ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική
ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Επίπεδο 7 (1ος και 2ος κύκλος σπουδών)

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.1 Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η του επομένου
Αυγούστου.
1.2 Η εκπαιδευτική διαδικασία διαρθρώνεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό.
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και
τρεις (3) εβδομάδες για εξετάσεις. Η διδασκαλία και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται στην
Ελληνική γλώσσα.
1.3 Τα χειμερινά εξάμηνα αρχίζουν στις αρχές του Οκτωβρίου και τα εαρινά εξάμηνα λήγουν το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Παράταση
της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να
συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του πρύτανη, ύστερα από πρόταση της
κοσμητείας της σχολής. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που
πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι
δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέταση του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται
για την απονομή του τίτλου σπουδών. Με τον εσωτερικό κανονισμό των A.E.I. ορίζονται τα θέματα
σχετικά με τη δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη
διδασκαλία ή συμπλήρωση ύλης εξαμήνου.
1.4 Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο
πρόγραμμα το οποίο καταρτίζεται και ανακοινώνεται έγκαιρα και περιλαμβάνει την κατανομή των
ωρών διδασκαλίας όλων των μαθημάτων μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, το
πλήθος των τμημάτων, τους διδάσκοντες και τις αίθουσες διδασκαλίας.
1.5 Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του διπλώματος που χορηγείται από
το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι δέκα (10). Στα εννέα πρώτα εξάμηνα διεξάγονται
παραδόσεις μαθημάτων και εργαστηρίων και οι φοιτητές καλούνται να επιτύχουν σε δεδομένο
αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το δέκατο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση Διπλωματικής
Εργασίας.
1.6 Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ. Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στο
δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού είναι 300 (κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 30 ώρες εργασίας
από τον φοιτητή).
1.7 Οι φοιτητές/τριες έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στην αρχή κάθε εξαμήνου ηλεκτρονικά στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του ΔΠΘ, μέσα σε ορισμένη προθεσμία που
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, την «Εγγραφή στο Εξάμηνο και Δήλωση Μαθημάτων».
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Διαφορετικά, δεν υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης βαθμού σε καμία εξεταστική περίοδο του
έτους (δηλ. οι δηλώσεις των μαθημάτων ισχύουν μόνο για το εξάμηνο που γίνονται και κατ’
επέκταση για μία και μόνο ακαδημαϊκή χρονιά).
1.8 Τα προς δήλωση μαθήματα αφορούν στο τρέχον εξάμηνο καθώς και μικρότερων εξαμήνων ίδιας
περιόδου (για μαθήματα στα οποία έχουν αποτύχει σε εξέταση). Εκπρόθεσμες δηλώσεις
μαθημάτων εξετάζονται από την Γενική Συνέλευση κατά περίπτωση.
1.9 Ο/Η φοιτητής/τρια υποχρεούται να δηλώσει μαθήματα κατ’ επιλογήν από τα προσφερόμενα του
εκάστοτε εξαμήνου. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα να αλλάξει κατ' επιλογή μάθημα σε δύο
περιπτώσεις: α) εντός προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος στην
αρχή του εξαμήνου, ή β) στο αντίστοιχο εξάμηνο σε επόμενη περίοδο δηλώσεων μαθημάτων.
1.10 Η δήλωση συγγραμμάτων έπεται της δήλωσης μαθημάτων και πρέπει να συνάδει με αυτήν,
δηλαδή ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώσει συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα που έχει
δηλώσει στη δήλωση μαθημάτων του. Η δήλωση των συγγραμμάτων γίνεται στην ηλεκτρονική
υπηρεσία Εύδοξος όπου και ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να αντλήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες.
1.11 Σε περίπτωση που ένα μάθημα δεν καλύπτεται από σύγγραμμα, ο διδάσκων μεριμνά για την
προετοιμασία σημειώσεων και πρόσθετη βιβλιογραφία στους φοιτητές.
1.12 Από το 7ο εξάμηνο σπουδών ισχύουν οι ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις σπουδών:
Α) Δομικών Έργων
Β) Συγκοινωνιακών Έργων
Γ) Υδραυλικών Έργων
Δ) Γεωτεχνικών Έργων
Κάθε φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει, με δήλωσή του στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του ΔΠΘ, μία από τις παραπάνω κατευθύνσεις. Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών
μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η επιλογή της κατεύθυνσης
σπουδών δε διαφοροποιεί το περιεχόμενο και τη βαρύτητα του Διπλώματος του Πολιτικού
Μηχανικού που χορηγείται από το Τμήμα.
1.13
Η ολοκλήρωση των σπουδών του Πολιτικού Μηχανικού πραγματοποιείται με την εκπόνηση
Διπλωματικής Εργασίας κατά το δέκατο εξάμηνο. Η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της
διπλωματικής εργασίας περιγράφεται λεπτομερώς στον Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικών
Εργασιών που είναι αναρτημένος στην σελίδα του Τμήματος.
1.14 Κάθε εξάμηνο, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα
να αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντές τους. Περισσότερες πληροφορίες είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ https://modipserver.kom.duth.gr/ ).
2. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2.1 Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις (3) για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Μία στο τέλος κάθε εξαμήνου
(χειμερινή εξεταστική και εαρινή εξεταστική), και μία επαναληπτική εξεταστική τον Σεπτέμβριο. Η
διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου είναι τρεις εβδομάδες.
2.2 Οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος, μέσα στις συγκεκριμένες νομοθετημένες εξεταστικές περιόδους και τις αντίστοιχες
καθοριζόμενες από το Τμήμα ημερομηνίες.
2.3 Οι εξετάσεις διεξάγονται με τρόπο που καθορίζει και ανακοινώνει ο διδάσκων.
2.4 Στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου οι φοιτητές μπορούν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα
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που έχουν διδαχθεί ανεξαιρέτως.
2.5 Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός μαθήματος πάνω από τρεις φορές, ο/η φοιτητής/τρια
δικαιούται σύμφωνα με τον Ν.4009/2011 (άρθ. 33, παρ. 10), με αίτημα του στην Κοσμητεία της
Σχολής, να εξεταστεί από τριμελή επιτροπή καθηγητών της Σχολής που ορίζεται με απόφαση του
Κοσμήτορα. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο. Από
την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
2.6 Βελτίωση βαθμολογίας σε μάθημα μπορεί να γίνει μια φορά και ο βαθμός που κατοχυρώνεται είναι
ο μεγαλύτερος. Η επανεξέταση επιτρέπεται μόνο στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, αφού
προηγηθεί αίτηση του φοιτητή στο Πρωτόκολλο του Τμήματος και σε μέγιστο αριθμό πέντε
μαθημάτων. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα επανεξέτασης μία μοναδική φορά ανά μάθημα.
2.7 Για τη συμμετοχή στη εξέταση δηλωθέντος μαθήματος απαιτείται επίδειξη ακαδημαϊκής
ταυτότητας, ή επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, και η ταυτοποίηση των στοιχείων του/της
εξεταζόμενου/νης φοιτητή/τρια πριν την έναρξη των εξετάσεων από τους επιτηρητές.
2.8 Σε περίπτωση αντιγραφής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ο/οι διδάσκοντας/ντες αποφασίζει/ζουν
την ενδεχόμενη παραπομπή του θέματος στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
2.9 Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια του υπευθύνου του μαθήματος για
εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ
και καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική ή πειθαρχική διαδικασία και να έχει γίνει
επισήμως γνωστή στο Τμήμα.
3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
3.1 Το Τμήμα καταρτίζει OΔHΓO ΣΠOYΔΩN ο οποίος περιλαμβάνει τα μαθήματα που διδάσκονται
κατά την διάρκεια των 2 εξαμήνων κάθε ακαδημαϊκού έτους, με σύντομη περιγραφή του σκοπού
και του περιεχομένου τους και των ονομάτων των διδασκόντων. O OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN αναρτάται
στην ιστοσελίδα στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
3.2 Ο κάθε φοιτητής/τρια για τη λήψη του διπλώματος θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα
προβλεπόμενα εξαμηνιαία μαθήματα καθώς και στην διπλωματική εργασία.
3.3 Η βαθμολογία των μαθημάτων είναι στη δεκαβάθμια κλίμακα. Επιτυχής επίδοση θεωρείται
βαθμολογία τουλάχιστον 5.0.
4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΒΑΘΜΟΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
4.1 Ο βαθμός του Διπλώματος του Πολιτικού Μηχανικού υπολογίζεται σε δεκαβάθμια κλίμακα με τον
τύπο: (Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων)*5/6 + (Βαθμός Διπλωματικής)*1/6.
8,5 – 10
: «Άριστα»
7,0 – 8,49 : «Λίαν Καλώς»
6,0 – 6,99 : «Καλώς
5,0 – 5,99 : «Επαρκώς»
4.2 Φοιτητής/τρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές, ώστε να λάβει δίπλωμα, ορκίζεται σε τελετή
που διοργανώνει η Κοσμητεία μετά το πέρας των εξετάσεων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και
Σεπτεμβρίου. Ως ημερομηνία κτήσεως διπλώματος θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης στη
Γραμματεία του Τμήματος του βαθμού της Διπλωματικής του εργασίας, η οποία έπεται της
κατάθεσης των βαθμολογιών όλων των μαθημάτων, δηλαδή ο φοιτητής θεωρείται διπλωματούχος
από την ολοκλήρωση των σπουδών του και πριν ακόμη τη χορήγηση σ’ αυτόν του εγγράφου του
διπλώματος.
4.3 Στους αποφοίτους που έχουν εισαχθεί στο 1ο εξάμηνο του Τμήματος την ακαδημαϊκή χρονιά 20153

2016 και μεταγενέστερα, χορηγείται μαζί με το Δίπλωμα και το Παράρτημα Διπλώματος. Το
Παράρτημα Διπλώματος αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο με πληροφορίες σχετικές με τη φύση, το
επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών του
δικαιούχου. (άρθρο 15 του Νόμου Υπ.Αριθμ. 3374, ΦΕΚ Α΄ 189/02.08.2005). Εκδίδεται αυτομάτως
από το Τμήμα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού περιγράφεται στο Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187 Α, 511-2018): Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων
για κάθε ειδικότητα.
Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού κατοχυρώνεται από το Νόμο 4663/1930, ΦΕΚ 149/9.5.1930:
«Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου» όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α, 28-11-1934), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α, 3-3-2003).
Περαιτέρω θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα του Πολιτικού Μηχανικού:
-Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ 82 Α)
-Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α, 2-10-1985)
-Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106 Α, 1-7-1988)
Εγκύκλιοι και έγγραφα που αναφέρονται στα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών:
Εγκύκλιος 51502/1967 Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών
Εγκύκλιος 26903/46/71
Έγγραφο Α. 85753/71 ΥΔΕ (Διεύθυνσις Α3/ε)
Εγκύκλιος Ε. 6211/8/72 (Υπηρ. Οικ. Δ/νσις Ε3/Υ)
Έγγραφο Α.86432/72 ΥΔΕ (Δ/νσις Ε3/γ)
Έγγραφο Ε. 27928/72 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νσις Ε3/γ)
Έγγραφο 24516/75 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νσις Ε3/α)
Έγγραφο Ε.31496/72 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νσις Ε3/γ)
Η προβλεπόμενη από το Νόμο 1225/1981, ΦΕΚ 340 Α/31-12-1981 άδεια άσκησης επαγγέλματος
χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
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