
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,  

 

Στη διάρκεια των 130 χρόνων λειτουργίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πολυάριθμοι απόφοιτοί της έχουν επιλέξει να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο, μέσα από την εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής 

είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. 

Σήμερα, η μεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων επιλέγει να συνεχίσει με σπουδές στο 

εξωτερικό θεωρώντας πως εκεί προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες και η σχολή μας 

είναι περήφανη για τους αποφοίτους της που διαπρέπουν ακαδημαϊκά σε Ευρώπη, 

Αμερική αλλά και αλλού. 

Ωστόσο, η εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής στο εξωτρικό δεν είναι πάντα μία εύκολη 

υπόθεση. Για το λόγο αυτό, είμαστε τυχεροί που στη χώρα μας ιδρύματα όπως το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο δίνουν τη δυνατότητα διδακτορικών σπουδών υψηλού επιπέδου 

χωρίς να απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. 

Πιο συγκεκριμένα, η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 

αντικειμένων κατάλληλων για έρευνα, που κατανέμονται ανά τους τομείς και τα 

εργαστήριά της. Παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της έρευνας αλλά και τις 

συνεχώς εναλλασσόμενες ανάγκες των σύγχρονων τεχνικών έργων, η λίστα των 

προσφερόμενων ερευνητικών αντικειμένων της σχολής ανανεώνεται και διευρεύνεται 

διαρκώς. 

Ταυτόχρονα, το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής, οι καθηγητές μας, είναι πάντα 

ενήμεροι για τις σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο των κατασκευών και πρόθυμοι να 

καθοδηγήσουν τους υποψήφιους διδάκτορες προς ερευνητικές κατευθύνσεις με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα. 

Σίγουρα, σε σύγκριση με αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού, υπάρχουν πρακτικές 

δυσκολίες ή ελλείψεις στον τεχνικό εξοπλισμό, θέματα που μπορεί να περιορίσουν το 

περιεχόμενο μίας διδακτορικής διατριβής. Ωστόσο, το θεωρητικό υπόβαθρο και η ακρίβεια 

και η εγκυρότητα των προτεινόμενων μεθόδων και αποτελεσμάτων βρίσκονται σε πολύ 

υψηλό επίπεδο, καθιστώντας τη σχολής μας μία ξιόπιστη πηγή νέας γνώσης. Το γεγονός 

αυτό επαληθεύεται και από τα πολυάριθμα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 

χρηματοδότησης που διαξάγονται στη σχολή μας, με κριτήριο την πρωτοτυπία και την 

καινοτομία του ερευνητικού αντικειμένου. Εξάλλου, στο υψηλό αυτό ακαδημαϊκό επίπεδο 

και στην παραγωγή έρευνας της σχολής οφείλεται η αναγνώρισή της από τη διευνή 

επιστημονική κοινότητα και η κατάταξή της ανάμεσα στις 50 καλύτερες σχολές Πολιτικών 

Μηχανικών παγκοσμίως. 

Τέλος, τα 130 χρόνια λειτουργίας και ιστορίας της σχολής θα πρέπει να εμπνέουν τους 

υποψήφιους διδάκτορες και τους καθηγητές της, ώστε με νέες ιδέες και νέους 

επιστημονικούς στόχους να συνεχίσουν την παράδοση, να διατηρήσουν και να βελτιώσουν 

το ακαδημαϊκό επίπεδο της σχολής μας. 

 

Σας ευχαριστώ! 

Παναγιώτα Συρίμη 


