
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ 
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ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) 
 

                                     Χ. ΣΑΡΟΓΛΟΥ, Δρ. Ε.ΔΙ.Π 

 
ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

 
 

Α. Έναρξη των μαθημάτων  
 

Τα μαθήματα και οι ασκήσεις του μαθήματος «Γεωλογία Μηχανικού» θα ξεκινήσουν 

σύμφωνα με το πρόγραμμα την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 και θα 

πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης (με την πλατφόρμα Webex), σύμφωνα με 

το ακόλουθο πρόγραμμα: 

 

1. Θεωρία: Πέμπτη 08:45 – 10:30.  
 
Οι φοιτητές θα παρακολουθούν τις διαλέξεις στα ακόλουθα δύο τμήματα σύμφωνα 
με το επώνυμό τους.  
 
 

• 1ο Τμήμα: Από το Α έως το Λ (Α-Λ). Διδάσκων Δρ. Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής 
 

Σύνδεσμος μαθήματος: 
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mcccc1f9a5b344

90d182e0f1a65914402 

 

• 2ο Τμήμα: Από το M έως το Ω (Μ-Ω). Διδάσκων Δρ. Χ. Σαρόγλου, Δρ. Ε.ΔΙ.Π 
 

Σύνδεσμος μαθήματος: 
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m77c66b975c496
7940a46381d48d78b2d 

 

  

2. Ασκήσεις: Πέμπτη 10:45 – 12:30.  
 
Οι φοιτητές θα παρακολουθούν τις ασκήσεις σε ένα από τα ακόλουθα έξι (6) 
τμήματα με βάση το επώνυμο τους: 
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• 1ο Τμήμα: Από το Α έως το Γι (Α-Γι). Διδάσκων Δρ. Β. Μαρίνος, Επ. 
Καθηγητής 

 
Σύνδεσμος μαθήματος: 
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md02772398162f
9e58bf6f7a0a0a05d9e 

 

• 2ο Τμήμα: Από το Γκ έως το Κα (Γκ-Κα). Διδάσκων Ε. Χατζηχαραλάμπους, 
Ε.ΔΙ.Π 

 
Σύνδεσμος μαθήματος: 
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5d2231f51d0cf
83c4655e5a6192c59e3 
 

 

• 3ο Τμήμα: Από το Κι έως το Λ (Κι-Λ). Διδάσκων Δ. Γεωργίου, Υ.Δ. 
 

Σύνδεσμος μαθήματος: 
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m6bc31151411b3
787aaeed3fba5152618 

 

• 4ο Τμήμα: Από το M έως το Ξ (Μ-Ξ). Διδάσκων Δρ. Χ. Σαρόγλου, Δρ. Ε.ΔΙ.Π 
 

Σύνδεσμος μαθήματος: 
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m1a24201cfa308
a298b660cc2ec50aa5e 
 
 

• 5ο Τμήμα: Από το Ο  έως το Σ (Ο-Σ). Διδάσκων Δρ. Α. Αντωνίου, Δρ. Ε.ΔΙ.Π 
 

Σύνδεσμος μαθήματος: 
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5c7f3baeb1547
0eff867e8633fe4ab5f 
 
 

• 6ο Τμήμα: Από το Τ έως το Ω (Τ-Ω). Διδάσκων Β. Καλλιμογιάννης, Υ.Δ. 
 

Σύνδεσμος μαθήματος: 
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m76e7be1bb7fe7
f00455ad3c848b2b9b7 
 

 

Σημείωση: Για τις ασκήσεις οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους πάντα τα 

σχεδιαστικά μέσα: χαρτί μιλιμιτρέ, χάρακες, μολύβι, χρώματα) και υπολογιστή 

χειρός. 
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Β. Σημειώσεις – Βιβλία – Βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό 
 

• Όλες οι παρουσιάσεις της θεωρίας, οι εκφωνήσεις και οι παρουσιάσεις των 

ασκήσεων θα αναρτώνται στην πλατφόρμα www.mycourses.ntua.gr, στον σχετικό 

σύνδεσμο του μαθήματος.  

• Στο ίδιο περιβάλλον (www.mycourses.ntua.gr) θα αναρτώνται παλιά ή ενδεικτικά 

θέματα εξετάσεων καθώς και τυπικές επιλύσεις ασκήσεων. 

 

• Θα διανεμηθούν οι σημειώσεις για το μάθημα: 

o Κεφάλαια Γεωλογίας Μηχανικού – τεύχος Ι. Π. Μαρίνου & Ι. Διαμαντή 

o Κεφάλαια Γεωλογίας Μηχανικού – τεύχος ΙΙ. Π. Μαρίνου 

• Από τον Εύδοξο μπορείτε να προμηθευτείτε ένα από τα βιβλία: 

o Γεωλογία: Θεμελιώδεις Έννοιες για Μηχανικούς, Θ. Ροντογιάννη – 

Τσιαμπάου 

o Διερευνώντας τη Γη, Μ. Δερμιτζάκη και Σπ. Λέκκα 

 

Γ. Ενημέρωση φοιτητών - ανακοινώσεις του μαθήματος – 

Επικοινωνία με τους διδάσκοντες 
 

• Όλες οι ανακοινώσεις του μαθήματος θα αναρτώνται στην πλατφόρμα 

www.mycourses.ntua.gr, στον σχετικό σύνδεσμο του μαθήματος ενώ θα 

αποστέλλονται σχετικά e-mail στους φοιτητές του μαθήματος. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για να μπορεί ο φοιτητής να λαμβάνει ενημερώσεις με e-mail είναι 

να γραφτεί στο μάθημα μέσα από την σχετικά πλατφόρμα. 
 

• Οι διδάσκοντες μπορούν να δέχονται τους φοιτητές/τριες στα γραφεία τους, 

μετά από σχετική επικοινωνία μαζί τους: 

o Β. Μαρίνος: marinosv@civil.ntua.gr, 2107723749, Γραφείο 208 

o Χ. Σαρόγλου: saroglou@central.ntua.gr, 2107722440, Γραφείο 204 
 

 

Οι διδάσκοντες του μαθήματος 
 

Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής, Συντονιστής του μαθήματος 
 
Χ. Σαρόγλου, Δρ. Ε.ΔΙ.Π.  
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