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ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

 

A. Έναρξη των μαθημάτων  
 
Τα μαθήματα και οι ασκήσεις του μαθήματος «Τεχνική Γεωλογία» θα ξεκινήσουν 
σύμφωνα με το πρόγραμμα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και θα 
πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 
 

1. Θεωρία: Τετάρτη 09:45 – 10:30.  
 

Το μάθημα της θεωρίας θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας Webex από τον Επ. 
Καθηγητή Β. Μαρίνο χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:  
 
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m17d85b41d8915cdbf560be
0c2bb2f4dd 
 
Meeting number: 137 155 0234 
Password: wPWDCerQ339 
 

2. Ασκήσεις: Τετάρτη 10:45 – 12:30.  
 

Οι φοιτητές θα παρακολουθούν τις ασκήσεις σε ένα από τα ακόλουθα δύο (2) τμήματα: 
 
1ο Τμήμα (Α-Μ): Διδάσκων Β. Μαρίνος 
 

Σύνδεσμος:  
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m1350f37e4a1ea8b28f4171
41523a839c 
 

Meeting number: 137 886 1538 
Password: 8XjjxSJDK82 
 
2ο Τμήμα (Ν-Ω): Διδάσκοντες Ε. Χατζηχαραλάμπους (Ε.ΔΙ.Π) & Δ. Γεωργίου 
(Υ.Δ.) 
 

Σύνδεσμος:  
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m6fe7a7468ca8741ac0dce5
40cd749d35 
 

Meeting number: 137 594 2583 
Password: rMKUM5Wzj38 
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Προσοχή: Το 1ο μάθημα των ασκήσεων στις 7/10, θα γίνει σε ένα τμήμα για 
όλους τους φοιτητές από τον Επ. Καθηγητή Β. Μαρίνο, στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: 
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m112c9fb74ba0e3eab5
8b65b0cac1b0c8 
 
Meeting number: 137 377 2246 
Password: hmKq9ihcM72 
 
Σημείωση: Για τις ασκήσεις οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους πάντα τα 
σχεδιαστικά μέσα: χαρτί μιλιμιτρέ, χάρακες, ριζόχαρτο, μολύβι, χρώματα και 
υπολογιστή χειρός. 
 
 

Β. Σημειώσεις – Βιβλία – Βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό 
 

• Όλες οι παρουσιάσεις της θεωρίας, οι εκφωνήσεις, οι παρουσιάσεις των 
ασκήσεων καθώς και το βοηθητικό φυλλάδιο για τις ασκήσεις, 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 Τεχνικής Γεωλογίας, Π. Μαρίνου 

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

o Γεωλογία Τεχνικών  Έργων, Γ. Κούκη & Ν. Σαμπατακάκη 

o Τεχνική Γεωλογία, Γ. Στουρνάρας & Μ. Σταυροπούλου 

 

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. 
 

• Ο διδάσκων μπορεί να δέχεται τους φοιτητές/τριες στο γραφείο του, μετά από 

αρχική επικοινωνία με e-mail: 

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

 
Ο διδάσκων του μαθήματος 
 
Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής 
 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m112c9fb74ba0e3eab58b65b0cac1b0c8
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m112c9fb74ba0e3eab58b65b0cac1b0c8
http://www.mycourses.ntua.gr/
http://www.mycourses.ntua.gr/
http://www.mycourses.ntua.gr/
mailto:marinosv@civil.ntua.gr


 


