
Συνοπτικό πρακτικό της Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής 
της Σχολής (1/3/2016) 

1. Η Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ πραγματοποιήθηκε 

στη 1/3/2016 ώρα 15:30 στην Αίθουσα Συσκέψεων της Σχολής και συγκλήθηκε μετά από πρόσκληση του 

Κοσμήτορα από 25/2/2016. Προσκεκλημένα ήταν και τα μέλη των Επιτροπών Προπτυχιακών Σπουδών 

και Σπουδαστικών Θεμάτων, τα οποία προηγουμένως (14:30) είχαν συνεδριάσει από κοινού με τη 

Συντονιστική Επιτροπή στην ίδια αίθουσα. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η συζήτηση-ανάλυση της 

εμπειρίας από την προηγούμενη συνεδρίαση της ΓΣ (23/2/2016)* και η αξιοποίηση της ώστε να 

αποφευχθούν παρόμοιες αρνητικές καταστάσεις στο μέλλον.  

2. Παρόντα μέλη της ΣΕ ήταν: 

Δ. Κουτσογιάννης (Κοσμήτορας) 

Ι. Ψυχάρης (Διευθυντής ΤΔ), Δ. Μαμάης (Διευθυντής ΤΥΠΠΕΡ), Ι.Π. Παντουβάκης  

Α. Παπαηλιού, Μ. Οικονόμου (Εκπρόσωποι της Γραμματείας) 

Α. Κορομηλάς (Εκπρόσωπος φοιτητών) 

3. Απόντες ήταν: 

Γ. Γιαννής (Διευθυντής ΤΜΣΥ), Μ. Καββαδάς (Διευθυντής ΤΓ), Ι. Μουστάκης (Εκπρ. φοιτητών) 

4. Από τους προσκεκλημένους παρευρέθηκαν:  

Ι. Βάγιας (Συντονιστής ΕΠΣ) 

Π. Παπανικολάου, Π. Ψαράκη – Καλουπτσίδη, Ν. Λαγαρός (Μέλη ΕΠΣ) 

Ν. Μαμάσης, Μ. Πανταζίδου (Μέλη ΕΣΘ) 

Γ. Πουλιάσης, Ι. Φρούσσος (Εκπρόσωποι φοιτητών, Μέλη ΕΠΣ) 

6. Ο Κοσμήτορας παρουσίασε κείμενο προσωπικών θέσεων σχετικών με τα πρόσφατα προβλήματα στη 

Σχολή (καταλήψεις, χρήση βίας), το οποίο επισυνάπτεται. Πρότεινε ότι η Σχολή χρειάζεται να 

συμφωνήσει ένα κείμενο αρχών, εν είδει «κοινωνικού συμβολαίου», το οποίο θα τεθεί προς ψήφιση και 

στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και στον Φοιτητικό Σύλλογο.  

6. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων για τις ιστορικές εξελίξεις, με άξονα τα πρόσφατα προβλήματα, 

αλλά με στόχο την εξάλειψη ανάλογων προβλημάτων στο μέλλον. Σημαντική συμβολή σε αυτό θα έχει ο 

αλληλοσεβασμός φοιτητών – καθηγητών, και η ανάπτυξη αποδοτικών διαύλων επικοινωνίας ανάμεσά 

τους. 

7. Τα ακόλουθα σημεία έγιναν ομόφωνα αποδεκτά από όλους τους παρόντες, μέλη της ΣΕ και 

προσκεκλημένους. 

α. Η άσκηση βίας είναι ασύμβατη με την έννοια του πανεπιστημίου και τον θεσμό του ασύλου με τον 

οποίο το πανεπιστήμιο συναρτάται. Η βία δεν είναι ανεκτή στο πανεπιστήμιο, απ’ όπου και αν 

προέρχεται.† 

β. Η κατάληψη αποτελεί μορφή βίας, όπως βέβαια και η λεκτική βία, η παρεμπόδιση εισόδου ή εξόδου 

και οι συμπλοκές. 

γ. Η διοίκηση της Σχολής δεσμεύεται ότι οι αποφάσεις του Φοιτητικού Συλλόγου θα φέρονται προς 

συζήτηση και στη ΓΣ της Σχολής (εφόσον ζητείται), και ότι θα καλούνται οι θεσμικοί εκπρόσωποι των 

φοιτητών να τις παρουσιάσουν. Αυτονόητα, αυτό δεν σημαίνει ότι προδικάζεται η απόφαση της ΓΣ, κάθε 

μέλος της οποίας ελεύθερα διαμορφώνει την άποψή του και αποφασίζει για την ψήφο του.  

δ. Κάθε απώλεια διδακτικών ωρών συνεπάγεται την ανάληψη ευθυνών και συνεπειών από τους 

αντικειμενικά υπεύθυνους. Για την αποκατάσταση τυχόν απωλειών και για να θεωρείται ένα μάθημα ως 

διδαχθέν, θα πρέπει εντός του ακαδημαϊκού ημερολογίου, να εξασφαλίζονται 13 εβδομάδες 

διδασκαλίας. 

                                                             
*
 Σχετικά στοιχεία περιέχονται σε επισυναπτόμενο κείμενο του Ν. Μαμάση που αναφέρει την προσωπική 

εμπειρία του στην τελευταία ΓΣ και τις σκέψεις του για το πρόβλημα της βίας στο χώρο της Σχολής. 
†
 Ο Γ. Πουλιάσης θεωρεί ότι θα πρέπει να οριστεί η έννοια της βίας. 
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