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Στόχοι 

• Σπουδές 

• Έρευνα 

• Ζωή στη Σχολή 

• Συμμετοχικότητα – Συνεργασία 

• Ακαδημαϊκές λειτουργίες – εναρμονισμένες 
με: 

– Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 

– Την ακαδημαϊκή δεοντολογία και το ακαδημαϊκό 
ήθος 



Φοιτητική εκπροσώπηση 
• Νόμιμη εκπροσώπηση στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων (σύνολο 15) 

– Από 5 στους Τομείς Δομοστατικής και Υδατικών Πόρων 
– 3 στον Τομέα Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής 
– 2 στον Τομέα Γεωτεχνικής 

• Φοιτητική συμμετοχή σε Επιτροπές της Σχολής 
– 2 στη Συντονιστική Επιτροπή 
– 2 στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών 
– 1 στην Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων 

• Όταν συσταθεί η Κοσμητεία:  
– κοσμήτορας, 3 καθηγητές, 1 φοιτητής χωρίς ψήφο 

• Δεν υπάρχει φοιτητική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της Σχολής. Όμως, 
οι 15 εκπρόσωποι στους Τομείς θα προσκαλούνται με δικαίωμα λόγου στην 
αρχή των ΓΣ:  
– όταν συζητούνται φοιτητικά θέματα 
– όταν οι ίδιοι θέτουν ζητήματα για συζήτηση με γραπτές προτάσεις 



Παράλληλοι δίαυλοι επικοινωνίας και 
συνεργασίας φοιτητών-καθηγητών 

• Ανοιχτές συναντήσεις φοιτητών-καθηγητών (όπως η σημερινή) 
• Συναντήσεις του κοσμήτορα με το ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου 
• Συναντήσεις του κοσμήτορα με ομάδες φοιτητών 
• Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων 

– Δ. Κουτσογιάννης (Συντονιστής) 
– Ν. Λαγαρός (υπεύθυνος προγραμμάτων μαθημάτων και εξετάσεων) 
– Ν. Μαμάσης (υπεύθυνος φοιτητικών θεμάτων) 
– Μ. Πανταζίδου (υπεύθυνη συλλογής στοιχείων για τα μαθήματα) 

• Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Αισθητικής Περιβάλλοντος 
– Μ. Παπαδρακάκης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στη Συγκλητική 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) 
– Κ. Σπηλιόπουλος (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής 

εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) 
– Δ. Κουτσογιάννης 
– Π. Παπανικολάου 
– Ι. Τζουβαδάκης 

 



Ερωτήματα: Σπουδές 

• Είμαστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των 
σπουδών; 
– Τι είναι αυτό που μας ικανοποιεί και θέλουμε να το 

αναδείξουμε; 
– Τι είναι αυτό που μας προβληματίζει και θέλουμε να το 

αλλάξουμε; 

• Είμαστε ικανοποιημένοι από την οργάνωση των 
σπουδών; 

• Τι θα βοηθούσε στη σύγκλιση προγραμματισμού των 
σπουδών και πραγματικότητας; 

• Πόσο έτοιμοι είμαστε να αναλαμβάνουμε τις 
συνέπειες και τις ευθύνες για ενέργειες που 
αποδομούν τον προγραμματισμό της Σχολής;  



Ερωτήματα: Ζωή στη Σχολή  
• Τι επιδιώκει η συμμετοχή μας σε οργανισμούς και παρατάξεις; 

– Αποκόμιση προσωπικών και παραταξιακών οφελών; 
– Βελτίωση της Σχολής, του Ιδρύματος, της χώρας; 

• Ποιες είναι οι ευθύνες μας για το υποβαθμισμένο περιβάλλον στο 
οποίο ζούμε; 
– Όταν αποχωρούμε από μια αίθουσα διδασκαλίας την αφήνουμε στην 

κατάσταση που τη βρήκαμε; 
– Όταν έχουμε μαζικές εκδηλώσεις σε χώρους της Σχολής (π.χ. 

φοιτητικές εκδηλώσεις), φροντίζουμε να μην υπάρξουν ζημιές; Αν 
υπάρξουν, ποιος πληρώνει τις ζημιές; 

– Είναι τα διδακτήρια μέρος για αφισοκόλληση και «τοιχογραφίες»; 

• Είμαστε ικανοποιημένοι από τις παρούσες συνθήκες ζωής ή 
θέλουμε καλύτερες; 
– Αν θέλουμε, μπορούμε να συμβάλουμε οι ίδιοι; 
– Μπορούν οι φοιτητικές παρατάξεις να αλλάξουν ρόλο, ώστε να 

συμβάλλουν στην αναβάθμιση των χώρων μας αντί στην 
υποβάθμιση; 

 


