Έκθεση Απολογισμού τού Κοσμητορα
της Σχολης Πολιτικών Μηχανικών
Ακαδημαικο Έτος 2014-15
(Συντάσσεται και υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση της Σχολής σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.
5 του Ν. 4009/2011)

1 Εξωτερικές συνθήκες
Οι γενικές πολιτικο-κοινωνικές συνθήκες στη χώρα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ήταν έντονα
μεταβαλλόμενες. Οι μεταβολές, η αβεβαιότητα και τα προβλήματα που ανέκυψαν επηρέασαν και
τη Σχολή. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, με κορμό τον Ν. 4009/2011, παρέμεινε ατελές και
δυσλειτουργικό αφού το ΕΜΠ δεν απέκτησε τον προβλεπόμενο από τον νόμο Οργανισμό και
Εσωτερικό Κανονισμό. Ήδη από τις αρχές του 2015 η νέα κυβέρνηση εξήγγειλε ουσιώδεις
μεταβολές στο νομικό πλαίσιο που κατέστησαν άσκοπη την σύνταξη των εν λόγω κειμένων στο
πλαίσιο του ισχύοντος νόμου. Όμως, ενώ κυκλοφόρησαν διάφορες εκδοχές ενός νομοσχεδίου, νέος
νόμος δεν έχει ψηφισθεί ακόμη, με αποτέλεσμα η αβεβαιότητα να παρατείνεται και κατά το νέο
ακαδημαϊκό έτος.
Παλιότερες επιμέρους πολιτικές επιλογές και θεσμικές ρυθμίσεις επηρέασαν επίσης αρνητικά τη
Σχολή, με αποκορύφωμα τις διατάξεις για μαζικές μεταφορές θέσης (μετεγγραφές) που είχαν
συνέπεια τον διπλασιασμό των νεοεισαχθέντων φοιτητών, με αρνητική επίπτωση στις σπουδές. Ήδη
αυτές οι ρυθμίσεις έχουν ακυρωθεί και οι νέες που τις αντικαθιστούν είναι πιο εύλογες και
λειτουργικές.

2 Εσωτερικές συνθήκες
Το ακαδημαϊκό έτος ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο χωρίς αποκλίσεις σε
κανένα από τα δύο εξάμηνα, παρά τα γενικότερα σημαντικά προβλήματα.

3 Διοίκηση και θεσμικά θέματα
Η διοίκηση της Σχολής βασίστηκε στο παραδοσιακό μοντέλο όπου όλα τα σοβαρά θέματα (και
αρκετά μη σοβαρά, όταν υπάρχουν τυπικοί λόγοι) συζητούνται και αποφασίζονται από τη Γενική
Συνέλευση. Ο θεσμός της (πενταμελούς) κοσμητείας που προβλέπεται από τον Ν. 4009/2011 δεν
τέθηκε σε εφαρμογή. Η Σχολή, διά της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων της, μελέτησε προτάσεις για
τον τρόπο εκλογής και λειτουργίας της κοσμητείας, οι οποίες όμως τελικώς δεν προωθήθηκαν εν
αναμονή του νέου νόμου που προβλέπει διαφορετική δομή της κοσμητείας (ανάλογη του παλιού
Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής).
Επίσης, Επιτροπές της Σχολής κατάρτισαν τα εξής σχέδια θεσμικού χαρακτήρα:
1. Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής (Επιτροπή
Θεσμικών Θεμάτων).

2. Εισήγηση για το ρόλο των μελών Ε.Ε.Π/ Ε.ΔΙ.Π/ Ε.Τ.Ε.Π, Ομότιμων Καθηγητών, Υποψηφίων
Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων του ΕΜΠ στην εκπαίδευση και την έρευνα (Επιτροπή
Θεσμικών Θεμάτων).
3. Εισήγηση για τα κριτήρια εκλογής καθηγητών στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (ad hoc
Ομάδα Εργασίας για το υπόψη θέμα).
4. Εισήγηση για το μέλλον του Τομέα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (ad
hoc Ομάδα Εργασίας για το υπόψη θέμα).
Για τα τρία πρώτα θέματα ξεκίνησε διαβούλευση επί των εισηγήσεων (με αρκετές διαφωνίες), αλλά
δεν ολοκληρώθηκε εν αναμονή του νέου νόμου που θα απαιτήσει αναδιατυπώσεις.
Το τέταρτο θέμα ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση και πλήρη υλοποίηση της Εισήγησης της
Επιτροπής που περιλαμβάνει τρία στοιχεία: (α) διατήρηση του Τομέα Προγραμματισμού &
Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, (β) άσκηση της διοίκησης του Τομέα από τη Γενική Συνέλευση της
Σχολής και τον Κοσμήτορα, (γ) δημιουργία ομάδας πλαισίωσης του Τομέα που περιλαμβάνει και
μέλη ΔΕΠ από άλλους Τομείς και από άλλες Σχολές.
Επιπλέον έγινε προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών έγκρισης ερευνητικών προγραμμάτων
(με εισήγηση της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων), η οποία όμως προσέκρουσε σε τυπικές
απαιτήσεις από πλευράς Επιτροπής Ερευνών. Τέλος έγινε προσπάθεια επίσπευσης των διαδικασιών
έναρξης εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.

4 Επιτροπές
Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία των Επιτροπών της Σχολής (βλ.
http://www.civil.ntua.gr/info/committees/), οι οποίες συνέβαλαν αποφασιστικά στο έργο της
Σχολής (βλ. άλλα εδάφια). Στο σύνολο των καθιερωμένων Επιτροπών προστέθηκαν η Συντονιστική
Επιτροπή με σύνθεση παρόμοια με αυτή του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου και η Επιτροπή
Σπουδαστικών Θεμάτων που ανέλαβε πολλές πρωτοβουλίες. Επίσης προστέθηκαν οι δύο ad hoc
Ομάδες Εργασίας που προαναφέρθηκαν.

5 Θέματα προσωπικού
Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ μειώνεται συνεχώς λόγω των συνταξιοδοτήσεων που εδώ και πέντε
χρόνια δεν συνοδεύτηκαν από ανάκτηση των θέσεων. Συγκεκριμένα, στην αρχή του 2014-15
επιστράφηκαν από το Υπουργείο Παιδείας όλες οι προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ της Σχολής. Εξ άλλου, ο
κλάδος ΕΔΠ τείνει να εκλείψει μετά τις συνταξιοδοτήσεις των μελών του. Συνολικά, τα τελευταία
χρόνια έχουν συνταξιοδοτηθεί 47 μέλη ΔΕΠ και ΕΔΠ των οποίων οι θέσεις δεν έχουν ανακτηθεί. Το
προσωπικό του νέου κλάδου ΕΔΙΠ της Σχολής αριθμεί πολύ λίγα μέλη (14).
Στα θετικά του έτους συγκαταλέγονται ο διορισμός δύο Λεκτόρων και ενός Επίκουρου Καθηγητή
καθώς και η πρόσληψη ενός διδάσκοντα του ΠΔ 407 και 5 πανεπιστημιακών υποτρόφων, μερικής
απασχόλησης. Παρόλο που η Σχολή επέσπευσε τις διαδικασίες για τις τελευταίες προσλήψεις,
καθυστερήσεις στη διευκρίνιση του πλαισίου των προσλήψεων δεν επέτρεψαν την πλήρη
αξιοποίηση τους στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Το διοικητικό προσωπικό της Σχολής ήταν εξαιρετικά μειωμένο στη διάρκεια του διαρρεύσαντος
ακαδημαϊκού έτους, αφού μόνο στο τέλος του επαναπροσλήφθηκαν οι υπάλληλοι που τελούσαν σε
καθεστώς διαθεσιμότητας, ενώ προηγουμένως μόνο λίγοι από αυτούς είχαν δεχθεί να εργαστούν
με πρόσθετη οικονομική ενίσχυση της Σχολής. Μετά την επιστροφή και (περιορισμένη)
ανακατανομή των υπαλλήλων αυτών, όλοι οι Τομείς και τα Εργαστήρια (με προσωρινή εξαίρεση
ενός) διαθέτουν έναν τουλάχιστον διοικητικό υπάλληλο.
Η Γραμματεία της Σχολής λειτούργησε με πολύ μειωμένο προσωπικό, ενώ εξακολουθούν να
υπάρχουν ορισμένα κενά. Όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι, με την επαγγελματικότητα και το
φιλότιμο του υπάρχοντος προσωπικού, οι διοικητικές λειτουργίες της Σχολής επιτελέστηκαν.
Αναπόφευκτα, σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν καθυστερήσεις —για παράδειγμα σε ορισμένες
εκλογές (εξελίξεις) μελών ΔΕΠ δεν υπήρξε η ταχύτητα που θα επιθυμούσαμε. Στο τελευταίο θέμα,
υπήρξαν και άλλες αιτίες καθυστέρησης που συνδέονται με τα μητρώα καθηγητών/αξιολογητών και
το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Γενικά, το σύστημα των εκλογών με επταμελείς επιτροπές έχει κριθεί από
πολλούς ως προβληματικό, αλλά πάντως το νέο νομοσχέδιο που προαναφέρθηκε προβλέπει την
επαναφορά των εκλεκτορικών σωμάτων.

6 Φοιτητική συμμετοχή
Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, δεν προβλέπεται η συμμετοχή φοιτητών στη Γενική Συνέλευση της
Σχολής. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των φοιτητών που νόμιμα συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις
των Τομέων ενημερώνονταν και κατά περίπτωση καλούνταν σε διάφορα θέματα με δικαίωμα
λόγου. Επίσης, υπήρξαν εκδηλώσεις ενημέρωσης-συζήτησης των φοιτητών με πρόσκληση του
κοσμήτορα. Γενικά υπήρξε κλίμα συνεννόησης, αλλά συνέβησαν και άσχημα επεισόδια, με
κυριότερα τη βίαιη διακοπή Γενικής Συνέλευσης από απρόσκλητους φοιτητές (11-11-2014), την
παρεμπόδιση – ματαίωση προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης με θέμα το Πρόγραμμα
Σπουδών (17-03-2015) και την κατάληψη του γραφείου του κοσμήτορα για αρκετές ημέρες.
Στα θετικά συγκαταλέγεται η, σχετικά περιορισμένη αλλά πολύ χρήσιμη, συμμετοχή φοιτητών στην
αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών και των στόχων αλλαγής του, η οποία έγινε με ευθύνη της
Επιτροπής Σπουδαστικών Θεμάτων της Σχολής, καθώς και η συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των
μαθημάτων και διδασκόντων που έγινε με ευθύνη της κεντρικής διοίκησης (ΜΟΔΙΠ) του ΕΜΠ. Παρά
την περιορισμένη συμμετοχή στο χειμερινό εξάμηνο (και εξαιρετικά περιορισμένη στο εαρινό) έγινε
προσπάθεια, από πλευράς κοσμήτορα, επεξεργασίας των αποτελεσμάτων και εξαγωγής κάποιων
συμπερασμάτων, και ανακοινώθηκαν όσα από αυτά δεν προσκρούουν στην κανόνα της
εμπιστευτικότητας.

7 Πρόγραμμα Σπουδών
Από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους η Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Προπτυχιακών Σπουδών, αποφάσισε την αναδιάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών με τους
ακόλουθους στόχους, που είναι συμβατοί τόσο με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Σχολής,
όσο και με τη στρατηγική του ΕΜΠ:


Περιορισμός του αριθμού των μαθημάτων σε 54 και των ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα
σε 24 σε όλα τα εξάμηνα.



Διεύρυνση του περιεχομένου των σπουδών με ουσιαστική επέκταση της διδασκόμενης ύλης
σε τρέχοντα αντικείμενα αιχμής.



Διατήρηση του ενιαίου πτυχίου με εμβάθυνση σε μία κατεύθυνση αλλά και διασφάλιση του
αναγκαίου εύρους με την κάλυψη όλων των πεδίων του Πολιτικού Μηχανικού.



Διατήρηση του συμπαγούς πενταετούς κύκλου σπουδών και ταυτόχρονη απονομή
διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (με κατοχύρωση του τελευταίου).

Η Επιτροπή επεξεργάστηκε στη συνέχεια συγκεκριμένη πρόταση που υλοποιούσε τους παραπάνω
στόχους, η οποία τέθηκε σε ανοιχτή διαβούλευση. Όπως προαναφέρθηκε ομάδα φοιτητών
παρεμπόδισε βίαια τη Γενική Συνέλευση για τη συζήτηση της πρότασης. Τελικώς πραγματοποιήθηκε
άτυπη συζήτηση όπου οι περισσότεροι ομιλητές εξέφρασαν σκεπτικισμό ως προς την πρόταση, που
αποτέλεσε ένδειξη ότι η εισήγηση δεν είχε ωριμάσει σε βαθμό που να επιτρέπει τη λήψη
απόφασης. Δεδομένου ότι το χρονικό πλαίσιο δεν επέτρεπε περαιτέρω επεξεργασίες και νέα
εναλλακτικά σχέδια για άμεση εφαρμογή, μεταθέσαμε την περαιτέρω επεξεργασία για το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος με την επισήμανση ότι δεν πρέπει να χαθεί η δυναμική που αποκτήθηκε.
Ωστόσο έγιναν σποραδικές μεταβολές στο υφιστάμενο πρόγραμμα, με κυριότερη την ομαδοποίηση
των υφιστάμενων μαθημάτων επιλογής, η οποία επιτρέπει το «νοικοκύρεμα» του ωρολογίου
προγράμματος σε τρόπο ώστε να γίνει πιο συνεκτικό με μικρότερη χρονική έκταση και περιορισμό
των κενών ωρών (ανάμεσα σε μαθήματα) για τους φοιτητές.

8 Ηλεκτρονικά μέσα
Η Σχολή διαθέτει από χρόνια οργανωμένο ιστότοπο που ενημερώνεται καθημερινά παρέχοντας
πολύ καλή πληροφόρηση στους φοιτητές και το προσωπικό. Επιπλέον, δημιουργήθηκε
ηλεκτρονικός χώρος διαβούλευσης της Σχολής με δυνατότητα ανάρτησης εισηγήσεων και
σχολιασμού, προσφέροντας δύο δυνατότητες:


Ανοιχτή διαβούλευση της Σχολής, όπου η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε κάθε
ενδιαφερόμενο: http://www.civil.ntua.gr/civilgs/.



Forum της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, όπου πρόσβαση έχουν τα μέλη της ΓΣ
(συγκεκριμένα έχουν εγγραφεί 47 μέλη): http://www.civil.ntua.gr/civilgs/?page_id=4.

Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρέμεινε ο δημοφιλέστερος τρόπος
επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων. (Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο αριθμός ηλεκτρονικών
μηνυμάτων που αφορούσαν θέματα της Σχολής και είχαν παραλήπτη και αποστολέα τον κοσμήτορα
φτάνει τα 3183 και 1734, αντίστοιχα).
Επίσης χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας «Ζευς» του ΕΔΕΤ για τις ανάγκες
της Σχολής σε δύο περιπτώσεις.


Για την λήψη απόφασης σε θέματα της ΓΣ της που διακόπηκε βίαια (11-11-2014) με τη
συμμετοχή 37 μελών της ΓΣ (σημειώνεται ότι αρκετοί συνάδελφοι διαφώνησαν με τη χρήση
του εν λόγω μέσου).



Για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους φοιτητές σχετικά με το Πρόγραμμα
Σπουδών με τη συμμετοχή 205 φοιτητών.

Επιπλέον, επεκτάθηκε η βάση πληροφόρησης που παρέχεται από τις ιστοσελίδες της Σχολής με τις
ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών:


Γενική Συνέλευση (http://www.civil.ntua.gr/info/Gs&ds/), όπου αναρτώνται οι προσκλήσεις
και τα συνημμένα των συνεδριάσεων της ΓΣ και ακολούθως η συνοπτική περιγραφή των
θεμάτων και των αποφάσεων κάθε συνεδρίασης.



Επιτροπές της Σχολής (http://www.civil.ntua.gr/info/committees/) όπου δίνεται η σύνθεση
όλων των Επιτροπών της Σχολής.



Ιστορικό Αρχείο (http://www.civil.ntua.gr/info/general-info/history/) όπου αναρτώνται
στοιχεία σχετικά με τα ακόλουθα: (α) Ιστορικό Αρχείο Καθηγητών Σχολής, (β) Ιστορικό
Αρχείο Διοίκησης Σχολής, (γ) Στατιστικά Στοιχεία Αποφοιτήσεων, (δ) Ιστορικό Αρχείο
Διδακτόρων, (ε) Ιστορικά Έγγραφα. Ως τώρα έχουν ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί
περιορισμένα στοιχεία και απαιτείται αρκετή εργασία για την ολοκλήρωση.



Ανακοινώσεις Κοσμήτορα (http://www.civil.ntua.gr/news/Dean/) όπου αναρτώνται: (α)
ανακοινώσεις σχετικά με διακρίσεις μελών και φοιτητών της Σχολής, (β) ειδικές
ανακοινώσεις ή σχόλια σχετικά με ενδιαφέροντα θέματα της Σχολής ή τη διοργάνωση
εκδηλώσεων και (γ) χαιρετισμοί και ομιλίες του Κοσμήτορα σε εκδηλώσεις.



Διεύρυνση της βάσης πληροφοριών για το προσωπικό της Σχολής με χρήση φωτογραφιών
(http://www.civil.ntua.gr/staff/).

Στα ηλεκτρονικά μέσα της Σχολής προστέθηκαν:


Η χρήση της υπηρεσίας Google Drive για τη συνεργασία μελών της Σχολής στη διαχείριση
πληροφοριών (π.χ. Πρόγραμμα Σπουδών, Αναθέσεις διδασκαλίας κ.ά.)



Η ανάπτυξη λογισμικού για την υποστήριξη της έκδοσης του ωρολογίου προγράμματος της
Σχολής. (Επισημαίνεται ωστόσο ότι η χρήση του λογισμικού αυτού υπήρξε αντικείμενο
κριτικής).

Τέλος, η Γραμματεία της Σχολής έχει εγκαταστήσει την υποδομή για την υλοποίηση του νέου
ηλεκτρονικού πρωτόκολλου που έχει αναπτυχθεί με ευθύνη της κεντρικής διοίκησης και θα
επιτρέψει την ψηφιακή διαχείριση του συνόλου των εγγράφων που διακινούνται στο Ίδρυμα,
αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο διακίνησης και διαχείρισης των εγγράφων.

9 Οικονομικά θέματα
Η κρατική χρηματοδότηση (129 736 €) υπήρξε φέτος περαιτέρω μειωμένη κατά 34% σε σχέση με το
2014 ή 67% σε σχέση με το 2012 και 90% σε σχέση με το 2009 (1 233 148 €). Για το οικονομικό έτος
που διανύουμε η χρηματοδότηση παραμένει εικονική καθώς τα διατιθέμενα ποσά δεν έχουν ακόμα
πιστωθεί στους λογαριασμούς του Ιδρύματος, που αντεπεξέρχεται στις έως τώρα υποχρεώσεις του
από τα αποθεματικά του.
Στις δύσκολη αυτή συγκυρία η Σχολή μας είναι σε θέση να καλύπτει μόνο τις στοιχειώδεις
λειτουργικές ανάγκες της, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο.
Ειδικότερα, τα ποσά που προέρχονται από τον Ειδικό Λογαριασμό (επιστροφές κτλ.) διατέθηκαν για
την κάλυψη των ελλείψεων σε διοικητικό προσωπικό (λόγω της διαθεσιμότητας). Επιδίωξή μας
είναι η κακή χρηματοδότηση να μην επηρεάσει, όσο αυτό είναι δυνατό, το παρεχόμενο επίπεδο

σπουδών και έρευνας της Σχολής μας. Έτσι, έγινε δυνατή η στοιχειώδης οικονομική ενίσχυση των
υποψηφίων διδακτόρων που επικουρούν στη διδασκαλία καθώς και η μερική κάλυψη των εξόδων
εκπαιδευτικών εκδρομών εσωτερικού. Ωστόσο, έχει σχεδόν σταματήσει η ενίσχυση μελών ΔΕΠ κτλ.
για συμμετοχή τους σε συνέδρια και άλλες επιστημονικές διαδικασίες.
Για το τρέχον οικονομικό έτος η Σχολή εργάζεται για να υπάρξει απορρόφηση όσο το δυνατόν
μεγαλύτερου μέρους των διατεθεισών πιστώσεων. Οι συγκεχυμένες διαδικασίες, η τεράστια
γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις από την πλευρά του Υπουργείου προσθέτουν βαθμούς
δυσκολίας στο έργο αυτό.
Στις προγραμματισμένες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται (α) η εγκατάσταση νέων σύγχρονων
προβολικών συστημάτων στα αμφιθέατρα της Σχολής και στην αίθουσα Τελετών καθώς και η
συντήρηση και εγκατάσταση νέων σε αίθουσες διδασκαλίας, (β) η προμήθεια νέων συστημάτων
πληροφορικής για τις ανάγκες της Σχολής και η σταδιακή αναβάθμιση του ενός P/C Lab της Σχολής,
(γ) οι προμήθειες επιστημονικού εξοπλισμού για τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες των
εργαστηρίων της Σχολής καθώς και οι απαραίτητες συντηρήσεις και επισκευές επιστημονικών
οργάνων των εργαστηρίων, (δ) οι αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις κατά ISO ενός αριθμού
εργαστηρίων της Σχολής.

10 Υποδομές και εγκαταστάσεις της Σχολής
Ιδιαίτερα προβληματική έχει γίνει η συντήρηση των κτηριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων
της Σχολής, ενώ η εξωτερική εικόνα των κτηρίων είναι κακή. Οι επανειλημμένες διαρρήξεις και
κλοπές κτηρίων της Σχολής έχουν καταστεί μάστιγα. Στους κύριους λόγους για τα προβλήματα αυτά
περιλαμβάνεται η κακή οικονομική κατάσταση του Ιδρύματος, χωρίς να εξαιρούνται και τα
προβλήματα που δημιούργησε η ελλιπής φύλαξη και η ουσιαστική διάλυση της Πολυδύναμης
Μονάδας λόγω έλλειψης προσωπικού.
Ήδη μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (10-7-2015, θέμα «Αναδιάρθρωση
Λειτουργιών Πολυδύναμων Μονάδων») προχωρήσαμε στη συγκρότηση της «Επιτροπής
Υποστήριξης της Λειτουργίας και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών», η οποία έχει αρχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά και αναμένεται να βελτιώσει την
κατάσταση.

11 Εργαστήρια
Τα εργαστήρια της Σχολής αποτελούν ουσιαστικές ακαδημαϊκές μονάδες που προσφέρουν
σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Κατά το διαρρεύσαν έτος η χρηματοδότηση των
εργαστηρίων ήταν εξαιρετικά ελλειμματική και τα περισσότερα μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν μόνο
χάρη σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Τέσσερα από τα εργαστήρια έλαβαν
ικανοποιητική χρηματοδότηση για νέο εξοπλισμό (συνολικά 497 900 €) από το πρόγραμμα ΠΕΠ της
Αττικής. Το θέμα της ασφάλειας των εργαστηρίων αντιμετωπίστηκε συστηματικά και ορίστηκαν
υπεύθυνοι ασφάλειας για όλα τα εργαστήρια, οι οποίοι συνέταξαν πίνακες αξιολόγησης των
κινδύνων εργασίας σε αυτά.

12 Επαγγελματικά θέματα του κλάδου
Με διακηρυγμένο στόχο το άνοιγμα του επαγγέλματος του μηχανικού, σύμφωνα με μνημονιακές
δεσμεύσεις, διάφοροι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του ΤΕΕ, και επιτροπές επεξεργάστηκαν
σχέδια, τα οποία, σε ότι αφορά το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού, κινούνταν αντίθετα στη
κατεύθυνση διεύρυνσης της ανταγωνιστικότητας, περιορίζοντας ουσιαστικά το επαγγελματικό
πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού. Η Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων της Σχολής, σε συνεργασία
με τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, με διάφορες παρεμβάσεις, έγγραφα και
παραστάσεις αντιτάχθηκε στα υπόψη σχέδια. Προς το παρόν φαίνεται να αποσοβήθηκε ο κίνδυνος
αλλά απαιτείται εγρήγορση.

13 Παρουσία της Σχολής στην Ελλάδα και διεθνώς
Αρκετά μέλη ΔΕΠ και φοιτητές της Σχολής έλαβαν σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα και το
εξωτερικό (έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα http://www.civil.ntua.gr/news/Dean/). Η κατάταξη
των πανεπιστημίων κατά θεματική περιοχή από τον Οργανισμό QS το 2015 ανέδειξε για τρίτη
συνεχή χρονιά τις υψηλές επιδόσεις της Σχολής, δίνοντάς της την περίοπτη 29η θέση παγκοσμίως
και την 8η στην Ευρώπη.
Καμιά άλλη Σχολή της χώρας δεν έχει τόσο καλές επιδόσεις. Το θέμα προβλήθηκε και από τα μέσα
ενημέρωσης της χώρας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων έδειξαν υποχώρηση
της Σχολής στις προτιμήσεις των άριστων υποψηφίων. Αυτή η αρνητική εξέλιξη μπορεί να θεωρηθεί
ως ευκαιρία για να προσεγγίσουμε ορθότερα και αποτελεσματικότερα σημαντικά ζητήματα που
αφορούν το προφίλ της Σχολής (ειδικότερα του Προγράμματος Σπουδών) και των αποφοίτων της.
Η συνέχιση της συνεργασίας της Σχολής με άλλες ευρωπαϊκές Σχολές επ’ ωφελεία των φοιτητών της
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus εξασφαλίστηκε με την υιοθέτηση του συστήματος ECTS,
με απόφαση της ΓΣ, η οποία παράλληλα διασφαλίζει ότι αναγνώριση ECTS γίνεται μόνο από και
προς τα Ιδρύματα για τα οποία υπάρχει έγκριση διμερούς συμφωνίας από τη ΓΣ της Σχολής.
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