Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α
Tou Συλλόγου των Καθηγητών της ’Ανώτατης
Σχολής των Πολίτικων Μηχανικών.
Π Ρ Α Ξ I Σ

1.

*Εν ’Αθηναις σήμερον την δεκάτην τετάρτην του μηνός ’Ιανουάρι
ου τοΡ χιλιοστού ένακοσιοστου τρίακοστου

ογδόου έτους,ημέραν

Παρασκευήν καί ώραν 5 μ.μ.,συνελθών ό Σύλλογος των Καθηγητών
της ’Ανωτατηζ Σχολής των Πολίτικων Μηχανικών έν τη αιθούση των
συνεδρίων,κατόπιν της ΰπ’άριθ.ΐδ προσκλησεως του Κοσμητορος καί
ευρεθείς εν απαρτία παρόντων των κ.κ.’Η.Γουναρη Κοσμητορος καί
των Καθηγητών Γ.Μαλτεζου,Ν.Κίτσίκη,Κ.ΙΙανταζη,Α.Σινου,I.Χατσοπουλου,Κ. Γεωργικοπουλου,Α.Νΐ-κολουδη,Ν.Κριτικου,Α. Σοφίανοπουλου καί

Χ,Καραβα,παρουσίμ καυ του Γραμματεως κ.*Α.’Αγγελοπουλου επιλαμβά
νεται της συζητησεως των έν τη προσκλησει θεμάτων ήτοι:
1.-*Ανάγνωσις καί έπικυρωσις των πρακτικών της προηγούμενης
συνεδρίας.
8. — ’Επί του πίνακος των καθ’έβδομάδα ωρων δ ιδασκαλίας,άσκησεατ
κλπ.εν τ05 Σχολεία) ’Εργοδη·γων~Γεωμετρων του ΕΜΠ,
3. - ’Επί αιτησεως περί χαρακτηρισμού Σχολών της αλλοδαπής.
4. - *Επί αιτησεως σπουδαστών πρός απαλλαγήν άπό της παρακολουθησεως μαθημάτων τινων.
•5.- ’Επί αιτήσεων πρός κατάταξιν.
6. - ’Επί αιτησεως σπουδαστών περί απαλλαγής των άπο της κατα
βολής των τελών έγγραφης.
7. - ’’Εγκρισίς ωρών δ ιδασκαλίας, ασκήσεων κλπ. α '’εξάμηνου του
τρέχοντος ακαδημαϊκού έ’τους.
8. - ’’Εγκρισις πίνακος των ΰποστάντων έπιτυχδς τάς κατά ’Οκτώ-

&

βριον ε.ε.επί διπλώματι καί άδεια άσκήσεως του επαγγέλματος
εξετάσεις.
’Εν περιπτώσει επαρκούς απαρτίας θά συζητηθώσι καί τά επόμενα
θεματαϊ
Περί της Βαλλιανείου Σχολής»
Περί του χαρακτηρισμοί) του Washington of St Louis Πανεπιστη
μίου.
’ΑΡχομενης τής συνεδρίας άναγινώσκονται καί έπικυροΰνταί τά
πρακτικά τής προηγούμενης.
’Ακολούθως τίθεται ΰπ’σφΊν του Συλλόγου ο διά του υπ’άριθ.
710-r έγγραφου τής Πρυτανείας δ ιαΒ ιΒσ,σθε ίς πίναξ τών κατά τό τρε-.
χον σχολικόν έτος

καθ’εβδομάδα ωρών δ ιδασκαλ ίας, ασκήσεων

κλπ.έν τοΐς Σχολείοις ’Εργοδηγών.
*0 Σύλλογος κατά πρότασιν του κ.Κοσμήτορος έπ ΐφυλλάσσεται
ifr-

νά έκφερη γνώμην,άνεθετει δε εις τόν κ.Κοσμήτορα,όπως συνεννοηθ
μετά του κ.Δίευθυντοΰ τών ΣΕΡ επί τών κατά τό τρεχον σχολικόν
έτος επενεχθε ίσων μεταβολών εν τφ πίνακι τουτψ.
Μετά ταυτα ό Σύλλογος λαρών υπ’οΜ/ιν την διά του υπ’άριθ.
3819 εγγράφου τής Πρυτανείας διαβιβασθεισαν αίτησιν του
Ιί.Καστραβελλη,ώς καί την υπ’άριθ. 51 πρΕξιν του Συλλόγου τών
Καθηγητών τών ΣΕΡ,δι’ης τό επ’δνόματι του ανωτέρω αποφοίτου
τής έν Παρισίοις Ecole Specials des Travaux Publics

εκδοθέν

'δίπλωμα, δεν δυναταί νά θεωρηθη ισότιμον πρός τά υπό τών Σχολεί
ων ’Εργοδηγών του ΕΜΗ άπονεμόμενα διπλώματα,ώς άπονεμηθεν αυτφ
δι’άλληλογραφίας,άπορρίπτει την έν λόγω αίτησιν διά τους ώς ανω
τέρω άναφερομενους λόγους.
’Επίσης ο Σύλλογος λαβών υπ’ογιν την διά του υπ’άριθ.7815
εγγράφου τής Πρυτανείας δ ιαβ ιβασθεΤσαν αίτησιν του Η.Παμπαρόβσκι

αποφοίτου του εν Παρισίοις Institut Polyteohniqne

καί αίτουμε-

νου την άναγνώρισιν τοΰ παρά του ως άνω ’Ινστιτούτού άπονεμηθεντος αυτω διπλώματος ώς ισοτίμου προς τά παρά των ΣΕΡ του Ή?ΙΠ χο
ρηγούμενα, ως επίσης καί τάς άπό 10 Φεβρουάριου καί 19 Μαίου 195?
επί του προκειμένου ζητήματος προτάσεις του Συλλόγου των Καθηγη
τών της

Ανώτατης Σχολής των Πολιτικών μηχανικών,απορρίπτει τόν

αιτησιν του αίτουντος δι’ους λόγους έν τω από 19 ’-'αίου 195? πρα
κτική άναφερεπαι.
Μετά ταυτα επί της διά του ΰπ’άριθ.0197 εγγράφου της Ηρυτανε ίας δ ιαβ ιβασθε ίσης αίτησεως του σπουδα,στου της Γης τάςεως της
Σχολής τ®ν Πολιτικών Μηχανικών Φ.Κατσιναβάκη,αΛτουμενου την άπαλ
λαγην του άπο της παρακολουθησεως καί εξετάσεως εις τά μαθήματα
της Γεωδαισίας καί Στοιχείων ’Αρχιτεκτονικής,ό Σύλλογος άποφαίνεται όπως ό είρημενος άπαλλαγ^ μόνον άπό του”μάθηματος της Γεω

δαισίας, ουχί δε καί του μαθήματος τ®ν Στοιχείων ’Αρχιτεκτονικής,1
καθ’όσον η υλη του μαθήματος τουτου τυγχάνει διάφορος της ύλης
του έν τη Σχολί^ ’Α,γρονόμων καί Τοπογράφων Μηχανικών διδασκόμενου
μαθήματος της

Αγροτικής

Αρχιτεκτονικής.

’Επίσης ό Σύλλογος λαβών υπ’ό\!/ιν την διά του υπ’άριθ.'7042

εγγράφου της Γρυτανείας διαπεμφθεΤσαν αιτησιν των σπουδαστών τr\c
Δ^ης τάξέως Πολιτικών Μηχανικών Π. *Αργυροπουλου καί Β.Σπυροπουλου,αιτουμενων την απαλλαγήν των άπό της παρακολουθησεως καί
έξετάσεως κατά τό τρεχον άκαδημπί'κόν έτος 1937-38 εις τά μαθή
ματα* *Οδοποιία, Χωματουργία,'Υδραυλική,Πολιτική Οικονομία και
Θεμελιώσεις καί τοίχοι άντιστηρίξεως ως διδαχθεντων κατά την
εις την Σχολήν των ’Αγρονόμων καί Τοπογράφων Μηχανικών ψοίτησίν
των, προτε ίνε ι την άπαλλαγην τούτων άπό των ώς είρηται μαθημάτων.
Μεθ’ό ό Σύλλογος εγκρίνει την διά του υπ’άριθ.7β09 εγγράφου

~4~
της Πρυτανείας δ ιαβ ιβασθε'ι σαν ταΰτάριθμον αιτησιν περί κατατάξεως του Ευμ.Μαυροτεουλου διπλωματούχου της ’Ανώτατης Σχολής των
Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ καί προτείνει συμφώνως ταϊς από 2 καί 27
Οκτωβρίου 193? προτασεσιν,οπως δ είρημενος κατα,ταχθή εις την
Γην ταξιν,κατόπιν επιτύχουν κατατακτηρίων εξετάσεων είς τά μαθή
ματα: Αναλυτική Γεωμετρία, Γραφικός καί Διανυσματικός Λογισμός,
Μαθηματική ανάλυσις,Θεωρητική Μηχανική,’Εφηρμοσμενη Μηχανική

ί«

καί Γεωλογία- Ορυκτολογία-Γετρογραφία.
’Ακολούθως τίθενται ΰπ ’ο\Η ν του Συλλόγου αΐ διά των ΰπ’άρ.
7235,7127 καί 7243 εγγράφων τής Πρυτανείας διαβιβασθεΤσαι αιτή
σεις των Χ,Καρανίκα,Φ.Κατσιναβάκη,Β.Κωνσταντοπούλου καί Ευθ.
Γκορίτσα,αιτούμενων του μεν πρώτου άναθεώρησιν τής από 2 ’Οκτω
βρίου 1937 προτάσεως περί κατατάξεο'ς του,τών δε άλλων παράτασιν
τής προθεσμίας των κατατακτηρίων εξετάσεων.*Επί του προκείμενου

δ Σύλλογος απορρίπτει τήν αιτησιν του Χ,Καρανίκα ώς άντικειμενηΧ
εις τας γενικας περί κατατάξεως διπλωματούχων ’Αγρονόμων καί
τοπογράφων Μηχανικών ληφθεϊσας κατά τό παρελθόν αποφάσεις. Διά
δε τους άλλους οιτινες μετε'σχον ήδη τών καθορισθε ισών εις αΰτούί
κατατακτηρίων εξετάσεων καί επετυχον εν αΰταΤς,θεωρεί ότι σι
αίτησε is των ητόνισαν ήδη.
’Ακολούθως δ Σύλλογος λαβών ΰπ’όψιν τάς διά τών ΰπ’άρ ιθ.
7470,7931,7230 καί 6844 εγγράφων τής Πρυτανείας δ ιαβ ιβασθε ίσας
αιτήσεις τών σπουδαστών Α.Ευταξιοπούλου,Ν.Κουτσοπούλου,Π.Κατσαίτη καί Π.Κατραβα,άπόρωνΑυίων πολυτέκνων^ εγκρ ίνε ι τήν διά τό
τρεχον ακαδημαϊκόν έτος 1937-38 ατελή εγγραφήν των,ώς επιδειξάντων εξαιρετικήν ιδιοφυίαν είς τι μάθημα κατά τάς προαγωγικάς
εξετάσεις τού παρελθόντος ακαδημαϊκού έτους.
Ιίεθ’ά ο Σύλλογος εγκρίνει τον πίνακα τών καθ’εβδομάδα
ωρών διδασκαλιας,ασκήσεων κλπ.τοΰ α^εξαμήνου του τρεχ.άκαδημαϊX'

κου έτους 1937-3Ρ έν τη ’Ανώτατη Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών,
εχοντα ώς ακολούθους?
ΩΡαι καθ’εβδομάδα
Μ ά θ η μ α
Α0 σπουδ.περίοδος

Διδασκ, ασκήσεων

I.ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τ_Α_3 I Σ _ Α'
1.’Ανώτερα Μαθηματικά

6

4

2.Φυσική Πειραματική

κ

-

3.Παραστατική & Προβολική
Γεωμετρία

Γ5»

4

4.Γενική F ειραμ.Χημε ία

4

1

3.Γαλλική Γλωσσά(μεθε ρμηνευσις
τεχν. συγγραμμάτων)

2

β.Τοτίογραφ ικαί Σχεδιάσεις

4

-

7.Γραμμογραφ ία

2

-

Ρ. ’Ελευθερογραφία

2

-

1.’Αναλυτική Γεωμετρία

1

.

2.Θεωρητική Μηχανική

4

2

3.Μαθηματική ’Ανάλυσίς

Ο£<
*

4

4.Παραστατικη & Προβολική
Γεωμετρία

2

3

’Εφη ρμο σμε νη Μη χαν ικη

3

2

6.Γεωδαισία

3

4

7.Οικοδομική

2

-

Ρ. ’Ορυκτολογία-Γεωλογία κλτ.

4

2

9.Φυσικη Πειραματικη

1

-

10.Φυσική (ηλεκτρισμός)

2

-

11.Γαλλική Γλώσσα (μεθέρμηνεύσις
τεχν, συγγραμμάτων).

1

.

Τ Α Ξ I Σ

Β'

ΟΡαι καθ’εβδομάδα

Α» σπουδ.περιοδος
1S.Γραφικός & Διανυσματικός
Λογισμός

Διδασκ.άσκησεαν

-

-

1.’Εφηρμσομενη Μηχανική

3

3

2.’Εφηρμοσμενη Στατική

4-

3

Τ A Ε I Σ

Γ.'

3.Οικοδομική

4-

4

4.Στοΐχεΐα ’Αρχιτεκτονικής

8

5.Γενική Μηχανολογια

4*

6.ΓεωδαισΓα

3

4

Γ. Π ειραματικη αντοχή των
ύλικων

2

2

Ρ.Τεχνολογία Δομήσιμων υλών

3

-

Ι.ΣιδηραΤ κατασκευαί

2

3

2.Θεμελίωσεις,τονχοι άντίστηριξεως κλκ.

3

2

3. Σιδοραπα,γες σκυρόδεμα

2

2

4. ’Εφηρμοσμενη Στατική

4

2

Γ. ’Ϋδραυλικη .

4

2

6. *ΟδοποιΤα

2

8

7.Σιδηροδρομικη μετ’ασκήσεων

4

S.Πολίτικη Οικονομία καί
Στοιχεία Δικαίου

4

«α

9.Γενική & θεωρητική ’ΗλεκτροτεχνΤα

2

1

-

-

2

Ο

Τ Α Ξ I Σ

Δ.'

■-ι-.η

10. Χώμα το υργ Γα
ΓΤ’ Α Ε I Σ
Ι.ΣιδηραΤ Κατασκευαί

-

Ε'

"ίίΡαι καθ *ε^δο^άδα
Λ.'σπουδ.περίοδος
Δΐ δασκ. ασκήσεων

Μ ά θ η μ α
8. ’Εφηρμοσμένη Στατική

2

3

30Α.ίθιναι & Ξνλιναι γέφυραι

2

2

4. Σι δηροπαγές Σκυρόδεμα

2

3

3. 'Υδραυλικά έργα

4

2

β.Λιμενικά έργα

4

2

7,Σιδηροδρομική

4

2

Ρ.’Ξκμετάλλευσις Σιδ/μων

1

9. Μεταλλευτική & Μεταλλογνωσ ία

5

10. 'Οδοποιία

2

11. ’Αεροάμυνα

1

1

Τέλος ο Σύλλογος εγκρίνει τόν κατωτέρω πίνακα των επιτυχόντων
εις τάς κατά ’Οκτώβριον 1937 επί διπλώματι

καί ασκήσει

του επαγγέλματος εξετάσεις:
Π Π

AS

έμφαίνων τους κατά ’Οκτώβριον 1932 έπιτυχόντας
εις τάς ’π ί διπλιίματι καί άδειο, άσκησεως του
επαγγέλματος του Πολιτικοί) ΜηχανiKOU.°?^elcuysoo .

I.Διπλωματούχοι της ’Ανωτάτης Σχολής τών Πολιτικών Μηχανικών.
1. ’Αδάμ Νικόλαος Ζ.
2. Βλάχος Κωνσταντίνος Β.
3. Γεωργακόπουλος Γεώργιος X.
4. ΓΦαννακόπουλος ’Αθανάσιος Δ.
5. Διάκος ’Εμμανουήλ Β.
6. Ζαφειρουλης Κωνσταντίνος Α.
7. Κωτσάκης Βασίλειος Α.
Ρ.Παληός Ευάγγελος 1,

9. Παπαναστασίου ’Αναστάσιος A.
10. Σακελλαρίου Σωκράτης Γ.
11. Σακλαμπάνης ’Αλέξανδρος Ν.
1S. Σακλαμπάνης Σοφοκλής Μ.
13. Φραγκογιαννοπουλος Χαράλαμπος Ν.
II.Διπλωματούχοι εκ της αλλοδαπής
1. Κοκκινάκης Γεώργιος του A. (1) Unlversite de Lausanne(Ecole
d *Ingenieurs).
ε.Κοκκινος ’Ιωάννης του E.

ί

>

(2) Unlversite de Gand,Ecole du
Genie Civil des Arts et Manu
factures.

3) Tpιανταφυλλιδης Χαράλαμπος του Γ. (8) Eoole Speciale des
Tr&vaux Publics τών Ήαρi
αιών.
(1) πλην τωννκλάδων των Λιμενικών &
Μεταλλευτικών έργων.

ι

(S) πλην του κλάδου των Μεταλλευτικών
έργων.
Πεθ ο μη υπαρχοντος άλλου θέματος πρός συζητησίν,λύεται ή
συνέδρια εκικυρουμενων των παρόντων πρακτικών λόγω του επεΓγοντο
των έν αΰτοΤς θεμάτων.0 ΚΟΣΜΗΤΩΡ

01 ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ

Σ Υ Ι Ε Δ Ρ Ι Α
ΪΟυ Συλλόγου τβν Καθηγητήν της *Ανώτατης
Σχολάς

tCJv

Πολιτικήν Μηχανικήν·
Π Ρ A 5 I Σ 2._

*Βν *Αθηναις σήμερον την δευτέραν του μηνός Μαρτίου,τοϋ χιλιοστοί
ενακοσνοστοΟ τριακοστοϋ όγδοου έτους,ημέραν Τετάρτην και ιβραν 4· 30 '
μ.μ. συνήλθαν έν τη αίθουση τ£ν συνεδρίων κατόπιν της ύπ’άριθ·4β προ·
σκλησεως του Κοσμητορος,οι κ·κ. Η.Γούναρης Κοσμητωρ καί οί Εαθηγηταί
Α.ΣοΦίανόπουλος καί Α.Ρουσσόπουλος,παρουσία καί τοΟ Γρσμματεως κ·’Α·

*Αγγελοποΰλου.
'Ημερήσια Διάταξις*
1) *Ανάγνωσις καί έπικύρωσις τΟν πρακτικών της προηγουμένης συνεδρία»
2 ) Περί τ?|ς έν Αηξουρίιρ Βαλλιανείου Σχολής.
3) Περί τοΐ? χαρακτηρισμοί? τοΐ?
4) |3πί^αίτησεως Β.Μαραγκοπούλου περί τοΐ? χρόνου τβν κατατακτηρίων
εξετάσεων του.
5) *Εγκρισις τ(Ρν πρ Ofραμμάτων τ^ς Β.'σπουδαστίκ^ς περιόδου.
6) *1πί τ©ν καθ’εβδομάδα ώρΟν διδασκαλίας κλπ.έν τοΐς ΣΕΡ.
Μη έπιτευχθείσης απαρτίας λόγο» απουσίας μελΦν τινων τοΟ Συλλόγου
6 κ.Κοσμητωρ λΰει την συνεδρίαν.Ο

Κ Ο Σ Μ Η Τ Ω Ρ
ΟΙ ΚΑ8ΗΓΗΪΑΙ

Σ Υ Ν Ε Δ P I A
Ιοϋ Συλλόγου των Καθηγητήν της *Ανώτατης
Σχολής τβν Πολιτικήν Μηχανικήν
ΠΡ

ΑΞΙ

Σ 3—

*Εν ’Αθήναις σήμερον την δεκάτην ®οϋ μηνός Μαρτίου το0
χιλιοστοί* ένακοσιοστοί» τριακοστοί* ογδόου έτους,ημόραν Πέμπτην
καί ώραν 4.1/4 μ.μ. ,συνελθών ό Σύλλογος των Καθηγητών της 'Ανώ
τατης Σχολής τ£ν Πολιτικήν Μηχανικών,έν τη αίθούση τϋ)ν συνέδρι
ων,κατόπιν της ύπ’άριθ.60 προσκλήσεως τοΟ Κοσμητορος καί εύρεθείς έν απαρτία παρόντων τβν κ·κ.Η.Γούναρη Κοσμητορος καί τ&ν
Καθηγητών Γ.Μαλτεζου,Θ.Βαρούνη,1.Χατσοπούλου,Φ.υ εοδωρίδου,Κ.Γου·
ναράκη,II.Κριτικοί? καί Χ.ΕαραβΚ,παρουσία καί τοϋ Γραμματέως κ·’Α
*Αγγελοπούλου επιλαμβάνεται της συζητησεως τδ}ν έν τη προσκλησει
θεμάτων ήτοι!
1) ’Ανάγνω>σΐς καί έπικύρω>σις τ(ΐ?ν πρακτικών της προηγούμενης
συνεδρίας.
?.) Περί της έν Αηζουρίω Βαλλιανείου Σχολάς.
3) Περί τοϋ χαρακτηρισμοί τοΟ

Waschinton University.

4) ’Επί αιτησεως Β.Μαραγκοποΰλου περί τοΌ χρόνου τ&ν κατατα
κτηρίων εξετάσεων του.
3) *Εγκρισις των προγραμμάτων της Β· σπουδαστικης περιόφου.
6) ’Επί τ(2ν καθ’εβδομάδα ώρ£ν διδασκαλίας κλπ·έν τοΐς ΣΕΡ·
*Αρχομένης της συνεδρίας άναγινώσκονται καί έπικυρο^νται
τά πρακτικά της προηγούμενης.
’Ακολούθως τίθεται ύπ’όψιν τοΟ Συλλόγου τό ύπ’άρ ιθ.7836 εγ_
γραςοον της Πρυτανείας,διαβιβαστικόν του ύπ’άρ ιθ. 60F569 έγγραφου
τοΟ ‘Υπουργείου Συγκοινο,'νίας καί itev άπό 9 ’Οκτωβρίου καί 9

- 2 Νοεμβρ ίου 1937 εκθέσεων τοϋ Εαθηγητοϋ κ·Γ.Σαρροπούλου περί της
λειτουργίας τής έν Δηξουρίφ Βαλλιανείου Σχολής.
’0 Σύλλογος,κατόπιν ε’
ισηγήσεως τοϋ κ*Κοσμήτορος,υίοθετεΐ τάς
επί τοσ προκειμένου εκθέσεις του κ.Σαρροποΰλου καί γνωμοδοτεΤ:
όπως τό Τμήμα ’Εργοδηγβν-Εχεδιαστβν τί|ς εν λόγω Σχολάς άναγνωρισθ$ ως Ισότιμον πρός τά Σχολεία ’Εργοδηγών του ΚΜΠ,ύπό τον ό
ρον όπως ή διδασκαλία έν τ® Τμήματι τούτω συμπληρωθώ διά τ?)ς
προσθήκης τβν μαθημάτων 'Οδοπο ιfας, ‘Υδραυλικές καί Τοπογραφίας
καί μόνον διά τους αποφοίτους εκείνους τοϋ Τμήματος; οίτινες ή_
θελον διακοΰσο τά έν λόγω μαθήμ,ατα.
Μετά ταύτα αναβάλλεται διά προσεχή συνεδρίαν η συζητησις έπί
τοϋ θέματος περί χαρακτηρισμού τοϋ Waschington University.
’Ακολούθως ό Σύλλογος έγκρίνει τόν διά τοϋ ύπ’άρ ιθ.7ΐο5 εγ
γράφου της Πρυτανείας διαβιβασθέντα πίνακα τ&ν καθ’εβδομάδα ώ—
pG5v διδασκαλίας,ασκήσεων κλπ.έν τοΐς Σχολείοις ’Εργοδηγών τοϋ
τρέχοντος σχολικοϋ έτους 1957-1938·

’Επίσης ό Σύλλογος έγκρίνει τόν κάτωθι πίνακα των καθ’εβδομά
δα ώρ£ν διδασκαλίας ασκήσεων κλπ.έν τώ ’Ανωτάτη Σχολή των Πολι
τικήν Μηχανικών κατά τό τρέχον ακαδημαϊκόν έτος 1937-1938!
ΑΠΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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4

1
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10) Φυσική ('Ηλεκτρισμός)
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1) ΣιδηραΤ Εατασκευαί

2) θεμελιώσεις,τοίχοι άντιστηρίξεως κλπ.
3) Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα
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1
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1

-

Ιελος ό Σύλλογος εγκρίνει τήν διά τού ύπ’άοιθ.399 εγγράφου
της Πρυτανείας διαβιβασθεΤσαν αίτησιν τοϋ Β.Μαραγκοπούλου ,περί
διενεργείας τΟν διά της από 2-10-1937 προτάσεως της Σχολάς καθορισθεισΟν αυτ® κατατακτηρίων εξετάσεων του κατά τον προσεχή
’Ιούνιον·

Μεθ’ο μη ύπάρχοντος άλλου θέματος πρές συζητησιν, λΰετα
συνεδρία.0
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01 ΚΑΘϋΓΗΤΑΙ

Σ Υ Έ Ε Δ Ρ I Α
Τοϋ Συλλόγου fC?v Καθηγητήν τΗν ’Ανώτατης
Σχολής τ£?ν Πολιτικήν Μηχανικήν.

4

II Ρ Α Ξ I Σ - ·.-

*Εν ’-Αθηναιν σήμερον την δεκάτην πέμπτην τοϋ μηνόν ’Απριλίου τοΐ)
χιλιοστοί) ένακοσιοστου τριακοστοϋ ογδόου ετουν,ημέραν Παρασκευήν κα

ώραν 5.1/2 μ.μ.συνηλθον έν τη αιθούση τί?ν συνεδριών κατόπιν την ύπ’
αριθ.73 προσκλήσεων τοΐ) Κοσμητορον}ot κ·κ.Π.Πούναοην Κοσμητω καί οί
Καθηγηταί Γ.Ηαλτέζον,Ι.Χατσόπουλον,Φ.Βασιλείου καί Χ.ϊαοαβαν,παρου
σία καί τοΐ) Γραμματέων κ.’Α.’Αγγελοποΰλουί
‘Ημερήσια διάταξιν.
1) *%κρισιν πίνακον τ£(ν κατά}ΦεΒρουάρ ιον έ·Ι.ύποστάντων επιτυ
χών τάς επί διπλώματι καί ασκήσει τοϋ επαγγέλματος εξετάσεις.
2) ’Επί αιτήσεων σπουδαστοΟ Βυθ·Γκορίτσα περί απαλλαγήν του από
μαθημάτων»
5) ’Επί αιτήσεων Σ·ΤαΦΡ& περί εγγραφήν του κατά τό ποοσεχέν ακα
δημαϊκόν ετον
41 ’Επί αιτήσεων ΙΙ.Τζαννέτου περί χαρακτηρισμοί) τοΐ) διπλώματος
την Ecole Centrale des Arts et Manufactures,
5) Πεοί χαοακτηρισμοΟ τοΐ) έν Βαρσοβία Πολυτεχνείου·
6) Περί χαρακτηρισμού την Ροβερτείου Σχολήν
7) Παοακτηρισμόν τοΐ) Waschington University,
Π η έπιτευχθείσης απαρτίαν λόγω απουσίας μελί?ν τινων τού Συλλόγου
ό κ.Κοσμητωρ λύει την συνεδρίαν.0

Κ Ο Σ Μ Η Τ Ω

Ρ
01 ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ

ΣΥΝΕ Δ Ρ Ι

A

Τοϋ Συλλόγου των Καθηγητήν της *Ανώτατης
Σχολής τών Πολίτικων Μηχανικήν»
Π Ρ Α Ξ I Σ jT. *Εν ’Αθηναις σήμερον την δεκάτην έννάτην τού μηνός ’Απριλίου
τού χιλιοστού ένακοσιοστού τριακοστού όγδοου έτους,ήμέοαμ, Τρί
την καί (?ραν 11 π«μ. ,συνελθών ό Σύλλογος τών Καθηγητήν της ’Α
νώτατης Σχολάς τών Πολίτικων Μηχανικήν έν τη αιθούση των συνε
δριών ,κατόπιν της ύπ’άοιθ.32 προσκλήσεων τού Κοσμητορος καί εύρεθείς εν απαρτία παρόντων τών κ·κ· Η.Γούναρη Κοσμητορος καί
των Καθηγητών Ι.Κιτσίκη,Θ.Βαρούνη,Σ.Ιομικού,Α.Εικολούδη,Φ.Βασι
λείου ,4.Ρουσσοπούλου καί Χ.ΚαΡαβα,παρουσία καί τού Γραμματέων

κ·A.’Αγγελοπούλου επιλαμβάνεται της ^υζητησεως των έν τη ποοσκλ'
σει θεμάτων ητοιί

1) ^Εγκριρσίς πίνακος τών κατά Φεβρουάριον έ· έ·ύποστάντο_'ν έπιτυχώς τάς επί διπλώματι καί ασκήσει τού επαγγέλματος έόε—
τάσεις.
2) ’Επί αιτησεως σπουδαστού Βυθ·Γκορ ίτσα περί απαλλαγής του
από μαθημάτων·
3) ’Επί αιτησεως Σ.Ταφρδ περί έγγραφης του κατά τό προσεχές
ακαδημαϊκόν έτος.
Ό

’Επί αιτησεως Π.Τζαννέτου περί χαρακτηρισμού τού διπλώμα
τος της Sc ole Centrale dee Arts at Manufactures.

ς) Πεοί χαρακτηρισμού τού έν Βαρσοβία Πολυτεχνείου.
■ft) Περί χαρακτηρισμού της Βοβερτείου Σχολής»
η>) Χαρακτηρισμός τού Waschington University.
’Αρχομένης της συνεδρίας άναγ ινώσ κοντά ι καί έπικυρούνται τά
πρακτικά της προηγούμενης.

- 2 ’Ακολούθως έγκρίνεται παρά τ0Ό Συλλόγου 6 κατωτέρω πίναξ των
ύποστάντων έπιτυχ£ς τάς κατά Φεβρουάριον έ·έ·έπί διπλώματι καί
άσκή«ει τοϋ έπαγγέλματον εξετάσεις I
Πολιτικοί ί ηχανικοί
α) Διπλωματούχοι ’Ανώτατης Σχολής Πολιτικήν
1:ηχανικ6?ν Ε.Ιι.Π.
1) θεοχαοόπουλος Α.

Γάποφ.κατά το άκαδ.έτος 1936-37)

2) Ηαρύδης Α.
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Σπάνδον 3.

Β) Διπλωματούχοι ’Ανωτάτων Σχολών της αλλοδαπής

1) Ποΰμπουρας ’Αλεξ. τοϋ Γ.

Εοο Ιθ du denie civil et dea Art:
pt. Manufactures

# πλήν τοϋ κλάδου τΟν Μεταλλευ—~
τικων έργων·
’Επίσης δ Σύλλογος εγκρίνει την διά τοϋ ύπ’άοιθ.1080 έγγραφοι

της Πρυτανείας διταΒιΒασθεΐσαν αίτησιν τοϋ σπουδαστοΟ της Δ·'τάξ· '
Πολίτικων Μηχανικών Ευθ·Γκορίτ^α,αιτούμενου την απαλλαγήν του
κατά τό τοεχον ακαδημαϊκόν έτος από της παρακολουθήσεων καί εξε
τάσεων ε’
ις τά μαθήματα*!. Γενική & Θεωρητική *ΙΙλεκτροτεχνία, Ζ·
Σιδηραΐ Κατασκευαί καί 3» Πολιτική θΙκονομία?άτινα διήκουσε καί
έξη-θάσθη επιτυχές κατά την εις την Σχολήν Μηχανολόγων-’Ηλεκτρολόγων Φοίτησίν του.
’Επίσης δ Σύλλογος λαβών ύπ’δψιν την διά του ύπ’άριθ.907 εγ
γράφου της Πρυτανείας διαβιθασθεΐσαν αίτησιν τοϋ Σ.Ταωρ^,ΰποστάντος κατά την εναρξιν τοϋ τρέχοντος ακαδημαϊκοί) έτους επιτυ
χείς είδικάς είσαγωγικάς εξετάσεις διά την Αίτάξιν,μη δυνηθέντος δέ νά παρακολούθηση τά μαθήματα κατά τό τρέχον ακαδημαϊκόν
έτος,ένκοίνει όπως δ είοημένον έγγραφη κατά τό προσεχές άκαδη-

μαΐκόν έτος 1958-1.9^9 ξίς την ώς ανωτέρω τάά,ιν.
Μετά ταϋτα ό Σύλλογος λαθών ύπ’όψπν την διά τοϋ ύπ’άο ιθ. 1903
εγγράφου τ^ς Πρυτανείας δ ιαθιβασθεΤσαν αίτησιν τοΌ Πέτρου Δαερτου Τζαννέτου τοΟ Ι'εωργίου,διπλωματούχου τ?[ς έν Παοισίοις Εοο le

Centrale des Arts et Manufactures

ώς έπίσης το “
πρωτότυπόν

δίπλωμα οίυτοΐί καί τό άπό 10 ’Ιουνίου 1957 πιστοποιητικών της έν

λόγω Σχολής,έν m π·ιστοπο ιεΐται ότ ι ό είρημενος τυγχάνει διπλωμα
τούχος της Σχολής τα,ΰτης μέ την ειδικότητα του Πολιτικοί) ΜηχανίκοΟ ( Specialise Constructeur

),άποφαίνεται οτι ό είρημενος

κεκτηται την ώς είρηται ειδικότητα τ&Ό Πολιτικοί Μηχανικοί.
’Ακολούθως ό Σύλλογος αναθάλλει την έπί των λοιπών θεμάτων

>

συζητησιν διά την προσεχή συνεδρίαν·Μεθ’ό λύεται ή συνεδρία»

0
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Σ Υ Ν Ε Δ P I A
Τοΐ* Συλλόγου τ©ν Καθηγητών της ’Ανώτατης Σχο

λής τ£ν Πολιτικήν Μηχανικήν*
Π Ρ A Β I Σ 6U
’Κν ’Αθηναΐς σημεοον την έννάτην τοΐ* μηνός Μαίου τοΐ* χιλιο
στοί* ένακοσιοστοΐ* τριακοστού ογδόου έτους,ημέραν Δευτέοαν καί
ώραν κ. 30 'μ. μ· ,συνελθών ό Σύλλογος τί?ν Καθηγητήν της ’Ανώτατης

Σχολάς τί?ν Π0λΐτΐκ(3ν Μηχανικήν έν τη αιθούση τ£?ν συνεδριδ?ν,κατό
πιν της ύπ’άριθ.86 προσκλησεως τοΐ* Κοσμητορος καί εύρεθείς έν
απαρτία παρόντων τ£ν κ· κ·Η.Γοΰναρη Σοσμηφορος καί τ$ν Καθηγητήν
Κ.Κιτσίκη,Ε.Κριεζη,Θ.Βαοούνη,Α.Σίνου,1.Χατσοπούλου,Σ.Εομΐκού,
Ε.Γουναράκη ,Ϊ.Γεωργικοπούλου,Ι.Δοανίδου,Ν.Κρ ιτι κοΐ*,Φ. Βασιλείου,
Α.Ρουσσοπούλου,Α.Σοφιανοπούλου καί Χ.Καραβδ,παρουσία καί τοΐ)
Γραμματέως κ· ’Α. ’Αγγελοπούλου,έπιλαμβάνεται της συζητησεως τ&ν
έν τη προσκλησει Θεμάτων ητοιί
1) ΕΚΛΟΓΗ ΙΌΣΠΠΤΟΡΟΣ καί άναπληρωτοΐ* αυτοί*.
2) Καταρτισμός ’Επιτροπήν διά τάς επί διπλώματι καί ασκήσει
τοΐ* επαγγέλματος εξετάσεις.
3) Περί χαρακτηρισμοί* τοΐ) έν Βαρσοβία Πολυτεχνείου.
4) Περί χαρακτηρισμού της ΡοΒεοτείου Σχολής
3) Περί χαρακτηρισμοί) τού Waschington University.
4) Έ π ί α’
ιτησεως Ρ.Μόρδου πεοί χαρακτηρισμοί* τού διπλώματος
τοΐ* Πολυτεχνείου τοΐ* Τουρίνου.’Αρχομένης της συνεδρίας άναγίνώσκονται καί έπικυρούνταί
τά πρακτικά της προηγούμενης.
’Ακολούθως ό Σύλλογος προβαίνει εις την διά μυστικής \|τηωοφο—
ρίας εκλογήν τοΐ* νέου Κοσμητορος διά τό από 1 Σ/βρίου έ·ε·διε—

_ 2 τές χρονικόν διάστημα*
Κατά τα\5την έάελεγη ό Καθηγητής κ.Σ.Νομικός λαβών ψη<ρους 14
καί εύοεθείσης μΐ»ς λευκές.
Μεθ’ό επακολουθεί ψηωοφορ ία'δ ιά την εκλογήν άναπληρωτοΟ του
Κοσμήτορας,καθ’ην εκλέγεται διά ψήφων li ό Εαθηγητης κ.Ν.Κριτι
κός, τοϋ κ·Θ·Βαρούνη λαβόντος μίαν καί εύρεθείσης μιΟς λευκής.

Ιαετά ταϋτα ό Σύλλογος προβαίνει εις τον καταρτισμόν του άκο,
,
,
i
λουθου πίνακος τβν Επιτροπήν διά τάς γραπτάς επί διπλώματι εξετάσεις*
k· ’Οκτάωρος Δοκιμασία

χ%

,;ν

*Οδοπο ιία·Σ ιδηροδρομι κη .θεμελίωσε ις ,τοΤΓχο ι άντιστηρίξεως.Λίθινα
h ξΰλιναι γέουοαι·0ίκοδομικη.
*Εξεταστ ική ’Επιτροπή
~
·
■ —
_|
ιχ. ούναρης (Κοσμητωρ-^ρόεδρος )
Δ.Πρωτοπαπαδάκης)
Ε.Ώανταζίΐς
("Τακτικά μέλη
Β.Κριεζί]ς
)
Σ.Νομικός
)
Γ.ΜαλτέζΌς
άναπληρωμ·μέλος
Β» ’Οκτάωρος Δοκιμασ ία

.

ι

___ ^ ·,-

’Βφηομοσμένη Σίτατική.Σιδηραΐ" Κατασκευαί.Σιδηρο^αγές Σκυρόδεμα.
Λιμενικά Ιογα»*Κδραυλικά έργα.
’Εξεταστική ’Επιτροπή
ιί.ϊ’οΰναοης (Κοσμητωρ-ίΐρόεδρος)
Γί.Κίτσικης
)
A.Stvo?
)τακτικά μέλη
ΙΙ.Γίαρασκευόπουλος)
Δ.Πίππας
)
Α.Ρουσσόπουλος
άναπληρ.μέλος
Μετά ταϋτα ό Σύλλογος αναβάλλει την επί τ$ν ύπολοιπών
θεμάτων συζητησιν διά την προσεχή συνεδρίαν αι;του.
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3 Μεθ’ό έτη κυρουμένων xffv παρόντων πρακτ ικων, λόγ«> τοΟ επείγον
τος τ$ν έν αύτοΤο θεμάτων,λύεται ή συνεδρία.-

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α
του Συλλόγου των Καθηγητών της ’Ανωτάτης Σχολής
των Πολίτικων Μηχανικών.
Π Ρ A S I Σ
’Εν Άθήναΐς βήμερον τήν έ'κτην του μηνός ’Οκτωβρίου του
χιλιοβτου ένακοβιοβτου τριακοβτου ογδόου έκτους,ημέραν Πέμπτην
καί ώραν 10.1/2 π.μ. ουνήλθον έν τη αίθούβη των συνεδρίων κα
τόπιν της δπ ’άρ ιθ .212 προβκλήβέως του Κοβμήτορος ο £ χ.κ. Σ.Νο
μικός ,Α. ΣΓνος,Κ.Πανταξης,1.Χατβόπουλος,Η\Γούναρης,Κ.Γουναράκης καί Φ .Βαβ ίλε ίου, παρουβ ίαι καί του Γραμματέως κ .Α. ’Αγγελοπούλου.

1. ’Επί αίτήβεως Γ .Συργαν ίδου περί χαρακτηριβμου του έν Βαρ
βοβία Πολυτεχνείου.
2. ’Επί αίτήβεως Ν.Μόβχου περί χαρακτηριβμου της έν Κωνβταν
^τινουπόλει Ροβερτε ίου Σχολής.
3. ’Επί αίτήβεως Β.Κυριαχοπούλου περί χαρακτηριβμου του Was
chiugton Univercit^.
4. Χαρακτηρισμός του εν Ααφαγιέτ τής ’Ινδιάνας Pyrdtae Univereity^
5
Περί του χαρακτηριβμου τής έν Βουκουρεβτίψ Πολυτεχνι,“<<ήζ Στολής.
6. Επί αίτήβεως Ρ.Μόρδου περί χαρακτηριβμου του διπλώματός
του (ϊουρίνου).
7 ’Επί α ίτήβεως fτων Γ.Νικολακάκου,Γ.Βεντήρη,Ε.ϊξιάκη,1.
^Σουρβίνου,Ι.'Υφαντή καί Α.Σταθοποόλου προς κατάταζιν.
8. ’Επί αίτήβεως του Α Σαγίάννη περί βυνεχίβεωξ των διά τήν
sT.' τάξιν κατατακτηρίων έ ζετάβεών του.
9. ’Επί αίτήβεως του Σπουδα,βτου Σ.Καβιμάτη.
10. ’Επί εγγράφου^τής Ένώβεως διπλωματούχων ’Ηλεκτρολόγων
%αI ’Εργοδηγών Σχεδιαοτων τής Βαλλιανε ίου Σχολής.
11. ’Επί έγγρόφου περί χαρακτηριβμου του έν Παριβ ίοις ’Αν.
Τεχν.Ίνβτιτοότου των Ρώββων.
12. Εγκριβις πίνακος των κατά ’Ιούνιον ύποβτάντων έπιτυχως
τάς επί διπλώματι έξετάβεις.
Μή έπίτευχθείβης άπαρτίας,λόγψ τής άπουβίας μελών τίνων,
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ό Κοβμήτωρ λύει τήν βονεδρίαν.-

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α
Ιου Συλλόγου των Καθηγητών της ’Ανωτάτης Σχολής
των Πολίτικων Μηχανικών.
Π Ρ Α Ξ I Σ
*Εν ’Αθήναΐς δήμερον την δεκάτην τρίτην του μηνός

’Οκτωβρί

ου του χιλιοβτου ένακοδίοδτου τρια,κοδτου ογδόου ετους,ήμέραν
Πέμπτην καί ώραν 11 π.μ.,δυνελθών ό Σύλλογος των Καθηγητών τής
’Ανωτάτης Σχολής των Πολίτικων Μηχανικών εν τή αίθοόδη των δυνεδριών,κατόπιν τής ό π ’άρΐθ.215 προσκλήδεως του Κοβμήτορος καί
ευρεθε ίς έν απαρτία παρόντων των κ.κ. Σ,Νομικού Κοσμήτορος καί
των Καθηγητών Γ.Μαλτέ^ου,Ν.Κιτβίκη,Θ.Βαροόνη,Α.Σίνου,1.Ιατβο
ποόλου,Κ.Γουναράκη,Π.Παραβκευοποόλου,Φ.Βαδίλε ίου,Α.Σοφιανοποό
λου καί Χ.Καραβα, παρουδία καί του γραμματέως κ .Α . ’Αγγελοποόλου,επιλαμβάνεται τής^δ-υξήτήδεως των έν τή προδκλήδει θεμάτων
ήτοιι
1. ’Επί αίτήδεως Γ.Συργανίδου περί χαρακτηρίδμου του έν Βαρδοβίςι Πολυτεχνείου.
2 . ’Επί αίτήδεως Ν.Μόδχου περί χαρακτηριδμου τής έν Κων^πόλει Ροβερτείου Σχολής.
3. ’Επί α ^ ή δ ε ω ς Β.Κυριακοποόλου περί χαρακτηρίδμου του
Waschington Univercity. ·.
4. Χαρακτηρΐδμός του έν Λαφαγιέτ τής "Ινδιάνας Pyrdue Uni
versity.
5. Περί^του χαρακτηρίδμου τής έν Βουκουρεβτίφ Πολυτεχνικής
^Σχολής.
6. ’Επί αίτήδεως Ρ.Μόρδου,περί χαρακτηρίδμου του διπλώματός
του (Τουρίνου).
7. ’.Επί αίτήδεως των Γ.Νικολακάκου,Γ.Βεντήρη,Ε.Τ^ιάκη,1.
Σουρβίνου,Ι.’Υφαντή καί Α.Σταθοποόλου προς κατάταξιν.
8 . ’Επί αίτήδεως του Α.Σαγιάννη περί ΰυνεχίδεως των διά τήν.
Γί τάΓΐν κατατακτηρίων έζετάδεών του
9. ’Επί αίτήδεως του Σπουδαβτοδ Γ.Καδίμάτη.
10. ’Επί εγγράφου τής Ένώδεως διπλωματούχων ’Ηλεκτρολόγων
καί ’Εργοδηγών Σχεδιαβτών τής Βαλλιανείου Σχολής.
’Επί εγγράφου περί χαρακτηρίδμου του έν Παριδίοις Άν.

2 Τεχν.’Ινστιτούτου των Ρώσσων.
12. ’Έγκρισίς πίνακος των κατά ’Ιούνιον όποστάντων έπιτυχως
τάς έπί διπλώματι έζετάσεις.’Αρχομ^νηξ της συνεδρίας άναγινώσκονται καί έπικυρουνται τά
πρακτικά της προηγοομένης.
’Ακολούθως 6 Σύλλογος εισέρχεται εις τήν συ^ήτησιν έπ ( της
ήμερησ ίας διατάξεως.
’Επί της διά του ύ π ’άρι9.629 εγγράφου της Πρυτανείας διαβιβασθείσης ταύταρίθμου αίτήσεως του Γ.Συργανίδου περί χορηγήσεως
άδείας άσκήδεως του επαγγέλματος του Πολίτικου Μηχανικού,6 Σύλλογος,λαβών ύ π ’οψιν δτι διά των διά της ώς &νω αίτήσεως ύποβληθέντων δτοιχείων άφορώντων τά των σπουδών αύτου ούδέν νεώτερον
«τοίχεΐαν δ ΐαφωτιστικόν προέκυψεν,έμμένει είς τήν από 10 Φεβρουαρίου 1937 άπόφασίν του καθ ’ήν ά?ιερί φθη ή έπί του προκε ιμένου
ξητήματος αιτησίς του.
Έ π ί τής διά του υ π ’άριθ.721 εγγράφου τής Πρυτανείας διαπεμφθείδης αίτήσεως του Ν.Μόσχου αίτουμένου τόν καθοριδμόν τής
δτάθμης σπουδών τής έν Κων/πόλεΐ Ροβερτε ίου Σχολής ής ώς ισχυρί
ζεται τυγχάνει απόφοιτος ,6 Σύλλογος αναβάλλει τήν επί του προ
κε ιμένου πρόταβίν αύτου, μέχρι τής από του ενδιαφερομένου υποβο
λής του ε £ς αυτόν άπονεμηθέντος διπλώματος ώς καί του λεπτομε
ρούς καί επισήμου προγράμματος τής έν λόγψ Σχολής.
Επίσης ό Σύλλογος αναβάλλει διά προσεχή συνεδρίαν αύτου
τήν συξήτησιν έπί τής διά του ύ π ’άριθ.8055 εγγράφου τής Πρυτα
νείας διαβι βασθε ίσης αι’τήσεως του Β.Κυριακοπούλου.
Τά διά του ύ π ’άριθ,1994/10-5-38 εγγράφου τής Πρυτανείας
διαβιβασθέντα προγράμματα καί λοιπά στοιχεία άφορώντα τόν χαρα
κτηρισμόν τού έν Λαφαγιέτ τής ’Ινδιάνας Perdue Univercity ο Σύλ
λογος παραπέμπει πρός μελέτην καί είσήγησιν διά μροσεχή συνε-
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δρίαν εις τούς Καθηγητάς κ,κ.Θ.Βαρούνην καί Α.Σοφίανόπουλον.
Μετά ταυτα ό Σύλλογος λαβών ύπ’οψ® ι τά διά του ύπ’άριθ,
3069 εγγράφου της Πρυτανείας διαβιβασθέντα προγράμματα της έν
Βουκουρεστίφ
προτείνει όπως

vo/VvLc^vivvvt^

tbo-vx'ycc^ rK*c^>o X$ro„_2!L>y

τό άφορών τοδζ Πολιτικούς μηχανικούς τμήμα της

εν λόγφ Σχολής άναγνωρι σθή ώς όμοταγές πρός τήν άνωτάτην Σχολήν
των Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π,
’Ακολούθως επί τής διά του ύπ’άριθ,1561 εγγράφου τής Πρυτα
νείας διαβιβασθε ί6ης αίτήσεως του Ρ.Μόρδου αίτουμένου τόν χαρακτηριβμόν του ώς Πολίτικου μηχανικού ώς αποφοίτου του Βασιλικού
άνωτέρου ’Ινστιτούτου Μηχανικών του Τουρίνου, 6 Σύλλογος λαβών
υπ’οψει τό ύπό του ανωτέρω προσκομισθέν πιστοποιητικών σπουδών,
άποφαίνεται <ϋ>τι τά εν τώ πιστοποιητικά τοότφ άναφερόμενα μαθήμα
τα δέν άτι στοιχουσι πρός τάς σπουδάς Πολίτικου Μηχανικού αλλά
Μηχανολόγου-’Ηλεκτρολόγου.
Κατόπιν επί τών διά των ύπ’άριθ.8179,4394 καί 4436 εγγράφων
τής Πρυτανείας διαβιβασθεισών αιτήσεων τών Εύτ.ϊξιάκη,1.Σουρβίνου καί Γ.Βεντήρη,αίτουμένων τήν εις τήν Γ τ ά ξ ι ν τής Σχολής
* κατάταζίν των κατόπιν εξετάσεων ώς αποφοίτων τής Στρατιωτικής
Σχολής τών Εύελπίδων,ό Σύλλογος φρονεΓ οτι συμφώνως πρός τήν
παράγραφον 2 του άρθρου 98 του κωδικός ή εν αύτώ άναφερομένη
κατάταξις ώς πρός τε τήν εγγραφήν είς τήν Β ή

τήν Γί τάξιν

επραγματοποιήθη ήδη (τών αίτούντων έγγραφέντων κατά τό άκαδ.
έτος 193b - 193"’ ,φοιτησάντων εν τή Β τ ά ξ ε ι καί άπορριφθέντων
κατά τάς προαγωγικάς εξετάσεις),συνεπώς,έφ’οσον άφ’ενός μέν ο!
αίτουντες Ιχαμον χρήσιν του ύπό του νόμου παρεχομένου αύτοΐς
δικαιώματος καί απέκτησαν τήν ίδιότητα καί τάς υποχρεώσεις του
■δπουδαοτού,άφ’ετέρου δέ ο ίΐόμος δέν αναφέρει περί άνακατάτάζεώς
Ο
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ό Σύλλογος φρονεί /εξηντλήθη τό οπό του Νόμου παρεχόμενον δι
καίωμα καί απορρίπτει τάς αίτήβεις αυτών.
Τήν διά του ύ π ’άριθ.5545 εγγράφου της Πρυτανείας διαπεμφθε ίβης αίτήδεως τοδ I .Σαγιάννη,αΐτουμένου τήν δυνέχιδιν των
διακοπειβων λόγψ άβθεινείας κατατακτηρίων έξετάβεών του,ό Σύλ
λογος άπορρίπτει ταύτην,φρονών £τι ό εν λόγφ ύποχρεουται όπως
όποδτη ε’κ νέου κατατακτηρίους έξετάβεις έφ'ολων των διά τής
άπο

"'3 6 * άποφάδεως καθορ ιδθέντων μαθημάτων.
Μετά ταυτα ό Σύλλογος λαβών ύ π ’όψιν τήν από 8 Αύγούδτου

έ.έ. αναφοράν του Καθηγητου κ.Θ.Βαρούνη,δχετικώς πρός τήν βαθ
μολογίαν έτους του δπουδαβτου τής Αί τάξεως Σ.Καδιμάτη,έγκρίνει τήν καταχώρηδίν του βαθμού 6 εν τώ πίνακι των άποτελεβμάτων.
’Ακολούθως ό Σύλλογος λαβών ύ π ’όψιν τό διά του ύ π ’άριθ,
4205 εγγράφου τής Πρυτανείας διαπεμφθέν ύ π ’άριθ.40 άπό 14-81938 έγγραφον τής Πανελληνίου Ένώδεως Διπλωματούχων
λόγων καί

’Εργοδηγών Σχεδιαστών,άφορών τάς δπουδάς τών άποροί- -

των τής Βαλλιανείου Σχολής fΦΡονεΐ
α

επανεξετάσεων
διατυπωθεί
ποακτικά

‘

{■Ϋ

’Ηλεκτρο

εν
τοΐ)

τοϋ

ότι

θέματον, καθ'όσον
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τά

Μαρτίου έ. έ.

Τήν διά του ύ π ’άριθ.4439 ε’γγράφου τής Πρυτανείας δ ια.β ιβα·
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δθειβαν ταύτάριθμον αΓτηοιν του Γ.Νικολακάκου,αίτουμένου τήν
κατάταζίν του εις τήν Αην τάζιν,ό Σύλλογος απορρίπτει ταύτην,
καθ ’οβον ώς έμφαίνεται έκ του ύποβληθέντος παρ’αυτοδ πιστοποι
ητικού φοίτήσεώς του έν τή Σχολή Ν .Δοκ ίμων ,οδτος δέν ύπέστη
τάς επί προαγωγή έκ του Α ου είς τό Βον έτος έζετάσεις.
’Επί©ης 6 Σύλλογος απορρίπτει τήν διά του ό π ’άριθ.4034 εγ
γράφου της Πρυτανείας διαβιβασθεΓσαν αΓτησιν του 1 . ’Υφαντή
περί κατατάξεώς του,καθ ’δσον ό είρημένος ώς έμφαίνεται έκ του
ύποβληθέντος υ π ’αύτου πιστοποιητικού τής Στρατιωτικής Σχολής
των Εύελπίδων δέν τυγχάνει απόφοιτος ταότης.
’Επί τής διά του ύ π ’άριθ.4283 εγγράφου τής Πρυτανείας διαβιβασθείσης αίτήσεως του ’Α ν .ΣταΘοπούλου πτυχιοόχου των Μαθη
ματικών του ’Εθνικού Πάνεπιστημίου,ό Σύλλογος προτείνει τήν
είς τήν Βί τάζιν κατάταζίν του κατόπιν επιτυχών κατατακτηρίων
εξετάσεων έπί του μαθήματος τής Παραστατικής καί ΙΙροβολικής
Γεωμετρίας καί των Τοπογραφικών σχεδιάσεων.
Μεθ'ο ό Σύλλογος λαβών ύ π ’δψει τό διά του υ π ’άριθ.4392
εγγράφου τής Πρυτανείας διαβιβασθέν υπ*άριθ.381 έγγραφον των
Σχολείων ’Εργοδηγών μετ’αποσπάσματος έκ τής ύ π ’άριθ.60 Πράξεως του Συλλόγου των Καθηγητών των έν λόγψ Σχολείων ώς καί τό
έ π ’όνόματί Σ.Σεμάση έκδοθέν πιστοποιητικόν του έν Παρισίοις
’Ινστιτούτου τών Ρώσσων άποφαίνεται δτι τό πιστοποιητικόν τού
το δέν δύναται νά θεωρηθή ώς ισοδύναμον πρός τά πτυχία τών
Σχολείων ’Εργοδηγών του Ε.Μ.Π.
Τέλος 6 Σύλλογος εγκρίνει τήν χορήγησιν του διπλώματος
του Πολίτικου Μηχανικού είς τούς έν τώ κατωτέρψ πίνακι άναφε-
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ρομύνους αποφοίτους της Σχολής νατά ’Ιούνιον 1938:
1) ’Αθανάβογλου Α.
2) ’Αλεξόπουλος I.
3) Βάχης Α.
4) Βλαβδόπουλος Γ.
5) Βρατβανος Ιν
δ) Γεωργιύδης Α.
7) Δαδχαλύπουλος Κ.
8) Δέδες Κ.
9) Δερπανύπουλος Γ.
10) Θεοδωράχης Σ.
11) Θωμος Κ.
12) Κάβο υνί δης Κ.
13) Καξαντξόγλου I.
14) Καραβίτης Γ.
15) Καλλιτδάντδης Π.
16) Κνίθάχης Σ.
17) Λουχούμης I.
18) Μανουδαχης Μ.
19) Μανουδάχης X.

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

Λ.ο)
Μ ε θ ’θ μή όπάρχοντος άλλου θύματος πρός βυξήτηβιν,λύεται
ή δυνεδρία.-

Σ Υ Ν Ε Δ P I A
Τοϋ Συλλόγου τών Καθηγητών της ’Ανώτατης
Σχολάς τών Πολίτικων Μηχανικήν

Π Ρ 4 Ξ I Σ ___ „
sΕν *Αθηναις σήμερον τη'ν τριακοστην πρώτην tot) μηνάς ’Οκτω
βρίου τοΟ χιλιοστοί έννεακ ο^ιοστοϋ τριακοστοΟ όγδοου έτους, ήμέ
ραν Δευτεοαν καί ώραν 11·30'π.μ.συνηλθον έν τη αιθούση τ©ν συνε
δριών κατόπιν της ύπ’άριθ.284 προσκλ^σεως τοΟ Εοσμητοοος,οί κ.κ·
Σ.Νομικός Κοσμάτωρ καί οί Καθηγηταί Γ·Μαλτόζος,Δ.Πρωτοπαπαδάκης,
ΪΤ.Ειτσίκης, Α.ΣΤνος,Ε.Ηανταζης ,θ.Βαρουνης,Ι.Εο ιτι κός,Φ.Βασιλεί
ου, 4. Σο φ ιανόπουλος καί Δ.Πίππας,παρουσία καί τού Γραμματεως κ·
*4.’Αγγελοκοΰλου.
'Ημερησία Διάταξιςί
1) *Επί αίτησεως Ν.Φινε φοιτητοϋ των Μαθηματικών περί κατα
τάξεις του·
2) ’Επί αιτήσεων τών Ε.Μαυροπούλου,Π.Λιαγάσα καί Ε.Φωστηρο—
κούλου διπλωμ* Αρχιτεκτόνων πεαί των κατατακτηρίων εξετά
σεων των·
3) ’Επί αίτησεως Χ.Εαρανίκα διπλ·*Αγρονόμου καί Τοπογράφου
Μηχανικού περί κατατάξεώς του.
4) ’Επί αίτησεως Τ . ’Ασημάκη τελειοφοίτου της <'τρατ· Σχολής
των ευελπίδων περί κατατάξεώς του.
5) ’Επί αίτησεως Γ.Μούτσου αποφοίτου της Στρατ.Σχολης των
Εύ ελπίδων περί κατατάξεώς του·
4) ’Επί αίτησεως θ.1χαγκράτη αποφοίτου της Στοατ·Σχολής τών
Ευελπίδων περί καταταξέως του εις την Α.'τάξιν·
7) *1πί αίτησεως Στ*^ρυσούλη αποφοίτου της Στρατ·Σχολής
Εύελπίδων περί κατατάξεώς του.
8^ ’Επί αιτήσεων τών σπουδαστών Μ.Κοντεντάκη καί Στ.Γκιζελη

περί ατελούς έγγραφες των·
q)

’Επί rffq αίτησεωσ τοϋ 3.Κυριακοποΰλου περί χαοακτηο ισμοΐ) του
Μη έπιτευγΟείσης απαρτίας Λ.ογ«> απουσίας μελ£ν τινων του Ευλλό-

γου 6 κ.Κοσμητωρ λΰε ι την συνεδρίαν.

ΟΙ ΚΑΘΗΠϊΤ ΑΙ

Σ ΥΚΒΔΡΙ

A

*Ρου Συλλόγου τών Καθηγητών rffo ’Ανώτατης
Σχολάς των Πολιτικών Μηχανικών
Ιί Ρ λ Ξ Ι

Σ_ 1θ. -

’Εν ’λθηναις σημεοον την τετάρτην τοΟ μηνός Νοεμβρίου του
χιλιοστού έννεακο^ιοστοΰ τριακο^τοΟ όγδοου έτους ,ήμόθαν Ποφαβ
σκευήν καί ώραν 11.30 '%· μ.συνίΐλθον έν τη αιθούση των συνεδριών
κατόπιν της ύπ’άοιθ·937 προσκλξσεώς τοϋ Κοσμητοπος ,ο £ κ.κ.Σ·Νο
μικός Κοσηητωρ καί οι Καθηγηταί Θ.Βαρούνης,Ι.Χατσόπουλος,Α.Σΐνος,Ν.Κριτικός,Α.Ιικολούδης καί Φ.Βασι λε ίου ,παρουσία. καί τοΟ
Γραμματεως κ. ’Α. ’Α,γγελοπούλου.
*Ημερήσια διάταξιςΐ

1) ’Επί αιτησεως Η.Φίνε (ροιτητοΟ των Μαθηματικών περί κατα-

1

τάξεώς του.

2) ’Επί αιτήσεων τών Ε.ΜαυΡοπούλου,Π.Νιαγάσα καί Ε.ΦωστηοοΛ
ποΰλου διπλωματούχων ’Αρχιτεκτόνων πεοί τών κατατακτηρίων
εξετάσεων των.
3) ’Επί α’
ιτησεως Χ.Καρανίκα διπλωματούχου ’Αγρόνόμου-Τοπογράφου Μηχανικού περί κατατάξεώς του.
4) ’Επί αιτησεως Τ ·’Αση^άκτ^ τελειόφοιτου της ΣτΡατ·Σχολάς των
Ευελπίδων πεοί κατατάξεώς του.
5) ’Επί αιτησεως Θ.Ε-αγκιοάττ^ αποφοίτου rffe Στρατ·Σχολής των
Ευελπίδων περί κατατάξεώς του εις την Α.'τάξιν·
6) ’Επί αιτησεως Γ.Μούτσου αποφοίτου της Στρατ.Σχολάς τών
Ευελπίδων περί κατατάξεώς του*
?) ’Επί α’
ιτόσεως Στ'^ουσούλη αποφοίτου τ^ς Στοατ.Σχολής
Ευελπίδων περί κατατάξεώς του·
3) ’Επί αιτήσεων τών σπουδαστών Μ.^οντεντάκη καί Στ.Γκιζελ^
περί ατελούς έγγραφες των·

>

(

_ 9 _
9) ’Επί τ^ς α’τησεως του Β.ΐυριακοποΰλου πε ηί χαρακτηρισμού
τοΐί
Μη έΛιτευχθείσης απαρτίας λόγφ απουσίας -μελων tivu’v τοϋ Συλ—
λόγου ό κ.Εοσμητωρ λΰει την συνεδρίαν.0

ΚΟΣΜίΐΤβΡ
0Ι ΚΑΘΗΓΒΤδΙ

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α
του Συλλόγου των Καθηγητών της ’Ανώτατης Σχολής
των Πολίτικων Μηχανικών.

π ρ

a

s ι

ς

ίί,~

*Εν ’Αθηναις σήμερον την έβδόμην του μηνάς Νοεμβρίου του χιλιοστού

ενακοσιοστοΰ τριακοστοΰ όγδοου έτους,ημέραν Δευτέραν καί ώραν 11. 30 ''
π. μ., συνελθών ό Σύλλογος των Καθηγητών της ’Ανώτατης Σχολής των Πολι.
τικδίν Μηχανικών έν τη αιθούση των συνεδρ ιων,κατόπ ιν της υπ’άριθ.SS9
προσκλησεως τοΟ Κοσμητορος καί ευρεθείς έν απαρτία παρόντων των κ. κ.
Σ.Νομικού Κοσμητορος καί των Καθηγητών Δ.Πρωτοπαπαδάκη,Κ.Πανταζη,
Θ.Βαρουνη, I.Χατσοπούλου,Κ. Γεωργικοπούλου, I. Δοαν ίδη ,Π.Παρασκευοπούλου
Φ.Βασιλείου καί Δ.Πίππα,παρουσία καί του Γραμματεως κ. ’Αγγ. ’Αθανασιάδη επιλαμβάνεται της συζητησεως των εν τη προσκλησεί θεμάτων ήτοι:
1) *Επι αιτησεως Ν.Φίνε φοιτητοΰ των Μαθηματικών περί κατατάξεωο του,.
S) ’Επί αιτήσεων των Ε.Μαυροπούλου,Η.Νίαγάσα καί Ε.Φωστηροπούλου
δ ιπλ.’Αρχ ιτεκτόνων περί των κατατακτηρίων εξετάσεων ^,ν,
3) ’Επί αιτησεως Χ.Καρανίκα διπλωματούχου ’Αγρονόμου-Τοπογράφου Μη
χανικού περί κατατάξεώς του.
4) *Επί αιτησεως Τ. ’Ασημάκη τελειόφοιτου της Στρατ.Σχολής των Ευελπίδων περ ί κατ.ατάξεώς του.
5) *Επί αιτησεως Θ.Παγκράτη αποφοίτου τ^ς Στρατ-Σχολής των Ευελπίδων
περί κατατάξεώς του εις την

τάξ ιν.

6) ’Επί αιτησεως Γ.Μούτσου αποφοίτου της Στρατ.Σχολής των Ευελπίδων
περί κατατάξεώς του.
7) ’Επί αιτησεως Στ.Χρυσούλη αποφοίτου της Στρατ. Σχολής των Ευελπί
δων περί κατατάξεώς του.

-a8) *Επί αιτήσεων των σπουδαστών Ν.Κοντεντάκη και Στ·Γκιξελη περί
ατελούς έγγραφης των.
9)

Επι της αίτησεως του 3.Κυριακοπουλου περί χαρακτηρισμού τοΕί
Waschington University.
’Επί της διά του υπ’άριθ.Ε838 έ.έ. εγγράφου της Πρυτανείας διαθίβα-

σθεισης αίτησεως του Ν.Φινε,φοιτητοΰ των Μαθηματικήν του Πανεπιστη
μίου

Αθηνών,περ ί κατατάξεως εις την Σχολήν, δ Συλλογοσ προτείνει ό

πως δ είρημενος υποστ?5 εισαγωγικός εξετάσεις κοινάε μετά των άλλων
υπο-ψηφίων κατά τόν προσεχή Σεπτέμβριον.
’Επί των υπ’άρ ιθ. 3663, 3664,3663, έ.ε, α ιτησεω ν,δ ιαβ ιβασθε ίσων διά
ταυταρ ίθμου εγγράφου της Πρυτανε ίας,των Ξ.Μαυροπούλου,Π.Ν ιαγάσα καί
Ε.Φωστηροπουλου, δ ιπλωματούχων της ’Ανώτατης Σχολής των ’Αρχιτεκτόνων
καταγεντων δυνάμει των από 10 Νοεμβρίου 1937 καί S Φεβρουάριου έ.έ'.
αποφάσεων τηζ Συγκλήτου εις την μάτάξιν της Σχολής με την υποχρεωσίν
νά ΰποστωσι κατατακτηρίους εξετάσεις εις τά μαθήματα? ’Αιναλυτικη Γεω
μετρία,Γραφικός & Διανυσματικός Λογισμός,Μαθηματική ’Ανάλυσις,Θεωρη
τική Μηχανική,*Ξφηρμοσμενη Μηχανική καί Γεωλογία-’Ορυκτολογία-ΙΊετρογραφία καί αίτουμενων όπως τάς έν λόγω εξετάσεις ΰποστωσι κεχωρίσμενως κσ.τά τάς εξεταστικός περιόδους του ΦεΒρουσρ ίου, ’Ιουνίου καί Σε
πτεμβρίου,ό Σύλλογος προτείνει όπως έξετασθωσιν άπαντα τά ηαθηματα
κατά την αυτήν περίοδον καί έφ’οσον θά ητο δυνατόν δμ.ου υετά των
άλλων σπουδαστών κατά τάς προαγογικάς εξετάσεις.
’Επί xr\c διά του ΰπ’άριθ.3523 έ.έ'.εγγράφου της Πρυτανείας δίαβιβασθε ίσης αίτησεως του Χ.Καρανίκα, δ ιπλωυατουχου ’Α γρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού,περ ί κατατάξεως του ε’ις την Σχολήν κατόπιν κατατακτη
ρίων εξετάσεων εις τά έξης μαθήματα:Θεωρητικη Μηχανική,’Εφηρμοσμενη
Μηχανικη,Γραφικός & Διανυσματικός Λογισμός,’πναλυτικη Γεωμετρία καί
Μαθηματική ’Ανάλυσις^ο Σύλλογος εγκρίνει ταυτην.
’Ακολούθως ό Σύλλογος προτείνει οπιος οι κατατασσόμενοι εις την

3 _
Σχολήν διπλωματούχοι έτερας Σχολής του ΕΜΠ απαλλάσσονται τ?|ς παρακο-

λουθησεως των κοινών μαθημάτων κατόπιν άποφάσεως της Σχολής μετά γνώ
μην του οικείου Καθηγητοΰ.
Εις τό σημεΤον τούτο της Συνεδρίας άπεχώρησαν οι Καθηγηταί κ. κ.
Θ.Βαρουνης καί Ι.Χατσόπουλος.
’Επί της διά του υπ’άριθ.5728 έ.ε. εγγράφου της Πρυτανείας διαβιβα-

σθε ίσης αίτησεως του !Ε. ’Ασημάκη, τελε ιοφο ίτου του Στρατιωτικοί Σχολεί
ου των Ευελπ ίδων,περ ί κατατάξεώς του εις την Σχολήν,ο Σύλλογος προ
τείνει την εις την Α ’τάξιν κατάταξίν αΰτοΰ κατόπιν ειδικών εισαγωγι

κήν εξετάσεων υπό τόν ορον όμως νά προσκομίση π ιστοποιητικόν τίης Σχο
λής είς ο νά έμφαίνηται οτι άπεχώρησε της Σχολής τρεΐς μήνας προ των
εξιτηρίων εξετάσεων διά λόγους υγείας.

έπι της δια τοΐ5 υπ αρ.5669 έ.ε. εγγράφου της Πρυτανείας δ ιαΒ ιΒσ,σθε ί
σης αίτησεως του Θ.Παγκράτη αποφοίτου του Στρατ.Σχ.των Ευελπ ίδων,αίτουμενου την κατάταξίν του είς την Α'τάξιν,ό Σύλλογος προτείνει την
αποδοχήν ταυτης.

’Επί της διά του υπ’άρ.5473 έ.ε.έγγραφου της Πρυτανείας διαβιβασθε ί
σης αίτησεως του Γ.Μούτσου, άποφο ίτου του Στρατ. Σχ. των Βάελπίδων περί
κατατάξεώς είς την Β'τάξιν της Σχολής,6 Καθηγητηςκ.Δ.Πρωτοπαπαδάκης
φρονεί ότι ο είρημενος αποκλείεται νά καταταγη είς την Β'τάξιν διότι
κατά την εν τη Σχολή των Ευελπ ίδων φοίτησίν του ηκουσε στοιχεία ’Ανωτερών Μαθηματικών καί ουχί ’Ανοστερα Μαθηματικά ως 6 νόμος ορίζει.
’Ακολούθως 6 Σύλλογος κατηρτισεν έπι τροπή'ν έκ των Καθηγητών κ. κ.
Ν.Κριτικού και Φ.Βασιλειου ίνα μελετησωσι τό πρόκοψαν ζητημα καί είσηγηθώσιν είς προσεχή συνεδρίαν.
Επι της δια του υπ’σ,ριθ. 5836 έ. έ*.εγγράφου της Πρυτανείας διαθιβασθείσης αίτησεως του Στ. Χρυσούλη, άποφο ίτου του Στρατιωτικού Σχολεί
ου των Ευελπ ίδων καί της Σχολής ’Αεροπορ ίας,αιτούμενου την είς την
Γ'τάξιν της Σχολής κατάταξίν του,ό Σύλλογος προτείνει συμφώνως τα*ΐς
διατάξεσι του άρθρου 98 της κωδ ικοποιησεως των "περί οργανισμού του

- 4 ΕΜΠ Νομοθετικων Διατάξεων” την κατάταξίν του άνευ εξετάσεων εις την
Α. ταξίν η είζ την Β. έφ’οσον ηθελεν έξακρ ιβωθη οτι εχει έξετασθη
έπ ίτυχωζ\ε ίς τά 'Ανώτερα Μαθηματικά η εις την Γ.' τάδιν κατόπιν έξετάσεων 1Μφίτ~χΐΰν μαθημάτων των α ' και Βί τάξεων.
'Ακολούθως ο Σύλλογος άπερριψε τάς διά των ύπ*άρ ιθ.55SS ε.ε. και
60 55 ε.ε. εγγράφων της Πρυτανείας δ ιαβ ιβασθε ίσας αιτήσεις των Μήνα
Κοντέντάκη,σπουδαστου της Β.'τάξεως καί Στ.Γκιζελη,σπουδαστου της Ε.'
τάξεως,περί ατελούς έγγραφης βάσει των διατάξεων τ^ς παραγρ.-g του
άρθρου 3 τού Νομού 5781 ”περί τροποποιησεως των Νόμων 4755 καί 4839
Μπερί προστασίας Πολυτέκνων” εν συνδυασμφ προς τάς της παραγράφου 1
τού μονού άρθρου του Νομού 6430 ώς μη επιδείξαντες εξαιρετικήν Ιδιο
φυίαν εις τι μάθημα ώς ο Νόμος ορίζει.
Εν τελεί ο Σύλλογος αναβάλλει την συζητησιν επί του θέματος του
χαρακτηρισμοί? τού Waachlngton University,
Μεθ'ο μη υπαρχον^ος έτερου θέματος προς συΓητησιν λύεται η πμνεδρία έπ ικυρουμενων των πρακτικών.-

Π

Β Έ Δ P I A

Του Συλλόγου τών Καθηγητήν της ’Ανώτατης
Σχολής των Πολ ιτ ικ~ων Μηχανικήν
Π Ρ AJ3 Ι_Σ

1 2 .-

*Εν ’Αθηναίο σήμερον την εικοστήν όγδόην τού μηνός ΝοεμΒο ίου
τού χιλιοστού έννεακοσιοστού τριακοστού όγδοου έτους,ημέραν Δευ
τέραν καί ώραν 4.30 'μ· μ. ,;®3®νελθών ό Σύλλογος τών Καθηγητών της
*

t

’Ανώτατης Σχολής τών Πολίτικων Μηχανικήν έν τη αιθούση των συνε
δριών, κατόπιν της ύπ’άριθ.240 προσκλήσεων τού Κοσμητορος καί εύ~
ρεθείς έν απαρτία παρόντων τών κ. κ.Η.Κρ ιτ ικου ως άναπληρωτού
τού Κοσμητορος καί τών Καθηγητών Ν.Κίτσίκη ,Δ· Ααμπαδαρ ίου,Κ.ΠανΔμ.Κρ leEflg
τάξη/ Α.Σίνου,Θ.Βαοούνη,1.Χατσοπούλου,Φ.θεοδωρίδου,Κ.Γεωογικοπούλου ,Η.Γούναρη ,1. Δοανίδου,Σ.ϊΤομι κού ,Κ.Γουναράκη ,Α.Σο φ ιανοπούλου,Χ.ΕαοαΒ? καί Φ.Βασιλείου,παρουσία καί του Γραμματέων

κ .’α .

’Αγγελοπούλου επιλαμβάνεται της συζητήσεων των έν τη ποοσκλη'σει ,
θεμάτων ήτοι1
1) ’Εκλογή ενός Τακτικού Καθηγητού ως μέλους της Διαχειριστι
κής ’Επιτροπής της ’Ιδιαιτέρας Περιουσίας τού ISMEE ώς καί
άναπληρωτού αυτού,βάσει τών διατάξεων 6 καί ΒΒ τού ύπ’άριθ
147? ’Αναγκαστικού Κόμου «Περί τροποπο ιησεων καί συμπληρώσεως τών περί οργανισμού τού ’Εθνικού Μ.Πολύτεχνε ίου
Διατάξεων”·
’Αρξαμένης της συνεδρίας ό κ·Κοσμητωρ παρακαλεΐ τον Σύλλογον
όπως εις έκτέλεσίν τών διατάξεων τών.-άρθρων β R-, Ββ τού ύπ’άριθ.
λ Φ■
14^7 έ.ε.’Αναγκαστικού κόμου «περί τροποποιησεως & συμπληρώσεων
τών περί οργανισμού τού ΕΜΗ κειμένων διατάξεω*ν” ποοβη είς την
εκλογήν ένός τακτικού Καθηγητού ως μέλους τύς Διαχειριστικής
’Επιτροπής της ’Ιδιαιτέρας περιουσίας τού ‘Ιδρύματος ώς καί ένός
αναπληρωματικού τοιούτου·

- 2 Γενομένης μυστική·? καί διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας επί συνό
λου ψηφι σάντων δέκα έξ,έξελέγη τακτικόν μόλος ο Καθηγητής κ· *Ι«
Δοανίδης λαθών ψόφους δώδεκα,τ^ν κ. κ.Κ.Πανταζό καί ’Α.Σίνου λαθόντων άνά μίαν καί εύρεθεισών δύο λευκών ψήφων.
Εις τό σημεΤον τοϋτο της συνεδρίας προσεύχεται ό Καθηγητές

η·

Σ .No μ ικός.
’Ακολούθως έπακολουθεισάσης ψηοοφοοίας προς εκλογήν αναπληρω
ματικού μέλους επί συνόλου ψηφισάντων δέκα έπτά,έξελέγη ό Καθη
γητής κ.Φ.Βασιλείου,λαβών ψήφους δέκα τέσσαρας,τ£ν κ.κ.’Α.Σίνου
καί Κ.Γεωργικοπούλου λαβόντων άνά μίαν ψόφον καί εύρεθείσης μνας
λευκός.
Μεθ’ο μη ύπάρχοντοσ άλλου θέματος ποός συζητησιν,λύεται ή συ
νεδρία.—
0

ΙΟΣΜίίΤΩΡ
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Σ Υ Ν Ε Δ Ρ I A
ΤοΟ Συλλόγου των Καθηγητήν της ’Ανώτατης
Σχολής Πολιτικήν Μηχανικήν.

Π Ρ Α Ξ I Σ >3-*13ν * Αθηναισ ση μ εο ο ν τ η ν δ ε κ ά τ η ν έ ν ν ά τ η ν τοΌ μηνός Δ ε κ ε μ β ρ ί 
ου τοΐ5 χ ι λ ι ο σ τ ο ύ έ ν ν ε α κ ο α ί ο σ τ ο υ τ ρ ι α κ ο σ τ ο ύ έ ο γ δ ό ο υ έ τ ο υ ς , η μ έ ρ α ν
Δ ε υ τ έ ρ α ν κ α ί ώραν

§

μ . μ . σ υ ν η λ θ ο ν έ ν τη α ’ι θόΰση τω ν σ υ ν ε δ ρ ί ω ν κα

τ ό π ι ν τ η ς ύ π ’ ά ρ ι θ . 2 2 7 προσκλησεως τοΟ Κ ο σ μ ύ τ ο ρ ο ς , ο ί κ * κ . Σ . Ν ο μ ι 
κός Κοσμητωρ και ο ι Ε α θ η γ η τ α ί Ι.Χατσόπουλος κ α ί Φ.Βασιλείου,πα
ρ ο υ σ ί α κ α ί το υ -λραμματέως κ· ’Α. *Αγγελο πού λου.
‘Ημερήσια Διάταξις»
1.) 'Ανάγνωσις καί έπικύρωσις τ(ϊ>ν πρακτικών της προηγούμενης
συνεδρίας·
2) Περί τοΟ χαρακτηρισμοί? τοΟ έν Λαφαγιέτ της ’Ινδιάνας ?ur“
Iue Un iν ersi ΐ,y .
7>) ’Ηπί αίτόσεως τοϋ Μ.Σπανίδου σπουδαστοΰ τοη έν Μόσχα ’Ιν
στιτούτου Πολιτικήν Ιηχανικων περί κατατάζεώς του.
4) ’Επί αίτηοεως των σπουδαστήν Α.Παπαμιχελάκη,Π.Κανελλοπούλου καί χ.ΐαούδα περί ατελούς έγγραφης των·
5) ’Επί αιτήσεων τ£ν σπουδαστήν Π.’Αργυροπούλου,Β.Σπυροπούλου,Χ.Εαρανίκα καί Φ.Κατσιναθάκη περί απαλλαγής των άπό
της παρακολουθήσεων μαθημάτων.
6) *ϋ5γκρισΐς πίνακος των κατά ’Οκτώβριον έ.έ.ύποστάντων έπιτυχώς τάς επί διπλώματι εξετάσεις·
Μη έπιτευχθείσης απαρτίας λόγω απουσίας μελών τινων τοΐί Συλ
λόγου 6 κ*Κοσμητωρ λύει την συνεδρίαν.-
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Σ Υ Ν Ε Δ Ρ I A
ToO Συλλόγου τών Καθηγητήν της ’Ανώτατης
Σχολής των Πολιτικήν Μηχανικών·
Σι Ρ A s I Σ__Ι_4 ·
’Εν ’Αθηναίο σήμερον την εικοστήν τρίτην τού μηνόο Δεκεμβρίου τού
χιλιοστού ένακοσιοστού τριακοστού όγδοου έτους ,ήμεοαν Παρασκευήν καί
ώραν 5 μ.μ. ,συνηλθον έν τη αιθούση τών συνεδριών κατόπιν της ύπ’άοιθ®
253 προσκλη'σεως τού Κοσμητοροο,οΐ κ·κ.Σ.Κομικός -Κοσμητωρ καί οΐ Καθηγηταί Κ.Ρουναράκης,Φ.Θεοδωρίδης,Κ.Γεωργικόπουλοο καί ’A.Σο^ιανόπουλος
παηουσία καί τού Ι^αμματεως κ.’Α.’Αγγελοπούλου.
*Ημερήσια Δ ιάταξις*
Ο

’Ανάγνωσις καί έπικύρωσις τών πρακτικών της προηγουμόνης συνεδρίας,

2) Πεοί του χαρακτηρισ|ΐοϋ του έν Ααφαγιέχ της ’Ινδιάνας
.

3^ ’Επί α’
ιτησεως τού^Μ.Σπανίδου σπουδαστού το$ έν Μόσχο, ’Ινστιτούτού
Πολίτικων Μηχανικών περί κατατάξεώς του.
4) ’Επί α’τησεως των σπουδαστών Α.^απαμιχελάκη,Π.Κανελλοπούλου καί λ.
Καρύδα περί ατελούς έγγραφης των.
5) ’Επί αιτήσεων των σπουδαστών
Αργυροπόύλον-,Β.Σπυοοπούλου,^.Καρανίκα καί Φ.Κατσι ναβάκη περί απαλλαγής των από τύσ παρακολουθήσεων
μαθημάτων.

δ) ^Εγκοισις πίνακοο των κατά ’Οκτώβριον έ.έ.ύ ποσ τά ν τω ν έπιτυχώς τάς
ε π ί διπλώματι ε ξ ε τ ά σ ε ι ς .
Μη έπιτευχθείσης απαρτίας λόγω απουσίας μελών τινων τού Συλλόγου
ό κ.Κοσμητωρ λύει την συνεδρίαν·.—
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