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Αγαπητές σπουδάστριες, αγαπητοί σπουδαστές, 
 
Σας καλωσορίζω στην ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση του 
Προγράμματος Διπλού Διπλώματος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 
και της École des Ponts - ParisTech, που οργανώνει κάθε χρόνο η Σχολή μας. 
 
Η Σχολή μας ήταν και είναι πάντοτε πρωτοπόρος στη διεθνή παρουσία και 
στις διεθνείς συνεργασίες.  Τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο οι Καθηγητές, όσο 
και οι απόφοιτοί μας έχουν σημαντική παρουσία διεθνώς, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και από τα διεθνή συστήματα αξιολόγησης των 
πανεπιστημίων που κατατάσσουν τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ στην 
33η θέση παγκοσμίως και στην 12η θέση στην Ευρώπη στον τομέα των 
Πολιτικών Μηχανικών. 
 
Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τον Μάϊο του 2003 με πρωτοβουλία του τότε 
Πρύτανη ΕΜΠ, Καθηγητή της Σχολής μας κ. Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο, και  η 
Σχολή Πολιτικών ΕΜΠ ήταν από τις πρώτες Σχολές που υπέγραψαν 
συμφωνία Διπλού Διπλώματος με την École des Ponts ParisTech.  
 
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, τα δύο ιδρύματα αποφάσισαν την 
υπογραφή συμφωνίας για τη δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών που 
θα επιτρέπει στους σπουδαστές και των δύο ιδρυμάτων την απόκτηση 
διπλού διπλώματος υπό τον τίτλο: Μηχανικός της Εθνικής Σχολής Γεφυρών 
και Οδών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
 
Μέσω του προγράμματος Διπλού Διπλώματος, οι σπουδαστές μπορούν 
αφενός να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους και στα 2 διεθνώς 
αναγνωρισμένα και διάσημα Πανεπιστήμια αφετέρου να αξιοποιήσουν τα 
οφέλη της δι-πολιτισμικής εκπαίδευσης και φυσικά της ταυτόχρονης 
χορήγησης δύο πτυχίων αναγνωρισμένων και στα 2 εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
 
Στο σημείο αυτό να τονίσω ότι η École des Ponts ParisTech αποτελεί ένα 
πανεπιστημιακό και ερευνητικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης το οποίο 
ιδρύθηκε το 1747, είναι η παλαιότερη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
παγκοσμίως και παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις καλύτερες, επίλεκτες 
και με υψηλότερο κύρος Γαλλικές «Grandes Écoles».  Κατά συνέπεια η 
συνεργασία της Σχολής μας με την École des Ponts ParisTech είναι πολύ 
τιμητική και σημαντική για τη Σχολή μας και για τους σπουδαστές μας. 
 



Από το 2003 έως σήμερα έχουν αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα 21 
σπουδάστριες και σπουδαστές της Σχολής μας και έχουν ήδη αποφοιτήσει 
16 από αυτές και αυτούς. 
 
Σε μια εποχή που αυξάνεται συνεχώς η διεθνής κινητικότητα των νέων 
επιστημόνων,  ειδικά εντός της Ευρώπης, το πρόγραμμα του διπλού 
διπλώματος με την École des Ponts ParisTech αποτελεί μια εξαιρετική 
ευκαιρία για τους σπουδαστές της Σχολής μας να εισέλθουν στην γαλλική και 
Ευρωπαϊκή κοινότητα των Μηχανικών.  Βέβαια, εμείς επιθυμούμε όταν 
κλείσουν έναν κύκλο σπουδών και εργασίας στο εξωτερικό να επιστρέψουν 
στην Ελλάδα να συνεισφέρουν με την επιστημοσύνη τους στην ανάπτυξη της 
χώρας. 
 
Στη σημερινή συνάντηση θα σας παρουσιάσει καταρχήν το πρόγραμμα ο 
Συντονιστής της Επιτροπής Προβολής και Διεθνών Συνεργασιών της σχολής 
μας Καθηγητής κ. Αναστάσιος Στάμου και στη συνέχεια θα σας παρουσιάσει 
τη διαδικασία επιλογής των σπουδαστών ο υπεύθυνος του προγράμματος τςη 
Σχολής μας, Καθηγητής κ. Γιώργος Γιαννής. Στη συνέχεια, θα σας 
παρουσιάσει  την Ecole des Ponts - Paris Tech και το πρόγραμμα Διπλού 
Διπλώματος ο υπεύθυνος του προγράμματος από την Ecole des Ponts - 
Paris Tech, Επικ.Καθηγητής κ. Ιωάννης Στεφάνου.  Τέλος, έχουμε τη χαρά 
να έχουμε μαζί μας την κ. Ιουλία Ρούσου, σπουδάστριά μας που 
παρακολουθεί αυτή την περίοδο το πρόγραμμα του Διπλού Διπλώματος στο 
Παρίσι που προσφέρθηκε ευγενικά να κάνει μία παρουσίαση με τις εμπειρίες 
του από το πρόγραμμα αυτό, και την ευχαριστούμε πολύ. 
 
Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία εάν 
ακολουθήσετε τον δρόμο της συνέχισης των σπουδών σας στο Παρίσι. 
 


