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Ο ευρύς τοµέας της επιστήµης του µηχανικού αναφέρεται στην εφαρµογή 
επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων µε στόχο την επίλυση ανθρώπινων 
προβληµάτων. Οι µηχανικοί υπ' αυτή την έννοια εκµεταλλεύονται την κρίση, 
τον συλλογισµό και τη φαντασία για να αξιοποιήσουν αποτελέσµατα από την 
επιστήµη, την τεχνολογία, τα µαθηµατικά και την πρακτική εµπειρία. Το 
αποτέλεσµα είναι ο σχεδιασµός, η παραγωγή και η λειτουργία χρήσιµων 
αντικειµένων ή διαδικασιών. Μεταξύ των διαφόρων επιστηµονικών κλάδων 
που περιλαµβάνονται στις επιστήµες µηχανικών εµφανίζεται σηµαντική 
επικάλυψη. 
  
  
Ο όρος πολιτικός µηχανικός εισήχθη µετά τους πολέµους του Ναπολέοντα. 
Μέχρι τότε υπήρχαν µόνο οι µηχανικοί από το σώµα του µηχανικού του 
στρατού. Το σώµα αυτό υπήρξε εξαιρετικά δραστήριο και επιτυχές και γι' αυτό 
τον λόγο αποφασίστηκε να µεταφερθεί η τεχνογνωσία και η εµπειρία του 
στους κλασικούς ακαδηµαϊκούς κύκλους. Οι µηχανικοί που αποφοιτούσαν 
από τα µη στρατιωτικά πανεπιστήµια ονοµάστηκαν «πολιτικοί» µηχανικοί 
(αγγλιστί «civil engineer», από την αγγλική µετάφραση civilization mechanics 
η οποία σηµαίνει «µηχανικοί πολιτισµού»), ώστε να διακρίνονται από τους 
µηχανικούς του στρατού. 
Η πολιτική µηχανική είναι ένα από τα παλαιότερα επαγγέλµατα στον κόσµο. 
Περίπου το 2550 π.Χ., ο Ιµχοτέπ, ο πρώτος τεκµηριωµένος µηχανικός, έχτισε 
µια διάσηµη πυραµίδα του φαραώ Ζοζέρ που βρέθηκε στη Σακάρα. (αρχαίος 
Αιγύπτιος αρχιτέκτονας .Μετά το θανατό του λατρεύτηκε ως θεός της σοφίας. 
Λεγόταν πως ήταν γιος του θεού Φθα, από τον οποίο πήρε το χάρισµα να 
θεραπεύει αρρώστους. Επίσης, ενώ ήταν εν ζωή, εικάζεται ότι έγραψε πολλά 
βιβλία και για αυτό ήταν ένα είδος αγίου για τους γραφείς. Συχνά 
απεικονιζόταν καθιστός µε ένα πάπυρο ξετυλιγµένο στα πόδια του.) 
Οι πρώτοι πολιτικοί µηχανικοί ήταν στην πραγµατικότητα στρατιωτικοί 
µηχανικοί, συνδυάζοντας τις στρατιωτικές και αστικές δεξιότητες. Κατά τη 
διάρκεια των περιόδων πολέµου οι µηχανικοί κατασκεύαζαν και 
χρησιµοποίησαν τα όργανα του πολέµου όπως οι καταπέλτες, οι κριοί, οι 
πύργοι, και οι κεκλιµένες ράµπες ξύλου στην ενίσχυση των επιθέσεων στα 
οχυρά και τις στρατοπεδεύσεις των εχθρών τους. Κατά τη διάρκεια των 
περιόδων ειρήνης, περιλήφθηκαν σε πολλές στρατιωτικές και αστικές 
δραστηριότητες όπως η οικοδόµηση των οχυρώσεων για την υπεράσπιση 
ενάντια στις περαιτέρω επιθέσεις, τους δρόµους, τις γέφυρες, τα υδραγωγεία, 
τα κανάλια και τους καθεδρικούς ναούς. Οι τεχνικές κατασκευής και 
υδραυλικής που χρησιµοποιήθηκαν από τους µεσαιωνικούς µηχανικούς στην 
Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία και άλλες περιοχές της Άπω Ανατολής ήταν πολύ 
περιπλοκότερες από εκείνοι των µεσαιωνικών ευρωπαϊκών µηχανικών. 
Αργότερα, στα µέσα του 19ου αιώνα ο όρος «µηχανικός» µετετράπη σε 
«πολιτικός µηχανικός» για να ξεχωρίσει από τους µηχανικούς του στρατού. 
  
  
  



Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο αυτοτελή Πολυτεχνεία (το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης) και οι πολυτεχνικές σχολές των 
παρακάτω πανεπιστηµίων: 
 
•           Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
•           ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
•           Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
•           Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
•           Πανεπιστήµιο Πατρών 
 
 
 Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1887 ως ένα από τα τρία 
Σχολεία "Βιοµηχάνων Τεχνών" στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του υπάρχοντος 
Σχολείου σε Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης µε τετραετή διάρκεια σπουδών. 
Οι πρώτοι 13 πολιτικοί µηχανικοί αποφοίτησαν το 1890. Το 1914 ακολούθησε 
νέα αναδιοργάνωση της Σχολής και µετονοµασία του ιδρύµατος σε Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).  Το 1977 έγινε µια βασική αναδιοργάνωση του 
προγράµµατος σπουδών, ενώ αναπτύχθηκαν τρείς κατευθύνσεις σπουδών: 
∆οµοστατικού Μηχανικού, Υδραυλικού Μηχανικού και Συγκοινωνιολόγου 
Μηχανικού. Με τη µεταρρύθµιση του νόµου 1268/1982 το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο χωρίστηκε σε εννέα Τµήµατα. Αργότερα το Τµήµα των Πολιτικών 
Μηχανικών µετονοµάστηκε σε Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ανακτώντας και 
πάλι την ιστορική του ονοµασία, ενώ προστέθηκε και τέταρτη κατεύθυνση 
σπουδών, του Γεωτεχνικού Μηχανικού 
 Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών είναι το πρώτο τµήµα που λειτούργησε 
στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1955 µε το 
διάταγµα 3422 και άρχισε αµέσως να λειτουργεί αµέσως από το ίδιο 
ακαδηµαϊκό έτος (1955 - ’56). Αρχικά αποτελούταν από 7 τακτικές έδρες και 7 
έκτακτες αυτοτελείς. 
 Tο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (∆ΠΘ) ιδρύθηκε το 1973 µε το 
Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 87/73, µε έδρα την Κοµοτηνή. Ξεκίνησε τη λειτουργία 
του το 1974, µε το Τµήµα των Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
στην Ξάνθη και το Τµήµα Νοµικής στην Κοµοτηνή. Σήµερα περιλαµβάνει 18 
Τµήµατα, συνολικά, µε έδρες τις Ξάνθη, Κοµοτηνή, Αλεξανδρούπολη και 
Oρεστιάδα. 
 To Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας  ιδρύθηκε µε το Βασιλικό 
∆ιάταγµα 399 της 28ης Ιουνίου 1972 και άρχισε να λειτουργεί στο πλαίσιο της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών από το ακαδηµαϊκό έτος 
1972-1973. Στο πλαίσιο του νόµου 1268/82, το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 
λειτουργεί διοικητικά ως ανεξάρτητη µονάδα από το 1983. 
 Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, το οποίο δίνει 
έµφαση τόσο στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα ιδρύθηκε το 1977 στα 
Χανιά και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 1984. 
 Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών  Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1993 µε το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα 177/93 και εντάχθηκε στην τότε Σχολή Τεχνολογικών 
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε έδρα τον Βόλο. Το Τµήµα 
στεγάζεται σε ένα από τα κτίρια των πρώην Εργοστασίων Παπαρρήγα στο 
Πεδίον Άρεως που µετατράπηκε σε αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία και 
εργαστήρια. Oι πρώτοι φοιτητές εισήλθαν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1994 - 
1995. 
 


