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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2012 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 

Tην Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση υποδοχής των νέων Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Δομοστατικός 

Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών» καθώς και των αλλοδαπών φοιτητών της αγγλικής ροής 

«Analysis and Design of Earthquake Resistant Structures (ADERS)», του ιδίου προγράμματος, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής 

Πολιτικών Μηχανικών και παρευρέθηκαν διδάσκοντες του ΔΠΜΣ.  

  
Μ. Παπαδρακάκης (Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος) 

 
 

Οι στόχοι του ΔΠΜΣ είναι : 

• Η ειδίκευση διπλωματούχων μηχανικών στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της 

διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας στον τομέα της ανάλυσης και του 

σχεδιασμού δομικών έργων για την κάλυψη των εξειδικευμένων τεχνικών απαιτήσεων του 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της χώρας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

εκτός αυτής. 

• Η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας 

γνώσης σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής για 

την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.  
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Το ΔΠΜΣ  λειτουργεί από το 1998 και μέχρι σήμερα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχουν 

αποφοιτήσει 580 μηχανικοί, μεγάλος αριθμός των οποίων απασχολούνται σε τεχνικές και 

κατασκευαστικές εταιρείες του χώρου ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ενώ ικανός αριθμός έχει 

συνεχίσει τις σπουδές τους με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. 

Τον Σεπτέμβριο του 2007, το πρόγραμμα πρωτοπορώντας δημιούργησε την αγγλική ροή «Analysis and 

Design of Earthquake Resistant Structures (ADERS)» στην οποία μπορούν να φοιτήσουν αλλοδαποί 

φοιτητές, με διδασκαλία των μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα. Με την αγγλική ροή επιχειρείται η 

δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πόλου μεταπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο του ΔΠΜΣ, 

αξιοποιώντας την πολύτιμη διδακτική και ερευνητική εμπειρία των καθηγητών της Σχολής μας και των 

συνεργαζόμενων Σχολών με στόχο την προσέγγιση φοιτητών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ευρύτερη 

Βαλκανική, τη Μέση Ανατολή, καθώς και από άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν ανάλογο σεισμικό 

κίνδυνο με την Ελλάδα. Από την αγγλική ροή έχουν ήδη αποφοιτήσει 13 πολιτικοί μηχανικοί από την 

Ιταλία, το Ιράν, τη Νιγηρία, το Βιετνάμ, τη Χιλή, το Πακιστάν, τη Ρουμανία, το Σουδάν και την Κύπρο 

ενώ αυτό το ακαδημαϊκό έτος φοιτούν 9 μηχανικοί από τον Καναδά, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Ινδία, 

το Μεξικό, το Πακιστάν και τη Ρουμανία.  

 
Καθηγητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ με αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές 

 
 

 

 


