
Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής  Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (συν. 17/1/2017)  

για το Πρόγραμμα Σπουδών 

 

Η Κοσμητεία της Σχολής  Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, στη συνεδρίασή της στις 17/1/2017, έχοντας 

υπόψη: 

α.  την εισήγηση της ΕΠΣ για το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ), όπως έχει αναρτηθεί δημόσια στη 

διεύθυνση: http://www.civil.ntua.gr/news/2016/12/8/nps/· 

β.  τη δημόσια διαβούλευση για το πρόγραμμα, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση:  

http://www.civil.ntua.gr/civilgs/?p=316· 

γ. τη συζήτηση στη ΓΣ της Σχολής στις 13/12/2016 και το γεγονός ότι η συνεδρίαση διακόπηκε 

από μερίδα φοιτητών ενώ επρόκειτο να διεξαχθεί ψηφοφορία σχετικά με την εισήγηση της 

ΕΠΣ· 

δ. το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής (των κκ. Ν. Μαμάση και Ε. Βλαχογιάννη) σχετικά με 

την ηλεκτρονική διαδικασία έκφρασης γνώμης για τον σκελετό του νέου ΠΣ της Σχολής που 

διεξήχθη στις 21 και 22/12/2016· 

ε.  το πρακτικό της συνάντησης της ΕΠΣ στις 4/1//2017·  

στ.  το Έντυπο Ταυτότητας Μαθήματος που εκπόνησε η ΕΠΣ· 

ζ.  τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΜΠ και ειδικότερα το άρθρο 3.3, σύμφωνα με το οποίο η 

ΕΠΣ θα πρέπει να καταθέτει την τελική εισήγησή της για το ΠΣ μέχρι 28 Φεβρουαρίου και η 

Σχολή θα πρέπει να αποφασίζει μέχρι 20 Μαρτίου κάθε έτους· 

η.  το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: «Το κατά την 

παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η 

οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού 

πεδίου και συγκροτείται από τον κοσμήτορα και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα 

σπουδών, τον Πρόεδρο του Τμήματος ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., 

από τους οικείους κοσμήτορες. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από 

τον πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της ή των κοσμητειών και σύμφωνη γνώμη της 

Συγκλήτου»· 

αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 

1. Εκφράζει τη σταθερή προσήλωσή της στη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας για την 

ανανέωση του ΠΣ. Αποδοκιμάζει την πρακτική της παρεμπόδισης των διαδικασιών της ΓΣ της 

Σχολής και παράλληλα εκφράζει την αποφασιστικότητά της να μην υποκύψει σε πρακτικές 

αυτού του τύπου, οι οποίες θα πρέπει να εκλείψουν. Καλεί τους φοιτητές να συνεργαστούν 

ουσιαστικά για το νέο ΠΣ. 

2. Εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή της για την σχεδόν σύσσωμη συμμετοχή των συναδέλφων 

καθηγητών στην ηλεκτρονική διαδικασία, που αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Σχολή δεν ολιγωρεί 

απέναντι σε αντιδημοκρατικές πρακτικές μπλοκαρίσματος των διαδικασιών. Εκφράζει επίσης 

την ικανοποίησή της και για το υψηλό επίπεδο του διαλόγου, όπως εκφράζεται στο φόρουμ και 

στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και την ευρύτατη συμμετοχή σε αυτόν 

(αρχικώς στη διαβούλευση στο φόρουμ και τελικώς στην ηλεκτρονική διαδικασία έκφρασης 

γνώμης, αφού μεσολάβησε και η διά ζώσης συζήτηση στη ΓΣ). 



3. Κάνει αποδεκτό τον σκελετό του ΠΣ, συμφωνώντας με τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων 

που είχαν θετική στάση (43 ΝΑΙ επί συνόλου 48 εγκύρων συμμετοχών στην ηλεκτρονική 

διαδικασία).  

4. Καλεί την ΕΠΣ να απαντήσει στα σχόλια που εκφράστηκαν από τα μέλη της ΓΣ και περιέχονται 

στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και να ικανοποιήσει όσες από τις προτάσεις που 

εκφράστηκαν είναι σε θετική κατεύθυνση ή επιλύουν πρακτικά προβλήματα, εφόσον είναι 

συμβατές με τις αρχές και τον σκελετό του ΠΣ (βλ. σημείο 5). Παρόλο ότι θεωρεί πως η κριτική 

που εκφράστηκε είναι γενικά υψηλού επιπέδου, δεν συμμερίζεται τις κριτικές ότι χρειαζόταν 

περισσότερος χρόνος (δεδομένου ότι οι διαδικασίες έχουν ως τώρα επεκταθεί σε διάστημα 

περίπου 2.5 ετών), ούτε αυτές που αντιβαίνουν στις ομόφωνα ψηφισμένες αρχές, βάσει των 

οποίων εκπόνησε την πρότασή της η ΕΠΣ, και ιδίως αυτές της μείωσης του αριθμού των 

μαθημάτων και ωρών διδασκαλίας, και της μεταφοράς τεχνολογικών μαθημάτων σε 

χαμηλότερα εξάμηνα.  

5. Επισημαίνει ότι, εφόσον στην προσπάθεια υλοποίησης θετικών προτάσεων των μελών (ως 

σημείο 4) ή κατά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας για το πρόγραμμα (σύμφωνα με τα πιο 

κάτω σημεία 6 και 7), θεωρηθεί απαραίτητο να γίνουν περιορισμένες αλλαγές, αυτές σε καμιά 

περίπτωση δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε αύξηση του αριθμού των μαθημάτων, συνολικά και 

ανά εξάμηνο, ή στην αποδιάρθρωση του υιοθετηθέντος σχήματος μαθημάτων επιλογής, το 

οποίο θα επιτρέψει την εκπόνηση συμπαγούς ωρολογίου προγράμματος χωρίς κενές ώρες. 

6. Καλεί όλους τους διδάσκοντες στη Σχολή να συνεργαστούν με το συντονισμό της ΕΠΣ στη 

σύνταξη των εντύπων ταυτότητας των μαθημάτων, τα οποία θα πρέπει να έχουν συλλεχθεί 

μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2017.  

7. Για την καλύτερη επεξεργασία των επιμέρους ενοτήτων μαθημάτων, με βάση και τα ως άνω 

έντυπα, συγκροτεί τις ακόλουθες Ομάδες Εργασίας, όπου το πρώτο μέλος κάθε Ομάδας εκτελεί 

χρέη συντονιστή και υπεύθυνου για τη συμπλήρωση/συλλογή των εντύπων ταυτότητας των 

μαθημάτων: 

7.1. Για μαθήματα  του Τομέα Δομοστατικής: Ι. Βάγιας, Ε. Σαπουντζάκης, Εκπρόσωπος 

φοιτητών. 

7.2. Για τα μαθήματα του Τομέα ΥΠΠΕΡ: Α. Στάμου, Δ. Μαμάης, Εκπρόσωπος φοιτητών. 

7.3. Για τα μαθήματα του Τομέα ΜΣΥ: Π. Ψαράκη, Χ. Πλατή, Εκπρόσωπος φοιτητών. 

7.4. Για τα μαθήματα του Τομέα Γεωτεχνικής: Β. Γεωργιάννου, Γ. Γκαζέτας, Εκπρόσωπος 

φοιτητών. 

7.5. Για τα μαθήματα του Τομέα ΠΔΤΕ: Ι.Π. Παντουβάκης, Ν. Λαγαρός, Εκπρόσωπος 

φοιτητών. 

7.6. Για τα μαθήματα του Τομέα Μαθηματικών: Δ. Κουτσογιάννης, Δ. Βαμβάτσικος, 

Κ. Κυριάκη, Κ. Σπηλιόπουλος, Ι. Τσινιάς, Εκπρόσωπος φοιτητών. 

7.7. Για τα μαθήματα του Τομέα Μηχανικής: Κ. Σπηλιόπουλος, Χ. Γεωργιάδης 

Ε. Θεοτόκογλου, Β. Κουμούσης, Π. Τσόπελας, Εκπρόσωπος φοιτητών. 

7.8. Για τα μαθήματα του Τομέα Φυσικής: Β. Κουμούσης Δ. Μαμάης, Ι. Ράπτης, Εκπρόσωπος 

φοιτητών. 

7.9. Για τα μαθήματα του Τομέα Τοπογραφίας: Ι. Βάγιας, Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής, 

Εκπρόσωπος φοιτητών. 

7.10. Για τα μαθήματα Αρχιτεκτονικής – Οικοδομικής: Ι. Βάγιας, Γ. Βλάχος, Ε. Βουγιούκας, 

Π. Ψαράκη, Εκπρόσωπος φοιτητών. 



7.11. Για το Εργαστήριο Δομικών Υλικών και Υλικών Οδοποιίας: Ε. Μπαδογιάννης, Χ. Πλατή, 

Εκπρόσωπος φοιτητών. 

7.12. Για το Εργαστήριο κατασκευών - γεωτεχνικής: Ε. Μπαδογιάννης, Ε. Βουγιούκας, 

Β. Γεωργιάννου, Εκπρόσωπος φοιτητών. 

7.13. Για το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων: Π. Παπανικολάου, Δ. Μαμάης, Β. Τσουκαλά, 

Εκπρόσωπος φοιτητών. 

7.14. Για το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών: Δ. Κουτσογιάννης, Α. Στάμου, 

Α. Αραγεώργης, Εκπρόσωπος φοιτητών. 

7.15. Για τα μαθήματα πιθανοτικής-στοχαστικής κατεύθυνσης: Β. Παπαδόπουλος, 

Δ. Βαμβάτσικος, Δ. Κουτσογιάννης, Εκπρόσωπος φοιτητών. 

Επίσης, συγκροτεί τις ακόλουθες Ομάδες Εργασίας για συνολικά θέματα του ΠΣ: 

7.16. Για τις μεθόδους διδασκαλίας: Α. Στάμου, Χ. Γαντές, Μ. Πανταζίδου, Εκπρόσωπος 

φοιτητών. 

7.17. Για τις μεταβατικές διατάξεις: Ν. Λαγαρός, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Παπαηλιού, 

Εκπρόσωπος φοιτητών. 

7.18. Για τον έλεγχο του προγράμματος σε σχέση με τις επαγγελματικές ανάγκες στην Ελλάδα 

και τις διεθνείς απαιτήσεις: Β. Κουμούσης, Χ. Γαντές, Ι.Π. Παντουβάκης, Π. Τσόπελας, 

Εκπρόσωπος φοιτητών. 

8. Καλεί τον Φοιτητικό Σύλλογο να ορίσει μέλη των ως άνω Ομάδων Εργασίας. 

9. Καλεί την ΕΠΣ να παραδώσει την ολοκληρωμένη πρότασή της μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017. 

10. Η ολοκληρωμένη πρόταση θα τεθεί για περαιτέρω διαβούλευση στο φόρουμ της Σχολής για δύο 

εβδομάδες, και θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες λήψης τελικής απόφασης. 

 

Ο Κοσμήτορας 

 

Δ. Κουτσογιάννης 

 

Συνημμένα: 

i.  Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής 

ii.  Πρακτικό της συνάντησης της ΕΠΣ στις 4/1//2017 

iii.  Έντυπο-παράδειγμα Ταυτότητας Μαθήματος με βάση σκελετό που εκπόνησε η ΕΠΣ  


