιθυμούν να 
εγγραφούν ωσ φοιτητϋσ μερικόσ φούτηςησ υποβϊλλουν αύτηςη ςτην Κοςμητεύα τησ 
χολόσ ςτην οπούα επιςυνϊπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ τα οπούα 
αποδεικνύουν ότι εμπύπτουν ςτην αντύςτοιχη κατηγορύα τησ παρ. 1. υγκεκριμϋνα, οι 
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φοιτητϋσ τησ κατηγορύασ (i) υποβϊλλουν ςύμβαςη εργαςύασ (ό βεβαύωςη εργοδότη 
ςτην οπούα θα αναφϋρεται η διϊρκεια απαςχόληςησ και η ςχϋςη εργαςύασ) και ςε 
περύπτωςη που εύναι αυτοαπαςχολούμενοι βεβαύωςη αςφαλιςτικού φορϋα, οι 
φοιτητϋσ τησ κατηγορύασ (ii) υποβϊλλουν για την απόδειξη του ποςοςτού 
αναπηρύασ, εν ιςχύ γνωμϊτευςη πρωτοβϊθμιασ ό δευτεροβϊθμιασ υγειονομικόσ 
επιτροπόσ ό Κϋντρου Πιςτοπούηςησ Αναπηρύασ (ΚΕ.Π.Α.), που εκδύδεται βϊςει του 
Ενιαύου κανονιςμού Προςδιοριςμού ποςοςτού Αναπηρύασ, όπωσ ιςχύει κϊθε φορϊ 
(ϊρθρο 7 του ν. 3863/2010) ό βεβαύωςη - Πιςτοποιητικό Διαπύςτωςησ Πϊθηςησ 
επταμελούσ επιτροπόσ ςύμφωνα με την εκϊςτοτε νομοθεςύα και οι φοιτητϋσ τησ 
κατηγορύασ (iii) υποβϊλλουν ευκρινϋσ φωτοαντύγραφο πρωτότυπησ βεβαύωςησ ό 
ακριβούσ αντιγρϊφου βεβαύωςησ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Αθλητιςμού (Γ.Γ.Α.) ό 
Τπουργικό Απόφαςη εγγραφόσ, από την οπούα να προκύπτει ότι ο αθλητόσ εύναι 
εγγεγραμμϋνοσ με τη διϊκριςό του ςτον ειδικό πύνακα που τηρεύται ςτη Γ.Γ.Α. ό 
αντύςτοιχη βεβαύωςη για ςυμμετοχό του ςε ολυμπιακούσ, παραολυμπιακούσ αγώνεσ 
και ολυμπιακούσ αγώνεσ κωφών και πληρού τισ προώποθϋςεισ του νόμου (ϊρθρο ν. 
4777/2021). 

 

Αναςτολό Υούτηςησ 

 
1. Ο/Η φοιτητόσ/τρια δύναται, ύςτερα από αιτιολογημϋνη αύτηςό του προσ την 

Κοςμητεύα τησ οικεύασ χολόσ, να αναςτεύλει τισ ςπουδϋσ του. Η μϋγιςτη 
διϊρκεια τησ διακοπόσ τησ φούτηςησ δεν δύναται να υπερβαύνει τα δύο (2) ϋτη. 
Σο διϊςτημα τησ διακοπόσ τησ φούτηςησ δεν προςμετρϊτε ςτην κανονικό 
διϊρκεια φούτηςησ. Ανεξϊρτητα από την ημερομηνύα κατϊθεςησ τησ αύτηςησ, η 
αναςτολό φούτηςησ αρχύζει να ιςχύει από την ϋναρξη τησ διδαςκαλύασ του 
εξαμόνου που ϋπεται. 

2. Αναςτολό φούτηςησ χορηγεύται ςε περύπτωςη (i) ςοβαρών λόγων υγεύασ που 
ανϊγονται ςτο πρόςωπο του φοιτητό ό ςτο πρόςωπο ςυγγενούσ πρώτου 
βαθμού εξ αύματοσ ό ςυζύγου ό προςώπου με το οπούο ο φοιτητόσ ϋχει ςυνϊψει 
ςύμφωνο ςυμβύωςησ (ii) εγκυμοςύνησ, (iii) ςτρϊτευςησ, (iv) ϊλλων ςοβαρών 
προςωπικών ό οικογενειακών λόγων. 

3. Ο/Η ενδιαφερόμενοσ/η φοιτητόσ/τρια θα πρϋπει να υποβϊλει αύτηςη αναςτολόσ 
φούτηςησ ςτην Κοςμητεύα τησ οικεύασ χολόσ, για όςα εξϊμηνα, ςυνεχόμενα ό μη, 
επιθυμεύ και πϊντωσ όχι για περιςςότερα από δύο (2) ϋτη, ςύμφωνα με το 
ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδών. Μαζύ με την αύτηςη ο/η φοιτητόσ/τρια 
καταθϋτει δικαιολογητικϊ τα οπούα αιτιολογούν την αύτηςη για αναςτολό 
φούτηςησ (π.χ. βεβαύωςη αρμόδιασ τρατολογικόσ Τπηρεςύασ ςχετικϊ με την 
κατϊταξό του, ιατρικϋσ βεβαιώςεισ που αποδεικνύουν τα ςοβαρϊ προβλόματα 
υγεύασ, κ.λπ.) καθώσ επύςησ, την Ακαδημαώκό του Σαυτότητα ό υπεύθυνη 
δόλωςη για την απώλεια τησ Ακαδημαώκόσ Σαυτότητασ. 

4. O/Η πρωτοετόσ φοιτητόσ/τρια υποβϊλλει αύτηςη διακοπόσ φούτηςησ εφόςον 
ϋχει ολοκληρωθεύ η διαδικαςύα αρχικόσ εγγραφόσ. Ο/Η φοιτητόσ/τρια δευτϋρου 
ό μεγαλύτερων εξαμόνων υποβϊλλει αύτηςη διακοπόσ φούτηςησ κατϊ την 
προθεςμύα ανανϋωςησ εγγραφών εξαμόνου. ε περύπτωςη που ϋχει όδη δοθεύ 
ςτον/ςτην αιτούντα/ούςα Βεβαύωςη πουδών, η Γραμματεύα του Σμόματοσ 
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ζητϊει την επιςτροφό τησ και Τπεύθυνη Δόλωςη ότι δεν ϋχει κατατεθεύ ςε 
εξωτερικό φορϋα, προκειμϋνου να εκδώςει τη Βεβαύωςη Διακοπόσ Υούτηςησ. 
Εϊν ϋχει κατατεθεύ ςε εξωτερικό φορϋα, απευθύνει γραπτό μόνυμα ςτον/ςτην 
αιτούντα/ούςα για τη δϋςμευςη του/τησ με την κατϊθεςη Τπεύθυνησ Δόλωςησ 
ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ, ότι θα την αποςύρει. 

5. Οι φοιτητϋσ που διακόπτουν κατϊ τα ανωτϋρω τισ ςπουδϋσ τουσ, δεν διατηρούν 
τη φοιτητικό ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διϊςτημα τησ αναςτολόσ. Μετϊ τη 
λόξη τησ διακοπόσ των ςπουδών, οι φοιτητϋσ επανεντϊςςονται ςτουσ ενεργούσ 
φοιτητϋσ του Σμόματοσ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ αναςτολόσ ςπουδών ο φοιτητόσ 
δεν ϋχει, αυτοδύκαια, δικαύωμα χρόςησ των εγκαταςτϊςεων του Ιδρύματοσ, 
καθώσ και των παροχών που απορρϋουν από τη φοιτητικό του ιδιότητα. 

 

 

Διαγραφό 

 

Οι φοιτητϋσ δύνανται, ύςτερα από αιτιολογημϋνη αύτηςό τουσ προσ τη Γραμματεύα του 
Σμόματοσ (π.χ. αιτύα εγγραφόσ ςε ϊλλο ακαδημαώκό Σμόμα), να αιτηθούν τη διαγραφό 
τουσ από το Μητρώο των ενεργών φοιτητών του Σμόματοσ και να παραλϊβουν ϊμεςα 
Πιςτοποιητικό (Πρϊξη) Διαγραφόσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο φοιτητόσ/φοιτότρια που 
επιθυμεύ να διαγραφεύ από τα μητρώα φοιτητών του Σμόματοσ, θα πρϋπει να 
καταθϋςει ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ: 

i. ςυμπληρωμϋνη και πρωτοκολλημϋνη την ςχετικό αύτηςη διαγραφόσ, 
ii. Βεβαύωςη από τη Βιβλιοθόκη του ΠΑΔΑ, ότι δεν υπϊρχει κϊποια εκκρεμότητα. 

iii. την Ακαδημαώκό Σαυτότητα (ό βεβαύωςη απώλειασ/κλοπόσ από την αςτυνομύα) 
iv. το βιβλιϊριο υγεύασ (εϊν εύχε παραλϊβει). 

Η Γραμματεύα εκδύδει πιςτοποιητικό διαγραφόσ. 
 
 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ ΘΕΜΑΣΑ ΥΟΙΣΗΗ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
 

Άρθρο 15 Εγγραφό Νεοειςερχομϋνων 
 

1. Η εγγραφό των νϋοειςαχθϋντων φοιτητών/-τριων ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ 
διατϊξεισ για την ειςαγωγό ςτα Σριτοβϊθμια Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα ςτο 
Σμόμα γύνεται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ εφαρμογόσ 
https://eregister.it.minedu.gov.gr του Τπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων 
(ΤΠΑΙΘ). 

2. ύμφωνα με τον Εςωτερικό κανονιςμό του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ 
εϊν «Για λόγουσ υγεύασ ό ανωτϋρασ βύασ, νεοειςερχόμενοσ φοιτητόσ που δεν 
πραγματοπούηςε την εγγραφό του εντόσ των προκαθοριςμϋνων ημερομηνιών, 
δύναται να καταθϋςει αύτηςη προσ το Σμόμα ειςαγωγόσ του, ςτην οπούα θα 

https://eregister.it.minedu.gov.gr/
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αναφϋρεται ο λόγοσ μη πραγματοπούηςησ ϋγκαιρησ εγγραφόσ ςύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα και η οπούα θα ςυνοδεύεται από τα απαραύτητα ϋγγραφα που 
αποδεικνύουν τον ανωτϋρω λόγο. Η αύτηςη του φοιτητό τύθεται προσ ϋγκριςη 
ςτη υνϋλευςη του Σμόματοσ». 

3. Η ολοκλόρωςη τησ εγγραφόσ επιτυγχϊνεται μετϊ την εγγραφό ςτην 
ηλεκτρονικό εφαρμογό του Τπουργεύου και αφού ολοκληρωθεύ η διαδικαςύα 
αποςτολόσ των πινϊκων εγγραφϋντων από το Τπουργεύο ςτη Γραμματεύα του 
Σμόματοσ και κατατεθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ και γύνουν όλοι 
οι προβλεπόμενοι ϋλεγχοι. Σα δικαιολογητικϊ εγγραφόσ εύναι : 

- Αύτηςη ηλεκτρονικόσ εγγραφόσ (υπογεγραμμϋνη) 
- Μύα (1) πρόςφατη φωτογραφύα ϋγχρωμη 
- Υωτοαντύγραφο του απολυτηρύου λυκεύου 
- Υωτοαντύγραφο Αςτυνομικόσ ταυτότητασ 
- Πιςτοποιητικό γϋννηςησ 
- Τπεύθυνη   δόλωςη   μη   εγγραφόσ   ςε   ϊλλη   ςχολό   και   γνηςιότητασ 

δικαιολογητικών. 
4. Σα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ μπορούν να τα προςκομύςουν ςτη Γραμματεύα με 

τουσ  ακόλουθουσ τρόπουσ: 
- Με Courier 
- Μϋςω ηλεκτρονικόσ αλληλογραφύασ email: http://www.civ.uniwa.gr/. την 

περύπτωςη αυτό θα πρϋπει η φωτογραφύα να κατατεθεύ δια ζώςησ εν 
ευθϋτω χρόνο. 

- Με  φυςικό  παρουςύα  ςτη  Γραμματεύα  ςε  ώρεσ  και  ημερομηνύεσ  που 
ανακοινώνονται 

5. Μετϊ την κατϊθεςη των δικαιολογητικών η Γραμματεύα του Σμόματοσ θα 
παραδώςει ςτουσ εγγραφϋντεσ τισ βεβαιώςεισ ςπουδών καθώσ επύςησ και τουσ 
κωδικούσ πρόςβαςησ ςτισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ του Σμόματοσ. 

6. Σα δικαιολογητικϊ, οι προθεςμύεσ ορύζονται κϊθε χρόνο με αντύςτοιχεσ 
Ανακοινώςεισ από την Γραμματεύα του τμόματοσ. 

7. Εγγραφϋσ ειδικών κατηγοριών γύνονται ςύμφωνα με τισ εκϊςτοτε εγκυκλύουσ 
του Τπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων (ΤΠΑΙΘ). 

 

Μετεγγραφϋσ 

 

Οι μετεγγραφϋσ φοιτητών ςτο Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Αττικόσ πραγματοποιούνται 
ςύμφωνα με όςα προβλϋπονται από τισ κατ’ ϋτοσ εγκυκλύουσ του Τπουργεύου 
Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων περύ μετεγγραφών βϊςει τησ εκϊςτοτε ιςχύουςασ 
νομοθεςύασ. Εύναι απαραύτητη η διαγραφό των μεταγραφόμενων φοιτητών από το 
Ίδρυμα προϋλευςόσ τουσ. Σο Τπουργεύο αποςτϋλλει ςτην Γραμματεύα του Σμόματοσ 
τισ καταςτϊςεισ με τουσ προσ μεταγραφό φοιτητϋσ. Η Επιτροπό Μεταγραφών του 
τμόματοσ πραγματοποιεύ τον ϋλεγχο των δικαιολογητικών των προσ μετεγγραφό 
φοιτητών του Σμόματοσ Πολιτικών Μηχανικών τησ χολόσ Μηχανικών του 
Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ και καταθϋτει ςτην Γραμματεύα Πρακτικό ςτο οπούο 
προτεύνει προσ μεταγραφό τουσ υποψόφιουσ ανϊ κατηγορύα οι οπούοι προςκόμιςαν 
όλα τα απαιτούμενα προσ ϋλεγχο δικαιολογητικϊ και μεταγρϊφονται ςτο Σμόμα. την 

http://www.med.uoc.gr/sites/all/arxeia/sxoli/anartitea/aitiseis/ypeythyni-dilosi-mi-eggrafis-kai-gnisiotitas.docx
http://www.med.uoc.gr/sites/all/arxeia/sxoli/anartitea/aitiseis/ypeythyni-dilosi-mi-eggrafis-kai-gnisiotitas.docx
http://www.civ.uniwa.gr/
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ςυνϋχεια η Γραμματεύα ενημερώνει την αντύςτοιχη υπηρεςύα του Τπουργεύου με τον 
αριθμό των μεταγραφϋντων φοιτητών. 

 

Κατατακτόριεσ εξετϊςεισ 

 
Η υνϋλευςη του Σμόματοσ Πολιτικών Μηχανικών, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 
3404/2005 (Α΄260), του Ν. 4009/2011 (Α΄195) όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει, του 
ϊρθρου 57 του Ν. 4186/2013 (Α΄193), τησ παρ. 10 του ϊρθρου 6 του Ν. 4218/2013 
(Α΄268), των παρ. 1 & 2 τησ υπ’ αριθμ. Υ2/125186/Β3/22-11-2006 (Β΄1758/5-12- 
2006)         και         Υ1/192329/Β3/16-12-2013(Β΄3185/16-12-2013)         Τπουργικών 
Αποφϊςεων, για την διαδικαςύα κατϊταξησ πτυχιούχων Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, 
ορύζει το ποςοςτό (επύ του αριθμού των ειςακτϋων) των κατατϊξεων των πτυχιούχων 
ςτο Σμόμα ςε 12% επύ των νεοειςερχομϋνων φοιτητών ανϊ ακαδημαώκό ϋτοσ. 

 
1. Η υνϋλευςη του Σμόματοσ Πολιτικών Μηχανικών, ςύμφωνα με την εκϊςτοτε 

κεύμενη νομοθεςύα, ορύζει τον αριθμό των ειςακτϋων των κατατϊξεων των 
πτυχιούχων ςτο Σμόμα. 

2. Η επιλογό των υποψηφύων με κατατακτόριεσ εξετϊςεισ πραγματοποιεύται 
μϋςω τησ ςυμμετοχόσ ςε γραπτό εξϋταςη τριών (3) μαθημϊτων, τα οπούα ορύζει 
με απόφαςό τησ η υνϋλευςη του Σμόματοσ. 

3. Με απόφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ καθορύζεται το εξϊμηνο ειςαγωγόσ, 
ανϊλογα με την ςυνϊφεια των μαθημϊτων του Σμόματοσ προϋλευςησ, το οπούο 
δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 5ο εξϊμηνο ςπουδών. 

4. Οι αιτόςεισ των υποψηφύων υποβϊλλονται ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ και 
ςυνοδεύονται από αντύγραφο Πτυχύου/Διπλώματοσ ό βεβαύωςη επιτυχούσ 
περϊτωςησ ςπουδών, ενώ για πτυχιούχουσ Ιδρυμϊτων εξωτερικού 
ςυνυποβϊλλεται και βεβαύωςη ιςοτιμύασ του τύτλου  ςπουδών τουσ από τον 
αρμόδιο φορϋα ( 

5. Οι υποψόφιοι με αναπηρύα και ειδικϋσ μαθηςιακϋσ ανϊγκεσ εξετϊζονται 
προφορικϊ ό γραπτϊ ανϊλογα με τισ δυνατότητϋσ τουσ. την περύπτωςη που 
επιθυμούν να εξεταςτούν προφορικϊ ςυνυποβϊλλουν με τα δικαιολογητικϊ 
τουσ ςχετικό αύτηςη, ςυνοδευόμενη από ςχετικό γνωμϊτευςη ςύμφωνα με το 
ιςχύον κϊθε φορϊ ςύςτημα πιςτοπούηςησ αναπηρύασ τησ οικεύασ υγειονομικόσ 
επιτροπόσ, από την οπούα να προκύπτει ότι δεν δύνανται να εξεταςτούν 
γραπτώσ. 

6. Η αύτηςη και τα δικαιολογητικϊ των υποψηφύων υποβϊλλονται από 1 ϋωσ 15 
Νοεμβρύου, ενώ οι κατατακτόριεσ εξετϊςεισ διενεργούνται κατϊ το διϊςτημα 
από 1 ϋωσ 20 Δεκεμβρύου, κϊθε Ακαδημαώκού ϋτουσ. Σο υπόδειγμα τησ αύτηςησ, 
τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ, τα εξεταζόμενα μαθόματα, η ύλη τουσ και το 
πρόγραμμα εξετϊςεων ανακοινώνονται ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. 

7. Οι επιτυχόντεσ φοιτητϋσ των κατατακτηρύων εξετϊςεων εγγρϊφονται ςτο 
εξϊμηνο ςπουδών που αποφαςύζεται από την υνϋλευςη του Σμόματοσ ςε 
ημερομηνύεσ που ορύζονται από τη Γραμματεύα του Σμόματοσ και 
ανακοινώνονται ςτην ιςτοςελύδα του. http://www.civ.uniwa.gr/wp- 

http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2020/02/%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%94%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%BB%C3%8F%C2%89%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%9C%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B8%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%84%C3%8F%C2%89%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%A7%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85_%C3%8E%C2%95%C3%8E%C2%9D42.01-1_%C3%8E%C2%91%C3%8E%C2%AF%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%B7-%C3%8E%C2%91%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%87%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%AE%C3%8F%C2%82-%C3%8E%C2%95%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%B3%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%86%C3%8E%C2%AE%C3%8F%C2%82_v3_140910.pdf
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content/uploads/sites/25/2020/02/μεΔηλωςηΜαθηματωνΦειμερινου_ΕΝ42.01
-1_Αύτηςη-Αρχικόσ-Εγγραφόσ_v3_140910.pdf 

8. Με απόφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ, οι καταταςςόμενοι 
απαλλϊςςονται από την εξϋταςη των μαθημϊτων ςτα οπούα εξετϊςτηκαν για 
την κατϊταξό τουσ, εφόςον ςτα μαθόματα αυτϊ ϋχουν βαθμό μεγαλύτερο ό ύςο 
του πϋντε (5). 

9. Η υνϋλευςη του Σμόματοσ μπορεύ να απαλλϊξει τουσ καταταςςομϋνουσ από 
την εξϋταςη μαθημϊτων του προγρϊμματοσ ςπουδών του Σμόματοσ τα οπούα 
διδϊχθηκαν πλόρωσ ό επαρκώσ ςτο Σμόμα προϋλευςησ, με βϊςη τα 
περιγρϊμματα των αντύςτοιχων μαθημϊτων ςτο Π.Π.. του Σμόματοσ 
προϋλευςησ. 

Αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για τα  μαθόματα, την ύλη των εξετϊςεων, την Επιτροπό 
Κατατϊξεων, τον οριςμό βαθμολογητών και αναβαθμολογητών ανακοινώνονται ςτην 
ιςτοςελύδα του τμόματοσ. 

 

 

Αναγνωρύςεισ Μαθημϊτων-απαλλαγϋσ 
 

1. Οι φοιτητϋσ δύνανται να αναγνωρύςουν μαθόματα (υποχρεωτικϊ και επιλογόσ) 
του προγρϊμματοσ ςπουδών οικεύου Σμόματοσ, με βαθμό και πιςτωτικϋσ μονϊδεσ 
(ECTS) αντύςτοιχεσ του προγρϊμματοσ ςπουδών του Σμόματοσ Πολιτικών 
Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α., ςτα οπούα ϋχουν εξεταςθεύ επιτυχώσ ςε ομοειδϋσ ό μη 
Σμόμα τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ (α’ ό β’ κύκλου ςπουδών), εφόςον η ύλη τουσ 
ςυμπύπτει με την ύλη μαθημϊτων του οικεύου Σμόματοσ. 

2. Η αναγνώριςη μαθημϊτων ςτισ περιπτώςεισ των ανωτϋρω παραγρϊφων 
πραγματοποιεύται με απόφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ, ύςτερα από την 
υποβολό ςχετικόσ αύτηςησ ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ η οπούα περιλαμβϊνει: 

α. Αύτηςη ςτην οπούα θα πρϋπει να αναφϋρονται οι τύτλοι των μαθημϊτων του 
Σμόματοσ προϋλευςησ (όχι μεταπτυχιακού) που επιθυμούν να τύχουν 
απαλλαγόσ και τα οπούα θα πρϋπει να αντιςτοιχούν ςε ςυγκεκριμϋνα μαθόματα 
του Σμόματοσ Πολιτικών μηχανικών. 
Η ύλη του μαθόματοσ που διδϊχτηκε ςτο Σμόμα προϋλευςησ και το αντύςτοιχο 
του Σμόματοσ προοριςμού θα πρϋπει να ταυτύζονται ςε πολύ μεγϊλο βαθμό. 

β. Επικυρωμϋνο οδηγό ςπουδών του Σμόματοσ προϋλευςησ, ςτον οπούο θα 
περιλαμβϊνονται οι περιλόψεισ των μαθημϊτων που αιτούνται να λϊβουν 
απαλλαγό. 

γ. Επικυρωμϋνη αναλυτικό βαθμολογύα μαθημϊτων του Σμόματοσ προϋλευςησ 
Σα δικαιολογητικϊ προωθούντα ςτον αρμόδιο καθηγητό ςυναφούσ γνωςτικού 
αντικειμϋνου που ειςηγεύται προσ την υνϋλευςη την αναγνώριςη ό όχι. Η 
απόφαςη κοινοποιεύται ςτον ενδιαφερόμενο. 

3. Οι φοιτητϋσ οι οπούοι μετακινόθηκαν για ςπουδϋσ ςε υνεργαζόμενα Ιδρύματα 
του εξωτερικού ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ Erasmus, δύνανται να 
αναγνωρύςουν όλα τα μαθόματα από το Πανεπιςτόμιο Τποδοχόσ, τα οπούα ϋχουν 
δηλώςει και ςτα οπούα ϋχουν εξεταςτεύ με επιτυχύα, εφόςον η ύλη τουσ 
αντιςτοιχεύ ςτην ύλη μαθημϊτων του Σμόματοσ φούτηςόσ τουσ. Η βαθμολογύα 

http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2020/02/%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%94%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%BB%C3%8F%C2%89%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%9C%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B8%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%84%C3%8F%C2%89%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%A7%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85_%C3%8E%C2%95%C3%8E%C2%9D42.01-1_%C3%8E%C2%91%C3%8E%C2%AF%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%B7-%C3%8E%C2%91%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%87%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%AE%C3%8F%C2%82-%C3%8E%C2%95%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%B3%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%86%C3%8E%C2%AE%C3%8F%C2%82_v3_140910.pdf
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2020/02/%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%94%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%BB%C3%8F%C2%89%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%9C%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B8%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%84%C3%8F%C2%89%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%A7%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85_%C3%8E%C2%95%C3%8E%C2%9D42.01-1_%C3%8E%C2%91%C3%8E%C2%AF%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%B7-%C3%8E%C2%91%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%87%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%AE%C3%8F%C2%82-%C3%8E%C2%95%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%B3%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%86%C3%8E%C2%AE%C3%8F%C2%82_v3_140910.pdf
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2020/02/%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%94%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%BB%C3%8F%C2%89%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%9C%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B8%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%84%C3%8F%C2%89%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%A7%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85_%C3%8E%C2%95%C3%8E%C2%9D42.01-1_%C3%8E%C2%91%C3%8E%C2%AF%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%B7-%C3%8E%C2%91%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%87%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%AE%C3%8F%C2%82-%C3%8E%C2%95%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%B3%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%86%C3%8E%C2%AE%C3%8F%C2%82_v3_140910.pdf
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των μαθημϊτων που επϋτυχε ο φοιτητόσ/-τρια ςτο εξωτερικό αντιςτοιχύζεται με 
το ελληνικό βαθμολογικό ςύςτημα. 

4. Με απόφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ, οι καταταςςόμενοι απαλλϊςςονται 
από την εξϋταςη των μαθημϊτων ςτα οπούα εξετϊςτηκαν για την κατϊταξό τουσ, 
εφόςον ςτα μαθόματα αυτϊ ϋχουν βαθμό μεγαλύτερο ό ύςο του πϋντε (5). Η 
υνϋλευςη του Σμόματοσ μπορεύ να απαλλϊξει τουσ καταταςςομϋνουσ από την 
εξϋταςη μαθημϊτων του προγρϊμματοσ ςπουδών του Σμόματοσ τα οπούα 
διδϊχθηκαν πλόρωσ ό επαρκώσ ςτο Σμόμα προϋλευςησ, με βϊςη  τα 
περιγρϊμματα των αντύςτοιχων μαθημϊτων ςτο Π.Π.. του Σμόματοσ 
προϋλευςησ. 

 

 

Άρθρο 16 Έναρξη του Ακαδημαώκού εξαμόνου - Τποχρεώςεισ Υοιτητών 

 

16.1 Ανανϋωςη εγγραφόσ 

 
1. Ο/Η φοιτητόσ/-τρια ϋχει την υποχρϋωςη τησ εγγραφόσ και δόλωςησ μαθημϊτων 

παρακολούθηςησ, ςε ημερομηνύεσ και προθεςμύεσ που προςδιορύζονται από το 
ακαδημαώκό ημερολόγιο και ανακοινώνονται ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ, τόςο 
για το χειμερινό όςο και για το εαρινό εξϊμηνο ςπουδών. Η δόλωςη μαθημϊτων 
πραγματοποιεύται μϋςω του πληροφοριακού ςυςτόματοσ του Πανεπιςτημύου. 

2. Μετϊ τη λόξη τησ ημερομηνύασ υποβολόσ δηλώςεων μαθημϊτων, φοιτητϋσ που 
δεν υπϋβαλαν δόλωςη, ϋχουν τη δυνατότητα εντόσ δϋκα (10) ημερολογιακών 
ημερών να καταθϋςουν ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ αύτηςη εκπρόθεςμησ 
εγγραφόσ, ςτην οπούα θα αναφϋρεται ο λόγοσ για τον οπούο δεν υποβλόθηκε 
ηλεκτρονικό δόλωςη μαθημϊτων, καθώσ και τα μαθόματα που επιθυμούν να 
παρακολουθόςουν. Οι αιτόςεισ εκπρόθεςμησ εγγραφόσ γύνονται δεκτϋσ εφόςον 
τεκμηριώνονται επαρκώσ οι λόγοι τουσ οπούουσ επικαλούνται οι φοιτητϋσ για την 
εκπρόθεςμη εγγραφό. Η απόφαςη για την ϋγκριςη τησ εκπρόθεςμησ αύτηςησ 
εγγραφόσ και δόλωςησ μαθημϊτων λαμβϊνεται από τη υνϋλευςη του Σμόματοσ. 

3. Μετϊ το πϋρασ και των δϋκα (10) ημερολογιακών ημερών, καμύα εκπρόθεςμη 
δόλωςη μαθημϊτων δεν γύνεται δεκτό από τη Γραμματεύα. Οι φοιτητϋσ που δεν 
υπϋβαλαν δόλωςη μαθημϊτων για το χειμερινό ό το εαρινό εξϊμηνο δεν ϋχουν 
δυνατότητα ςυμμετοχόσ ςτισ εξετϊςεισ των μαθημϊτων, τόςο ςτισ κανονικϋσ όςο 
και ςτισ επαναληπτικϋσ εξεταςτικϋσ περιόδουσ. 

4. Δεν επιτρϋπεται η δόλωςη μαθημϊτων επόμενου διδακτικού εξαμόνου από αυτό 
που βρύςκεται ο φοιτητόσ. 

5. Οι επανεγγραφϋσ φοιτητών γύνονται ςύμφωνα με τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ 
διατϊξεισ. 

6. Ο/Η φοιτητόσ/-τρια ϋχει την υποχρϋωςη να τηρεύ όλα τα μϋτρα αςφϊλειασ και 
υγεύασ που ορύζονται από το ΠΑΔΑ. 
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16.2 Διδακτικϊ ςυγγρϊμματα – Πανεπιςτημιακϋσ εκδόςεισ 
 

1. Η παροχό διδακτικών ςυγγραμμϊτων ςτουσ προπτυχιακούσ φοιτητϋσ γύνεται με 
τον τρόπο και τα κριτόρια που ορύζονται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. Ο 
κατϊλογοσ των διδακτικών ςυγγραμμϊτων καταρτύζεται κϊθε ακαδημαώκό ϋτοσ 
με απόφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ, ύςτερα από ειςόγηςη των αρμόδιων 
διδαςκόντων ό των Γενικών υνελεύςεων των οικεύων Σομϋων, εφόςον 
υπϊρχουν, και περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον ϋνα προτεινόμενο διδακτικό 
ςύγγραμμα ανϊ υποχρεωτικό ό επιλεγόμενο μϊθημα. 

2. Οι φοιτητϋσ ϋχουν δικαύωμα δωρεϊν προμόθειασ και επιλογόσ ενόσ (1) 
διδακτικού ςυγγρϊμματοσ για κϊθε διδαςκόμενο υποχρεωτικό ό επιλεγόμενο 
μϊθημα του προγρϊμματοσ ςπουδών τουσ που απαιτούνται για τη λόψη του 
πτυχύου ό διπλώματοσ. Εϊν φοιτητϋσ επιλϋξουν περιςςότερα  επιλεγόμενα 
μαθόματα από όςα απαιτούνται για τη λόψη του πτυχύου, το δικαύωμα επιλογόσ 
και δωρεϊν προμόθειασ διδακτικών ςυγγραμμϊτων δεν επεκτεύνεται και ςτα 
επιπλϋον μαθόματα που αυτού επϋλεξαν και εξετϊςτηκαν, ακόμη και αν αυτϊ 
υπολογύζονται για τη λόψη του πτυχύου. 

3. Δικαιούχοι δωρεϊν διδακτικών ςυγγραμμϊτων εύναι οι φοιτητϋσ μϋχρι την 
ολοκλόρωςη του ελϊχιςτου αριθμού εξαμόνων που απαιτούνται για τη λόψη 
πτυχύου προςαυξανόμενου κατϊ τϋςςερα (4) εξϊμηνα, με την προώπόθεςη ότι 
δεν ϋχουν προμηθευτεύ ςτο παρελθόν δωρεϊν ςύγγραμμα για το ύδιο μϊθημα. 

4. Κϊθε διδϊςκων/ουςα οφεύλει να διανϋμει ςε όλουσ τουσ φοιτητϋσ που ϋχουν 
εγγραφεύ ςτο μϊθημα, εγκαύρωσ, κατϊ την ϋναρξη των μαθημϊτων του 
εξαμόνου, αναλυτικό διϊγραμμα μελϋτησ, το οπούο περιλαμβϊνει τη διϊρθρωςη 
τησ ύλησ του μαθόματοσ, ςχετικό βιβλιογραφύα, ϊλλη τεκμηρύωςη και ςυναφό 
πληροφόρηςη 

5. Πολύτιμοσ οδηγόσ για τισ εργαςύεσ του φοιτητό/τριασ αποτελούν τα βιβλύα που 
διατύθενται από την πλατφόρμα «Εύδοξοσ», οι ςημειώςεισ του διδϊςκοντα, 
Επιςτημονικϊ ςυνϋδρια και δημοςιεύςεισ ςε επιςτημονικϊ περιοδικϊ 
(googlescholar, scopus κα) καθώσ και ςε αποθετόρια όπωσ «Πολυνόη» κα 

 
 

 

16.3 Δόλωςη μαθημϊτων - Περιοριςμού Δόλωςησ 

 
1. Ο/Η φοιτητόσ/-τρια δύναται να επιλϋξει προςφερόμενα μαθόματα, ςύμφωνα με 

το Πρόγραμμα πουδών με τον περιοριςμό που προκύπτει από την ύπαρξη 
προαπαιτούμενων - εξαρτώμενων μαθημϊτων (αλυςύδεσ μαθημϊτων). ε κϊθε 
περύπτωςη, το ςύνολο των ωρών των μαθημϊτων που μπορεύ να επιλϋξει για 
παρακολούθηςη ο φοιτητόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει, ανϊ εβδομϊδα, τισ: 

- αρϊντα (40) ςτην περύπτωςη που ο/η φοιτητόσ/τρια δεν ϋχει υπερβεύ το 
10ο εξϊμηνο ςπουδών. 
- Πενόντα δύο (52) ςτην περύπτωςη που ο/η φοιτητόσ/τρια ϋχει υπερβεύ τον 
10ο εξϊμηνο ςπουδών. 
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2. Μετϊ από ειςόγηςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ και ϋγκριςη τησ από τη 
ύγκλητο, μπορεύ να τροποποιηθεύ το ςυνολικό όριο των ωρών ςτη δόλωςη 
μαθημϊτων. 

3. Οι πρωτοετεύσ φοιτητϋσ, κατϊ την εγγραφό τουσ, επιλϋγουν για παρακολούθηςη 
υποχρεωτικϊ τα μαθόματα του Α’ (πρώτου) εξαμόνου ςπουδών. Από την 
επόμενη περύοδο δηλώςεων υποχρεούνται ςε υποβολό δόλωςησ μαθημϊτων 
παρακολούθηςησ, ςύμφωνα με τουσ περιοριςμούσ που ιςχύουν. 

4. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αποδοχόσ των δηλώςεων μαθημϊτων 
παρακολούθηςησ από τη Γραμματεύα του Σμόματοσ, δύνεται η δυνατότητα 
τροποπούηςησ, ςε ϋωσ τρύα (3) μαθόματα τησ υποβληθεύςασ δόλωςησ 
μαθημϊτων, ςε ημερομηνύεσ που καθορύζονται από τη Γραμματεύα. 

5. Δεν επιτρϋπεται η δόλωςη μαθημϊτων επόμενου διδακτικού εξαμόνου από αυτό 
που βρύςκεται ο φοιτητόσ/τρια. 

6. ημειώνεται ότι ο/η φοιτητόσ/-τρια δικαιούται να εξεταςτεύ μόνο ςε μϊθημα 
που ϋχει δηλωθεύ να παρακολουθόςει κατϊ το ςυγκεκριμϋνο εξϊμηνο. 

7. ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, ο φοιτητόσ ϋχει το δικαύωμα με αιτιολογημϋνη 
αύτηςό του προσ τη υνϋλευςη του Σμόματοσ να ζητόςει την εξϋταςη ςε μϊθημα 
που δεν εύχε δηλώςει εγκαύρωσ. 

 
Αλλαγό κατεύθυνςησ: 

1. Αν ϋνασ φοιτητόσ, αφού δηλώςει ςτο 8° εξϊμηνο των ςπουδών του ότι 
ακολουθεύ μια ςυγκεκριμϋνη Κατεύθυνςη Εμβϊθυνςησ, κρύνει ότι για κϊποιο 
λόγο θϋλει να αλλϊξει Κατεύθυνςη Εμβϊθυνςησ, μπορεύ να το κϊνει ςτην αρχό 
του 9ου εξαμόνου, καταθϋτοντασ ςτην Γραμματεύα του Σμόματοσ ςχετικό 
Αύτηςη Αλλαγόσ Κατεύθυνςησ Εμβϊθυνςησ, δηλώνοντασ την Κατεύθυνςη 
Εμβϊθυνςη τησ νϋασ του προτύμηςησ. 

2. Αλλαγό Κατεύθυνςησ Εμβϊθυνςησ μπορεύ να γύνει μόνο μύα φορϊ. Η αύτηςη 
αλλαγόσ θα κατατύθεται ςτην Γραμματεύα του Σμόματοσ πριν την περύοδο 
δηλώςεων μαθημϊτων του 9ου εξαμόνου 

3. Με την αλλαγό Κατεύθυνςησ Εμβϊθυνςησ πρϋπει αυτόσ ο φοιτητόσ μϋχρι το 
τϋλοσ των ςπουδών του να ςυμπληρώςει επιτυχώσ τισ εξετϊςεισ ςτα μαθόματα 
που αντιςτοιχούν ςτην νϋα Κατεύθυνςη Εμβϊθυνςησ. Μαθόματα που ϋχει όδη 
περϊςει ο φοιτητόσ ςτην παλαιϊ Κατεύθυνςη Εμβϊθυνςησ μεταφϋρονται και 
αντιςτοιχούνται με βϊςη τον κωδικό τουσ ςτισ ομϊδεσ του νϋου Κύκλου 
πουδών. Μαθόματα που δεν ανόκουν ςε καμύα ομϊδα του νϋου Κύκλου 
πουδών θεωρούνται ωσ μαθόματα «Εκτόσ Ομϊδων» (ΕΟ). 

 

 

16.4 Ωρολόγιο πρόγραμμα - υμμετοχό ςτισ εκπαιδευτικϋσ διαδικαςύεσ 

 
1. Σο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημϊτων ανακοινώνεται εγκαύρωσ (πριν την ϋναρξη 

κϊθε ακαδημαώκού εξαμόνου) από τη Γραμματεύα και αναρτϊται ςτην 
ιςτοςελύδα του Σμόματοσ 
(http://www.civ.uniwa.gr/2019/10/31/imerologio-akadimaikoy-etoys-2018-2019/) 

http://www.civ.uniwa.gr/2019/10/31/imerologio-akadimaikoy-etoys-2018-2019/)
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2. Ο φοιτητόσ/τρια οφεύλει να ενημερώνεται για τισ υποχρεώςεισ του ςύμφωνα με 
το ωρολόγιο πρόγραμμα, με τισ Ανακοινώςεισ των διδαςκόντων και τησ 
Γραμματεύασ (ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ, ςτο eclass, ςτο moodle, ςτο 
msteams και ςτον Πύνακα ανακοινώςεων τησ Γραμματεύασ) 

3. Ο φοιτητόσ/τρια οφεύλει να προμηθευτεύ εγκαύρωσ κϊποιο από τα προτεινόμενα 
ακαδημαώκϊ ςυγγρϊμματα τησ πλατφόρμασ του Ευδόξου, ςύμφωνα με τισ 
υποδεύξεισ τησ Γραμματεύασ (https://eudoxus.gr/) 

4. Ο φοιτητόσ/τρια οφεύλει να  προμηθευτεύ εγκαύρωσ την ακαδημαώκ΄ό του 
ταυτότητα (πϊςο) για τισ αναγκαύεσ μετακινόςεισ του 
(https://academicid.minedu.gov.gr/) 

5. Ο φοιτητόσ/τρια οφεύλει να παρακολουθεύ και να ςυμμετϋχει ενεργϊ ςτα 
μαθόματα εύτε ςτα εργαςτόρια που προβλϋπουν υποχρεωτικό παρακολούθηςη. 
Σο πλόθοσ των απουςιών που μπορεύ να ϋχει ςτα υποχρεωτικϊ μαθόματα καθώσ 
και τα επιμϋρουσ ποςοςτϊ που θα ϋχουν η παρακολούθηςη, η ςυμμετοχό μϋςω 
εργαςιών κα καθορύζονται από το Περύγραμμα μαθημϊτων, διαφορετικϊ από 
τον διδϊςκοντα. 

6. Ο φοιτητόσ/τρια οφεύλει να προςϋρχεται ςτο μϊθημα τουλϊχιςτον 15min 
νωρύτερα και να αποχωρεύ μόνο όταν δοθεύ η λόξη του μαθόματοσ από τον 
διδϊςκοντα. υνύςταται να μην διακόπτεται η εκπαιδευτικό διαδικαςύα παρϊ 
μόνο για ϋκτακτο – επεύγον ςυμβϊν. 

7. Εϊν λόγω των ςυνθηκών δεν μπορεύ να πραγματοποιηθεύ διαζώςησ διδαςκαλύα 
τότε μπορούν να χρηςιμοποιηθούν οι πλατφόρμεσ αςύγχρονησ εκπαύδευςησ 
eclass (https://eclass.uniwa.gr/) εύτε η πλατφόρμα ςύγχρονησ εκπαύδευςησ 
msteams (εφόςον αυτό επιτρϋπεται). Αςύγχρονα μπορεύ δε να παρακολουθόςει 
μαθόματα του Σμόματοσ από την πλατφόρμα «ΠΤΛΕ» https://pyles.uniwa.gr/ 

8. Ο φοιτητόσ/τρια οφεύλει να ςϋβεται τουσ ςυμφοιτητϋσ του, τον διδϊςκοντα 
καθηγητό του και την διαδικαςύα τησ μϊθηςησ. 

9. ύμπτωςη των ωρών διδαςκαλύασ υποχρεωτικών και προαιρετικών ό 
επιλεγόμενων μαθημϊτων του ύδιου εξαμόνου ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα δεν 
επιτρϋπεται. 

10. Ο φοιτητόσ/τρια οφεύλει να εντϊςςεται ςε επιμϋρουσ τμόματα ό ομϊδεσ 
ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ του διδϊςκοντα, ςε περύπτωςη που το πλόθοσ εύναι 
πολύ μεγϊλο. 

11. ε περύπτωςη που ϋνα μϊθημα επιλογόσ δεν διδαχθεύ λόγω του μικρού αριθμού 
των φοιτητών που το δόλωςαν, οι φοιτητϋσ αυτού μπορούν να υποβϊλουν νϋα 
δόλωςη ςε ϊλλο μϊθημα επιλογόσ, ϋςτω και εκτόσ τησ καθοριςμϋνησ προθεςμύασ 
δηλώςεων. Ομούωσ, μπορεύ να καθορύζεται ανώτατοσ αριθμόσ φοιτητών που 
μπορούν να δηλώςουν και παρακολουθόςουν ςυγκεκριμϋνα προαιρετικϊ ό 
επιλεγόμενα μαθόματα ό αςκόςεισ, καθώσ και κϊθε ϊλλη ςχετικό λεπτομϋρεια. 

12. Κϊθε φοιτητόσ μπορεύ να εγγραφεύ και να παρακολουθόςει ωσ προαιρετικό 
οποιοδόποτε κατ’ επιλογόν μϊθημα, το οπούο διδϊςκεται ςτο Σμόμα του ό 
οποιοδόποτε ϊλλο μϊθημα ϊλλου Σμόματοσ. Οι διδακτικϋσ και πιςτωτικϋσ 
μονϊδεσ του προαιρετικού μαθόματοσ δεν υπολογύζονται για τη λόψη του τύτλου 
ςπουδών και ο βαθμόσ αυτού δεν προςμετρϊται ςτον τελικό βαθμό του πτυχύου 

https://eudoxus.gr/


ΓΩΣΓΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΝΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 
 
 
 

 

39 
 

 

ό του διπλώματοσ, αλλϊ τα πρόςθετα προαιρετικϊ μαθόματα που 
παρακολούθηςε αναφϋρονται ςτην αναλυτικό βαθμολογύα του 

13. Ο φοιτητόσ/τρια οφεύλει μπορεύ να χρηςιμοποιόςει για τισ εργαςύεσ του το 
πρόγραμμα Office365 (https://www.office.com/) και ϊλλεσ πλατφόρμεσ τησ 
Microsoft όπωσ το Azure. 

14. το ΠΑΔΑ διατύθεται πλατφόρμα του προγρϊμματοσ SPSS για την διεξαγωγό 
ςτατιςτικών αναλύςεων ςτισ εργαςύεσ του 
(https://www.uniwa.gr/software/spss/) 

15. το ΠΑΔΑ διατύθεται πλατφόρμα του προγρϊμματοσ Matlab για την διεξαγωγό 
αριθμητικόσ υπολογιςτικόσ, και προγραμματιςτικόσ γλώςςασ ςτισ εργαςύεσ του 
(https://www.uniwa.gr/software/matlab/) 

16. Ο φοιτητόσ/τρια οφεύλει να μην υπϊρχει λογοκλοπό ςτισ εργαςύεσ του καθώσ 
αυτό ελϋγχεται ςτο ΠΑΔΑ με το πρόγραμμα Turnitin από τον διδϊςκοντα και 
οποιονδόποτε ελεγκτό τησ εργαςύασ (https://www.uniwa.gr/turnitin/) 

 

Άρθρο 17 Εξεταςτικό περύοδοσ (Οργϊνωςη – Διεξαγωγό) 
Αναλυτικό περιγραφό τησ οργϊνωςησ και τησ διεξαγωγόσ των εξετϊςεων κατϊ την 
εξεταςτικό περύοδο παρουςιϊζεται ςτον «Κανονιςμό Εξετϊςεων», οπούοσ 
ανακοινώνεται ςτην που ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. 

 

17.1 Οργϊνωςη Εξετϊςεων 

 

1. Ση γενικό ευθύνη εύρυθμησ διεξαγωγόσ των εξετϊςεων του Σμόματοσ, ϋχει ο 
Πρόεδροσ του Σμόματοσ, ο οπούοσ μεριμνϊ ϋγκαιρα για τον οριςμό εποπτών, την 
καταλληλόλητα των χώρων, τη διαθεςιμότητα των υλικών και μϋςων και 
γενικότερα για το αδιϊβλητο των εξετϊςεων. 

2. Οι εξετϊςεισ διεξϊγονται μετϊ την ολοκλόρωςη των μαθημϊτων, ςύμφωνα με το 
ακαδημαώκό ημερολόγιο, ςε ημερομηνύεσ που καθορύζονται από τη υνϋλευςη 
και ανακοινώνονται ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. Η επαναληπτικό εξϋταςη 
των μαθημϊτων και των δύο εξαμόνων (χειμερινού και εαρινού) 
πραγματοποιεύται τον επτϋμβριο ςε ημερομηνύεσ που καθορύζονται και 
ανακοινώνονται με τον ύδιο τρόπο. 

3. Ψσ επιτηρητϋσ των εξετϊςεων ορύζονται από τον Πρόεδρο του Σμόματοσ, μϋλη 
Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Σ.Ε.Π. καθώσ και των λοιπών κατηγοριών διδακτικού 
προςωπικού του Σμόματοσ, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα, ςτο πλαύςιο 
των ωρών απαςχόληςόσ τουσ κατϊ βαθμύδα και με ςυνεκτύμηςη του χρόνου που 
απαιτεύται για την προετοιμαςύα των ειςηγόςεων και τισ διορθώςεισ των 
γραπτών δοκιμύων. 

4. Ο φοιτητόσ/τρια ϋχει δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτην εξϋταςη των μαθημϊτων τα 
οπούα ϋχει επιλϋξει ςτη δόλωςη μαθημϊτων. 

5. Μετϊ από απόφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ δύνεται η δυνατότητα ςτουσ 
φοιτητϋσ που ϋχουν υπερβεύ την ελϊχιςτη διϊρκεια φούτηςησ, να εξεταςτούν ςε 
μαθόματα που ϋχουν δηλωθεύ, ϋςτω και μύα φορϊ κατϊ τη διϊρκεια των 

https://www.office.com/
https://www.uniwa.gr/software/spss/
https://www.uniwa.gr/software/matlab/
https://www.uniwa.gr/turnitin/
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ςπουδών τουσ, κατϊ την εξεταςτικό περύοδο του χειμερινού ό εαρινού εξαμόνου, 
ανεξϊρτητα από το εϊν αυτϊ διδϊςκονται ςτο αντύςτοιχο χειμερινό ό εαρινό 
εξϊμηνο. 

6. Με ευθύνη τησ Γραμματεύασ του Σμόματοσ, οριςτικοποιεύται ςτην ηλεκτρονικό 
εφαρμογό φοιτητολογύου η ςύνδεςη μαθόματοσ με διδϊςκοντα, ςύμφωνα με την 
ανϊθεςη μαθημϊτων. τη ςυνϋχεια, καταρτύζονται οι κατϊλογοι ςυμμετοχόσ 
ςτην εξϋταςη, ανϊ μϊθημα, ςύμφωνα με τισ υποβληθεύςεσ δηλώςεισ μαθημϊτων. 

7. Οι διδϊςκοντεσ ενημερώνονται για τον κατϊλογο των φοιτητών/τριων που 
ςυμμετϋχουν ςτην εξϋταςη, από την ηλεκτρονικό εφαρμογό εξυπηρϋτηςησ 
διδαςκόντων, μϋςω τησ οπούασ καταχωρύζουν τη βαθμολογύα τησ εξϋταςησ, 
εντόσ τριών (3) εβδομϊδων το αργότερο από την ημερομηνύα εξϋταςησ του 
μαθόματοσ. 

 

17.2 Διεξαγωγό Εξετϊςεων 
 

1. Κϊθε εξεταζόμενοσ οφεύλει να παρουςιαςτεύ ςτην καθοριςμϋνη για την εξϋταςη 
αύθουςα το αργότερο δεκαπϋντε (15) λεπτϊ πριν από την προγραμματιςμϋνη 
ώρα ϋναρξησ. ε κϊθε περύπτωςη, μετϊ τη διανομό των θεμϊτων, απαγορεύεται 
η εύςοδοσ ςε κϊθε φοιτητό/ρια. ε όλωσ εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, και κατϊ την 
κρύςη του/τησ υπευθύνου/ησ διδϊςκοντοσ/ουςασ, μπορεύ να  επιτραπεύ η 
εύςοδοσ ςε φοιτητό/ρια που προςόλθε καθυςτερημϋνα, υπό την προώπόθεςη 
ότι ο χρόνοσ καθυςτϋρηςησ δεν υπερβαύνει τα τριϊντα (30) λεπτϊ και εφόςον 
δεν ϋχει αποχωρόςει από την εξϋταςη κανϋνασ ϊλλοσ φοιτητόσ/ρια. Ο/Η 
φοιτητόσ/ρια αυτόσ/ό δεν δικαιούται ςυμπληρωματικό χρόνο εξϋταςησ. 

2. Ο/Η διδϊςκων/ουςα και οι επιτηρητϋσ που ϋχουν οριςτεύ για κϊθε μϊθημα 
οφεύλουν να ςυναντηθούν δεκαπϋντε (15) τουλϊχιςτον λεπτϊ πριν από την 
ϋναρξη τησ εξϋταςησ, προκειμϋνου να διευθετόςουν τα ακόλουθα: (α) κατανομό 
εξεταζομϋνων και επιτηρητών ςτισ αύθουςεσ εξετϊςεων, (β) εςωτερικό (εντόσ 
τησ αύθουςασ) διϊταξη ό αναδιϊταξη των εξεταζομϋνων, η οπούα οφεύλει να 
εύναι πρόςφορη για τουσ ςκοπούσ τησ εξϋταςησ, (γ) κατανομό του απαραύτητου 
εξεταςτικού υλικού για τη διεξαγωγό τησ εξϋταςησ (κόλλεσ με κατϊλληλη 
ςόμανςη). 

3. Κϊθε αλλαγό ςτη διϊταξη των εξεταζομϋνων εντόσ τησ αύθουςασ ό μεταξύ των 
χρηςιμοποιουμϋνων αιθουςών αποτελεύ ευθύνη και δικαύωμα του διδϊςκοντα 
και των επιτηρητών. 

4. Η διεξαγωγό των εξετϊςεων αρχύζει με την ϋναρξη διανομόσ των εντύπων ό την 
αναγραφό ςτον πύνακα ό την εκφώνηςη των θεμϊτων 

5. Κατϊ την ϋναρξη τησ εξϋταςησ, ο/η εξεταζόμενοσ/η αναγρϊφει τα ςτοιχεύα του/ 
τησ ςτο γραπτό του/τησ και ςτην ςυνϋχεια ο/η επιτηρητόσ/ρια τον/την 
ταυτοποιεύ βϊςει τησ ακαδημαώκόσ (φοιτητικόσ) του/τησ ταυτότητασ. ε 
ϋκτακτεσ περιπτώςεισ και κατϊ την κρύςη του διδϊςκοντα, μπορεύ να γύνει 
ταυτοπούηςη του εξεταζόμενου/ησ βϊςει τησ αςτυνομικόσ του/τησ ταυτότητασ 
ό διαβατηρύου. ε περύπτωςη πλαςτοπροςωπύασ, οι εμπλεκόμενοι 
παραπϋμπονται ςτη υνϋλευςη του Σμόματοσ για την αναζότηςη πειθαρχικών 
ευθυνών. 
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6. Πριν από τη διανομό των εντύπων με τα θϋματα ό την εκφώνηςη των θεμϊτων, 
οι εξεταζόμενοι οφεύλουν να απομακρύνουν κϊθε εύδουσ βοηθόματα, εκτόσ από 
εκεύνα που προβλϋπονται ρητϊ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα των εξετϊςεων ό 
επιτρϋπονται από τον/τη διδϊςκοντα/ουςα. 

7. Κινητϊ τηλϋφωνα ό οποιοδόποτε ϊλλο μϋςο επικοινωνύασ δεν πρϋπει κατϊ 
κανϋνα τρόπο να χρηςιμοποιούνται κατϊ τη διϊρκεια των εξετϊςεων. Πρϋπει να 
εύναι απενεργοποιημϋνα (όχι απλώσ ςε ρύθμιςη αθόρυβησ ειδοπούηςησ κλόςησ) 
και να μη βρύςκονται πϊνω ςτο ϋδρανο. Η ενεργοπούηςό τουσ εκλαμβϊνεται ωσ 
απόπειρα αντιγραφόσ. 

8. Υοιτητόσ/τρια που διαπιςτώνεται ότι αντιγρϊφει καθ’ οιονδόποτε τρόπο (π.χ. 
από βιβλύα ό ςημειώςεισ, από γραπτό φοιτητό, με τη βοόθεια κινητού), ό 
ςυνεννοεύται με ϊλλον ό ϊλλουσ φοιτητϋσ/τριεσ ό παρεμποδύζει την ομαλό 
διεξαγωγό των εξετϊςεων μηδενύζεται, αφού ςημειωθεύ και μονογραφηθεύ το 
γραπτό του από τον επιτηρητό που ϋκανε τη διαπύςτωςη, και ενημερώνεται ο 
Πρόεδροσ του Σμόματοσ προκειμϋνου να κινηθεύ η προβλεπόμενη πειθαρχικό 
διαδικαςύα ςύμφωνα με τον Εςωτερικό κανονιςμό του πανεπιςτημύου και την 
ιςχύουςα νομοθεςύα. 

9. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διανομόσ των θεμϊτων, οι εξεταζόμενοι μπορούν, 
αφού μελετόςουν τα θϋματα, να υποβϊλουν διευκρινιςτικϋσ ερωτόςεισ ςτον/τη 
διδϊςκοντα/ουςα. Οι απαντόςεισ ςε τυχόν ερωτόςεισ φοιτητών επύ των 
θεμϊτων των εξετϊςεων, κατϊ την διϊρκεια τησ εξϋταςησ, μπορούν να δοθούν 
μόνο από τον/τη διδϊςκοντα/ουςα ό ϊλλα κατϊλληλα εξουςιοδοτημϋνα ϊτομα. 

10. Δεν επιτρϋπεται ςε κανϋναν εξεταζόμενο η αποχώρηςη από τισ αύθουςεσ των 
εξετϊςεων πριν από την παρϋλευςη μύασ (1) ώρασ από την ϋναρξη τησ εξϋταςησ 

11. Σα θϋματα των εξετϊςεων δύνονται ςτουσ εξεταζόμενουσ φοιτητϋσ και 
παραλαμβϊνονται μαζύ με τα γραπτϊ. 

12. Κϊθε εξεταζόμενοσ/η που αποχωρεύ από την αύθουςα παραδύδει το γραπτό 
του/τησ και δεν ϋχει δικαύωμα να επανϋλθει για τη ςυνϋχιςη τησ εξϋταςησ. Η 
ϋξοδοσ από την αύθουςα κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ και η επϊνοδοσ για τη 
ςυνϋχιςό τησ απαγορεύεται. ε εξαιρετικϋσ μόνον περιπτώςεισ, μπορεύ να 
επιτραπεύ, κατϊ την κρύςη των επιτηρητών, ολιγόλεπτη ϋξοδοσ μεμονωμϋνου/ησ 
εξεταζομϋνου/ησ με ςυνοδεύα επιτηρητό, η οπούα και αναγρϊφεται ωσ 
παρατόρηςη ςτο γραπτό του. 

13. Η παραβύαςη τησ γνηςιότητασ και του αδιϊβλητου των εξετϊςεων, με 
ςυνεργαςύεσ μεταξύ των εξεταζομϋνων ό χρόςη μεθόδων υποκλοπόσ των 
απαντόςεων, τιμωρεύται. Οι επιτηρητϋσ οφεύλουν να αποβϊλλουν από την 
αύθουςα τον φοιτητό που παραβιϊζει τισ παραπϊνω απαγορεύςεισ. Σο γραπτό 
του φοιτητό που αποβϊλλεται, μηδενύζεται. Ο επιτηρητόσ φροντύζει για  την 
ομαλό διεξαγωγό των εξετϊςεων, λαμβϊνει τα αναγκαύα μϋτρα και αναφϋρει 
ϊμεςα ςτον υπεύθυνο του μαθόματοσ τυχόν ϊρνηςη ςυμμόρφωςησ φοιτητό 
προσ τισ οδηγύεσ. Μετϊ την ϊρνηςη του φοιτητό να ςυμμορφωθεύ, ο υπεύθυνοσ 
του μαθόματοσ μηδενύζει το γραπτό του. Οι επιτηρητϋσ εύναι υπεύθυνοι για την 
αποτροπό αντιγραφόσ από τουσ εξεταζόμενουσ και λογοδοτούν ςτη διούκηςη 
του Σμόματοσ 

14. Δεκαπϋντε (15) λεπτϊ πριν τη λόξη των εξετϊςεων, οι εξεταζόμενοι 
ειδοποιούνται ότι επύκειται η εκπνοό του χρόνου. Η εξϋταςη λόγει υποχρεωτικϊ 
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με το πϋρασ του καθοριςμϋνου χρόνου εξϋταςησ. 
15. Κϊθε φοιτητόσ που ολοκληρώνει την εξϋταςό του παραδύδει ςτον 

διδϊςκοντα/ουςα ό ςτον/την επιτηρητό/ρια το γραπτό του  δοκύμιο και 
υπογρϊφει ςτη ςχετικό κατϊςταςη, αν υπϊρχει. ε κϊθε περύπτωςη, μόλισ 
ολοκληρωθεύ ο καθοριςμϋνοσ για την εξϋταςη χρόνοσ, οι επιτηρητϋσ οφεύλουν 
να διακόψουν τουσ εξεταζόμενουσ και να παραλϊβουν τα γραπτϊ. τη ςυνϋχεια, 
αφού καταμετρόςουν και αριθμόςουν τα γραπτϊ τα παραδύδουν ςτον/ τη 
διδϊςκοντα/ουςα. 

16. Δεν επιτρϋπεται η παρουςύα ςτισ αύθουςεσ των εξετϊςεων ατόμων που δεν 
ϋχουν καθοριςθεύ ωσ επιτηρητϋσ ό αντικαταςτϊτεσ τουσ, ό δεν εύναι 
εξεταζόμενοι φοιτητϋσ ό δεν ϋχουν καμύα ςχϋςη με τισ εξετϊςεισ. 

17. Δεν επιτρϋπεται η παρουςύα ςτην  αύθουςα τησ εξϋταςησ ενόσ μόνο 
φοιτητό/ριασ. Οι επιτηρητϋσ οφεύλουν να μεριμνόςουν ώςτε τουλϊχιςτον 
ϋνασ/μύα πρόςθετοσ/η φοιτητόσ/ρια θα παραμεύνει ςτην αύθουςα, μϋχρι να 
παραδώςει το γραπτό του/τησ και ο/η τελευταύοσ φοιτητόσ/ρια. 

18. Βεβαύωςη ςυμμετοχόσ ςτισ εξετϊςεισ δικαιούνται μόνο οι φοιτητϋσ που ϋχουν 
δηλώςει το μϊθημα και εξετϊζονται ςε αυτό. Η  Βεβαύωςη εκδύδεται ςε 
ςυνεννόηςη με τον διδϊςκοντα. 

19. Μαθόματα ό εργαςτόρια ςτα οπούα ο/η φοιτητόσ/τρια δεν ϋλαβε προαγωγικό 
τελικό βαθμό και η παρακολούθηςη ςε αυτϊ ό μϋροσ αυτών (εργαςτηριακό ό 
θεωρητικό) δεν κρύνεται επαρκόσ, υποχρεούται να τα επαναλϊβει εν όλω ό εν 
μϋρει, ό, εφόςον εύναι κατ’ επιλογό, δύναται να  τα αντικαταςτόςει με ϊλλα 
επύςησ κατ’ επιλογό. 

20. Σα γραπτϊ των φοιτητών/τριων φυλϊςςονται με επιμϋλεια του διδϊςκοντοσ 
για ϋνα (1) ημερολογιακό ϋτοσ από τη διενϋργεια τησ εξϋταςησ και ςτη ςυνϋχεια 
καταςτρϋφονται, εκτόσ αν εκκρεμεύ ςχετικό ποινικό, πειθαρχικό ό οποιαδόποτε 
ϊλλη διοικητικό διαδικαςύα. Οι διδϊςκοντεσ δύνανται να καθορύζουν τον τόπο 
και τον χρόνο για την επύδειξη των γραπτών ςε τυχόν ενδιαφερόμενουσ 
φοιτητϋσ, μετϊ την ανακούνωςη των αποτελεςμϊτων. 

 

Ειδικϋσ ρυθμύςεισ 

 

1. ε περύπτωςη αδυναμύασ προςϋλευςησ ςτισ εξετϊςεισ λόγω ςοβαρόσ αςθενεύασ 
ό λόγω αναπηρύασ, μπορεύ να προβλεφθεύ αντικατϊςταςη τησ γραπτόσ εξϋταςησ 
από προφορικό, καθώσ και ϊλλοσ χώροσ και τρόποσ εξϋταςησ. 

2. Οι ανωτϋρω διευκολύνςεισ παρϋχονται μόνο με απόφαςη τησ υνϋλευςησ του 
οικεύου Σμόματοσ, μετϊ από αύτηςη του ενδιαφερομϋνου και προςκόμιςη 
πιςτοποιητικών που ϋχουν εκδοθεύ από αρμόδιεσ υγειονομικϋσ υπηρεςύεσ. 

3. ε περύπτωςη απουςύασ εξεταζόμενου/ησ από μύα ό περιςςότερεσ εξετϊςεισ 
μαθημϊτων και εφόςον τεκμηριωμϋνα προκύπτει ότι ςυνϋτρεξε λόγοσ 
ανωτϋρασ βύασ, μπορεύ να προβλεφθεύ εξϋταςό του/τησ ςε ϊλλη ημερομηνύα, 
εντόσ τησ ύδιασ εξεταςτικόσ περιόδου ό εντόσ εύλογου χρόνου. Οι λεπτομϋρειεσ 
καθορύζονται από τον/ την αρμόδιο/α διδϊςκοντα/ουςα ςε ςυνεργαςύα με τη 
Γραμματεύα του Σμόματοσ 

4. Μϋριμνα λαμβϊνεται επύςησ για ειδικϋσ κατηγορύεσ φοιτητών (δυςλεκτικού, 
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αλλοδαπού κ.λπ.) ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα. Όλα τα ςχετικϊ 
δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ και 
κοινοποιούνται ςτουσ διδϊςκοντεσ από τον/την Πρόεδρο του Σμόματοσ. 

5. Οι επύ διπλώματι φοιτητϋσ (πϋραν του 10 ου  εξαμόνου) ϋχουν δικαύωμα  να 
εξετϊζονται ςε μαθόματα μη αντιςτούχου εξαμόνου κατϊ τισ Εξετϊςεισ 
Ιανουαρύου-Υεβρουαρύου και Ιουνύου εϊν οφεύλουν ςυνολικϊ 8 μαθόματα ό 
λιγότερα. Για να αποκτόςουν δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςε εξϋταςη μαθόματοσ μη 
αντιςτούχου εξαμόνου θα πρϋπει να καταθϋςουν ϋγγραφη αύτηςη ςτη 
Γραμματεύα του Σμόματοσ, εντόσ χρονικού διαςτόματοσ που καθορύζεται με 
ανακούνωςη τησ Γραμματεύασ ςτον ιςτότοπο του Σμόματοσ. Εκπρόθεςμεσ 
αιτόςεισ δεν λαμβϊνονται υπόψη. 

 

 

Άρθρο 18 Σρόποι Εξϋταςησ 
 

1. Η αξιολόγηςη τησ επύδοςησ των φοιτητών γύνεται από τουσ διδϊςκοντεσ του 
εκϊςτοτε μαθόματοσ, κατϊ την κρύςη τουσ. Ο διδϊςκων μπορεύ να  οργανώςει 
κατϊ την κρύςη του γραπτϋσ ό προφορικϋσ εξετϊςεισ ό και να ςτηριχθεύ ςε 
εργαςύεσ εύτε εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ που ανατύθενται ςτουσ φοιτητϋσ ςτο 
πλαύςιο του μαθόματοσ. Οι γραπτϋσ εξετϊςεισ μπορούν να διεξαχθούν, κατϊ 
περύπτωςη και ανϊλογα με τη φύςη του υπό εξϋταςη μαθόματοσ, και με χρόςη 
ηλεκτρονικών υπολογιςτών ό/και ϊλλων ηλεκτρονικών ό διαδικτυακών μϋςων. Η 
διαδικαςύα αξιολόγηςησ των φοιτητών ολοκληρώνεται μϋςα ςε προθεςμύεσ που 
ορύζονται από τον διδϊςκοντα και ςε κϊθε περύπτωςη δεν υπερβαύνουν το πϋρασ 
τησ εξεταςτικόσ περιόδου του τρϋχοντοσ εξαμόνου 

2. Ο τρόποσ αξιολόγηςησ τησ επύδοςησ των φοιτητών καθώσ και όλεσ οι 
πληροφορύεσ που αφορούν κϊθε μϊθημα, αναφϋρονται αναλυτικϊ ςτο 
περύγραμμα του μαθόματοσ το οπούο περιλαμβϊνεται υποχρεωτικϊ ςτον Οδηγό 
πουδών του Σμόματοσ. Αν κϊποιο μϊθημα ϋχει ανατεθεύ από τη υνϋλευςη 
Σμόματοσ ςε περιςςότερουσ του ενόσ διδϊςκοντεσ, η εξϋταςη του μαθόματοσ 
μπορεύ να οργανωθεύ από κοινού και ο τρόποσ αξιολόγηςησ των φοιτητών εύτε 
μπορεύ να εύναι κοινόσ ό διαφορετικόσ ανϊ διδϊςκοντα, αρκεύ να ενημερώνονται 
ςχετικϊ οι φοιτητϋσ ςτην αρχό του εξαμόνου. 

3. Οι γραπτϋσ εξετϊςεισ μπορούν να διεξϊγονται με τη βοόθεια βιβλύων ό 
ςημειώςεων (με «ανοικτϊ βιβλύα»), κατϊ την κρύςη του/τησ διδϊςκοντα/ουςασ, 
λόγω τησ φύςησ του υπό εξϋταςη μαθόματοσ. Οι εξετϊςεισ διενεργούνται γραπτώσ 
ό και προφορικώσ, κατϊ την κρύςη του/τησ διδϊςκοντοσ/ουςασ ό, κατϊ 
περύπτωςη, τησ επιτροπόσ εξετϊςεων. 

4. Εφόςον οι εξετϊςεισ διεξϊγονται προφορικώσ, η ακριβόσ κατανομό τησ 
διεξαγωγόσ τουσ, μϋςα ςτα χρονικϊ πλαύςια που καθορύζει το πρόγραμμα 
εξετϊςεων, αποτελεύ αρμοδιότητα του/τησ διδϊςκοντοσ/ουςασ του μαθόματοσ ό, 
κατϊ περύπτωςη, τησ επιτροπόσ εξετϊςεων. Η διϊρκεια τησ προφορικόσ εξϋταςησ 
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κϊθε μαθόματοσ, καθώσ και το τυχόν υλικό που επιτρϋπεται να ϋχει ο υποψόφιοσ 
για την εξϋταςη, καθορύζονται και ανακοινώνονται εγκαύρωσ με ευθύνη του/τησ 
υπεύθυνου/ησ διδϊςκοντοσ/ουςασ μαζύ με το πρόγραμμα εξετϊςεων. ε ειδικϋσ 
περιπτώςεισ, και κατόπιν αιτιολογημϋνησ ειςόγηςησ τησ επιτροπόσ εξετϊςεων 
προσ τη υνϋλευςη του Σμόματοσ, οι προφορικϋσ εξετϊςεισ μπορούν να 
διεξαχθούν με ηλεκτρονικϊ μϋςα τηλεδιϊςκεψησ εφόςον διαςφαλύζεται το 
αδιϊβλητο τησ εξεταςτικόσ διαδικαςύασ. 

5. Ο διδϊςκων καθηγητόσ καταθϋτει τα βαθμολόγια των μαθημϊτων (εύτε 
ενημερώνει το πληροφοριακό ςύςτημα) υποχρεωτικϊ εντόσ του επομϋνου 
20ημϋρου από την εξϋταςη του αντιςτούχου μαθόματοσ. 

 

 

Άρθρο 19 Σρόποι Εξϋταςησ ΥμεΑ 
 

1. Οι διδϊςκοντεσ οφεύλουν να λαμβϊνουν την απαιτούμενη μϋριμνα για την 
εξϋταςη Υοιτητών με Αναπηρύα (ΥμεΑ). Σόςο οι ΥμεΑ όςο και οι διδϊςκοντεσ 
μπορούν να απευθύνονται ςτον Καθηγητό ύμβουλο ΥμεΑ, που ϋχει οριςτεύ για 
το Σμόμα, με ςκοπό την παροχό ειδικότερων οδηγιών για την ευχερό ςυμμετοχό 
των ΥμεΑ ςτισ εξετϊςεισ http://www.civ.uniwa.gr/symvoyloi-fmea/ 

2. Οι εξετϊςεισ των ΥμεΑ πραγματοποιούνται ςε κλύμα ςεβαςμού και αποδοχόσ 
τησ ιδιαιτερότητασ. Οι ΥμεΑ ςυμμετϋχουν ςτισ εξετϊςεισ την ύδια μϋρα και ώρα 
με τουσ υπόλοιπουσ φοιτητϋσ. Οι ΥμεΑ οφεύλουν να προςκομύςουν κατϊ την 
εγγραφό τουσ ςτη Γραμματεύα του Σμόματόσ τουσ ςχετικό γνωμϊτευςη από 
αρμόδιο δημόςιο φορϋα η οπούα να πιςτοποιεύ το εύδοσ τησ αναπηρύασ τουσ. 

3. Αναφορϊ για τον τρόπο εξϋταςησ γύνεται ςτον «Κανονιςμό Εξετϊςεων» που 
ανακοινώνεται ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. 

4. Για όλα τα υπόλοιπα θϋματα που δεν αναφϋρονται εδώ το Σμόμα ακολουθεύ 
πλόρωσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ όπωσ αυτϋσ αναφϋρονται ςτον Εςωτερικό 
κανονιςμό του πανεπιςτημύου και την ιςχύουςα νομοθεςύα. 

 

 

Άρθρο 20 Τποςτόριξη φοιτητών ΥμεΑ 
 

Σο Σμόμα υποςτηρύζει τουσ ΥμεΑ ςε ακαδημαώκϊ θϋματα (φούτηςη, εξϋταςη, ιςότιμη 
ςυμμετοχό ςτισ κϊθε εύδουσ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ) υιοθετώντασ ειδικϋσ 
ρυθμύςεισ για τη διδαςκαλύα και την εξϋταςη, ςε ςυνεργαςύα με τον Καθηγητό- 
ύμβουλο ΥμεΑ του Σμόματοσ. 

 
Η Γραμματεύα αναρτϊ ανελλιπώσ ςχετικϋσ ανακοινώςεισ και διευκολύνει την ϊρτια 
εξυπηρϋτηςη των φοιτητών τησ κατηγορύασ αυτόσ. Επύςησ οι χώροι που ςτεγϊζετε το 
Σμόμα Πολιτικών Μηχανικών διαθϋτουν αςανςϋρ και επικλινεύσ ρϊμπεσ για να 
διευκολύνουν τη προςβαςιμότητα των φοιτητών με αμαξύδια. Όταν παρύςταται ανϊγκη 
ζητεύται η ςυνδρομό του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ και του προγρϊμματοσ 

http://www.civ.uniwa.gr/symvoyloi-fmea/
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Πρόςβαςη https://prosvasi.uniwa.gr/. 
 
 

Άρθρο 21 Αποτελϋςματα των εξετϊςεων (Βαθμολογύα και βελτύωςη τησ) 

 
Βαθμολογύα - Κλύμακα βαθμολόγηςησ: 
Η βαθμολογύα των εξετϊςεων καταχωρύζεται με ευθύνη τησ γραμματεύασ του 
Σμόματοσ ςτο ηλεκτρονικό βαθμολόγιο που τηρεύται ςτο πληροφοριακό ςύςτημα του 
Ιδρύματοσ. Πριν δημοςιοποιηθούν τα αποτελϋςματα, οι διδϊςκοντεσ εξεταςτϋσ, οι 
επιτηρητϋσ και οι γραμματεύεσ διαφυλϊςςουν το απόρρητο των αποτελεςμϊτων. 
Κανϋνα αποτϋλεςμα εξϋταςησ ό βαθμολογύα δεν γνωςτοποιεύται πριν την επύςημη 
δημοςιοπούηςό τουσ. Ο διδϊςκων, μετϊ το πϋρασ τησ εξϋταςησ, δύναται να παρϋχει 
προφορικϋσ ό γραπτϋσ επεξηγόςεισ για την ορθό απϊντηςη των θεμϊτων πχ δύναται 
να αναρτϊ τισ απαντόςεισ των θεμϊτων εξϋταςησ ςτην ηλεκτρονικό τϊξη του 
μαθόματοσ, και να ορύςει κατϊ την κρύςη του ωρϊριο επύςκεψησ των φοιτητών/ριων 
για απορύεσ και ερωτόςεισ επύ των γραπτών τουσ. Κανϋνα γραπτό δεν μπορεύ να 
επιδειχθεύ ςε εξεταζόμενο/η πριν την κοινοπούηςη των αποτελεςμϊτων. 

 
1. Σα μαθόματα βαθμολογούνται ςτην αριθμητικό κλύμακα του 10 (0 ϋωσ 10) με 

ακρύβεια δεκϊτου τησ μονϊδασ (ϋνα δεκαδικό ψηφύο). 
2. Για την επιτυχό παρακολούθηςη ενόσ μαθόματοσ η βαθμολογύα πρϋπει να εύναι 

τουλϊχιςτον 5,0. Η βαθμολογύα τησ εξϋταςησ κϊθε μαθόματοσ καταχωρύζεται 
ηλεκτρονικϊ ςτο βαθμολόγιο του μαθόματοσ τησ αντύςτοιχησ εξεταςτικόσ 
περιόδου κϊθε ακαδημαώκού ϋτουσ με ευθύνη του/τησ αρμόδιου/ασ 
διδϊςκοντοσ/ουςασ, εντόσ τησ προθεςμύασ που ορύζεται από το Σμόμα και πϊντωσ 
πριν τη λόξη τησ προθεςμύασ των δηλώςεων μαθημϊτων του επόμενου εξαμόνου. 

3. Η εκ παραδρομόσ καταχώρηςη μη ορθόσ βαθμολογύασ ςε κϊποιον/α φοιτητό/ρια 
διορθώνεται από τον διδϊςκοντα κατόπιν ειςόγηςόσ του προσ τη Γραμματεύα του 
Σμόματοσ. Ωλλου εύδουσ αναβαθμολόγηςη δεν εύναι δυνατό. Σροποπούηςη τησ 
βαθμολογύασ μαθημϊτων ςτη μερύδα φοιτητό, ςτον οπούο ϋχει απονεμηθεύ ο 
τύτλοσ ςπουδών, δεν επιτρϋπεται. 

4. την περύπτωςη που κϊποιοσ/α φοιτητόσ/τρια αποτύχει περιςςότερεσ από τρεισ 
(3) φορϋσ ςε ϋνα μϊθημα, δύναται να εξετϊζεται μετϊ από αύτηςό του, από 
τριμελό επιτροπό μελών Δ.Ε.Π. με το ύδιο ό ςυναφϋσ γνωςτικό αντικεύμενο,  η 
οπούα ορύζεται από τον Κοςμότορα τησ χολόσ, ςύμφωνα με την ιςχύουςα 
νομοθεςύα, μετϊ από ειςόγηςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ. Από την επιτροπό 
εξαιρεύται ο υπεύθυνοσ τησ εξϋταςησ διδϊςκων. Η αύτηςη υποβϊλλεται ςτη 
Γραμματεύα τησ Κοςμητεύασ τησ οικεύασ χολόσ και κοινοποιεύται ςτον/την 
Πρόεδρο του οικεύου Σμόματοσ. ε περύπτωςη αποτυχύασ, η υνϋλευςη του 
Σμόματοσ αποφαςύζει για το καθεςτώσ περαιτϋρω ςυμμετοχόσ του ςτισ εξετϊςεισ 
του μαθόματοσ, καθώσ και για τη λόψη μϋτρων που θα διαςφαλύζουν την 
διαδικαςύα τησ παρούςασ παραγρϊφου. 

5. Ο βαθμόσ που απονϋμεται ςε μϊθημα το οπούο περιλαμβϊνει θεωρητικό και 
εργαςτηριακό μϋροσ, δεν διαχωρύζεται. Για τα μαθόματα αυτϊ, ο/η φοιτητόσ /τρια 
θεωρεύται προακτϋοσ εφόςον ςυγκϋντρωςε πϋντε (5) τουλϊχιςτον μονϊδεσ ςτον 
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τελικό βαθμό, όπωσ προκύπτει από τισ επιμϋρουσ επιτευχθεύςεσ βαθμολογύεσ 
με τη βαρύτητα που ορύζεται από τον υπεύθυνο διδϊςκοντα ςτο 
περύγραμμα του μαθόματοσ. 

6. Βελτύωςη Βαθμολογύασ: Ο/Η φοιτητόσ/τρια διατηρεύ δικαύωμα βελτύωςησ 
βαθμολογύασ ςε μϊθημα που ϋχει εξεταςθεύ επιτυχώσ, ύςτερα από αύτηςό 
του προσ τη Γραμματεύα του οικεύου Σμόματοσ. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, οι 
φοιτητϋσ/τριεσ εξετϊζονται κατϊ τισ εξεταςτικϋσ περιόδουσ ςτισ οπούεσ 
διεξϊγονται οι εξετϊςεισ του ςυγκεκριμϋνου μαθόματοσ και όχι κατ’ 
εξαύρεςη. Η αύτηςη υποβϊλλεται πριν την εξεταςτικό περύοδο ςε 
καθοριςμϋνεσ ημερομηνύεσ οι οπούεσ καθορύζονται από τη υνϋλευςη του 
Σμόματοσ. Ο/Η φοιτητόσ/τρια διατηρεύ δικαύωμα βελτύωςησ βαθμολογύασ ςε 
ϋωσ τρύα (3) μαθόματα ςυνολικϊ ςτη διϊρκεια των ςπουδών του και μύα  
μόνο φορϊ ανϊ μϊθημα.  Μεταξύ των βαθμών τησ εξϋταςησ και τησ 
επανεξϋταςησ που θα λϊβει ο/η φοιτητόσ/τρια, επιλϋγεται ο μεγαλύτεροσ από 
τουσ δύο. 

7. ε περιπτώςεισ που ςε μαθόματα του Προγρϊμματοσ πουδών Σμόματοσ 
παρατηρεύται ςυνεχόσ και υψηλού ποςοςτού αποτυχύα ςτην εξϋταςη των 
ςυμμετεχόντων φοιτητών, ο/η Διευθυντόσ/ρια του οικεύου Σομϋα ό/και ο/η 
Πρόεδροσ του Σμόματοσ οφεύλει να διερευνϊ και να λαμβϊνει ςχετικϋσ 
πρωτοβουλύεσ και μϋριμνα για την αποκατϊςταςη τησ εύρυθμησ διεξαγωγόσ 
τησ εκπαιδευτικόσ/εξεταςτικόσ διαδικαςύασ. 

8. Ο χαρακτηριςμόσ βαθμού του Διπλώματοσ όπωσ αναφϋρετε ςτον εςωτερικό 
κανονιςμό του Πανεπιςτημύου για τουσ αποφούτουσ του καθορύζεται ωσ εξόσ: 

- από 5,00 - 6,49 «Καλώσ» 
- από 6,50 - 8,49 «Λύαν καλώσ» 
- από 8,50 - 10,00 «Ωριςτα». 

9. Ο τελικόσ βαθμόσ του Διπλώματοσ υπολογύζεται με ακρύβεια εκατοςτού (δύο 
δεκαδικϊ ψηφύα). Τπολογύζεται δε ωσ το πηλύκο του αθρούςματοσ των 
γινομϋνων βαθμών μαθημϊτων επύ Πιςτωτικών Μονϊδων [Βαθμόσ 
μαθόματοσ x Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ (ECTS) μαθόματοσ] προσ το ςύνολο των 
Πιςτωτικών Μονϊδων (ECTS): 

 

 
 
όπου Β1 εύναι ο βαθμόσ του πρώτου μαθόματοσ και (ECTS)1 οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ 
που του αντιςτοιχούν, Β2 εύναι ο βαθμόσ του δεύτερου μαθόματοσ και (ECTS)2 οι 
πιςτωτικϋσ του μονϊδεσ κ.ο.κ.  με Βv να  εύναι ο βαθμόσ του  ν-οςτού μαθόματοσ και 
(ECTS)v οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ που του αντιςτοιχούν και v το πλόθοσ των 
μαθημϊτων που απαιτούνται για την ολοκλόρωςη των πουδών και τη λόψη 
Διπλώματοσ. 

 

 



ΓΩΣΓΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΝΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 
 
 
 

47 

 

 

Άρθρο 22 Πρακτικό Άςκηςη 
 

Η Πρακτικό Ωςκηςη (ΠΑ) διατύθεται ωσ κατ’ επιλογόν υποχρεωτικό μϊθημα ςε 
φοιτητϋσ και φοιτότριεσ μετϊ το 7ου εξαμόνου ςπουδών και δύνει τη δυνατότητα 
απαλλαγόσ από δύο (2) επιλογόσ υποχρεωτικϊ  μαθόματα του 8ου και του 9ου

 

εξαμόνου με 8 ECTS. Εξυπηρετεύ δε τον ςτόχο τησ διαςύνδεςησ των ςπουδών με 
την πρακτικό εφαρμογό και ςυνεπώσ, ενιςχύει την εμπϋδωςη τησ όδη 
αποκτηθεύςασ γνώςησ του φοιτητό ςε πραγματικϊ προβλόματα ςτο πεδύο του 
επαγγϋλματοσ και – βεβαύωσ – την ϋνταξη του φοιτητό ςτην αγορϊ εργαςύασ. Η 
ΠΑ για τη λόψη πτυχύου Πανεπιςτημιακόσ Εκπαύδευςησ γύνεται αποκλειςτικϊ 
μϋςω ΕΠΑ με τετρϊμηνη διϊρκεια και παρϋχεται και μια ελϊχιςτη αμοιβό προσ 
τουσ ςυμμετϋχοντεσ φοιτητϋσ, ώςτε να καλύπτουν ςτοιχειώδεισ ανϊγκεσ. 

 
Ο Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ (Ε.Τ.) για τθν Π.Α. των φοιτθτϊν του Σμιματοσ ορίηεται 
από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ. υγκροτείται 3-μελισ Επιτροπι Πρακτικισ Άςκθςθσ, 
αποτελοφμενθ από τον Επιςτθμονικά Τπεφκυνο, και δφο άλλουσ κακθγθτζσ. Η 
Επιτροπι ορίηει εκ των προτζρων τθ διαδικαςία επιλογισ των πρακτικά αςκοφμενων 
φοιτθτϊν και τθν ειςθγείται προσ τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ. 

 
Ο φοιτθτισ/τρια πραγματοποιεί τισ παρακάτω ενζργειεσ: 

- αναηθτά τον φορζα ι εταιρεία όπου κα πραγματοποιιςει τθν Πρακτικι του άςκθςθ. 
Ο φορζασ ι θ εταιρεία κα πρζπει να εγγραφεί ςτθν πλατφόρμα ΑΣΛΑ και να 
ανοίξει θ κζςθ για το Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν του ΠΑΔΑ. Η εγγραφι 
ολοκλθρϊνεται ςε2 φάςεισ. Οφείλουν οι ίδιοι να επιβεβαιϊςουν τθν εγγραφι 
μπαίνοντασ  ςτθν ιςτοςελίδα τθσ πλατφόρμασ «ΑΣΛΑ» με τουσ κωδικοφσ του 
ςυςτιματοσ διανομισ ςυγγραμμάτων του Εφδοξου. υχνζσ είναι οι επιπλοκζσ 
εξαιτίασ μθ ολοκλιρωςθσ τθσ εγγραφισ του Εργοδότθ. Αυτό αποτελεί αποκλειςτικι 
ευκφνθ του φοιτθτι, αλλιϊσ υπάρχει ο κίνδυνοσ να χακεί θ κζςθ. Η αντιςτοίχθςθ 
εργοδότθ - φοιτθτι κα πρζπει να εξαςφαλιςκεί με ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ. 
Ζμμεςθ ςυγκατάκεςθ κεωρείται θ ςυμπλιρωςθ από τον φοιτθτι excel (που κα 
τουσ δοκεί) με τα ςτοιχεία του Εργοδότθ, όπωσ: επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Τ., 
διεφκυνςθ. Ο Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ (ΕΤ) με προκυμία κα δεχκεί επικοινωνία 
με οποιονδιποτε Εργοδότθ, ϊςτε να απαντιςει ςε τυχόν απορίεσ ι ανθςυχίεσ του. 

- Οι φοιτθτζσ κα πρζπει να εκδϊςουν (αν δεν ζχουν) αρικμό μθτρϊου κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (Α.Μ.Κ.Α.). Για το τι απαιτείται, κα απευκυνκοφν ςε Κ.Ε.Π. Θα 
κατακζςουν ςτον Ε.Τ. ςχετικι βεβαίωςθ, τθν οποία μποροφν να κατεβάςουν  από 
το www.amka.gr. 

- Οι φοιτθτζσ κα πρζπει να εκδϊςουν  (αν δεν ζχουν) αρικμό φορολογικοφ 
μθτρϊου (Α.Φ.Μ.). Για το τι απαιτείται, κα απευκυνκοφν ςτθν εφορία  τουσ. Θα 
κατακζςουν ςχετικι βεβαίωςθ ζκδοςθσ Α.Φ.Μ. (γίνεται πάλι θλεκτρονικά από  το 
taxis). 

- Οι φοιτθτζσ κα πρζπει να εκδϊςουν, (αν δεν ζχουν) βιβλιάριο  τραπζηθσ.  Θα 
κατακζςουν ςχετικι διλωςθ και φωτοαντίγραφο τθσ 1θσ εςωτερικισ ςελίδασ του 
βιβλιαρίου, όπου κα πρζπει να φαίνεται το όνομά τουσ. Οποιαδιποτε τράπεηα 
είναι αποδεκτι. 

http://www.amka.gr./
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- Οι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να εκδϊςουν (αν δεν ζχουν) αρικμό μθτρϊου 
αςφάλιςθσ (Α.Μ.Α.) Για το τι απαιτείται, κα απευκυνκοφν π χ ςτο Ι.Κ.Α. 
Αιγαλζου (πλζον Ε.Φ.Κ.Α.). Θα κατακζςουν ςχετικι βεβαίωςθ. θμειϊνεται ότι 
πρόκειται για διαδικαςία που απαιτεί λίγεσ μζρεσ. 

- Οι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να κατακζςουν αίτθςθ ςτθ Γραμματεία, επιςυνάπτοντασ 
τα ανωτζρω δικαιολογθτικά. 

τθν ειςιγθςθ προβλζπονται τα κριτιρια για τθν επιλογι των φοιτθτϊν, θ 
μοριοδότθςθ των κριτθρίων, το δικαίωμα ενςτάςεων, ο χρόνοσ άςκθςθσ των 
ενςτάςεων, κ.λπ.. Οι τελειόφοιτοι ζχουν προτεραιότθτα. Μζςω διαδικαςίασ 
ςυνεντεφξεων, οι φοιτθτζσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν Π.Α. κατακζτουν τισ 
εμπειρίεσ τουσ και τισ απόψεισ τουσ ςτθν επιτροπι είτε ςτον επόπτθ τθσ πρακτικισ 
άςκθςθσ. Απαιτείται θ ολοκλιρωςθ όλων των διαδικαςιϊν τθσ πρακτικισ Άςκθςθσ για 
να ιςχφει θ απαλλαγι από τα δφο μακιματα. 
Οποιοδιποτε μζλοσ τθσ επιτροπισ δφναται να ελζγχει απροειδοποίθτα τθ διεξαγωγι 
τθσ Π.Α. με επικοινωνία/επιςκζψεισ τθσ Εταιρείασ/Φορζα. 
Εργοδότθσ μπορεί να είναι κάκε Εταιρεία, Φυςικό Πρόςωπο, Φορζασ (Δθμόςιοσ ι 
ιδιωτικόσ), όπου δικαιολογείται να απαςχολθκεί Πολιτικόσ Μθχανικόσ. Για λόγουσ 
δεοντολογίασ, απαιτείται να μθ γίνει θ Π.Α. του φοιτθτι/τριασ  ςτο γραφείο των 
γονιϊν  του. 
Ο Κανονιςμόσ Πρακτικόσ Ωςκηςησ καθώσ και ϊλλεσ ςχετικϋσ πληροφορύεσ 
ανακοινώνονται ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ και ςτο γραφεύο Πρακτικόσ 
ϊςκηςησ ςτην κεντρικό ςελύδα του
 πανεπιςτημύου https://www.uniwa.gr/spoydes/praktiki-askisi/. 

 

 

Άρθρο 23 Διπλωματικό Εργαςύα 
 

1. ύμφωνα με το εγκεκριμϋνο ΠΠ πενταετύασ και τον Κανονιςμό 
Διπλωματικών Εργαςιών του Σμόματοσ, η Διπλωματικό εργαςύα 
ανατύθεται μετϊ την ολοκλόρωςη του 8ου εξαμόνου (εντόσ του 9ου 

εξαμόνου) και εκπονεύται ςτο 10ο εξϊμηνο παρϊλληλα με την 
διεξαγωγό των μαθημϊτων του εξαμόνου αυτού. Ανατύθεται δε ςε κϊθε 
φοιτητό/τρια ατομικϊ, (εύτε ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ ςε δύο φοιτητϋσ 
με διακριτό εκτϋλεςη ϋργου ςτην εργαςύα) και ςτην οπούα απονϋμονται 
τριϊντα (30) πιςτωτικϋσ μονϊδεσ. 

2. Η Διπλωματικό Εργαςύα ςυνιςτϊ μια αυτοτελό επιςτημονικό και 
ςυςτηματικό προςϋγγιςη για την ανϊλυςη ενόσ θϋματοσ και ςτηρύζεται 
ςτην υπϊρχουςα βιβλιογραφύα και ϋρευνα. Αποτελεύ ςυνθετικό ϋργο και 
προϊγει την επιςτόμη του Πολιτικού Μηχανικού.  Παρϊλληλα,  ο/η 
φοιτητόσ/τρια αξιοποιεύ και επεκτεύνει τισ γνώςεισ και δεξιότητεσ που 
απϋκτηςε κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδών του. 

3. Για την παρακολούθηςη και εξϋταςη τησ Διπλωματικόσ  Εργαςύασ  ορύζεται 
από τη υνϋλευςη του Σμόματοσ τριμελόσ επιτροπό, η οπούα απαρτύζεται 
από το επιβλϋπον μϋλοσ ΔΕΠ ό ΕΔΙΠ και δύο μϋλη ΔΕΠ ό ΕΔΙΠ του 
Σμόματοσ ό ϊλλων Σμημϊτων με ςυναφό επιςτημονικό ειδικότητα. Τπό 

https://www.uniwa.gr/spoydes/praktiki-askisi/
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προώποθϋςεισ, επιβλϋποντεσ μπορεύ να εύναι διδϊςκοντεσ του Σμόματοσ με 
ςύμβαςη ΠΔ407/1980, ακαδημαώκού υπότροφοι του Σμόματοσ με 
ςύμβαςη προγρϊμματοσ απόκτηςησ διδακτικόσ εμπειρύασ από νϋουσ 
διδϊκτορεσ και ακαδημαώκού υπότροφοι του Σμόματοσ με ςύμβαςη 
Ν4009/2011. την περύπτωςη ανϊληψησ τησ Διπλωματικόσ εργαςύασ από 
δύο φοιτητϋσ, πραγματοποιεύται διακριτϊ η παρουςύαςη καθενόσ για το 
ϋργο που επιτϋλεςε και η βαθμολογύα εύναι ξεχωριςτό για τον καθϋνα από 
αυτούσ. 

4. Απαραύτητη προώπόθεςη εκπόνηςησ Διπλωματικόσ εργαςύασ, αποτελεύ η 
επιτυχόσ αξιολόγηςη των αναγκαύων μαθημϊτων από τουσ φοιτητϋσ / 
τριεσ (όπωσ αυτϊ προςδιορύζονται από τον Επιβλϋποντα αυτόσ). 
υνύςταται οι φοιτητϋσ / τριεσ να ϋχουν ολοκληρώςει επιτυχώσ ικανό 
μϋροσ από το πλόθοσ των 55 μαθημϊτων που αντιςτοιχούν ςτο πϋρασ του 
8ου εξαμόνου. 

5. Σο Σμόμα ϋχει αναρτόςει ςτην ιςτοςελύδα
του 
http://www.civ.uniwa.gr/education/undergraduate/dissertation/ 
ότι αφορϊ την διπλωματικό εργαςύα (ϋντυπα αιτόςεων για την ςυγγραφό 
και την εξϋταςη τησ διπλωματικόσ εργαςύασ, πύνακεσ ανϊθεςησ κ.α) 
καθώσ τον Κανονιςμό Εκπόνηςησ Διπλωματικόσ Εργαςύασ. Οι 
προτεινόμενεσ διπλωματικϋσ εργαςύεσ παρουςιϊζονται ςτην ιςτοςελύδα 
https://uniwagr- 
my.sharepoint.com/:x:/r/personal/crepapis_uniwa_gr/_layouts/15/Doc.asp
x? sourcedoc=%7B0082AC32-C938-4891-9F5A- 
5B917CC7D4CB%7D&file=Pinakas_Proteinomenon_Diplomatikon_Ergasion
.xl sx&action=default&mobileredirect=true 

6. Οι εργαςύεσ υπόκεινται και ςε ηλεκτρονικό ϋλεγχο   λογοκλοπόσ (πχ με 
Turnitin) από τον/τη επιβλϋποντα/ουςα (https://www.uniwa.gr/turnitin/). 

7. Κϊθε εργαςύα που κατατύθεται, ςυνοδεύεται με την ακόλουθη υπεύθυνη 
δόλωςη, η οπούα επιςυνϊπτεται ςτο τελικό κεύμενο πριν από τη ζελίδα 

περιεχομϋνων τησ εργαςύασ: 
"Βεβαιώνω ότι εύμαι ςυγγραφϋασ τησ παρούςασ εργαςύασ και ότι ϋχω 
αναφϋρει ό παραπϋμψει ςε αυτό, ρητϊ και ςυγκεκριμϋνα, όλεσ τισ 
πηγϋσ από τισ οπούεσ ϋκανα χρόςη δεδομϋνων, ιδεών, προτϊςεων ό 
λϋξεων, εύτε αυτϋσ μεταφϋρονται επακριβώσ (ςτο πρωτότυπο ό 
μεταφραςμϋνεσ) εύτε παραφραςμϋνεσ. Επύςησ βεβαιώνω ότι αυτό η 
εργαςύα προετοιμϊςτηκε από εμϋνα προςωπικϊ ειδικϊ για την 
ςυγκεκριμϋνη ϋρευνα ό το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα/ςεμινϊριο/πρόγραμμα 
ςπουδών". 

 
8. Οι φοιτητϋσ/-τριεσ αναλαμβϊνουν την ευθύνη να μην υποπϋςουν ςτο 

παρϊπτωμα τησ λογοκλοπόσ. Εφόςον διαπιςτωθεύ λογοκλοπό κινούνται οι 
προβλεπόμενεσ πειθαρχικϋσ διαδικαςύεσ που προβλϋπονται ςτον 
κανονιςμό του Ιδρύματοσ ό ςτην ιςχύουςα νομοθεςύα. 

9. Οι διπλωματικϋσ εργαςύεσ όταν ολοκληρωθουν και εξεταςθούν από την 
τριμελό εξεταςτικό επιτροπό αναρτώνται ςτην πλατφόρμα «Πολυνόη»: 
https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/33 

http://www.civ.uniwa.gr/education/undergraduate/dissertation/
http://www.uniwa.gr/turnitin/)
http://www.uniwa.gr/turnitin/)
https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/33
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10. Ο επιβλϋπων καθηγητόσ καταθϋτει το βαθμό τησ τριμελούσ εξεταςτικόσ 
επιτροπόσ τησ Διπλωματικόσ εργαςύασ (εύτε ενημερώνει το πληροφοριακό 
ςύςτημα) υποχρεωτικϊ εντόσ του επομϋνου 20ημϋρου από την εξϋταςη του 
φοιτητό/τριασ που την εκπόνηςε. 

 

 

Άρθρο 24 Δικαιώματα και υποχρεώςεισ φοιτητών Erasmus 
 

- Σο πρόγραμμα Erasmus+ εξαςφαλύζει ςτουσ φοιτητϋσ υποτροφύα με ςκοπό 
την κϊλυψη των πρόςθετων δαπανών κατϊ τη διαμονόσ του ςτο ύδρυμα του 
εξωτερικού, απαλλαγό από τα δύδακτρα και αναγνώριςη τησ περιόδου των 
ςπουδών που διανύουν ςε ξϋνο πανεπιςτόμιο. 

- Οι φοιτητϋσ του Σμόματοσ Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ μπορούν να μεταβούν 
για ςπουδϋσ ςε κϊποιο από τα ιδρύματα του εξωτερικού, με το οπούο το Σμόμα 
Π.Μ. ϋχει ςυνϊψει διμερό ςυμφωνύα. Σο διϊςτημα τησ κινητικότητασ δεν μπορεύ 
να εύναι μικρότερο των 3 μηνών ό μεγαλύτερο του ενόσ ϋτουσ. 

- Προκειμϋνου να τηρηθούν οι αρχϋσ τησ διαφϊνειασ και ιςότητασ, η επιλογό 
των φοιτητών πραγματοποιεύται ϋχοντασ εξ αρχόσ γνωςτϋσ τισ διαδικαςύεσ 
και τα κριτόρια επιλογόσ. 

- Η περύοδοσ κατϊθεςησ των αιτημϊτων ςυμμετοχόσ ςτο Πρόγραμμα Erasmus+ 
ανακοινώνεται από το Γραφεύο Erasmus του ΠΑ.Δ.Α. 

- Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο πρόγραμμα Erasmus+ ϋχουν όλοι οι εγγεγραμμϋνοι 
φοιτητϋσ (προπτυχιακού – μεταπτυχιακού – υποψόφιοι διδϊκτορεσ) όλων των 
κύκλων ςπουδών του Σμόματοσ Π.Μ. του ΠΑ.Δ.Α. 

- Οι φοιτητϋσ καταθϋτουν το αύτημα τουσ ςτην επιτροπό Erasmus του Σμόματοσ 
Π.Μ., η οπούα εύναι αρμόδια για  την  τελικό  επιλογό των αιτούντων. Με την 
ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ επιλογόσ, οι φϊκελού τουσ προωθούνται ςτο 
Γραφεύο Erasmus του ΠΑ.Δ.Α. 

- Οι φοιτητικϋσ ανταλλαγϋσ βαςύζονται ςτην αμοιβαύα αναγνώριςη των 
εκπαιδευτικών προγραμμϊτων  από  τα  πανεπιςτόμια αποςτολόσ και 
υποδοχόσ. Αυτό γύνεται με την εφαρμογό του  Ευρωπαώκού  υςτόματοσ 
Μεταφορϊσ και υςςώρευςησ των Πιςτωτικών Μονϊδων (European Credit 
Transfer and Accumulation System ECTS) και του ανϊλογου ςυςτόματοσ ςτο 
πανεπιςτόμιο υποδοχόσ. 

 

24.1 Αξιολόγηςη και επιλογό εξερχόμενων φοιτητών: 

Μετϊ τη λόξη τησ προθεςμύασ κατϊθεςησ των δικαιολογητικών, οι αιτόςεισ 
ςυγκεντρώνονται από την επιτροπό Erasmus. Oι αιτόςεισ διαχωρύζονται 
ςύμφωνα με το επύπεδο ςπουδών, ςε προπτυχιακούσ φοιτητϋσ, 
μεταπτυχιακούσ φοιτητϋσ και υποψόφιουσ διδϊκτορεσ του Σμόματοσ 
Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ. Κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ και επιλογόσ, 
η  επιτροπό  Erasmus ελϋγχει την  πληρότητα του φακϋλου των υποψηφύων 
ςύμφωνα με τα ακόλουθα κριτόρια, τα οπούα αποτελούν ελϊχιςτεσ 
ακαδημαώκϋσ προώποθϋςεισ επιλογόσ: 

 Πιςτοποιητικό επαρκούσ γνώςησ τησ γλώςςασ του προγρϊμματοσ που 
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πρόκειται να παρακολουθόςει, επιπϋδου που να ικανοποιεύ τα κριτόρια 
τησ διμερούσ ςυμφωνύασ που ϋχει ςυναφθεύ με το Ίδρυμα υποδοχόσ του 
εξωτερικού 

 Βιογραφικό ςημεύωμα που να ςυμπεριλαμβϊνει τα κύνητρα ςυμμετοχόσ. 

 Δεν ςτοιχειοθετούνται από την απόδοςη του φοιτητό ϋωσ και την ημϋρα 
υποβολόσ τησ αύτηςησ ςοβαρϋσ επιφυλϊξεισ ότι με την υποτροφύα 
Erasmus ο φοιτητόσ, όταν επιςτρϋψει θα αντιμετωπύςει δυςκολύεσ για την 
επιτυχό περϊτωςη των ςπουδών του ςε ςχϋςη με το επύπεδο τησ 
απόδοςόσ του πριν την αναχώρηςη. 

την περύπτωςη των προπτυχιακών φοιτητών, τα επιπλϋον κριτόρια που 
λαμβϊνονται υπόψη αναφϋρονται ςτον παρακϊτω Πύνακα: 

 
Υοιτητϋσ/τριεσ που δεν ϋχουν εξεταςθεύ επιτυχώσ τουλϊχιςτον ςτο 50% των 
μαθημϊτων προηγούμενων εξαμόνων δεν εύναι επιλϋξιμοι/εσ για ςυμμετοχό ςτο 
πρόγραμμα. 

24.2 Κανονιςμόσ Κινητικότητασ Erasmus+ για πρακτικό ϊςκηςη: 
Σο Σμιμα Διεκνϊν χζςεων/Εrasmus+ του ΠΑΔΑ και ςε ςυνεργαςία με τον 

Ακαδθμαϊκό υντονιςτι του Σμιματοσ Πολιτικϊν Μθχανικϊν και τθν Επιτροπι 
Erasmus+ του Σμιματοσ υλοποιεί τθ  δράςθ  πρακτικισ  άςκθςθσ  φοιτθτϊν  ςτο 
πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Κινθτικότθτασ Erasmus+ για  το  ακαδθμαϊκό 
ζτοσ 2019-  2020. 

Σο εν λόγω πρόγραμμα παρζχει ςε φοιτθτζσ από όλουσ τουσ κφκλουσ ςπουδϊν 
(προπτυχιακοφσ–μεταπτυχιακοφσ–υποψιφιουσ διδάκτορεσ) αλλά και προςφάτωσ 
αποφοίτουσ του ΠΑΔΑ, τθ δυνατότθτα να πραγματοποιιςουν πρακτικι άςκθςθ 
διάρκειασ 2 ζωσ 4 μθνϊν, ςε φορείσ (π.χ. Επιχειριςεισ, Μθ Κυβερνθτικζσ 
Οργανϊςεισ, Ερευνθτικά Κζντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρφματα, διπλωματικζσ αποςτολζσ 
κ.λ.π.) που εδρεφουν ςε χϊρεσ του προγράμματοσ Erasmus+ 
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(https://erasmus.uniwa.gr/) 
Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι θ ορίηεται από το Σμιμα Διεκνϊν  
χζςεων του ΠΑΔΑ.  Για τθν αποδοχι τθσ υποψθφιότθτασ απαιτείται θ κατάκεςθ 
πλιρουσ φακζλου με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά τα οποία αναφζρονται ςτθ 
ςυνζχεια. 

 Απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά 

 Αίτθςθ Τποψθφιότθτασ (επιςυνάπτεται) 

 Βιογραφικό θμείωμα (ςτα ελλθνικά) 

 Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ 

 Πιςτοποιθτικό Φοιτθτικισ ιδιότθτασ (προπτυχιακοφ-μεταπτυχιακοφ κφκλου 
ςπουδϊν) με αναλυτικι βακμολογία 

 Αντίγραφο διπλϊματοσ (για μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και υποψιφιουσ 
διδάκτορεσ) 

 Πιςτοποιθτικό επάρκειασ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ (όχι επικυρωμζνο) 

 υςτατικι Επιςτολι Πρόταςθσ Επιλογισ του Τποψθφίου από μζλοσ Δ.Ε.Π. του 
Σμιματοσ φοίτθςθσ (ςτα Ελλθνικά). Επιςθμαίνεται ότι ςτο τζλοσ τθσ 
ςυςτατικισ επιςτολισ, το μζλοσ Δ.Ε.Π. κα προτείνει τθ δυνατότθτα 
ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςτθ δράςθ πρακτικισ άςκθςθσ του προγράμματοσ 
Erasmus+ 

 Πρωτότυπθ Επιςτολι Αποδοχισ (Letter of Acceptance and Working Program) 
του οργανιςμοφ υποδοχισ που κα πραγματοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ, 
ςτθν οποία κα περιζχονται οι εξισ πλθροφορίεσ: ο λογότυποσ του φορζα, 
ςτοιχεία του υπευκφνου του φορζα υποδοχισ που κα υπογράψει τθ ςχετικι 
ςυμφωνία πρακτικισ άςκθςθσ, ςτοιχεία του αρμόδιου ατόμου του φορζα 
υποδοχισ υπευκφνου τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ (όνομα, 
ιδιότθτα, διεφκυνςθ, τθλζφωνο & fax). τθν επιςτολι κα αναφζρεται θ 
αποδοχι του φορζα για τθν πραγματοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ( 
traineeship ) ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ για ςυγκεκριμζνο 
χρονικό διάςτθμα (ζναρξθ-λιξθ) διάρκειασ δφο ζωσ τεςςάρων μθνϊν. 
Επιπλζον, κα περιγράφονται αναλυτικά το λεπτομερζσ πρόγραμμα τθσ 
περιόδου πρακτικισ άςκθςθσ, κακϊσ και τα κακικοντα του εκπαιδευόμενου. 
Σζλοσ, θ επιςτολι κα υπογράφεται από τον υπεφκυνο του φορζα υποδοχισ 
και κα ςφραγίηεται με τθ ςφραγίδα του φορζα. 

 
Οι ακόλουκοι τφποι οργανιςμϊν δεν είναι επιλζξιμοι ωσ οργανιςμοί υποδοχισ: 
- Οι  οργανιςμοί τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και άλλοι φορείσ τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων εξειδικευμζνων μονάδων. 
- Οργανιςμοί οι οποίοι διαχειρίηονται προγράμματα τθσ Ε.Ε. (με ςτόχο τθν 

αποφυγι πικανισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων ι/και διπλισ χρθματοδότθςθσ). 
Η περίοδοσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ αποφοίτων από το Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν 
για τθν οποία αιτοφνται, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν 
θμερομθνία αποφοίτθςισ τουσ. Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτο  πρόγραμμα  είναι  θ 
επιλογι των αιτιςεων τουσ να ζχει ολοκλθρωκεί κατά το τελευταίο ζτοσ τθσ 
φοίτθςισ τουσ (πριν τθν αποφοίτθςι τουσ). 
Οι εξερχόμενοι φοιτητϋσ ERASMUS, κατϊ τη διϊρκεια του εξαμόνου απουςύασ 
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τουσ ςτο εξωτερικό, δεν υποχρεούνται  ςε υποβολό δηλώςεων  μαθημϊτων. Δεν 
δικαιούνται, επύςησ, να ςυμμετϊςχουν ςτισ εξετϊςεισ μαθημϊτων (χειμερινό ό 
εαρινό εξεταςτικό περύοδοσ) του Προγρϊμματοσ πουδών που διδϊςκονται κατϊ  
τη διϊρκεια του εξαμόνου απουςύασ τουσ. Δικαιούνται, ωςτόςο, να εξεταςτούν 
ςε μαθόματα προγενϋςτερων εξαμόνων εφόςον τα ϋχουν δηλώςει ςτο παρελθόν. 
Οι ειςερχόμενοι φοιτητϋσ ERASMUS ϋχουν τα ύδια δικαιώματα και υποχρεώςεισ 
με τουσ υπόλοιπουσ φοιτητϋσ του Σμόματοσ. 

Για την ενημϋρωςη των ενδιαφερόμενων φοιτητών ςχετικϊ με το Πρόγραμμα 
ERASMUS, την επιλεξιμότητα και λοιπϊ θϋματα, λειτουργεύ διαδικτυακόσ τόποσ 
μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του Πανεπιςτημύου: https://erasmus.uniwa.gr/ 

 
 

Άρθρο 25 Ολοκλόρωςη πουδών (Βαθμόσ, Φαρακτηριςμόσ Διπλώματοσ) 
 

Για τη λόψη Διπλώματοσ Μηχανικού, το ςύνολο των Πιςτωτικών Μονϊδων ECTS 
του Π ανϋρχεται ςτισ τριακόςιεσ (300) μονϊδεσ, (30 ανϊ εξϊμηνο) από τισ οπούεσ 
οι τελευταύεσ 30 αντιςτοιχούν ςτη Διπλωματικό Εργαςύα. Ο φοιτητόσ/-τρια θα 
πρϋπει να ϋχει εξεταςθεύ επιτυχώσ ςε 58 μαθόματα και να ϋχει δημόςια 
υποςτηρύξει επιτυχώσ τη Διπλωματικό του/τησ Εργαςύα, όπωσ αναφϋρονται δε 
αναλυτικϊ ςτον Οδηγό πουδών του Σμόματοσ . 

 

 

Άρθρο 26 Διαδικαςύα Απονομόσ Σύτλου πουδών 
 

1. τουσ αποφούτουσ του Σμόματοσ Πολιτικών Μηχανικών απονϋμεται Δύπλωμα. 
Προκειμϋνου να ενταχθούν ςτη διαδικαςύα απονομόσ Σύτλου πουδών, οι 
φοιτητϋσ οφεύλουν να καταθϋςουν ςχετικό αύτηςη προσ τη Γραμματεύα του 
Σμόματοσ, ενώ για τη ςυμμετοχό τουσ ςτην Σελετό Καθομολόγηςησ, οφεύλουν 
να ϋχουν προςκομύςει ςτη Γραμματεύα του Σμόματόσ τουσ: 
- βεβαύωςη από τη Βιβλιοθόκη τησ Πανεπιςτημιούπολησ, όπου θα 

αναφϋρεται ότι δεν υπϊρχει καμύα οφειλό ςε ςυγγρϊμματα τησ 
Βιβλιοθόκησ και ότι ϋχει αναρτηθεύ ηλεκτρονικϊ ςτο Ιδρυματικό 
Αποθετόριο η διπλωματικό τουσ εργαςύα, όπωσ προβλϋπεται από το 
Πρόγραμμα πουδών του Σμόματοσ, 

- την Κϊρτα ύτιςόσ τουσ, εφόςον διαθϋτουν, 
- το Ακαδημαώκό Βιβλιϊριο Τγεύασ τουσ, εφόςον διαθϋτουν, 
- την Ακαδημαώκό τουσ Σαυτότητα, αν ϋχει εκδοθεύ. 
Ελϋγχεται από την Γραμματεύα η τυχόν οφειλό εξοπλιςμού του φοιτητό/τριασ 
προσ το Σμόμα (η οπούα προϋκυψε μετϊ από δανειςμό). 

2. Με την ολοκλόρωςη των απαιτούμενων διαδικαςιών εκδύδεται από τη 
Γραμματεύα του Σμόματοσ βεβαύωςη επιτυχούσ περϊτωςησ ςπουδών, η οπούα 
επϋχει θϋςη αντιγρϊφου Διπλώματοσ, ενώ η χορόγηςη του τύτλου ςπουδών 
απονϋμεται μετϊ την Σελετό Καθομολόγηςησ. Η μορφό του Διπλώματοσ εύναι 
κοινό για τα Σμόματα του Πανεπιςτημύου τησ χολόσ Μηχανικών. 
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Άρθρο 27 Παρϊρτημα Διπλώματοσ 
 

Μετϊ την ολοκλόρωςη των ςπουδών εκδύδεται το Παρϊρτημα Διπλώματοσ 
(Diploma Supplement), ςτην Ελληνικό και Αγγλικό Γλώςςα ςύμφωνα με την  
Τπουργικό Απόφαςη Υ5/72535/ Β3/2006 (ΥΕΚ 1091Β/2006). Σο Παρϊρτημα 
Διπλώματοσ αποτελεύ ςυνοδευτικό και επεξηγηματικό ϋγγραφο, το οπούο δεν 
υποκαθιςτϊ ςε καμύα περύπτωςη τον επύςημο Σύτλο πουδών του Σμόματοσ. 
Ακολουθεύ δε το υπόδειγμα που ανϋπτυξε η Ευρωπαώκό Επιτροπό, το υμβούλιο 
τησ Ευρώπησ και η UNESCO/CEPES. 

 
τόχοσ του παραρτόματοσ εύναι να παρϊςχει επαρκό ανεξϊρτητα ςτοιχεύα για τη 
βελτύωςη τησ διεθνούσ "διαφϊνειασ" και τη δύκαιη ακαδημαώκό και επαγγελματικό 
αναγνώριςη των τύτλων ςπουδών (διπλώματα, πτυχύα, πιςτοποιητικϊ κ.τ.λ.). 
χεδιϊςτηκε για να δύνει περιγραφό τησ φύςησ, του επιπϋδου, του υπόβαθρου, 
του περιεχομϋνου και του καθεςτώτοσ των ςπουδών, οι οπούεσ ολοκληρώθηκαν 
με επιτυχύα από το ϊτομο που αναγρϊφεται ονομαςτικϊ ςτο πρωτότυπο του 
τύτλου, ςτο οπούο επιςυνϊπτεται αυτό το παρϊρτημα. Η δε ημερομηνύα ϋκδοςησ 
του εύναι ςε κϊθε περύπτωςη μεταγενϋςτερη τησ ημερομηνύασ ϋκδοςησ τησ 
βεβαύωςησ επιτυχούσ περϊτωςησ ςπουδών ό τησ απονομόσ του τύτλου ςπουδών. 

 
Σο Παρϊρτημα Διπλώματοσ χορηγεύται ςτουσ πτυχιούχουσ/διπλωματούχουσ, οι 
οπούοι παρακολούθηςαν Πρόγραμμα πουδών ςτο οπούο εύχαν αποδοθεύ, με 
απόφαςη του αρμοδύου οργϊνου, πιςτωτικϋσ μονϊδεσ (ECTS Credits). 

 
Σο παρϊρτημα διπλώματοσ δεν ϋχει καμύα οικονομικό επιβϊρυνςη για τον 
φοιτητό/τρια. Η ημερομηνύα εκδόςεωσ του δύναται να ταυτύζεται με την 
ημερομηνύα του τύτλου ςπουδών ό αν εύναι μεταγενϋςτερη. Σο πρωτότυπο του 
Παραρτόματοσ πρϋπει να πληρού τισ προώποθϋςεισ γνηςιότητασ που απαιτούνται 
για τον χορηγούμενο τύτλο ςπουδών. Σο Παρϊρτημα φϋρει τισ υπογραφϋσ 
του/τησ Προϋδρου και του/τησ Γραμματϋα του Σμόματοσ ό των νόμιμων 
αναπληρωτών τουσ, αντύςτοιχα, και τη ςφραγύδα του Ιδρύματοσ. 

 

 

Άρθρο 28 Καθομολόγηςη (Ορκωμοςύα) - Σύποσ Διπλώματοσ 

 
1. Οι απόφοιτοι του Σμόματοσ προκειμϋνου να παραλϊβουν το Δύπλωμα τουσ 

δύνουν την καθιερωμϋνη καθομολόγηςη (ορκωμοςύα), μετϊ από αύτηςη 
τουσ ςτη Γραμματεύα. Η καθομολόγηςη δεν αποτελεύ ςυςτατικό ςτοιχεύο τησ 
επιτυχούσ περϊτωςησ των ςπουδών, εύναι όμωσ αναγκαύα προώπόθεςη για 
τη χορόγηςη του Διπλώματοσ. 

2. Πριν από την καθομολόγηςη (ορκωμοςύα) δύναται να χορηγεύται βεβαύωςη 
επιτυχούσ περϊτωςησ των ςπουδών (μετϊ από αύτηςη του 
ενδιαφερομϋνου/ησ). 

3. Η καθομολόγηςη γύνεται ςε ειδικό τελετό τρεισ (3) φορϋσ το χρόνο μετϊ 
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το πϋρασ των εξεταςτικών περιόδων ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιόδουσ, 
ενώπιον του Αντιπρύτανη ό του Κοςμότορα ωσ εκπροςώπου του Πρύτανη, 
και του Προϋδρου του Σμόματοσ. 

4. Σο κεύμενο τησ καθομολόγηςησ των προπτυχιακών φοιτητών όλων των 
Σμημϊτων του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ ϋχει ωσ εξόσ: 

«Τελειώνοντασ τισ ςπουδϋσ μου ςτο Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Αττικόσ 
οφεύλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να διαβεβαιώςω ενςυνεύδητα όλουσ τουσ 
φορεύσ του Ακαδημαώκού Ιδρύματοσ ότι θα υπηρετώ και θα θεραπεύω τισ 
αξύεσ, τισ τϋχνεσ και την επιςτόμη των οπούων ϋγινα γνώςτησ. Με ανοιχτό 
πνεύμα θα μελετώ και θα αποδϋχομαι κριτικϊ όλεσ τισ εξελύξεισ ςτην 
επιςτόμη, την τεχνολογύα και τον πολιτιςμό και με αταλϊντευτη 
βούληςη θα εντϊςςω το ειδικό ςτο γενικό ςυμφϋρον, ωσ υπεύθυνοσ 
πολύτησ, για το καλό τησ Πατρύδασ μασ, ςεβόμενοσ πϊντα το Σύνταγμα και 
τουσ Νόμουσ του Κρϊτουσ». 

5. Ο τύποσ του Διπλώματοσ τα οπούα απονϋμονται από το Πανεπιςτόμιο 
Δυτικόσ Αττικόσ ςτουσ αποφούτουσ του Α’ κύκλου ςπουδών ακολουθεύ το 
αντύςτοιχο ςυνημμϋνο υπόδειγμα που παρατύθεται ςτο Παρϊρτημα Γ 
εςωτερικού κανονιςμού του Πανεπιςτημύου (Ν.4621Β/21-10-2020). Σο 
Πτυχύο και το Δύπλωμα χορηγούνται και επύ μεμβρϊνησ (παπύρου). 

6. Η ημερομηνύα απόκτηςησ του πτυχύου ό του διπλώματοσ εύναι κοινό για 
τουσ φοιτητϋσ του Σμόματοσ οι οπούοι ολοκληρώνουν τισ ςπουδϋσ τουσ 
ςτην ύδια εξεταςτικό περύοδο. Ειδικότερα, ωσ ημερομηνύα απόκτηςησ του 
διπλώματοσ ορύζεται η 20η ημερολογιακό ημϋρα μετϊ τη λόξη τησ 
περιόδου αυτόσ εύτε τησ κατϊθεςησ βαθμολογύασ Διπλωματικόσ εργαςύασ 
(εφόςον ο φοιτητόσ/ρια ϋχει εξεταςθεύ επιτυχώσ ςε όλα τα μαθόματα του 
ΠΠ), ανεξαρτότωσ τησ ημερομηνύασ ορκωμοςύασ. 

7. Ο φοιτητόσ μετϊ την ορκωμοςύα δικαιούται να πϊρει τον πρωτότυπο 
τύτλο, αντύγραφο του τύτλου και αναλυτικό βαθμολογύα των μαθημϊτων 
του ΠΠ. 

8. Με τη ςυμπλόρωςη των προώποθϋςεων απόκτηςησ του διπλώματοσ, ο/η 
φοιτητόσ/ρια παύει αυτοδικαύωσ να ϋχει τη φοιτητικό ιδιότητα, παύει η 
ςυμμετοχό του ςτα ςυλλογικϊ όργανα διούκηςησ του Σμόματοσ ό του 
Ιδρύματοσ και δεν δικαιούται πλϋον τισ πϊςησ φύςεωσ φοιτητικϋσ παροχϋσ. 

9. Υοιτητϋσ που ϋχουν εκκρεμότητεσ δεν ςυμμετϋχουν ςτην ορκωμοςύα και 
δεν λαμβϊνουν τον τύτλο ςπουδών τουσ μϋχρι τη ρύθμιςη αυτών. 

10. Επανϋκδοςη του διπλώματοσ δεν επιτρϋπεται.  Ανϊκληςη του  
χορηγηθϋντοσ τύτλου επιτρϋπεται μόνον ςε περύπτωςη που ςυντρϋχουν 
λόγοι δημοςύου ςυμφϋροντοσ ό πραγματικϊ περιςτατικϊ ό ςτοιχεύα, η 
ύπαρξη ό η ϋλλειψη των οπούων ςε ςυνδυαςμό με το ιςχύον νομοθετικό 
καθεςτώσ, θεμελιώνει τυχόν παρανομύα. την περύπτωςη αυτό, η ϋκδοςη, 
με ειδικό επιςημεύωςη, νϋου τύτλου ςε αντικατϊςταςη εισ το ορθό του 
ανακληθϋντοσ τύτλου, διενεργεύται με απόφαςη τησ υνϋλευςησ του 
οικεύου Σμόματοσ, εφόςον ο/η ενδιαφερόμενοσ/η επιςτρϋψει ςτο οικεύο 
Σμόμα, ωσ ςυνημμϋνο ςτη ςχετικό αύτηςό του/τησ περύ ανϊκληςησ, τον 
αρχικώσ χορηγηθϋντα τύτλο. 
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Άρθρο 29 Αξιολόγηςη Προγραμμϊτων Προπτυχιακών πουδών 
 

1. το πλαύςιο τησ ηλεκτρονικόσ αξιολόγηςησ του διδακτικού ϋργου του 
κϊθε εξαμόνου μϋςω του Πληροφοριακού υςτόματοσ (Π) τησ ΜΟΔΙΠ, η 
περύοδοσ τησ αξιολόγηςησ διαρκεύ από την 8η ϋωσ και την 11η εβδομϊδα 
του εν λόγω εξαμόνου για όλα τα διδαςκόμενα μαθόματα. Η ΟΜΕΑ του 
Σμόματοσ μεριμνϊ για την οργϊνωςη τησ διαδικαςύασ ηλεκτρονικόσ 
αξιολόγηςησ του κϊθε μαθόματοσ με ςτόχο τη μεγιςτοπούηςη τησ 
ςυμμετοχόσ των φοιτητριών/τών. 

2. Οι φοιτητϋσ/τριεσσ οφεύλουν να αξιολογόςουν τα μαθόματα και τουσ 
διδϊςκοντεσ ςε ημερομηνύεσ που θα επιλϋξουν οι διδϊςκοντεσ. 

3. Η αξιολόγηςη από τουσ φοιτητϋσ/τριεσ πραγματοποιεύται ανώνυμα και 
απροειδοπούητα ςτην πλατφόρμα Αξιολόγηςησ Μαθημϊτων & Διδαςκόντων ςτη 
διεύθυνςη https://app.modip.uniwa.gr, με τα ςτοιχεύα του Ιδρυματικού τουσ 
λογαριαςμού. (Αντύςτοιχη πλατφόρμα αξιολόγηςησ ιςχύει και για τουσ 
διδϊςκοντεσ  https://modip-evaless.uniwa.gr/ ) 

4. Η αξιολόγηςη διεξϊγεται υποχρεωτικϊ κατϊ τη διϊρκεια  πραγματοπούηςησ 
του κϊθε μαθόματοσ από τισ/τουσ φοιτότριεσ/τϋσ που εύναι 
παρούςεσ/όντεσ τη ςυγκεκριμϋνη ημϋρα και ώρα ςτο αντύςτοιχο μϊθημα. 
ε κϊθε διϊλεξη που θα διεξαχθεύ αξιολόγηςη ενημερώνονται οι 
φοιτητϋσ/τριεσ από τον διδϊςκοντα προφορικϊ για τη ςυμπλόρωςη του 
ερωτηματολογύου αξιολόγηςησ του ςυγκεκριμϋνου μαθόματοσ, και 
πραγματοποιεύται η αξιολόγηςη εκεύνη την ώρα μϋςω του κινητού τουσ 
τηλεφώνου (ό πϊντωσ ςε κϊθε περύπτωςη εντόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ ημϋρασ 
και από Η/Τ). 

5. Η ΟΜΕΑ του Σμόματοσ, μετϊ τη λόξη τησ περιόδου αξιολόγηςησ, μελετϊ 
τα αποτελϋςματα τησ αξιολόγηςησ και ειςηγεύται γραπτϊ ςτη υνϋλευςη 
βελτιωτικϋσ ενϋργειεσ που προκύπτουν ωσ ανϊγκη από την αξιολόγηςη 
του εκπαιδευτικού ϋργου του διδακτικού προςωπικού. Η ειςόγηςη τησ 
ΟΜΕΑ επιςυνϊπτεται ωσ Παρϊρτημα ςτο Πρακτικό τησ υνϋλευςησ. 
Απόςπαςμα Πρακτικού που αφορϊ τη ςυζότηςη των αποτελεςμϊτων 
αξιολόγηςησ αποςτϋλλεται ςτη ΜΟΔΙΠ του ΠΑΔΑ, το αργότερο ϋναν μόνα 
μετϊ τη ςυνεδρύαςη τησ υνϋλευςησ όπου ςυζητόθηκε το θϋμα. 

 
 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ. ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ (Β’ και Γ’ κύκλοσ 
ςπουδών) 

Άρθρο 30 Μεταπτυχιακϋσ, Διδακτορικϋσ πουδϋσ και Μεταδιδακτορικό 
Έρευνα 

 

30.1 Μεταπτυχιακϋσ πουδϋσ 
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Σον Μϊώο του 2021 δημοςιεύτηκε η διαπιςτωτικό απόφαςη του ΤΠΑΙΘ. 
(ΥΕΚ1946Β/2021) για την υπαγωγό του Σμόματοσ Πολιτικών Μηχανικών του 
ΠΑΔΑ ςτισ διατϊξεισ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 46 του Ν4485/17 (Α΄ 114) περύ 
Ενιαύου και Αδιϊςπαςτου Σύτλου πουδών Μεταπτυχιακού Επιπϋδου (Integrated 
Master), επιπϋδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαώκού Πλαιςύου Προςόντων. 
Επιςημαύνεται ότι για την ϋκδοςη τησ διαπιςτωτικόσ απόφαςησ υπόρξε θετικό 
ειςόγηςη τησ Α.ΔΙ.Π. (Αρχό Διαςφϊλιςησ και Πιςτοπούηςησ τησ Ποιότητασ ςτην 
Ανώτατη Εκπαύδευςη). Σα επαγγελματικϊ δικαιώματα, όπωσ αυτϊ καθορύζονται 
ςτο ΠΔ.99/ΥΕΚ 187/5-11- 2018 τ.Α’, καταδεικνύουν το τερϊςτιο εύροσ τησ 
επιςτόμησ, που πρϋπει να  θεραπεύει ο Πολιτικόσ Μηχανικόσ, και ταυτόχρονα την 
υποχρϋωςη του Π.Π.. να το υποςτηρύξει αποτελεςματικϊ. 

Παρϊλληλα, το Σμόμα διαθϋτει τϋςςερα Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών πουδών 
(http://www.civ.uniwa.gr/education/postgraduate/), οι Τπουργικϋσ Αποφϊςεισ τουν 
οπούων παρουςιϊζονται ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. Σα Μεταπτυχιακϊ 
Προγρϊμματα πουδών (ΜΠ) που διατύθενται εύναι τα εξόσ: 

• Δομοςτατικϊ Ϊργα (ΥΕΚ 3191Β/2018) 

• Εφαρμοςμϋνεσ  Πολιτικϋσ  και  Σεχνικϋσ  Προςταςύασ  Περιβϊλλοντοσ  
(ΥΕΚ 3484/Β/21-8-18 και ΥΕΚ 2132/Β/28-8-2013) 

• Αρχιτεκτονικό   και   Δομοςτατικό   Αποκατϊςταςη   Ιςτορικών   Κτιρύων   
και υνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ) (ΦΕΚ 2364/Β/12-7-17) 

• Ολοκληρωμϋνοσ   χεδιαςμόσ   Τδραυλικών   και   Γεωτεχνικών   Ϊργων   
(ΦΓΚ 3308Β/2018 και ΦΓΚ3036Β/9-7-2021) 

Οι μεταπτυχιακϋσ διπλωματικϋσ εργαςύεσ όταν ολοκληρωθούν και εξεταςθούν 
από την τριμελό εξεταςτικό επιτροπό αναρτώνται ςτην πλατφόρμα Πολυνόη:  

https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/33. Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για 
το κϊθε πρόγραμμα εύναι αναρτημϋνα ςτη ςελύδα των ΠΜ του Σμόματοσ,  
http://www.civ.uniwa.gr/education/postgraduate/ 

 

30.2 Διδακτορικϋσ πουδϋσ 

 

Σο πρόγραμμα διδακτορικών ςπουδών του τμόματοσ παρϋχει εξειδύκευςη ςτα 
ευρύτερα γνωςτικϊ πεδύα του Σμόματοσ Πολιτικών Μηχανικών. Ϊχει ωσ 
πρωταρχικό ςκοπό την ανϊπτυξη ερευνητών για την προαγωγό τησ επιςτόμησ και 
την εξϋλιξη των εφαρμογών. τόχοσ εύναι οι ΤΔ να παρϊγουν πρωτότυπη και 
καινοτόμο επιςτημονικό ϋρευνα ςε όλουσ τουσ τομεύσ/αντικεύμενα που 
θεραπεύουν οι επιςτόμεσ του Σμόματοσ ό/και ςε τομεύσ/αντικεύμενα με τα οπούα 
αυτϋσ οι επιςτόμεσ ςυνεργϊζονται και αλληλεπιδρούν ςτο πλαύςιο αναγκαύων 
διεπιςτημονικών προςεγγύςεων, ώςτε να εύναι ςε θϋςη να ςτελεχώςουν ςτην 
Ελλϊδα και διεθνώσ πανεπιςτόμια, ερευνητικϊ κϋντρα, επιχειρόςεισ και 
οργανιςμούσ ιδιωτικού και δημόςιου τομϋα. 
Οι διδακτορικϋσ διατριβϋσ όταν ολοκληρωθούν και εξεταςθούν από την τριμελό 
εξεταςτικό επιτροπό αναρτώνται ςτην πλατφόρμα Πολυνόη: 
https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/33 

την ιςτοςελύδα του Σμόματοσ http://www.civ.uniwa.gr/education/phd/ βρύςκονται 
αναρτημϋνα ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ διδακτορικών ςπουδών του Σμόματοσ και 
ότι ϊλλο αφορϊ τισ διδακτορικϋσ ςπουδϋσ, ςύμφωνα με το ΥΕΚ5013Β/12-11-2018. 

http://www.civ.uniwa.gr/education/postgraduate/
http://www.adoap.gr/
http://www.adoap.gr/
http://www.adoap.gr/
http://www.adoap.gr/
http://www.civ.uniwa.gr/education/postgraduate/
http://www.civ.uniwa.gr/education/phd/
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30.3 Μεταδιδακτορικό Έρευνα 

 

Σο Σμόμα εφαρμόζει το Κανονιςμό Μεταδιδακτορικόσ Ϊρευνασ του Πανεπιςτημύου 
Δυτικόσ Αττικόσ (ΥΕΚ 827Β/8-3-2019). Περιςςότερεσ πληροφορύεσ εύναι 
αναρτημϋνεσ ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ 
http://www.civ.uniwa.gr/2019/04/04/kanonismos-  ekponisis-metadidaktorikis-ereynas/ 

 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε. ΥΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

Άρθρο 31 Δικαιώματα και υποχρεώςεισ φοιτητών 
 

1. Κυρύαρχα δικαιώματα των φοιτητών εύναι το δικαύωμα ςτη μϊθηςη και η 
ελεύθερη ϋκφραςη τησ γνώμησ και των απόψεών τουσ ςτο πλαύςιο τησ 
ακαδημαώκόσ ελευθερύασ αλλϊ και τησ ακαδημαώκόσ δεοντολογύασ. Οι φοιτητϋσ 
αςκούν ελεύθερα τα ςυνδικαλιςτικϊ τουσ δικαιώματα. Για την προβολό των 
απόψεων των φοιτητικών ςυλλόγων διατύθεται ςυγκεκριμϋνοι χώροι του 
Ιδρύματοσ. Για την πραγματοπούηςη φοιτητικών εκδηλώςεων ςε χώρουσ του 
Ιδρύματοσ, η διϊθεςη των οπούων ανόκει ςτην αρμοδιότητα του Πρύτανη ό του 
Κοςμότορα ό του Προϋδρου Σμόματοσ, απαιτεύται προηγουμϋνωσ ϋγκριςη του 
αντύςτοιχου οργϊνου. 

2. Οι φοιτητϋσ δικαιούνται να ϋχουν πρόςβαςη ςτα ςτοιχεύα τησ ιδιαύτερησ 
μερύδασ ό του ατομικού τουσ φακϋλου που τηρούν οι Γραμματεύεσ των 
Σμημϊτων ςε ϋντυπη ό ηλεκτρονικό μορφό και περιϋχουν: α) τουσ τύτλουσ και 
τα δικαιολογητικϊ που προςκόμιςαν κατϊ την εγγραφό τουσ,  β) αντύγραφα των 
πιςτοποιητικών ό βεβαιώςεων που τουσ ϋχουν χορηγηθεύ, γ) τισ υποτροφύεσ ό 
τα βραβεύα που τουσ ϋχουν απονεμηθεύ, δ) τισ πειθαρχικϋσ ποινϋσ που τουσ 
ϋχουν επιβληθεύ και ε) κϊθε ςχετικό ϋγγραφο, που προβλϋπεται από την κεύμενη 
νομοθεςύα. 

3. Οι φοιτητϋσ δικαιούνται να ζητούν με αύτηςη που υποβϊλλουν ςτη Γραμματεύα 
του οικεύου Σμόματοσ, πιςτοποιητικϊ ςπουδών, αναλυτικϋσ βαθμολογύεσ κ.λπ. ό 
να υποβϊλουν ϊλλα αιτόματα, η απϊντηςη επύ των οπούων οφεύλεται να 
δύνεται ςε εύλογο χρόνο. Οι Γραμματεύεσ των Σμημϊτων δϋχονται τουσ 
φοιτητϋσ και το κοινό τουλϊχιςτον τρεισ (3) φορϋσ την εβδομϊδα ςε χρονικό 
διϊςτημα που ανακοινώνεται, προκειμϋνου να δϋχονται αιτόςεισ και να παρϋχουν 
ςχετικϋσ πληροφορύεσ. 

4. Οι φοιτητϋσ δικαιούνται και υποχρεούνται να ςυνεργϊζονται με τουσ Καθηγητϋσ 
και το εν γϋνει διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προςωπικό του Ιδρύματοσ 
ςτο πλαύςιο των εκπαιδευτικών τουσ αναγκών και υποχρεώςεων, ςτισ ημϋρεσ 
και ώρεσ που ανακοινώνονται ςτην αρχό κϊθε εξαμόνου. Μπορούν επύςησ, να 
απευθύνονται ςτουσ Κοςμότορεσ των χολών και ςτουσ Προϋδρουσ των 
Σμημϊτων για θϋματα τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 

5. Οι φοιτητϋσ ςυμμετϋχουν ενεργϊ δια των νομύμωσ εκλεγμϋνων εκπροςώπων 

http://www.civ.uniwa.gr/2019/04/04/kanonismos-


ΓΩΣΓΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΝΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 
 
 
 

59 

 

 

τουσ ςτισ διοικητικϋσ δραςτηριότητεσ των ςυλλογικών οργϊνων του 
Πανεπιςτημύου ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ. Επύςησ, 
δικαιούνται μϋςω των εκπροςώπων τουσ, να ενημερώνονται ςχετικϊ με τα 
εκπαιδευτικϊ, ερευνητικϊ και διοικητικϊ θϋματα του Ιδρύματοσ που τουσ 
αφορούν. Ϊχουν δε τη δυνατότητα εκπροςώπιςησ τουσ ςτη ύγκλητο του 
ΠΑΔΑ (http://www.civ.uniwa.gr/wp- 
content/uploads/sites/25/2021/07/EkprosophshFoithtonSyglhtos.pdf) 

6. Οι φοιτητϋσ ϋχουν δικαύωμα πρόςβαςησ ςτο γραπτό που παρϋδωςαν ςτισ 
εξετϊςεισ. Σο δικαύωμα αυτό αςκεύται απλώσ με την ανϊγνωςη του γραπτού 
μαζύ με τον διδϊςκοντα/εξεταςτό του μαθόματοσ, ο οπούοσ επεξηγεύ ςτο 
φοιτητό την αξιολόγηςη και βαθμολόγηςη του γραπτού του. 

7. Σο ΠΑ.Δ.Α. λαμβϊνει ιδιαύτερη μϋριμνα για την ϊςκηςη των δικαιωμϊτων των 
φοιτητών με Αναπηρύα (ΥμεΑ). Μεριμνϊ για τη λόψη μϋτρων που διαςφαλύζουν 
την πρόςβαςη ςτουσ χώρουσ του Ιδρύματοσ, ρυθμύζει θϋματα Ειδικόσ Αγωγόσ 
και Εκπαύδευςησ των φοιτητών με αναπηρύα και ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ 
ό ειδικϋσ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα και τισ 
διεθνεύσ πρακτικϋσ. Εξαςφαλύζει την αναγκαύα υποδομό και υποςτόριξη, καθώσ 
και τισ αναγκαύεσ ςυνθόκεσ, για την απρόςκοπτη ςυμμετοχό τουσ ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα των μαθημϊτων αλλϊ και ςτισ εξετϊςεισ. 
Κατευθυντόριεσ Οδηγύεσ ςχετικϊ με τουσ ενδεδειγμϋνουσ τρόπουσ εξϋταςησ των 
ΥμεΑ, αναρτώνται ςτον ιςτότοπο του Ιδρύματοσ και απευθύνονται προσ όλα 
τα μϋλη του διδακτικού προςωπικού με ςκοπό την ϋνταξη και ιςότιμη φούτηςη 
των ΥμεΑ ςτο Πανεπιςτόμιο. Οι Οδηγύεσ αφορούν ςε ειδικϋσ ρυθμύςεισ, 
διευθετόςεισ ό προςαρμογϋσ, ανϊλογα με το εύδοσ τησ αναπηρύασ και τουσ 
περιοριςμούσ που αυτό ςυνεπϊγεται, για την απρόςκοπτη ςυμμετοχό των 
ΥμεΑ ςτισ εξετϊςεισ χωρύσ να παρεμβαύνει ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα ό να 
επηρεϊζει την ακαδημαώκό ελευθερύα των διδαςκόντων. 

8. Οι φοιτητϋσ δικαιούνται να ςυμμετϋχουν ςε αμειβόμενεσ δραςτηριότητεσ του 
Πανεπιςτημύου, υπό τουσ όρουσ και προώποθϋςεισ που ορύζουν ςχετικϋσ 
διατϊξεισ του νόμου. 

9. Οι φοιτητϋσ δικαιούνται να ζητούν με αναφορϊ τουσ ςτο υνόγορο του Υοιτητό, 
τη διαλεύκανςη υπόθεςησ ςχετικϊ με την κατϊ την ϊποψό τουσ μη τόρηςη 
των διατϊξεων του νόμου ό των κανονιςμών του Ιδρύματοσ. 

10. Οι φοιτητϋσ δικαιούνται να ςυμμετϋχουν ςε ευρωπαώκϊ προγρϊμματα 
ανταλλαγόσ φοιτητών (Erasmus studies, Erasmus placement), ςύμφωνα με τα 
κριτόρια και τη διαδικαςύα η οπούα ορύζεται από το Ίδρυμα Κρατικών 
Τποτροφιών (Ι.Κ.Τ.). 

11. Οι φοιτητϋσ ϋχουν δικαύωμα να χρηςιμοποιούν τισ υπηρεςύεσ τησ Βιβλιοθόκησ, 
υπό τισ προώποθϋςεισ και τουσ όρουσ του Κανονιςμού Λειτουργύασ τησ. 

12. Οι προπτυχιακού φοιτητϋσ δικαιούνται δωρεϊν ςυγγρϊμματα και λοιπϊ 
βοηθόματα ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ εκϊςτοτε ιςχύουςασ νομοθεςύασ. 

13. Οι φοιτητϋσ δικαιούνται κοινωνικϋσ παροχϋσ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ 
κεύμενησ νομοθεςύασ, όπωσ αναλύονται ςτα επόμενα ϊρθρα. 

14. Οι φοιτητϋσ ϋχουν δικαύωμα ςτη χρόςη των εγκαταςτϊςεων και του 
εξοπλιςμού του Ιδρύματοσ για τισ εκπαιδευτικϋσ τουσ ανϊγκεσ. Οφεύλουν όμωσ, 
παρϊλληλα, να ςϋβονται και να προςτατεύουν τουσ χώρουσ του Ιδρύματοσ και 
να αποτρϋπουν τη χρόςη τουσ από τρύτουσ που προςβϊλλουν την εικόνα του 

http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2021/07/EkprosophshFoithtonSyglhtos.pdf
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2021/07/EkprosophshFoithtonSyglhtos.pdf
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Ιδρύματοσ. 
15. Οι φοιτητϋσ υποχρεούνται να τηρούν τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ τησ κεύμενησ 

νομοθεςύασ, του Οργανιςμού του Ιδρύματοσ και του Εςωτερικού Κανονιςμού 
αλλϊ και τουσ κανόνεσ τησ ακαδημαώκόσ δεοντολογύασ. 

16. Οι φοιτητϋσ υποχρεούνται να αποδϋχονται την επύδειξη τησ φοιτητικόσ τουσ 
ταυτότητασ ςτουσ εξεταςτϋσ/ επιτηρητϋσ κατϊ τη διϊρκεια των εξετϊςεων, 
προκειμϋνου να λϊβουν μϋροσ ςε αυτϋσ. Επύςησ, υποχρεούνται να επιδεικνύουν 
την ταυτότητϊ τουσ ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ και ςτισ λοιπϋσ λειτουργικϋσ 
μονϊδεσ και υπηρεςύεσ του Ιδρύματοσ, προκειμϋνου να ϋχουν πρόςβαςη ςε αυτϋσ. 

17. Οι φοιτητϋσ υποχρεούνται να προβϊλλουν και να προϊγουν το Πανεπιςτόμιο με 
τισ ακαδημαώκϋσ, πολιτιςτικϋσ και κοινωνικϋσ δραςτηριότητϋσ τουσ. 

18. Οι φοιτητϋσ που προϋρχονται από ϊλλα Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ ό ϊλλα ομοταγό 
Ιδρύματα τησ αλλοδαπόσ και εγγρϊφονται ςτο ΠΑ.Δ.Α. ωσ φιλοξενούμενοι 
φοιτητϋσ, ϋχουν τα ύδια δικαιώματα και υποχρεώςεισ με τουσ κανονικούσ 
φοιτητϋσ για όςο διαρκεύ η φούτηςό τουσ ςτο Ίδρυμα. Οι φιλοξενούμενοι 
φοιτητϋσ δεν ϋχουν δικαύωμα κατϊταξησ ό απόκτηςησ τύτλου ςπουδών ςτο Α.Ε.Ι. 
υποδοχόσ, εκτόσ αν το Πρόγραμμα υνεργαςύασ, ςτο πλαύςιο του οπούου 
διακινούνται, προβλϋπει τη δυνατότητα χορόγηςησ κοινού τύτλου ςπουδών από 
τα ςυνεργαζόμενα Α.Ε.Ι. 

19. Οι φοιτητϋσ δικαιούνται μεταγραφό ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα. 
 

 

Άρθρο 32 Κοινωνικϋσ Παροχϋσ 

 
Σο ΠΑΔΑ παρϋχει ϋνα ςύνολο παροχών ςτουσ/ςτισ φοιτητϋσ/-τριεσ  που 
αποςκοπούν ςτην υποςτόριξό τουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ φούτηςησ. τισ παροχϋσ 
αυτϋσ περιλαμβϊνονται η παροχό ςτϋγαςησ και ςύτιςησ (για φοιτητϋσ με χαμηλό 
οικονομικό ειςόδημα), η δωρεϊν μεταφορϊ, η υγειονομικό περύθαλψη, το 
ςτεγαςτικό επύδομα, οι υποτροφύεσ και ϊλλα. Επύςησ, ςτουσ/ςτισ φοιτητϋσ/-τριεσ 
παρϋχεται δυνατότητα πρόςβαςησ ςτο Διαδύκτυο και ϋνα ςύνολο ηλεκτρονικών 
υπηρεςιών που υποςτηρύζουν την εκπαιδευτικό διαδικαςύα. 
τουσ/ςτισ  φοιτητϋσ/τριεσ  δύνεται  η  δυνατότητα  μειωμϋνου  κομύςτρου  κατϊ  
τισ μετακινόςεισ   τουσ,   όςο   χρονικό   διϊςτημα   διατηρούν   την   φοιτητικό   
ιδιότητα http://www.civ.uniwa.gr/wp- 
content/uploads/sites/25/2022/01/KartaOASA_2022.pdf 
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ παρϋχονται ςτον κεντρικό ιςτότοπο του ΠΑΔΑ 
https://www.uniwa.gr/foitites/. Οι προπτυχιακού φοιτητϋσ δικαιούνται ςυγκεκριμϋνεσ 
κοινωνικϋσ παροχϋσ υπό τουσ όρουσ που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ τησ 
κεύμενησ νομοθεςύασ και ειδικότερα τισ κατωτϋρω: 

 

32.1 Ιατροφαρμακευτικό Αςφϊλεια και Περύθαλψη 

 
1. Οι φοιτητϋσ/τριεσ απαιτεύται να τηρούν τα μϋτρα Τγεύασ και Αςφϊλειασ 

τα οπούα εφαρμόζονται ςτο ΠΑΔΑ  και δύνoνται εξειδικευμϋνεσ Οδηγύεσ για  

http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2022/01/KartaOASA_2022.pdf
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2022/01/KartaOASA_2022.pdf
https://www.uniwa.gr/foitites/
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την Πανδημύα του Covid-19, παρϊλληλα με τισ Οδηγύεσ που ανακοινώνονται 
από το Ιατρεύο ΠΑΔΑ. 
http://www.civ.uniwa.gr/2022/01/09/maskes-se-oloys-toys-choroys-toy-
pa- d-a/ 

2. Οι προπτυχιακού που δεν ϋχουν ιατροφαρμακευτικό και νοςοκομειακό 
περύθαλψη από κϊποιον αςφαλιςτικό φορϋα, δικαιούνται δωρεϊν 
υγειονομικό περύθαλψη, ςύμφωνα με τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 
Oι αναςφϊλιςτοι φοιτητϋσ μπορούν να απευθύνονται ςτισ Δημόςιεσ Δομϋσ 
Τγεύασ με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ (Α.Μ.Κ.Α.). 

3. Σο Ίδρυμα παρϋχει υπηρεςύεσ πρωτοβϊθμιασ υγειονομικόσ φροντύδασ και 
περύθαλψησ ςτουσ φοιτητϋσ και το πϊςησ φύςεωσ προςωπικό του μϋςω 
τησ λειτουργύασ δύο πλόρωσ οργανωμϋνων ιατρεύων ςτισ εγκαταςτϊςεισ 
του. την ιςτοςελύδα του Πανεπιςτημύου οι φοιτητϋσ/τριεσ μπορούν να 
βρουν περιςςότερεσ πληροφορύεσ https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-
pada/paroches-  merimna/ygeionomiki-ypiresia/ 

 

32.2 Δωρεϊν ύτιςη 
 

Οι φοιτητϋσ του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ ϋχουν τη δυνατότητα να 
υποβϊλουν αύτηςη για δωρεϊν ςύτιςη ςτα φοιτητικϊ εςτιατόρια του 
Πανεπιςτημύου. Η επιλογό των φοιτητών γύνεται με βϊςη τα οικονομικϊ και 
κοινωνικϊ κριτόρια τησ οικογϋνειασ του φοιτητό, καθώσ και τα δικαιολογητικϊ 
που ςυνοδεύουν κϊθε αύτηςη. Οι αιτόςεισ για δωρεϊν ςύτιςη ςτα φοιτητικϊ 
εςτιατόρια, υποβϊλλονται ςτην αρχό κϊθε ακαδημαώκού ϋτουσ μετϊ από 
ανακούνωςη του Σμόματοσ ύτιςησ - τϋγαςησ. Δωρεϊν ςύτιςη χορηγεύται ςε 
όλουσ τουσ φοιτητϋσ που εμπύπτουν ςτισ κατηγορύεσ που ϋχουν προτεραιότητα 
βϊςει των ςχετικών διατϊξεων και ςτουσ δικαιούχουσ που πληρούν τισ 
προώποθϋςεισ, εφόςον η χρηματοδότηςη του Πανεπιςτημύου, από τον κρατικό 
προώπολογιςμό επαρκεύ για την κϊλυψη τησ δαπϊνησ ςύτιςησ του ςυνόλου των 
φοιτητών που υπϋβαλαν αύτηςη. 

 
Η ςύτιςη για τουσ δικαιούχουσ ςπουδαςτϋσ παρϋχεται από την 1η επτεμβρύου 
κϊθε ημερολογιακού ϋτουσ ϋωσ την περϊτωςη των εξετϊςεων του εαρινού 
εξαμόνου και διακόπτεται κατϊ τισ διακοπϋσ των εορτών των Φριςτουγϋννων 
και του Πϊςχα.  Η δωρεϊν ςύτιςη διαρκεύ για το ςύνολο των ετών φούτηςησ 
που προβλϋπεται για το Σμόμα τουσ, προςαυξανόμενων κατϊ δύο χρόνια. 
Αναλυτικότερεσ πληροφορύεσ για τη δωρεϊν ςύτιςη, τη διαδικαςύα αύτηςησ καθώσ 
και τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ παρϋχονται ςτην αρχό κϊθε ακαδημαώκού ϋτουσ 
από τη Διεύθυνςη Υοιτητικόσ Μϋριμνασ https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-
pada/paroches- merimna/sitisi/ 

 

32.3 τεγαςτικό Υοιτητικό Επύδομα για τουσ Προπτυχιακούσ Υοιτητϋσ 
 

1. Οι ηλεκτρονικϋσ αιτόςεισ που αφορούν ςτη χορόγηςη του ςτεγαςτικού 
επιδόματοσ, υποβϊλλονται μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του Τπουργεύου Παιδεύασ 

http://www.civ.uniwa.gr/2022/01/09/maskes-se-oloys-toys-choroys-toy-pa-d-a/
http://www.civ.uniwa.gr/2022/01/09/maskes-se-oloys-toys-choroys-toy-pa-d-a/
http://www.civ.uniwa.gr/2022/01/09/maskes-se-oloys-toys-choroys-toy-pa-d-a/
http://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-
http://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-
http://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/sitisi/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/sitisi/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/sitisi/
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και Θρηςκευμϊτων, ςτην ειδικό εφαρμογό για το ςτεγαςτικό επύδομα. 
Απαραύτητη προώπόθεςη για την υποβολό τησ αύτηςησ εύναι ο φοιτητόσ 
ςτον οπούο χορηγεύται το επύδομα να εύναι Ϊλληνασ υπόκοοσ ό υπόκοοσ 
ϊλλησ χώρασ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, να εύναι κϊτοχοσ Ακαδημαώκόσ 
Σαυτότητασ ςε ιςχύ και να εύναι κϊτοχοσ Α.Υ.Μ. Διευκρινύζεται ότι η 
υπηκοότητα αφορϊ μόνο ςτο πρόςωπο του φοιτητό και όχι των γονϋων ό 
κηδεμόνων αυτού. 

2. Η αύτηςη υποβϊλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματοσ, δηλαδό το 
πρόςωπο που θεωρεύται ότι βαρύνει ο φοιτητόσ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ 
του ϊρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). ε περύπτωςη διαζευγμϋνων ό εν 
διαςτϊςει ςυζύγων, δικαιούχοσ του επιδόματοσ εύναι ο γονϋασ τον οπούο 
βαρύνει ο φοιτητόσ και ο οπούοσ εμφανύζει τον φοιτητό ωσ 
προςτατευόμενο μϋλοσ.. Εφόςον ολοκληρωθεύ o ϋλεγχοσ των 
δικαιολογητικών και επαληθευτούν οι προώποθϋςεισ χορόγηςησ του 
επιδόματοσ από το ηλεκτρονικό ςύςτημα και τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του 
Ιδρύματοσ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω, τα δικαιολογητικϊ προωθούνται ςτην 
Οικονομικό Τπηρεςύα του Ιδρύματοσ για την ϋκδοςη των ςχετικών 
ενταλμϊτων. 

 

32.4 Ακαδημαώκό ταυτότητα- Δελτύο Υοιτητικού Ειςιτηρύου (πϊςο) 

 

1. τουσ/ςτισ φοιτητϋσ/τριεσ χορηγεύται Ακαδημαώκό Σαυτότητα ςτην οπούα 
εύναι ενςωματωμϋνο και το Δελτύο Υοιτητικού Ειςιτηρύου. Η Ακαδημαώκό 
Σαυτότητα εύναι αυςτηρϊ προςωπικό και επιτρϋπεται η χρόςη τησ από τον 
δικαιούχο φοιτητό και μόνο. Συχόν διακοπό τησ φοιτητικόσ ιδιότητασ 
ςημαύνει αυτομϊτωσ παύςη του δικαιώματοσ κατοχόσ και χρόςησ τησ 
Ακαδημαώκόσ Σαυτότητασ. 

2. Για τη χορόγηςη Ακαδημαώκόσ Σαυτότητασ, οι φοιτητϋσ/τριεσ υποβϊλλουν 
ηλεκτρονικϊ την αύτηςό τουσ ςτο δικτυακό
τόπο  https://academicid.minedu.gov.gr/ ςτην ςυνϋχεια, και αφού εγκριθεύ η 
αύτηςη από τη Γραμματεύα, μπορούν οι φοιτητϋσ/τριεσ να 
παραλαμβϊνουν το δελτύο ειδικού ειςιτηρύου (πϊςο) από ςυγκεκριμϋνο 
ςημεύο παρϊδοςησ, το οπούο θα ϋχουν επιλϋξει κατϊ την υποβολό τησ 
αύτηςόσ τουσ. Οι νϋεσ ταυτότητεσ αναγρϊφουν την ακριβό περύοδο ιςχύοσ 
του δικαιώματοσ του Υοιτητικού Ειςιτηρύου. την περύπτωςη που ο 
φοιτητόσ δεν δικαιούται Υοιτητικό Ειςιτόριο, η κϊρτα επϋχει θϋςη απλόσ 
ταυτότητασ. 

3. Περιςςότερεσ πληροφορύεσ εύναι αναρτημϋνεσ ςτην ιςτοςελύδα του 
Πανεπιςτημύου: https://www.uniwa.gr/foitites/akadimaiki-taytotita/ 

 

32.5 Δόλωςη ςυγγραμμϊτων 

 

1. Οι δηλώςεισ επιλογόσ ςυγγραμμϊτων για όλα τα μαθόματα του 
Προγρϊμματοσ πουδών πραγματοποιεύται μϋςω τησ Ηλεκτρονικόσ 
Τπηρεςύασ Ολοκληρωμϋνησ Διαχεύριςησ υγγραμμϊτων «ΕΤΔΟΞΟ» 

https://www.uniwa.gr/foitites/akadimaiki-taytotita/
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(https://eudoxus.gr/), του Τπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων. Η 
υνϋλευςη του  Σμόματοσ,  μετϊ  από ςχετικό ειςόγηςη των Σομϋων, 
εγκρύνει τον ςχετικό κατϊλογο ςυγγραμμϊτων ανϊ μϊθημα, ο οπούοσ 
γνωςτοποιεύται ςτουσ φοιτητϋσ και καταχωρύζεται ςτο Πληροφοριακό 
ύςτημα Διαχεύριςησ υγγραμμϊτων «ΕΤΔΟΞΟ». Οι φοιτητϋσ/τριεσ 
δικαιούνται να επιλϋξουν ϋνα ςύγγραμμα για κϊθε  μϊθημα, εντόσ τησ 
προθεςμύασ που ορύζεται  από  το Τπουργεύο  Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων. 

2. Επιςημαύνεται ότι οι φοιτητϋσ/τριεσ οφεύλουν να επιδεικνύουν ιδιαύτερη 
προςοχό κατϊ την επιλογό ςυγγραμμϊτων ςτην ηλεκτρονικό υπηρεςύα 
ολοκληρωμϋνησ διαχεύριςησ ςυγγραμμϊτων «ΕΤΔΟΞΟ» και ότι δικαιούνται 
να επιλϋγουν ςυγγρϊμματα μόνο για τα μαθόματα που ϋχουν επιλϋξει ςτη 
δόλωςη παρακολούθηςησ μαθημϊτων. 

3. Σα ςυγγρϊμματα που επιλϋγονται ςε μαθόματα που δεν περιλαμβϊνονται 
ςτη δόλωςη μαθημϊτων του φοιτητό πρϋπει να επιςτρϋφονται, ςύμφωνα με 
τη διαδικαςύα που προβλϋπεται από την ηλεκτρονικό υπηρεςύα «ΕΤΔΟΞΟ». 

4. Για να δηλώςουν οι φοιτητϋσ/-τριεσ τα ςυγγρϊμματα που θα 
προμηθευτούν, εύναι απαραύτητο να ϋχουν λογαριαςμό πρόςβαςησ ςτισ 
υπηρεςύεσ τηλεματικόσ του ΠΑΔΑ. Σον λογαριαςμό αυτό τον παραλαμβϊνει 
κϊθε φοιτητόσ/-τρια κατϊ την εγγραφό του ςτο πρώτο ϋτοσ ςπουδών 
από το Σμόμα. Περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςτη ςχετικό ςελύδα του ΠΑΔΑ 

 

32.6 Πιςτοποιητικϊ 
 

Οι αιτόςεισ για πιςτοποιητικϊ πραγματοποιούνται μϋςω του πληροφοριακού 
ςυςτόματοσ. Μϋςω του ύδιου ςυςτόματοσ, ο φοιτητόσ μπορεύ να παρακολουθεύ 
την καρτϋλα του και κατϊ ςυνϋπεια την πρόοδό του. O φοιτητόσ προςϋρχεται 
ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ, εντόσ του ωραρύου εξυπηρϋτηςησ των φοιτητών 
(προκειμϋνου να παραλϊβει τα πιςτοποιητικϊ). 

 
Σα Πιςτοποιητικϊ τα οπούα μπορεύ να παραλϊβει από τη Γραμματεύα εύναι: 

1. Πιςτοποιητικό φούτηςησ, το οπούο βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενοσ εύναι 
ενεργόσ φοιτητόσ. 

2. Πιςτοποιητικό αναλυτικόσ βαθμολογύασ, όπου αναγρϊφεται η πορεύα του 
φοιτητό ςτα μαθόματα που διδϊχθηκε. 

3. Πιςτοποιητικό περϊτωςησ ςπουδών, για όςουσ ενδιαφερόμενουσ ϋχουν 
εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του Προγρϊμματοσ πουδών, αλλϊ δεν τουσ 
ϋχει απονεμηθεύ το δύπλωμα. 

4. Αντύγραφα διπλώματοσ και πιςτοποιητικϊ που αφορούν αποφοιτόρια 
(διαγραφϋσ) και αναςτολό ςπουδών. 

5. Πιςτοποιητικό τύπου integrated master, το οπούο βεβαιώνει την ιςοτιμύα 
του παρεχόμενου διπλώματοσ με ςπουδϋσ επιπϋδου master ςύμφωνα με την 
κεύμενη νομοθεςύα. 

6. Πιςτοποιητικό τύπου master που χορηγεύται υπό την αρμοδιότητα τησ 
Κοςμητεύασ τησ χολόσ Μηχανικών του ΠΑΔΑ 

7. Αναλυτικό ςειρϊ κατϊταξησ των αποφοιτηςϊντων διπλωματούχων ανϊ ϋτοσ. 
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32.7 Αθλητικϋσ και Πολιτιςτικϋσ Δραςτηριότητεσ 
 

Σο Ίδρυμα διαθϋτει υποδομϋσ και τα αναγκαύα μϋςα  για την ανϊπτυξη 
αθλητικών δραςτηριοτότων και την πολιτιςτικό καλλιϋργεια των φοιτητών όπωσ 
αυτϋσ περιγρϊφονται ςτον εςωτερικό κανονιςμό του πανεπιςτημύου και ςτην 
ιςτοςελύδα του: https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-
merimna/gymnastirio- athlitismos/ 

 

32.8 Τποτροφύεσ 
 

Σο Σμόμα Πολιτικών Μηχανικών χορηγεύ υποτροφύεσ ςτουσ πρωτεύςαντεσ Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, οι χορηγούμενεσ υποτροφύεσ εύναι ϋνασ θεςμόσ για την 
επιβρϊβευςη των πρωτευςϊντων φοιτητών και την υποςτόριξη τησ αριςτεύασ 
που ϋχει υιοθετόςει το Σμόμα Πολιτικών Μηχανικών. 
Σο Σμόμα Πολιτικών Μηχανικών από πόρουσ που ϋχει ςυγκεντρώςει μϋςω 
χρηματοδοτούμενησ ϋρευνασ, επιβραβεύει ςε ετόςια βϊςη, την καλύτερη 
διπλωματικό εργαςύα, την καλύτερη μεταπτυχιακό διατριβό και την καλύτερη 
διδακτορικό διατριβό. Οι διαδικαςύεσ και τα κριτόρια που ακολουθούνται 
ανακοινώνονται με ςχετικό ϋγγραφο-απόφαςη του Σμόματοσ ςχετικϊ με την 
«Διαδικαςύα Φορόγηςησ Βραβεύων». Επιπρόςθετα υποτροφύεσ χορηγούνται με 
χρηματοδότηςη από τον Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΔΑ. 

 

 

Άρθρο 33. Τπηρεςύεσ Τποςτόριξησ Υοιτητών 
 

1. Σο Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Αττικόσ παρϋχει Οδηγό πρόςβαςησ ςτισ 
εγκαταςτϊςεισ του (https://www.uniwa.gr/to-panepistimio/odigos-prosvasis-sto-

panepistimio-dytikis- attikis/) 

2. Σο Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Αττικόσ λαμβϊνει μϋριμνα για την υποςτόριξη 
φοιτητών του, οι οπούοι για διαφορετικούσ λόγουσ πχ Υοιτητϋσ με Αναπηρύα 
(ΥμεΑ) , , φοιτητϋσ προερχόμενοι από Ευπαθεύσ Κοινωνικϋσ Ομϊδεσ (ΕΚΟ), 
φοιτητϋσ με χαμηλϊ ειςοδόματα) δυςκολεύονται να ςυμμετϊςχουν ςτισ 
ακαδημαώκϋσ δραςτηριότητεσ που απαιτούν οι ςπουδϋσ τουσ. 

3. Σα Σμόματα του Πανεπιςτημύου ορύζουν Καθηγητϋσ-υμβούλουσ
ΥμεΑ (http://www.civ.uniwa.gr/symvoyloi-fmea/)  και  οι  υπηρεςύεσ  του  
Ιδρύματοσ  ςε ςυνεργαςύα   με
τουσ  Καθηγητϋσ-υμβούλουσ 
(http://www.civ.uniwa.gr/education/undergraduate/symvoyloi-spoydon/) 
αναλαμβϊνουν δρϊςεισ για: 
• Διαρκό  καταγραφό  φοιτητών  εύτε ομϊδων - ςτόχων  αυτών  (ΥμεΑ,  

φοιτητϋσ ΕΚΟ) και των ειδικών αναγκών τουσ 
• Εκτύμηςη ατομικόσ λειτουργικότητασ/εμποδύων ςτισ ςπουδϋσ - 

Προςδιοριςμόσ και προςαρμογό υποςτηρικτικών τεχνολογιών 
• υμβουλευτικό και Χυχολογικό Τποςτόριξη 
• Προςβϊςιμο ψηφιακό μαθηςιακό υλικό - Προςβϊςιμοσ ιδρυματικόσ ιςτότοποσ 

https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/gymnastirio-athlitismos/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/gymnastirio-athlitismos/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/gymnastirio-athlitismos/
https://www.uniwa.gr/to-panepistimio/odigos-prosvasis-sto-panepistimio-dytikis-attikis/
https://www.uniwa.gr/to-panepistimio/odigos-prosvasis-sto-panepistimio-dytikis-attikis/
https://www.uniwa.gr/to-panepistimio/odigos-prosvasis-sto-panepistimio-dytikis-attikis/
http://www.civ.uniwa.gr/symvoyloi-fmea/
http://www.civ.uniwa.gr/education/undergraduate/symvoyloi-spoydon/
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• Εθελοντιςμό - Εκπαύδευςη - Ευαιςθητοπούηςη 
• Προςβαςιμότητα χώρων 
• Οικονομικό ενύςχυςη αδυνϊτων φοιτητών για την καταπολϋμηςη

τησ εγκατϊλειψησ ςπουδών 
• Προμόθεια κατϊλληλου εξοπλιςμού. 

3. το ΠΑ.Δ.Α. λειτουργεύ Γραφεύο Διαςύνδεςησ αποςτολό του οπούου εύναι  η 
προςφορϊ υπηρεςιών υψηλόσ ποιότητασ τόςο προσ την Εκπαιδευτικό 
κοινότητα όςο και προσ τισ επιχειρόςεισ Ιδιωτικού και Δημοςύου  Σομϋα, 
Οργανιςμούσ, Τπηρεςύεσ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ και υλλογικούσ Υορεύσ για 
την επύτευξη των παρακϊτω ςκοπών: α) τησ διαςύνδεςησ, διαμεςολϊβηςησ 
μεταξύ του Ιδρύματοσ και φορϋων εκπαύδευςησ, ϋρευνασ, παραγωγόσ και 
υπηρεςιών, επικοινωνύασ με τουσ φοιτητϋσ/αποφούτουσ του Ιδρύματοσ και β) 
τησ προαγωγόσ τησ καινοτομύασ και επιχειρηματικότητασ.
 https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches- merimna/tmima-
diasyndesis-diamesolavisis-kainotomias/ 

Οι τελειόφοιτοι εύτε οι αποφοιτόςαντεσ του Σμόματοσ μπορούν να  ϋχουν 
πληροφόρηςη για την απαςχόληςη (mentoring) μϋςω του υλλόγου των 
Αποφούτων (https://clio.uniwa.gr/syllogos-apofoiton/) 

 
 

Άρθρο 34. Ακαδημαώκού ύμβουλοι 
 

Κϊθε Μϊιο η υνϋλευςη του Σμόματοσ αναθϋτει καθόκοντα Ακαδημαώκού 
υμβούλου, για το επόμενο ακαδημαώκό ϋτοσ, ςε ϋναν ό περιςςότερουσ 
Καθηγητϋσ του Σμόματοσ, με απαλλαγό από ϊλλα διοικητικϊ καθόκοντα. Οι 
Ακαδημαώκού ύμβουλοι ςυμβουλεύουν και υποςτηρύζουν τουσ πρωτοετεύσ 
φοιτητϋσ με ςκοπό να διευκολυνθεύ η μετϊβαςό τουσ από τη δευτεροβϊθμια ςτην 
τριτοβϊθμια εκπαύδευςη. Μϋςα από την εκπαιδευτικό, ερευνητικό και εργαςιακό 
τουσ εμπειρύα παρϋχουν υποςτόριξη και καθοδόγηςη ςτουσ φοιτητϋσ ςε θϋματα 
ςχετικϊ με την πρόοδο και την επιτυχό ολοκλόρωςη των ςπουδών τουσ καθώσ 
και ςε θϋματα ςταδιοδρομύασ. Ο κατϊλογοσ όλων των Ακαδημαώκών υμβούλων 
αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα του Πανεπιςτημύου: 
https://stadiodromia.uniwa.gr/akadimaikoi-symvoyloi/ 

 

 

Άρθρο 35 υνόγοροσ του Υοιτητό 

 

το Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Αττικόσ, λειτουργεύ ο θεςμόσ του υνηγόρου του 
Υοιτητό ςύμφωνα με τον Οργανιςμό του Πανεπιςτημύου και τισ λοιπϋσ ιςχύουςεσ 
διατϊξεισ, με ςκοπό τη διαμεςολϊβηςη μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ό 
διοικητικών υπηρεςιών του ιδρύματοσ, την τόρηςη τησ νομιμότητασ ςτο πλαύςιο 
τησ ακαδημαώκόσ ελευθερύασ, την αντιμετώπιςη φαινομϋνων κακοδιούκηςησ και 
ςτη διαφύλαξη τησ εύρυθμησ λειτουργύασ του ιδρύματοσ. την αντύςτοιχη 
ιςτοςελύδα του ΠΑΔΑ υπϊρχουν χρόςιμεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με το θεςμό του 
υνηγόρου Υοιτητό, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ, την ηλεκτρονικό φόρμα υποβολόσ 
αιτημϊτων καθώσ και την ηλεκτρονικό φόρμα ραντεβού: 

https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/tmima-diasyndesis-diamesolavisis-kainotomias/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/tmima-diasyndesis-diamesolavisis-kainotomias/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/tmima-diasyndesis-diamesolavisis-kainotomias/
https://stadiodromia.uniwa.gr/akadimaikoi-symvoyloi/
https://advedu.uniwa.gr/forma-ypovolis-aitimatos/
https://advedu.uniwa.gr/forma-ypovolis-aitimatos/
https://advedu.uniwa.gr/online-forma-rantevoy/
https://advedu.uniwa.gr/online-forma-rantevoy/
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https://advedu.uniwa.gr/. 
 

 

Άρθρο 36 Κινητικότητα 
 

Σο Σμόμα οφεύλει να ενθαρρύνει και να διευκολύνει με κϊθε τρόπο την 
κινητικότητα τόςο των φοιτητών/-τριών όςο και του προςωπικού του, για την 
επύςκεψη ςε ομοταγό ιδρύματα ανώτατησ εκπαύδευςησ ό ερευνητικϊ ινςτιτούτα 
και οργανιςμούσ. Η ενημϋρωςη τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ ςχετικϊ με τα 
προγρϊμματα κινητικότητασ γύνεται με την ανϊρτηςη ςχετικών ανακοινώςεων 
ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ, από ςχετικό καταχώρηςη ςτον  Οδηγό πουδών, 
από ενημερώςεισ που γύνονται ςτισ  

ςυνελεύςεισ του Σμόματοσ, από ενημερωτικϋσ ημερύδεσ που διεξϊγει το γραφεύο 
Διεθνών χϋςεων του ΠΑΔΑ καθώσ και από γνωςτοποιόςεισ μϋςω emails και τα 
μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ που διαθϋτει το Σμόμα. Ο κανονιςμόσ, οι όροι και 
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ για τα προγρϊμματα κινητικότητασ Erasmus εύναι 
ανακοινώνονται ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. Σα ιςχύοντα Προγρϊμματα 
κινητικότητασ εύναι τα εξόσ: 

 
1. Πρόγραμμα Erasmus+ (κινητικότητα φοιτητών) 

Βϊςει των Διμερών υμφωνιών που ϋχει ςυνϊψει το Πανεπιςτόμιο με Ιδρύματα 
του εξωτερικού, οι φοιτητϋσ/-τριεσ του Σμόματοσ μπορούν να μεταβούν για 
ςπουδϋσ ςε κϊποιο από αυτϊ τα Ιδρύματα, για ϋνα διϊςτημα που δεν μπορεύ να 
εύναι μικρότερο των 3 μηνών ό μεγαλύτερο του ενόσ ϋτουσ. Οι όροι και 
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ αναφϋρονται λεπτομερώσ ςτην ιςτοςελύδα του 
τμόματοσ Erasmus: https://erasmus.uniwa.gr/ 

2. Πρόγραμμα Erasmus+ Traineeships 
Σο Σμόμα Διεθνών χϋςεων/Εrasmus+ του ΠΑΔΑ υλοποιεύ επύςησ τη δρϊςη 
πρακτικόσ ϊςκηςησ φοιτητών ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκού Προγρϊμματοσ 
Κινητικότητασ Erasmus+. Σο εν λόγω πρόγραμμα παρϋχει ςε φοιτητϋσ/-τριεσ 
από όλουσ τουσ κύκλουσ ςπουδών (προπτυχιακούσ, μεταπτυχιακούσ, 
υποψόφιουσ διδϊκτορεσ) αλλϊ και προςφϊτωσ αποφούτουσ του ΠΑΔΑ, τη 
δυνατότητα να πραγματοποιόςουν πρακτικό ϊςκηςη, ςε φορεύσ (π.χ. 
Επιχειρόςεισ, Μη Κυβερνητικϋσ Οργανώςεισ, Ερευνητικϊ Κϋντρα, Εκπαιδευτικϊ 
Ιδρύματα, διπλωματικϋσ αποςτολϋσ κτλ.) που εδρεύουν ςε χώρεσ τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

3. Πρόγραμμα κινητικότητασ προςωπικού για διδαςκαλύα και κατϊρτιςη 
Η κινητικότητα διδαςκαλύασ ό ςυνδυαςμϋνη περύοδοσ διδαςκαλύασ και 
επιμόρφωςησ μπορεύ να διϊρκειασ 2-5 εργϊςιμων ημερών. Σο πρόγραμμα 
υλοποιεύται ςτο πλαύςιο του Erasmus+ το οπούο και καλύπτει μερικώσ τα 
ϋξοδα μετακύνηςησ και διαβύωςησ ςτο εξωτερικό. 

Παρϋχεται Οικονομικό ενύςχυςη των φοιτητών που ςυμμετϋχουν ςε προγρϊμματα 
κινητικότητασ. Επύςησ το πρόγραμμα Erasmus+ εξαςφαλύζει ςτουσ φοιτητϋσ μια 
υποτροφύα με ςκοπό την κϊλυψη των πρόςθετων δαπανών, που θα 
αντιμετωπύςουν, απαλλαγό από τα δύδακτρα ςτο εξωτερικό και αναγνώριςη τησ 
περιόδου των ςπουδών, που διανύουν ςτο ξϋνο Πανεπιςτόμιο. 
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Όπωσ αναφϋρθηκε και παραπϊνω, το ςύςτημα μεταφορϊσ πιςτωτικών  μονϊδων 
(ECTS) εφαρμόζεται  από  το Σμόμα ςε εφαρμογό τησ κεύμενησ  ςχετικόσ 
νομοθεςύασ (http://www.civ.uniwa.gr/wp-

content/uploads/sites/25/2020/11/Perigrammata-Civil-  2020.pdf).  Ο αριθμόσ ECTS ανϊ 
μϊθημα αναφϋρεται  ςτο Περύγραμμα  πουδών του Σμόματοσ. Για την 
αντιςτούχιςη των μαθημϊτων, που πραγματοποιόθηκαν ςε ςυνεργαζόμενα 
Πανεπιςτόμια, με εκεύνα του προγρϊμματοσ ςπουδών του Σμόματοσ και τη  
διευκόλυνςη τησ μεταφορϊσ των αντύςτοιχων πιςτωτικών μονϊδων  ειςηγεύται 
ςχετικϊ ςτη υνϋλευςη του Σμόματοσ ο Ακαδημαώκόσ Τπεύθυνοσ Erasmus του 
Σμόματοσ ςε ςυνεργαςύα με τον διδϊςκοντα του προσ αντιςτούχιςη μαθόματοσ 
του προγρϊμματοσ ςπουδών. ε περύπτωςη μη αναγνώριςησ του διδαχθϋντοσ 
μαθόματοσ, το μϊθημα αυτό παρατύθεται ςτο παρϊρτημα Διπλώματοσ ώςτε να 
εύναι εμφανϋσ ότι διδϊχθηκε και εξετϊςτηκε επιτυχώσ ςε ϊλλο Πανεπιςτόμιο. 

 
 

Άρθρο 37 Ακαδημαώκό Δεοντολογύα και Πειθαρχικϋσ Διατϊξεισ 
 

1. το πλαύςιο του δικαιώματοσ ςτη γνώςη,  οι φοιτητϋσ/τριεσ απολαύουν πλόρουσ 
ελευθερύασ ϋκφραςησ, διατύπωςησ απόψεων και διακύνηςησ ιδεών, ςεβόμενοι 
τισ αρχϋσ τησ αντικειμενικότητασ, τησ διαφϊνειασ και του ςεβαςμού τησ 
διαφορετικόσ ϊποψησ. Η ϊςκηςη τησ ελευθερύασ αυτόσ δεν πρϋπει να θύγει ό 
να παρακωλύει το διδακτικό ϋργο. 

2.Οι φοιτητϋσ/τριεσ οφεύλουν να ςυμπεριφϋρονται ςτουσ Καθηγητϋσ τουσ και ςε 
όλο το προςωπικό του Πανεπιςτημύου με τον προςόκοντα ςεβαςμό και τη 
δϋουςα αξιοπρϋπεια. 

3.Βαςικό κανόνα δεοντολογύασ για τουσ φοιτητϋσ/τριεσ ςυνιςτϊ η μη προςφυγό 
ςτη λογοκλοπό κατϊ την εκπόνηςη των εργαςιών κατϊ τη διϊρκεια των 
ςπουδών τουσ. Απαγορεύεται: α) η χρόςη των πνευματικών δημιουργημϊτων 
τρύτων και  η εμφϊνιςό τουσ από τουσ φοιτητϋσ ωσ δικών τουσ, προκειμϋνου να 
εκπληρώςουν τισ υποχρεώςεισ τουσ β) η παρουςύαςη εργαςιών που ϋχουν 
εκπονηθεύ ςυνεργατικϊ με ϊλλουσ φοιτητϋσ, ωσ ατομικϋσ εργαςύεσ γ) η κϊθε 
μορφόσ αντιγραφό, η ςυνεργαςύα με τρύτα πρόςωπα κατϊ τη διϊρκεια 
οποιαςδόποτε εξεταςτικόσ διαδικαςύασ, καθώσ και η χρόςη κϊθε εύδουσ 
ςημειώςεων, βοηθημϊτων και ηλεκτρονικών μϋςων, εκτόσ αν ο διδϊςκων 
επιτρϋπει τη χρόςη τουσ. 

4.Οι φοιτητϋσ/τριεσ οφεύλουν να ςϋβονται και να προςτατεύουν τισ εγκαταςτϊςεισ 
και τον εξοπλιςμό του Πανεπιςτημύου από κϊθε εύδουσ φθορϊ ό ζημιϊ και να 
μεριμνούν για την καθαριότητα των χώρων και των εγκαταςτϊςεων του 
Πανεπιςτημύου. 

5. Οι φοιτητϋσ/τριεσ οφεύλουν να μην χρηςιμοποιούν και να μην επιτρϋπουν να 
χρηςιμοποιεύται ο χώροσ του Πανεπιςτημύου για ϋκνομεσ πρϊξεισ ό πρϊξεισ που 
το ζημιώνουν και να απϋχουν από πρϊξεισ που δεν ςυνϊδουν με την 
αποςτολό του Ιδρύματοσ, το ακαδημαώκό όθοσ και την ακαδημαώκό ελευθερύα. 

6.Ο Κώδικασ Δεοντολογύασ και Καλόσ Πρακτικόσ του Πανεπιςτημύου περιλαμβϊνει 
κανόνεσ δεοντολογύασ που καθιερώνουν πρότυπα ακαδημαώκών και κοινωνικών 
ςυμπεριφορών μεταξύ των μελών τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ, αλλϊ και μεταξύ 
τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ και του περιβϊλλοντοσ εκτόσ του Πανεπιςτημύου. 

http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2020/11/Perigrammata-Civil-
http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2020/11/Perigrammata-Civil-
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Αποτελεύ ϋνα κεύμενο αρχών που ςτόχο ϋχει την ευαιςθητοπούηςησ των μελών 
τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ, ώςτε να ενεργούν ςύμφωνα με τισ αρχϋσ του 
ακαδημαώκού όθουσ. 

7. τα Πειθαρχικϊ Ζητόματα και ςε ό,τι δεν αναφϋρεται ςτο παρόντα Εςωτερικό 
Κανονιςμό, ακολουθούνται όςα προβλϋπονται ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό του 
Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ και ςτην ιςχύουςα νομοθεςύα. 

 
 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΣΑ 
 

Άρθρο 38 Διεθνεύσ ςυνεργαςύεσ 
 

Για τισ διεθνεύσ ςυνεργαςύεσ με ιςότιμα Ανώτατα Ιδρύματα ό Ερευνητικϊ Κϋντρα 
τησ αλλοδαπόσ ςυντϊςςονται κατϊ περύπτωςη μνημόνια/ειδικϊ πρωτόκολλα δι- 
ιδρυματικόσ ςυνεργαςύασ. Οι διεθνεύσ ςυνεργαςύεσ του Σμόματοσ ανακοινώνονται 
ςτην ιςτοςελύδα του, καθώσ ςτισ ιςτοςελύδεσ των θεςμοθετημϋνων εργαςτηρύων 
και των μελών του προςωπικού. 

 

 

Άρθρο 39 Θϋματα Εθιμοτυπικού χαρακτόρα 

 

Για τισ αναγορεφςεισ Επιτίμων Διδακτόρων, το Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν 
ακολουκεί τθ διαδικαςία που ανακοινϊνει θ φγκλθτοσ με ςχετικι απόφαςθ τθσ  και 
αποτελεί μζροσ του Οργανιςμοφ του Ιδρφματοσ. 

 

 

Άρθρο 40 Εποπτεύα Σόρηςησ του Κανονιςμού 
 

Αρμόδιο όργανο για τη ςύνταξη, την τόρηςη, τη ςυμπλόρωςη, τροποπούηςη καθώσ 
και την ερμηνεύα των διατϊξεων του παρόντοσ κανονιςμού εύναι ο Πρόεδροσ και 
η υνϋλευςη του Σμόματοσ. Η εποπτεύα τησ υλοπούηςησ του κανονιςμού αυτού 
εύναι αρμοδιότητα του Πρόεδρου του Σμόματοσ και η τόρηςό του αφορϊ όλα τα 
μϋλη του Σμόματοσ. 

 

 

Άρθρο 41 Λοιπϋσ διατϊξεισ 
 

Θϋματα που δεν προβλϋπονται ςτον παρόντα κανονιςμό, διευθετούνται εύτε από 
την κεύμενη νομοθεςύα, εύτε από τον εςωτερικό κανονιςμό του Πανεπιςτημύου 
εύτε από την υνϋλευςη του Σμόματοσ Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιςτημύου 
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Δυτικόσ Αττικόσ . 
 

 

Άρθρο 42 Σροποπούηςη του παρόντοσ Κανονιςμού 
 

Αλλαγό ςτισ διατϊξεισ του παρόντοσ κανονιςμού μπορεύ να γύνει, μετϊ από 
γραπτό ειςόγηςη του Προϋδρου, από τη υνϋλευςη του Σμόματοσ. 
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