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Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών
Με βάση μελέτη του ΤΕΕ και τις κατηγορίες πτυχίων  μελετητών και πτυχίων εργοληπτών δημοσίων έργων:
Δομικά Έργα και Μελέτες
Υδραυλικά Έργα και ΜελέτεςΥδραυλικά Έργα και Μελέτες
Λιμενικά Έργα και Μελέτες
Συγκοινωνιακά Έργα και Μελέτες
Γεωτεχνικές Μελέτες
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Διαχείριση Έργων



Γιατί δεν έρχονται οι μισοί φοιτητές της ΣΠΜ στην κατεύθυνση μας;Απαντήσεις:
Δύναμη της αδράνειας και της παράδοσης (προηγούμενη οικογενειακή και προσωπική αντίληψη του αντικειμένου του ΠΜ)
Έργα Υποδομής που δεν είναι τόσο εμφανήΈργα Υποδομής που δεν είναι τόσο εμφανή
Παραπληροφόρηση ή άγνοια

 Ο Υδραυλικός ΠΜ δεν ασχολείται με έργα είναι μόνο ερευνητής
Το αντικείμενο δεν σχετίζεται με τον ΠΜ (πχ. Προστασία –Διαχείριση Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος)
 και άλλα που δεν γράφονται…

Προτιμούν άλλα αντικείμενα 



Γνωστικό αντικείμενο ΤομέαΓνωστικό αντικείμενο Τομέα
 Η ποιοτική και ποσοτική μελέτη Η ποιοτική και ποσοτική μελέτη του υδάτινου Περιβάλλοντος και του υδάτινου Περιβάλλοντος και των συναφών έργων Πολιτικού των συναφών έργων Πολιτικού 

Τομέας Υδατικών ΠόρωνΤομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντοςκαι Περιβάλλοντος
44

των συναφών έργων Πολιτικού των συναφών έργων Πολιτικού ΜηχανικούΜηχανικού



Κτηριακές εγκαταστάσεις

5



Επιμέρους επιστημονικές περιοχές
 Επιστήμες υδατικών πόρων και περιβάλλοντος • Μηχανική ρευστών, Υδραυλική επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων υδάτων• Υδρολογία, Υδρομετεωρολογία, Περιβαλλοντική Τεχνολογία• Οικολογία, Χημεία και Μικροβιολογία νερού και περιβάλλοντος
 Τεχνολογία έργων υποδομής και προστασίας περιβάλλοντος• Αστικά και αγροτικά υδραυλικά έργα• Φράγματα και υδροηλεκτρικά έργα• Λιμενικά, παράκτια και θαλάσσια έργα• Λιμενικά, παράκτια και θαλάσσια έργα• Έργα επεξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων
 Διαχείριση υδατικών πόρων και περιβάλλοντος• Προσομοίωση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υδροσυστημάτων• Αξιοποίηση και προστασία υδατικών πόρων• Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων (ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα έργων σε όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου)• Διαχείριση στερεών απόβλητων και ιλύος• Διαχείριση ενέργειας• Ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας
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Διαχείριση υδατικών πόρων και Διαχείριση υδατικών πόρων και ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος
 Πόσο νερό απαιτείται για τις προβλεπόμενες χρήσεις Πόσο νερό απαιτείται για τις προβλεπόμενες χρήσεις ;;
 Πόσο νερό είναι Πόσο νερό είναι διαθέσιμοδιαθέσιμο ;;
 Πως θα εξασφαλίσουμε το νερό για να  καλύψουμε Πως θα εξασφαλίσουμε το νερό για να  καλύψουμε τη τη ζήτησηζήτηση ;;

Τομέας Υδατικών ΠόρωνΤομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντοςκαι Περιβάλλοντος 77

τη τη ζήτησηζήτηση ;;
 Πως θα διαθέσουμε το χρησιμοποιημένο νερό και τις Πως θα διαθέσουμε το χρησιμοποιημένο νερό και τις πλημμυρικές απορροές πλημμυρικές απορροές ;;
 Έχουν οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι την κατάλληλη Έχουν οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι την κατάλληλη ποιότηταποιότητα για τις προβλεπόμενες χρήσεις για τις προβλεπόμενες χρήσεις ;;
 Πως θα προστατέψουμε την ποιότητα των υδάτωνΠως θα προστατέψουμε την ποιότητα των υδάτων;;



Θαλάσσια, Λιμενικά και Παράκτια έργαΘαλάσσια, Λιμενικά και Παράκτια έργα
 Θαλάσσια έργαΘαλάσσια έργα

 Αφορούν σε έργα μακριά από την ακτή, π.χ εξέδρες Αφορούν σε έργα μακριά από την ακτή, π.χ εξέδρες πετρελαίου, υποθαλάσσιοι αγωγοίπετρελαίου, υποθαλάσσιοι αγωγοί
 Παράκτια έργαΠαράκτια έργα
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 Παράκτια έργαΠαράκτια έργα
 Έργα προστασίας της ακτής από διάβρωσηΈργα προστασίας της ακτής από διάβρωση

 Λιμενικά έργαΛιμενικά έργα
 Συγκοινωνιακός κόμβος φορτοεκφόρτωσης Συγκοινωνιακός κόμβος φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και επιβατώνεμπορευμάτων και επιβατών
 Καταφύγιο και προστασία σκαφώνΚαταφύγιο και προστασία σκαφών



Θαλάσσια, Λιμενικά και Παράκτια έργαΘαλάσσια, Λιμενικά και Παράκτια έργα



Υδραυλικά έργαΥδραυλικά έργα
Φράγματα, ταμιευτήρες, Φράγματα, ταμιευτήρες, υπερχειλιστέςυπερχειλιστές
 Έργα ύδρευσης, Έργα ύδρευσης, αντλιοστάσια, αγωγοί αντλιοστάσια, αγωγοί μεταφοράς, δίκτυα διανομήςμεταφοράς, δίκτυα διανομής
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 Αρδευτικά, κανάλια, αποστραγγιστικά Αρδευτικά, κανάλια, αποστραγγιστικά δίκτυαδίκτυα
 Αντιπλημμυρικά, αναχώματα, διευθετήσεις Αντιπλημμυρικά, αναχώματα, διευθετήσεις ρευμάτων, έργα αποστράγγισηςρευμάτων, έργα αποστράγγισης



Φράγματα – Υδροηλεκτρικά Έργα



Περιβαλλοντικά – Υδραυλικά Έργα:
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων



Περιβαλλοντικά – Υδραυλικά Έργα:Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων



Διυλιστήρια πόσιμου νερού στον Ασπρόπυργο



Περιβαλλοντικά Έργα: Χώρος Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων-Υπολειμμάτων



Έρευνα και εκπαίδευση: Φοιτητικές ανακοινώσεις σε διεθνή Έρευνα και εκπαίδευση: Φοιτητικές ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδριασυνέδρια
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Παραδείγματα χρηματοδοτούμενης έρευνας: Ολυμπιακές Παραδείγματα χρηματοδοτούμενης έρευνας: Ολυμπιακές εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις

Ο Ολυμπιακός στίβος κανό Ο Ολυμπιακός στίβος κανό –– σλάλομ μελετήθηκε στο Εργαστήριο σλάλομ μελετήθηκε στο Εργαστήριο 
Εφαρμοσμένης Υδραυλικής σε φυσικό μοντέλο 1:20 (2002Εφαρμοσμένης Υδραυλικής σε φυσικό μοντέλο 1:20 (2002--20032003)) 1717



Παραδείγματα χρηματοδοτούμενης έρευνας: Παραδείγματα χρηματοδοτούμενης έρευνας: Αερολιμένας Αερολιμένας «Μακεδονία»«Μακεδονία»

Για  Για  την  επέκταση  την  επέκταση  του αεροδιαδρόμου του του αεροδιαδρόμου του κρατικού αερολιμένα κρατικού αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜακεδονίαΘεσσαλονίκης «Μακεδονία» και ειδικότερα » και ειδικότερα για την οριστικοποίηση της μορφής για την οριστικοποίηση της μορφής και των διαστάσεων και των διαστάσεων του μετώπου του μετώπου της επέκτασηςτης επέκτασης, ώστε  , ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  να  εξασφαλίζεται  η  ασφάλεια  των  ασφάλεια  των  αεροσκαφών έναντι του κινδύνου υπερπήδησης κυματισμών, αεροσκαφών έναντι του κινδύνου υπερπήδησης κυματισμών, έγινε έρευνα σε φυσικό μοντέλο στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργωνέγινε έρευνα σε φυσικό μοντέλο στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων
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Εξασθενές χρώμιο στο υπόγειο νερό της λεκάνης του Ασωπού

Στόχος του έργου: Η διερεύνηση της παρουσίας ολικού και εξασθενούς χρωμίου  στα υπόγεια νερά και η ανάπτυξη τεχνολογιών απορρύπανσης και μέτρων αποκατάστασης
19



Παραδείγματα χρηματοδοτούμενης έρευνας: Παραδείγματα χρηματοδοτούμενης έρευνας: Υδροδότηση ΑθήναςΥδροδότηση Αθήνας

Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του συστήματος των του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας (Αθήνας (1999 1999 –– 2003, 7062003, 706 000000 €€, συνεργασία με ΕΥΔΑΠ), συνεργασία με ΕΥΔΑΠ)Στόχος: Στόχος: Ανάπτυξη γενικής μεθοδολογίας παραμετροποίησηςΑνάπτυξη γενικής μεθοδολογίας παραμετροποίησης--προσομοίωσηςπροσομοίωσης--βελτιστοποίησης βελτιστοποίησης πολύπλοκων υδροσυστημάτων και υλοποίησή της στη μορφή λογισμικού για την υποστήριξη πολύπλοκων υδροσυστημάτων και υλοποίησή της στη μορφή λογισμικού για την υποστήριξη της διαχείρισης της διαχείρισης του  Αθήναςτου  Αθήνας
2020



Υπηρεσίες στην ελληνική (και διεθνή) κοινωνία: Υπηρεσίες στην ελληνική (και διεθνή) κοινωνία: ελεύθερα δεδομένα ελεύθερα δεδομένα 
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Υπηρεσίες στην ελληνική (και διεθνή) κοινωνία: Υπηρεσίες στην ελληνική (και διεθνή) κοινωνία: παροχή πληροφοριώνπαροχή πληροφοριών

Ψηφιακή βιβλιοθήκη εκθέσεων και δημοσιευμάτων με ελεύθερη πρόσβαση 2222



Χρηματοδοτούμενη έρευνα
 69 ερευνητικά έργα την τετραετία 2010-13
 Πάνω από 11 εκατ. €συνολικός προϋπολογισμός της τετραετίας 2010-13
 Περίπου 150 000 €/έτος ανά μέλος ΔΕΠ εισερχόμενη χρηματοδότηση (Για σύγκριση, ο μέσος 
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(Για σύγκριση, ο μέσος μισθός μέλους ΔΕΠ είναι ~30 000 €/έτος —ακαθάριστα)  
 Πάνω από 100 ερευνητές απασχολούνται (πλήρως ή μερικώς) στα ερευνητικά προγράμματα του Τομέα

0
2010 2011 2012 2013

Εφαρμοσμένης Υδραυλικής3% Λιμενικών Έργων19%

Υγειονομικής Τεχνολογίας35%

Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων42%

(-)1%
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Καλή πρόοδο στις σπουδές σας!Καλή πρόοδο στις σπουδές σας!

Τομέας Υδατικών ΠόρωνΤομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντοςκαι Περιβάλλοντος 2424



Παράρτημα Α: Μαθήματα κορμού της Σχολής Παράρτημα Α: Μαθήματα κορμού της Σχολής Πολιτικών ΜηχανικώνΠολιτικών Μηχανικών
•• Αρχές οικολογίας και περιβαλλοντικής χημείαςΑρχές οικολογίας και περιβαλλοντικής χημείας
•• Εισαγωγή στην ενεργειακή τεχνολογίαΕισαγωγή στην ενεργειακή τεχνολογία
•• Μηχανική των ρευστώνΜηχανική των ρευστών
•• Περιβαλλοντική τεχνολογίαΠεριβαλλοντική τεχνολογία•• Περιβαλλοντική τεχνολογίαΠεριβαλλοντική τεχνολογία
•• Τεχνική υδρολογίαΤεχνική υδρολογία
•• Εφαρμοσμένη υδραυλικήΕφαρμοσμένη υδραυλική
•• Αστικά υδραυλικά έργαΑστικά υδραυλικά έργα
•• Θαλάσσια υδραυλική και λιμενικά έργαΘαλάσσια υδραυλική και λιμενικά έργα
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Παράρτημα Β: Μαθήματα της κατεύθυνσης Παράρτημα Β: Μαθήματα της κατεύθυνσης Υδραυλικού ΜηχανικούΥδραυλικού Μηχανικού
•• Υδραυλική ανοιχτών αγωγών και ποταμών (Υ)Υδραυλική ανοιχτών αγωγών και ποταμών (Υ)
•• Υδροηλεκτρικά έργα Υδροηλεκτρικά έργα 
•• ΑκτομηχανικήΑκτομηχανική (Υ)(Υ)
•• Υγειονομική τεχνολογία (Υ)Υγειονομική τεχνολογία (Υ)
•• Τεχνολογία συστημάτων υδατικών πόρων (Υ)Τεχνολογία συστημάτων υδατικών πόρων (Υ)
•• Εγγειοβελτιωτικά έργαΕγγειοβελτιωτικά έργα
•• Υπόγεια νερά (Υ)Υπόγεια νερά (Υ)•• Υπόγεια νερά (Υ)Υπόγεια νερά (Υ)
•• Πειραματική υδραυλικήΠειραματική υδραυλική
•• Υπολογιστική ΥδραυλικήΥπολογιστική Υδραυλική
•• Στοχαστικές μέθοδοι στους υδατικούς πόρους Στοχαστικές μέθοδοι στους υδατικούς πόρους 
•• Κατασκευές ανοιχτής θαλάσσηςΚατασκευές ανοιχτής θαλάσσης
•• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών αποβλήτωνΕγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών αποβλήτων
•• Ειδικά θέματα λιμενικών έργωνΕιδικά θέματα λιμενικών έργων
•• Υδραυλικές κατασκευές Υδραυλικές κατασκευές –– φράγματα φράγματα 
•• Υδροηλεκτρικά έργαΥδροηλεκτρικά έργα
•• Περιβαλλοντική Περιβαλλοντική ρευστομηχανικήρευστομηχανική
•• Ανάλυση συστημάτων υδατικών πόρων και περιβάλλοντοςΑνάλυση συστημάτων υδατικών πόρων και περιβάλλοντος
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