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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  

ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Επίπεδο 7 (1ος και 2ος κύκλος σπουδών) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ.05.Υ.Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οδοποιία Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

(Ανάλυση στην ενότητα 5) 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 
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Τύπος Ι 

ΚΟ: Κορμού (υποχρεωτικό) 

ΚΑ: Κατεύθυνσης (υποχρεωτικό) 

Ε: Επιλογής 

Υ-ΧΠΜ: Με βαθμολόγηση (Υποχρεωτικό), Χωρίς 

Πιστωτικές Μονάδες (χωρίς ECTS) 

ΧΒ: Χωρίς Βαθμολόγηση (χωρίς ECTS)  

ΚΟ 

Τύπος II 

 ΓΥ: Γενικού Υποβάθρου 

 ΕΥ: Ειδικού Υποβάθρου 

 ΕΜΒ: Εμβάθυνσης – Εμπέδωσης 

EΥ 

Τύπος III 

Εργ.: Περιλαμβάνει Εργαστηριακές δοκιμές 

ΗΥ: Διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα 

ΠΣ: Προσφέρεται από άλλα Τμήματα της ΠΣ ΔΠΘ 

- 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Μαθησιακοί Στόχοι 

Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος, που προκύπτουν από το επαγγελματικό καθεστώς και τον 

προσανατολισμό του Πολιτικού Μηχανικού (βλέπε Παράρτημα Διπλώματος) 

Α.1 Ανθρωπιστικές επιστήμες, τέχνη, νομικά, 
οικονομικά, επιχειρηματικότητα 

 

Γ. Πεδίο εφαρμογής 
➢ Παντός είδους κατασκευές  
➢ Δομικά έργα 
➢ Υδραυλικά έργα 
➢ Συγκοινωνιακά έργα 
➢ Γεωτεχνικά έργα 
➢ Πόλεις και έργα υποδομής 
➢ Οδοί 
➢ Γέφυρες 
➢ Φράγματα 
➢ Κτήρια 
➢ Βιομηχανικές, βιοτεχνικές, τουριστικές 

μονάδες και συγκροτήματα 
➢ Σήραγγες, υπόγεια έργα 
➢ Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού 

και λυμάτων 
➢ Έργα και δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης, διάθεσης υγρών αποβλήτων 
➢ Παράκτια έργα και λιμένες 
➢ Αερολιμένες 
➢ Δίκτυα μεταφορών 
➢ Σιδηρόδρομοι 
➢ Κατασκευές από ωπλισμένο ή 

προεντεταμένο σκυρόδεμα 
➢ Κατασκευές από χάλυβα 
➢ Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία, 

ξύλο 
➢ Περιβαλλοντικά έργα 
➢ Εγγειοβελτιωτικά έργα 
➢ Υδροδυναμικά έργα 
➢ Έργα επεξεργασίας στερεών 

αποβλήτων 
➢ Έργα βελτίωσης εδάφους 
➢ Επιχώματα, ορύγματα, αντιστηρίξεις, 

κρηπιδότοιχοι 

➢ Επιφανειακές και βαθιές θεμελιώσεις 

Α.2 Γενικό υπόβαθρο (μαθηματικά, αριθμητική 
ανάλυση, πιθανότητες και στατιστική, ασαφή  
συστήματα,  γραμμικός και τετραγωνικός 
προγραμματισμός, φυσική, επιχειρησιακή έρευνα, 
πληροφορική, GIS, CAD, Matlab, C, F95, διαδίκτυο, 
βάσεις δεδομένων, ασφάλεια συστημάτων, διοίκηση, 
οργάνωση, κατασκευαστικές μέθοδοι, έλεγχος και 
διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση κινδύνων, Γεωδαισία, 
αγγλική ορολογία) 

Α.3 Ειδικό υπόβαθρο (δομικά έργα, υδραυλικά 

έργα, συγκοινωνιακά έργα, γεωτεχνικά έργα) 

Β 

Μελέτη 
Σχεδιασμός 
Σύνθεση 
Κατασκευή 
Επίβλεψη 
Συντήρηση 
Οικοδομική-Αρχιτεκτονική  
Στατική Ανάλυση  
Δυναμική Ανάλυση 
Σεισμική Ανάλυση και Αντισεισμικός Σχεδιασμός 
Έλεγχος τρωτότητας 
Επισκευή ή/και ενίσχυση 
Τεχνολογία συμβατικών και σύγχρονων υλικών 
δόμησης/επισκευής (σκυροδέματα υψηλής 
αντοχής, νανο-υλικά, ινωπλισμένα πολυμερή) 
Τεχνολογία Περιβάλλοντος 
Γεωτεχνικός σχεδιασμός 

Στο τέλος του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/φοιτητής είναι ικανός: 

Να σχεδιάσει εναλλακτικές λύσεις για ένα οδικό έργο. 

Να μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, το φυσικό ομοίωμα ενός οδιικού έργου. 

Να εκτιμήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά προτεινόμενων λύσεων. 

 



 
 

Σελίδα 3 από 10 

 

 

3. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα 9.1 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/φοιτητής πρέπει: 
1. Να κατέχει τις γνώσεις για να συλλέξει όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες για να σχεδιάσει 

συγκοινωνιακό έργο (οδός). Η οδοποιία είναι κλάδος της γενικότερης επιστήμης των μεταφορών, 
η οποία έχει ως συνολικό αντικείμενο:– Τη μελέτη της οδού, – την  κατασκευή της οδού, και τη 
διαχείριση της οδού (συντήρηση και εκμετάλλευση της οδού).  

2. Να συνδυάζει τα παραπάνω δεδομένα για να κατανοήσει τις παραμέτρους που απαιτούνται για το 
σχεδιασμό, βελτίωση ή βελτιστοποίηση ενός συγκοινωνιακού έργου. 

3. Να εφαρμόζει τις γνώσεις και τα δεδομένα με στόχο να υπολογίσει και να σχεδιάσει ένα 
συγκοινωνιακό έργο. 

4. Να αναλύει τις παραμέτρους που συνθέτουν ένα προβληματικό συγκοινωνιακό έργο, να τις 
αποσαφηνίζει, να τις ταξινομεί και να τις ιεραρχεί, ως προς το κόστος και με ποιοτικά κριτήρια. 

5. Να συνθέτει ιεραρχημένο το σύνολο των εν λόγω παραμέτρων και δεδομένων προβλέποντας και 
τυχόν μεταβολές τους στο μέλλον (κυκλοφοριακοί φόρτοι).  

6. Να αξιολογεί και να αποφασίζει για τη βέλτιστη πορεία σχεδιασμού ή τη βελτιστοποίηση ενός 
συγκοινωνιακού έργου. 

Σημείωση: να υπάρχουν όλα τα επίπεδα (6) και τα μαθησιακά αποτελέσματα να επιλέγονται 
από την 2η στήλη με χρήση ρημάτων της 3ης στήλης.  
βλ. εικόνα στο τέλος του αρχείου  
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο διπλωματούχος, σε ποια / ποιες από 

αυτές αποσκοπεί το μάθημα; 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυ-
πολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα ισότητας 
και φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
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Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες 
γενικές ικανότητες: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

• Λήψη αποφάσεων 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Ομαδική εργασία 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 



 
 

Σελίδα 5 από 10 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο της οδοποιίας. Δίκτυα. Τερματικές εγκαταστάσεις. Οδικό δίκτυο. Κατάταξη των οδών. 
Ισορροπία οχήματος. Κίνηση οχήματος. Δύναμη και αντιστάσεις στην κίνηση. Μέγιστη ταχύτητα σε 
ανωφέρεια. Κυκλοφορία. Διακυμάνσεις κυκλοφοριακών φόρτων. Ταχύτητα και πυκνότητα 
κυκλοφορίας. Κυκλοφοριακή ικανότητα. Επίπεδα εξυπηρέτησης. Κυκλοφοριακή ικανότητα συναρτήσει 
υφισταμένων χαρακτηριστικών. Κυκλοφοριακή ικανότητα αυτοκινητοδρόμων. Επίπεδα εξυπηρέτησης. 
Υπεραστικές οδοί 2 λωρίδων δύο διευθύνσεων. Κυκλοφοριακή ικανότητα. Επίπεδα εξυπηρέτησης. 
Παρουσίαση άλλων μεθόδων υπολογισμού. Υπολογισμός και έλεγχος ικανότητας άλλων κατηγοριών 
οδών και άλλων στοιχείων και διακεκριμένων θέσεων (κόμβοι, διασταυρώσεις κ.λπ.).Βασικοί όροι για 
τη σύνταξη μελετών. Μελέτες αναγνώρισης. Προμελέτη οδού. Καθορισμός του άξονα. Ισοκλινής 
γραμμή. Οριστική μελέτη οδού. Ταχύτητα μελέτης. Τριβή. Πέδηση-απόσταση πέδησης. Απόσταση 
στάσης. Απόσταση ορατότητας. Ορατότητα σε οριζόντιες καμπύλες. Χάραξη οδού. Μορφολογία. 
Βασικές έννοιες. Οριζοντιογραφία. Μηκοτομή. Διατομές. Άξονας της οδού. Ευστάθεια οχήματος σε 
κυκλική τροχιά. Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης. Εγκάρσια επίκλιση. Εκλογή ακτίνων. Συναρμογή 
ευθυγραμμίας και κυκλικού τόξου. Κλωθοειδής καμπύλη. Κλιμακούμενη οριογραμμή. Διαπλάτυνση 
οδοστρώματος στις καμπύλες. Τόξα προσαρμογής σε καμπύλες με πολύ μικρή ακτίνα. 
Ανακάμπτοντες ελιγμοί. Μέγιστη-ελάχιστη κλίση σε μηκοτομή. Κρίσιμα μήκη ανωφέρειας. Ταχύτητα 
φορτηγού σε ανωφέρειες-κατωφέρειες. Κοίλες και κυρτές καμπύλες κατακόρυφης προσαρμογής. 

Διαλέξεις 

1 Αντικείμενο της οδοποιίας. Δίκτυα. Τερματικές εγκαταστάσεις. Οδικό δίκτυο. Κατάταξη των οδών.  

2 Ισορροπία οχήματος. Κίνηση οχήματος. Δύναμη και αντιστάσεις στην κίνηση. Μέγιστη ταχύτητα σε 
ανωφέρεια. [Ασκήσεις].  

3 Κυκλοφορία. Διακυμάνσεις κυκλοφοριακών φόρτων. Ταχύτητα και πυκνότητα κυκλοφορίας. Κυκλοφοριακή 
ικανότητα. Επίπεδα εξυπηρέτησης. {Προβολή video για την ικανότητα και τα επίπεδα εξυπηρέτησης}. 
Κυκλοφοριακή ικανότητα συναρτήσει υφισταμένων χαρακτηριστικών. [Άσκηση-Θέμα 1ο εκφώνηση-
παραδοχές]  

4 Κυκλοφοριακή ικανότητα αυτοκινητοδρόμων. Επίλυση αριθμητικών παραδειγμάτων. Επίπεδα 
εξυπηρέτησης. Παρουσίαση της μεθόδου του εγχειριδίου ικανότητας αυτοκινητοδρόμων. Επίλυση 
ασκήσεων. 

5 Υπεραστικές οδοί 2 λωρίδων δύο διευθύνσεων. Κυκλοφοριακή ικανότητα. Επίπεδα εξυπηρέτησης. Επίλυση 
αριθμητικών παραδειγμάτων με τη χρήση πινάκων, μαθηματικών σχέσεων και διαγραμμάτων. Παρουσίαση 
άλλων μεθόδων υπολογισμού (RAL-Q, Κανονισμοί διαμόρφωσης υπεραστικών οδών του Υπ. Δημ. Έργων)  

6 Υπολογισμός και έλεγχος ικανότητας άλλων κατηγοριών οδών και άλλων στοιχείων και διακεκριμένων 
θέσεων (κόμβοι, διασταυρώσεις κ.λπ.). Επίλυση αριθμητικών παραδειγμάτων. 

7 Βασικοί όροι για τη σύνταξη μελετών. Μελέτες αναγνώρισης. Προμελέτη οδού. Καθορισμός του άξονα. 
Ισοκλινής γραμμή. Οριστική μελέτη οδού. Ταχύτητα μελέτης. Τριβή. Πέδηση-απόσταση πέδησης. Απόσταση 
στάσης. Ασκήσεις. 

8 Απόσταση ορατότητας. Λύση ασκήσεων. Εκφώνηση και παραδοχές 2ου θέματος. Ορατότητα σε οριζόντιες 
καμπύλες. 

9 Χάραξη οδού. Μορφολογία. Βασικές έννοιες. Οριζοντιογραφία. Μηκοτομή. Διατομές. [Μεγάλο θέμα – χάραξη 
οδού σε στάδιο προμελέτης] 

10 Άξονας της οδού. Ευστάθεια οχήματος σε Κυκλική τροχιά. Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης. Εγκάρσια επίκλιση. 
Εκλογή ακτίνων. 

11 Συναρμογή ευθυγραμμίας και κυκλικού τόξου. Κλωθοειδής καμπύλη. [Ασκήσεις]. Κλιμακούμενη οριογραμμή. 
[Ασκήσεις]. [3ο Θέμα- Εκφώνηση, παραδοχές]. 
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12 Διαπλάτυνση οδοστρώματος στις καμπύλες. [Ασκήσεις]. Τόξα προσαρμογής σε καμπύλες με πολύ μικρή 
ακτίνα. Ανακάμπτοντες ελιγμοί.  

13 Μέγιστη-ελάχιστη κλίση σε μηκοτομή. Κρίσιμα μήκη ανωφέρειας. Ταχύτητα φορτηγού σε ανωφέρειες-
κατωφέρειες. Κοίλες και κυρτές καμπύλες κατακόρυφης προσαρμογής. [Ασκήσεις] [4ο Θέμα- Εκφώνηση, 
Παραδοχές].  

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 
Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εκπαιδευτικό λογισμικό Η/Υ (π.χ. ψηφιακές διαφάνειες), Εποπτικό 
υλικό (π.χ. βίντεο), ειδικό εργαλείο λογισμικού (π.χ. πρόγραμμα 
ανάλυσης και σχεδιασμού), πλατφόρμες σύγχρονης/ ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης (π.χ. skype/ e-class, webmail) 

• διαφάνειες και ψηφιακές διαφάνειες 

• βίντεο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη 
& ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική Άσκηση, 
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,  κ.λπ.,   

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης, ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 
του ECTS 

• Διαλέξεις (θεωρία, ασκήσεις) 

• Εκπόνηση μελέτης 
(project)/χάραξη υπεραστικής οδού 
σε στάδιο προμελέτης 

• Συγγραφή εργασιών 

• Προβολή βίντεο σχετικών με τα 
θέματα που αναπτύσσονται 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης  

Μέθοδοι αξιολόγησης (Γραπτή Εξέταση: ενδιάμεση / τελική, 
Προφορική Εξέταση, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,  
Άλλη / Άλλες) 

Τελική γραπτή εξέταση (50%). 
Εργασία πεδίου (20%) 
Εκπόνηση μελέτης χάραξης οδού 
(30%) 
 

Προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης προσβάσιμα από τους φοιτητές 
σε: 
Ιστοσελίδα μαθήματος (eclass), ενημέρωση σε διάλεξη 

Τα κριτήρια αξιολόγησης 
παρουσιάζονται σε ενημέρωση σε 
διάλεξη 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Η ανάλυση του φόρτου εργασίας γίνεται σύμφωνα με τον Οδηγός υπολογισμού Πιστωτικών Μονάδων από την 
ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ (http://modip.duth.gr/docs/apologismos_2016-2018.pdf ) 

http://modip.duth.gr/docs/apologismos_2016-2018.pdf
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(1) Παραδόσεις 39

(2) Εργαστήριο* 0

(3) Ενδιάμεσες εργασίες 24

(4) Ενδιάμεσες εξετάσεις 0

(5) Εξέταση 23

(6) Σεμινάρια 0

(7) Ιδιωτική μελέτη 31.2

Σύνολο εξαμηνιαίου φόρτου, 

ώρες
117.2

ECTS (30 Ώρες/ECTS) 4  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(1) 
Παραδόσει

ς  

(2) Εργαστήριο = 
(2.1)*[(2.2)+(2.3)] 

(3) Ενδιάμεσες 
εργασίες= 
(3.1)*(3.2) 

(4) Ενδιάμεσες εξετάσεις = 
(4.1)*(4.2)*(4.3)+(4.4) 

(5) Εξέταση = 
(5.1)*(5.2)+(5.3) 

(6) Σεμινάρια = 
(6.1)*(6.2) 

(7) Ιδιωτική μελέτη 

Θεωρία + 
Ασκήσεις 

(2.1) (2.2) (2.3) (3.1) (3.2) (4.1) (4.2) (4.3) (4.4) (5.1) (5.2) (5.3) (6.1) (6.2) (7.1) (7.2) 

Ώρες 
παρακολο
ύθησης/ 

εβδομάδα 

Αριθμός           
Εργαστη
ριακών 

Ασκήσεω
ν 

Ώρες 
εκτέλεσ

ης 
Εργαστ
ηρίου / 
Άσκησ

η 

Ώρες 
εκπόν
ησης     
Εργ. 

Αναφο
ράς / 
Άσκη

ση 

Αριθμό
ς 

Ενδιάμ
εσων 

εργασι
ών 

Ώρες 
εκπόν
ησης/ 

Ενδιάμ
εση 

Εργασί
α 

Αριθμό
ς 

ενδιάμ
εσων 

εξετάσ
εων  

ημέρες 
προετοι
μασίας 

Ώρες/μέ
ρα 

προετοι
μασίας 

Διάρ
κεια 
(ώρε

ς) 
εξέτα
σης 

Ημέρες 
προετοι
μασίας 

Ώρες / 
ημέρα 

προετοι
μασίας 

Διάρ
κεια 
(ώρε

ς) 
εξέτα
σης 

Αριθμ
ός 

σεμινα
ρίων 

Ώρες 
παρακολο
ύθησης/ 

σεμινάριο 

Συντελεστή
ς φόρτου*** 

(ώρες 
μελέτης / 

ώρες 
παρακολού

θησης) 

Ώρες 
μελέτ
ης / 

εβδο
μάδα 

3,5       4 8     6 4 2     0,7 2 

45,5 0 32  26 0 18,2 

Σύνολο εξαμηνιαίου φόρτου, ώρες 121,7 

                    Εβδομάδες 13 
ECTS (30 Ώρες/ECTS) 

4 
 

 

(1) Παραδόσεις: Ο υπολογισμός του φορτίου αναφέρεται σε ακαδημαϊκό εξάμηνο 13 εβδομάδων και αφορά μόνο θεωρία και ασκήσεις του 
μαθήματος 
(2) Εργαστήριο: Προσμετράται ο αριθμός των σχετικών ασκήσεων με τις ώρες που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους και τις αντίστοιχες ώρες 
συγγραφής των εκθέσεων ανά εργαστηριακή άσκηση 
(3)Ενδιάμεσες εργασίες: Εργασίες που ανατίθενται και είτε είναι απλά προαπαιτούμενες για την τελική εξέταση του μαθήματος ή/και ο βαθμός 
τους συνυπολογίζεται ποσοστιαία στην τελική αξιολόγηση του μαθήματος ή/και αποδίδουν βαθμούς προόδου 
(4)Ενδιάμεσες εξετάσεις: Εξετάσεις που ο βαθμός τους συνυπολογίζεται ποσοστιαία στην τελική αξιολόγηση του μαθήματος 
(5)Τελική εξέταση: Λαμβάνεται υπόψιν ο φόρτος των ωρών και ημερών προετοιμασίας για την εξέταση καθώς και των ωρών που απαιτούνται 
για την ίδια την εξέταση 
(6)Σεμινάρια: Διαλέξεις και παρουσιάσεις που απαιτούν συμμετοχή των φοιτητών, πραγματοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος, 
προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών και είναι προαπαιτούμενο για την τελική εξέταση του μαθήματος ή αποδίδουν κάποιους βαθμούς 
προόδου 
(7)Ιδιωτική μελέτη: Χρόνος μελέτης για την κατανόηση του περιεχομένου των παραδοτέων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (στον χρόνο αυτό 
δεν προσμετράται ο χρόνος προετοιμασίας για οποιαδήποτε εξέταση) 
(7.1) Συντελεστής φόρτου (ώρες μελέτης/ ώρες παρακολούθησης): Καθορίζεται από την διδάσκοντα και αναφέρεται στην ώρα που απαιτείται 
για την μελέτη προκειμένου να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο της ύλης που παρουσιάστηκε σε 1 ώρα διάλεξης 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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• Κολλάρος Γεώργιος Οδοποιία, Ξάνθη 2018. 

• Αποστολέρης Αναστάσιος Οδοποιία Ι – Χαράξεις & Υπολογισμός χωματισμών Θεωρία και πρακτική, 

Αποστολέρης & ΣΙΑ, Ο.Ε. Ιούνιος 2015.  

• Κοφίτσας Ιωάννης Στοιχεία Οδοποιίας, 2009 

• Henning Natzschka Οδοποιία: Σχεδιασμός Και Κατασκευή Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2014 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης 
 

Διδάσκων: Αλέξανδρος Κοκκάλης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

akokkal@civil.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

ΟΧΙ 

Τρόποι εξέτασης: (2) Γραπτή εξέταση/ασκήσεις 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (3) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR BUSINESS. Ο 
σύνδεσμος θα είναι (κατά κανόνα) ο ίδιος στον οποίο διεξάγονταν οι 
παραδόσεις στο e-class. Αν δεν είναι ο ίδιος, ο σύνδεσμος θα αποσταλεί 
στους φοιτητές την παραμονή των εξετάσεων. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην ‘αίθουσα εξέτασης’ μέσω του 
ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να 
συμμετάσχουν. Εάν δεν έχουν ιδρυματικό λογαριασμό, θα πρέπει να 
έχουν προηγηθεί ενέργειές τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος και ο 
Καθηγητής να έχει λάβει σχετικό mail από τη Γραμματεία περί της 
συμμετοχής τους στις εξετάσεις.  
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων η κάμερά τους θα είναι ανοικτή το 
δε μικρόφωνό τους κλειστό, εκτός και αν κληθούν για το αντίθετο. Πριν 
την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την 
ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.  
Θα δοθούν σε κάθε μάθημα 2 ή 3 ασκήσεις διαδοχικά, σε κάθε μια θα 
αναφέρεται ο διαθέσιμος χρόνος.  
Θα ανέβη στο e-class, η 1η άσκηση. Θα παραδοθεί η 1η. Κατόπιν θα 
ανέβη στο e-class τη 2η κλπ. 
Θα υπάρχει δίλεπτο χρονικό παράθυρο παράδοσης κάθε άσκησης.  
Στην παράδοση της 1ης άσκησης θα στείλετε και φωτογραφία της 
φοιτητικής σας ταυτότητας ώστε να φαίνεται φωτογραφία, 
ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ στην 1η σελίδα και ονοματεπώνυμο σε κάθε 
επόμενη σελίδα. 
Η επίλυση της κάθε άσκησης θα γίνει σε δική σας κόλα, χειρόγραφα. Στο 
τέλος θα φωτογραφίσετε την επίλυση με το κινητό σας και θα την 
εισάγεται σε αρχείο doc που στο μεταξύ θα έχετε δημιουργήσει με το 
όνομά σας και τη φοιτητική σας ταυτότητα. Έτσι το doc της 1ης άσκησης 
πχ θα έχει το jpg (ή png) της ταυτότητας σας και, έστω, άλλες 2 σελίδες-
φωτογραφίες επίλυσης, όλα σε ένα αρχείο, το οποίο θα ανεβάσετε στο 
e-class από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. ΠΡΟΣΟΧΗ υπάρχει ο 
κίνδυνος, αν ανεβάσετε 2 αρχεία διαδοχικά, να χαθεί το 1ο και να 
παραμείνει μόνο το 2ο. Αυτό θα είναι  καταστροφικό. Γι αυτό πρέπει να 



 
 

Σελίδα 10 από 10 

 

τα εντάξετε σε ΕΝΑ (1) και μοναδικό αρχείο doc, τόσες φωτογραφίες 
όσες οι σελίδες που θα λύσετε την κάθε άσκηση. ΠΡΟΣΟΧΗ στην 
εστίαση της φωτογράφησης, θολά κείμενα δεν θα διορθωθούν και η 
άσκηση, προφανώς, μηδενίζεται. ΔΕΝ θα γίνει αποδεκτή αποστολή σε 
αρχείο excel ούτε σε zip.  
Η παράδοση θα θεωρηθεί έγκυρη μόνο ανεβάζοντας το (οποιοδήποτε: 
doc, jpg, pdf, png) αρχείο στο e-class. Εναλλακτικά, σε περίπτωση 
δυσκολιών, μπορείτε να στείλετε την επίλυση ΑΠΟ το πανεπιστημιακό 

σας mail (…@civil.duth.gr) στο akokkal@civil.duth.gr 
Σε κάθε mail φαίνεται ο χρόνος αποστολής, προσοχή διότι καθυστέρηση 
ακυρώνει την άσκηση. 
Η κάθε άσκηση θα έχει δεδομένο/α εξαρτώμενο/α από το ΑΦΜ σας,  
Οποιοδήποτε ‘λάθος’ (πχ στο mail αποστολής, στα δεδομένα λόγω 
αβλεψίας στον ΑΦΜ, σε εκπρόθεσμη αποστολή) θα σημαίνουν 
μηδενισμό της άσκησης.  

 

(1) Συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

(2) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

➢ γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
➢ γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(3) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: ο χρόνος παράδοσης (π.χ. την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου) και το 

μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ 

Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την 

υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), ο 

τρόπος αποστολής του υπερσυνδέσμου, η διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων 

ότι πρέπει να αναφερθεί.  

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των 

απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι 

με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 
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