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XOΛH ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN 
Η Σρνιή έρεη σο βαζηθό ζηόρν ηελ πςεινύ επηπέδνπ εθπαίδεπζε Πνιηηηθώλ Μεραλη- 
θώλ ζε πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ηθαλώλ γηα ηελ επηηπρή άζθεζε ησλ 
αληίζηνηρσλ επαγγεικαηηθώλ ή εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Με ην άξηην Πξό- 
γξακκα Σπνπδώλ, πνπ αλακνξθώλεηαη θαη εκπινπηίδεηαη αλά δηαζηήκαηα, παξέρε- 
ηαη ζηνπο θνηηεηέο ηεο Σρνιήο ε ελεξγεηηθή πξόζβαζε ζηελ επηζηεκνληθή κεζνδν- 
ινγία ζθέςεο θαη αλάιπζεο, ώζηε εθηόο από ην επξύ πεδίν γλώζεσλ λα απνθηνύλ 
επίζεο θαη ηελ απαξαίηεηε ζήκεξα επειημία ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ επηζηεκνλη- 
θώλ δεδνκέλσλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Η Σρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ δηαπξέπεη 
ηόζν ζηνλ ειιεληθό όζν θαη ζην δηεζλή ρώξν, ελώ παξάιιεια απνζθνπεί ζηε δηεύ- 
ξπλζε ησλ δηδαθηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ επηηεπγκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ επξύηεξνπ 
επξσπατθνύ ρώξνπ.• Σομέας Δομοζηαηικής 
• Σομέας Τδαηικών Πόρων και Περιβάλλονηος 
• Σομέας Μεηαθορών και σγκοινωνιακής Τποδομής 
• Σομέας Γεωηετνικής 
• Σομέας Προγραμμαηιζμού και Διατείριζης Σετνικών Έργων 
Σύκθσλα κε ηε δνκή ησλ ζπνπδώλ ηα 6 πξώηα εμάκελα αθηεξώλνληαη απνθιεηζηηθά 
ζηα καζήκαηα θνξκνύ θαη αθνινπζνύλ άιια δύν εμάκελα κε καζήκαηα θνξκνύ αιιά 
θαη θαηεύζπλζεο, ηελ νπνία επηιέγεη ν ζπνπδαζηήο ζηελ αξρή ηνπ 7νπ εμακήλνπ.  
Tέινο αθνινπζεί έλα εμάκελν κε καζήκαηα κόλν ηεο θαηεύζπλζεο θαη έλα εμάκελν 
γηα ηε δηπισκαηηθή εξγαζία. Οη θαηεπζύλζεηο ζπνπδώλ ηεο Σρνιήο πξνζθέξνπλ 
εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο πςειήο ζηάζκεο ζηα παξαθάησ επηκέξνπο γλσζηηθά 
αληηθείκελα: 
• Δομοζηαηικού Μητανικού 
Η θαηεύζπλζε ηνπ Γνκνζηαηηθνύ Μεραληθνύ δεκηνπξγεί ην απαξαίηεην ππόβαζξν 
ζηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ηεο Σηαηηθήο θαη ηεο Αληνρήο ησλ Υιηθώλ, νη νπνίεο 
απν- 
ηεινύλ ηε βάζε γηα ηα ηερλνινγηθά καζήκαηα κειέηεο θαη θαηαζθεπήο έξγσλ πνπ 
δηδάζθνληαη ζε κεγαιύηεξα εμάκελα θαη αθνξνύλ ζην Οπιηζκέλν θαη Πξνεληεηακέλν 
Σθπξόδεκα, ζηελ Οηθνδνκηθή, ζηηο Σηδεξέο Καηαζθεπέο θαη Σηδεξέο Γέθπξεο, ζηηο 
θαηαζθεπέο από μύιν ή ζηελ ηνηρνπνηία θαζώο θαη ζηελ Αληηζεηζκηθή Τερλνινγία θαη 
ζηηο Δπηζθεπέο. Η θαηεύζπλζε θαηά θύξην ιόγν ππνζηεξίδεηαη από ηνλ Τνκέα Γνκν- 
ζηαηηθήο, ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύλ ηέζζεξα εξγαζηήξηα. 
• Τδρασλικού Μητανικού 
Η θαηεύζπλζε ηνπ Υδξαπιηθνύ Μεραληθνύ έρεη σο αληηθείκελν ηελ επηζηεκνληθή δηε- 
ξεύλεζε από πνζνηηθή θαη πνηνηηθή άπνςε ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε κειέ- 
ηε θαη θαηαζθεπή ησλ ζπλαθώλ έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ. Αλαιπηηθόηεξα, ε 
θαηεύζπλζε θαιύπηεη εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο 

Υδξαπιηθήο, ηεο Υδξνινγίαο θαη ησλ Υδαηηθώλ Πόξσλ, ησλ Υδξαπιηθώλ Έξγσλ θαη 
εηδηθόηεξα Αζηηθώλ (πδξεύζεηο, απνρεηεύζεηο), Δγγεηνβειηησηηθώλ (αξδεύζεηο, 
ζηξαγγίζεηο), θαη Αληηπιεκκπξηθώλ, θαζώο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο θαη Υγεηνλνκη- 
θήο Τερλνινγίαο, ηεο Θαιάζζηαο Υδξαπιηθήο θαη ησλ Ληκεληθώλ Έξγσλ, ηεο 
Δλέξγεηαο 
θαη ησλ Υδξνειεθηξηθώλ Έξγσλ. Η θαηεύζπλζε θαηά θύξην ιόγν ππνζηεξίδεηαη από 
ηνλ Τνκέα Υδαηηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύλ ηέζζεξα 
εξγαζηήξηα. 
• σγκοινωνιολόγοσ Μητανικού 
Η θαηεύζπλζε ηνπ Σπγθνηλσληνιόγνπ Μεραληθνύ θαιύπηεη εθπαηδεπηηθά ηε κειέηε- 
θαηαζθεπή έξγσλ γηα ηε κεηαθνξά αλζξώπσλ θαη αγαζώλ κε όια ηα κέζα, από ηα 
ζηάδηα ησλ εξεπλώλ, ηνπ γεληθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ησλ κειεηώλ ζθνπηκόηεηαο κέρξη 
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ηηο κειέηεο εθαξκνγήο θαη ηελ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε. Η θαηεύζπλζε 
ππνζηεξίδεηαη θαηά θύξην ιόγν από ηνλ Τνκέα Μεηαθνξώλ θαη Σπγθνηλσληαθήο Υπν- 
δνκήο, ν νπνίνο θαιύπηεη πνιιαπιά αληηθείκελα κε νκαδνπνίεζε ζε 3 θύξηεο πεξην- 
ρέο: Μεηαθνξέο, Κπθινθνξηαθή Τερληθή, Οδνπνηία - Οδνζηξώκαηα, γηα θαζεκία από 
ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη έλα αληίζηνηρν εξγαζηήξην. 
• Γεωηετνικού Μητανικού 
Η θαηεύζπλζε ηνπ Γεσηερληθνύ Μεραληθνύ θαιύπηεη εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηηο 
πεξηνρέο ηεο Δδαθνκεραληθήο, ηεο Βξαρνκεραληθήο, ησλ Θεκειηώζεσλ θαη ινηπώλ 
Γεσηερληθώλ Έξγσλ, ηεο Τερληθήο Γεσινγίαο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Γεσηερληθήο. 
Η θαηεύζπλζε ππνζηεξίδεηαη θαηά θύξην ιόγν από ηνλ Τνκέα Γεσηερληθήο ζηνλ 
νπνίν 
ιεηηνπξγνύλ δύν εξγαζηήξηα. 
Οη ζπνπδέο ζηε Σρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαιύπηνπλ θαη επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, 
νη νπνίεο δελ απνηεινύλ ηδηαίηεξε θαηεύζπλζε, αιιά ππνζηεξίδνληαη από άιινπο 
Τνκείο. Δηδηθόηεξα, ν Τνκέαο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Γηαρείξηζεο Τερληθώλ Έξγσλ, 
έρεη 
θύξηα αληηθείκελα ηελ Οξγάλσζε Δξγνηαμίσλ, ηελ Αζθάιεηα Έξγσλ θαη Σπζηεκάησλ 
Παξαγσγήο Τερληθώλ Έξγσλ, ηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα θαη ηηο Γνκηθέο Μεραλέο. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ 
ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 
Οη δηπισκαηνύρνη Πνιηηηθνί Μεραληθνί ηνπ Δ.Μ.Π. απαζρνινύληαη επαγγεικαηηθά κε 
ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ δνκνζηαηηθώλ, πδξαπιηθώλ, ζπγθνηλσληαθώλ θαζώο 
θαη γεσηερληθώλ έξγσλ, δεδνκέλνπ όηη δηαζέηνπλ όιεο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο ηόζν 
γηα ηε γεληθή ζύιιεςε όζν θαη ην ιεπηνκεξή ζρεδηαζκό ηνπο. Απαζρνινύληαη σο 
ζηειέρε ηόζν ζε Γεκόζηεο Υπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνύο Κνηλήο Ωθέιεηαο (ΥΠΔΦΩΓΔ, 
Υπ.Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο., ΟΤΔ, ΓΔΗ, ΔΥΓΑΠ, ΓΔΥΑ 
θ.ιπ.) όζν θαη ζε εμεηδηθεπκέλα ηδησηηθά γξαθεία κειεηώλ θαη ζε θαηαζθεπαζηηθέο 
εηαηξείεο. 
Η δηεύξπλζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ πξνο ην νηθνλνκηθό ζθέινο 
ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ θαη πξνο ηηο ηερληθέο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη αλνί- 
μεη λένπο νξίδνληεο επαγγεικαηηθήο απαζρόιεζεο, ελδεηθηηθά δε αλαθέξνληαη: ν 
ηερλννηθνλνκηθόο πξνγξακκαηηζκόο θαη ε δηαρείξηζε ηερληθώλ έξγσλ, ε Πεξηβαιιν- 
ληηθή θαη Γεσπεξηβαιινληηθή Μεραληθή, νη κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, ε 
ιεηηνπξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε έξγσλ ΠΜ θ.ιπ. 
 


