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Ιστορικά ορόσημα 

• Το 1982 με τη δραστική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου (Νόμος 
1268), καταργήθηκαν οι έδρες και ιδρύθηκαν Τομείς μεταξύ των 
οποίων ο 

Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων 

• Το 2007 μετά από εισήγηση του Τομέα έγινε μετονομασία του και 
έκτοτε φέρει το όνομα 

Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

• Το 2011 ο Νόμος 4009 (Διαμαντοπούλου/Παπανδρέου) κατάργησε 
τους Τομείς 

• Το 2012 ο Νόμος 4076 (Αρβανιτόπουλου/Σαμαρά) επανέφερε τους 
Τομείς 

 

Υποσημείωση: Μέλη του Τομέα έχουν αναδειχθεί σε Προέδρους Σχολής (4), 
Πρυτάνεις (3), Υπουργούς (2), Ειδικούς ή Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων (2), 
Γεν. Δ/ντη ΔΕΗ (1), Πρόεδρο ΕΥΔΑΠ (1), Πρόεδρο ΕΙΕ (1), Στέλεχος ΑΔΙΠ (1) κ.ά. 
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Αντικείμενο και επιμέρους επιστημονικές περιοχές 

• Αντικείμενο του Τομέα: Η μελέτη από ποσοτική και ποιοτική άποψη του 
υδάτινου περιβάλλοντος και των συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού 

• Υποπεριοχές  
– Επιστήμες υδατικών πόρων και περιβάλλοντος  

• Μηχανική ρευστών, Υδραυλική επιφανειακών, υπόγειων και 
θαλάσσιων υδάτων 

• Υδρολογία, Υδρομετεωρολογία 
• Οικολογία, Χημεία και μικροβιολογία νερού και περιβάλλοντος 

– Τεχνολογία έργων υποδομής και προστασίας περιβάλλοντος 
• Αστικά και αγροτικά υδραυλικά έργα 
• Φράγματα και υδροηλεκτρικά έργα 
• Λιμενικά, παράκτια και θαλάσσια έργα 
• Έργα επεξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων 

– Διαχείριση υδατικών πόρων και περιβάλλοντος 
• Προσομοίωση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υδροσυστημάτων   
• Λειτουργία και διαχείριση συστημάτων περιβάλλοντος 
• Διαχείριση στερεών απόβλητων και ιλύος 
• Διαχείριση ενέργειας 
• Ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας 
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Διοίκηση και Οργάνωση του Τομέα 

• Η διοίκηση του Τομέα ΥΠΠΕΡ ασκείται από: 

– τη Γενική Συνέλευση που απαρτίζεται από όλα τα μέλη ΔΕΠ και 
εκπροσώπους φοιτητών και υποστηρικτικού προσωπικού  

– τον Διευθυντή που εκλέγεται κάθε χρόνο 

• Ο Τομέας περιλαμβάνει 4 Εργαστήρια: 

– Εφαρμοσμένης Υδραυλικής 

– Λιμενικών Έργων 

– Υγειονομικής Τεχνολογίας 

– Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων 

• Στον Τομέα λειτουργούν τρεις μόνιμες επιτροπές: 

– Ερευνητικών θεμάτων, Διεθνών σχέσεων και Προβολής 

– Υποδομής και ανάπτυξης 

– Σπουδών, Σπουδαστικών θεμάτων & Βιβλιοθήκης 
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Κτηριακές εγκαταστάσεις 

5 



Αναστάσιος Στάμου, Καθηγητής 
Μαθηματική προσομοίωση: 

Υδροδυναμική κυκλοφορία, 
Tρισδιάστατες ροές, Yδροδυναμική 
μονάδων επεξεργασίας νερού και 
αποβλήτων 

  

Μηχανική των Ρευστών  (4ο εξ.) 
Υδραυλική ανοικτών αγωγών και ποταμών 

(7ο εξ.)  
Περιβαλλοντική Υδραυλική (Mεταπτ.) 

Γιώργος Χριστοδούλου, Καθηγητής  
Περιβαλλοντική υδραυλική 
Υδραυλική ανοικτών αγωγών και 

υδραυλικές κατασκευές 
Υπολογιστική υδραυλική 

Υπολογιστική υδραυλική (8ο  εξ.) 
Περιβαλλοντική ρευστομηχανική (9ο  εξ.) 
Μαθηματική προσομοίωση διακίνησης 

ρύπων και ποιότητας υδάτων (Mεταπτ.) 
 

Κατερίνα Νάνου, Λέκτωρ 
Υπόγεια νερά 
Yδραυλική 
Mαθηματικά μοντέλα 
  

Υπόγεια νερά (8o εξ.) 
Μηχανική των ρευστών (4ο εξ.) 
Υδρολογία υπόγειων νερών και μεταφορά 

ρύπων  (Mεταπτ.) 

Πάνος Παπανικολάου, Επ. Καθηγητής 
Τυρβώδης διάχυση 
Τεχνικές laser 
Ανοικτοί αγωγοί  

Μηχανική Ρευστών (4ο εξ.) 
Εφαρμοσμένη Υδραυλική (5ο εξ.), 
Πειραματική Υδραυλική (9ο εξ.) 

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (1) 
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Βασιλική Κ. Τσουκαλά, Επ. Καθηγήτρια 
Περιβαλλοντική θαλάσσια υδραυλική, 

ακτομηχανική & παράκτια έργα: 
Σχεδιασμός,  Μοντέλα Φυσικών 
Προσομοιώσεων και Περιβαλλοντικές  
Επιπτώσεις 

 

Ακτομηχανική (8ο εξ.) 
Ειδικά θέματα λιμενικών έργων (9ο εξ.) 
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (9ο εξ.) 

Θαλάσσια υδραυλική και λιμενικά έργα 
(7ο εξ.) 

Έργα ανοικτής θάλασσας (9ο εξ.) 
Θαλάσσια υδροδυναμική (Mεταπτ.) 

Kωνσταντίνος Μουτζούρης, Καθηγητής 
Ακτομηχανική 
Παράκτια & Λιμενικά Έργα 

Θαλάσσια υδραυλική και λιμενικά έργα 
(7ο εξ.) 

Ακτομηχανική (8ο εξ.) 
Έργα προστασίας παράκτιου 

περιβάλλοντος (Mεταπτ.) 

Σαμψών Αζοράκος, Λέκτορας 
Λιμενικά Έργα 

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (2) 
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Ανδρέας Ανδρεαδάκης, Καθηγητής 
Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
Προστασία Υδάτινου Περιβάλλοντος  
Επεξεργασία νερού και αποβλήτων 
 

Δανιήλ Μαμάης, Αν. Καθηγητής 
Υγειονομική Τεχνολογία 
Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων 

και ιλύος, 
Απορρύπανση υπόγειων υδάτων με 

βιολογικές μεθόδους 

Κίμων Χατζημπίρος, Καθηγητής 
Συστημική οικολογία 
Ολοκληρωμένη διεπιστημονική 

προσέγγιση των κοινωνικών και 
πολιτιστικών διαστάσεων της 
ανάπτυξης 

Περιβαλλοντική Τεχνολογία (5ο εξ.) 
Προχωρημένες μέθοδοι επεξεργασίας υγρών 

Αποβλήτων (Μεταπτ.) 
Διαχείριση στερεών αποβλήτων και ιλύος 

(Μεταπτ.) 

Αρχές οικολογίας και περιβαλλοντικής 
χημείας (2ο εξ.) 

Περιβάλλον και ανάπτυξη (μεταπτ.) 
Διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων και 

βιώσιμη ανάπτυξη (μεταπτ.) 

Περιβαλλοντική Τεχνολογία (5ο εξ.) 
Υγειονομική Τεχνολογία (8ο εξ.) 
Προχωρημένες μέθοδοι επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων (Μεταπτ.) 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης 
αστικών αποβλήτων (9ο εξ.) 

Βιοχημικές διεργασίες στο υδάτινο περιβάλλον 
(Μεταπτ.) 

Μαθηματική προσομοίωση διακίνησης ρύπων 
και ποιότητας επιφανειακών υδάτων (Μεταπτ.) 

Κώστας Νουτσόπουλος, Λέκτορας 
Βιοχημικές διεργασίες στο υδάτινο 

περιβάλλον,  
Επεξεργασία λυμάτων και ιλύος 
Μαθηματική προσομοίωση 

ποιοτικών χαρακτηριστικών 
υδάτινων σωμάτων 

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (3) 



Τεχνική υδρολογία (5ο εξ.) 
Τεχνολογία συστημάτων υδατικών  πόρων 

(9ο εξ.) 
Προχωρημένη υδρολογία (Μεταπτ.) 
 

Μαρία Μιμίκου, Καθηγήτρια  
Υδρολογία 
Διαχείριση υδατικών πόρων 
Κλιματική αλλαγή 

Ευάγγελος Μπαλτάς, Αν. Καθηγητής 
Διαχείριση υδατικών πόρων 
Υδρομετεωρολογία 
Υδρολογική ανάλυση και 

προσομοίωση 

Διονυσία Παναγούλια, Επ. Καθηγήτρια 
Υπολογιστική νοημοσύνη 
Στασιμότητα/μη στασιμότητα  
Μη γραμμική δυναμική και ανάλυση 

αβεβαιότητας 

Εγγειοβελτιωτικά έργα (9ο εξ.) 
Διάβρωση, μεταφορά και απόθεση 

φερτών υλικών (Μεταπτ.) 
Αστική υδρολογία (Μεταπτ.) 

Χρήστος Μακρόπουλος, Επ. Καθηγητής 
Υδροπληροφορική 
Διαχείριση αστικού νερού 
Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων 
 

Τεχνική υδρολογία (5ο εξ.) 
Προχωρημένη Υδρολογία (Μεταπτ.) 
Υδρομετεωρολογία (Μεταπτ.) 

Τεχνική υδρολογία (5ο εξ.) 
Τεχνολογία συστημάτων υδατικών 

πόρων (9ο εξ.) 
Υδροπληροφορική (Μεταπτ.) 

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (4) 
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Τεχνική υδρολογία (5ο εξ.) 
Ενεργειακή τεχνολογία (3ο εξ.) 
Υδάτινο περιβάλλον (Μεταπτ.) 
 

Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής 
Υδρολογία  
Ανάλυση υδροσυστημάτων 
Στοχαστικά μοντέλα 
 

Νίκος Μαμάσης, Επ. Καθηγητής 
Υδροπληροφορική 
Υδρολογικά μοντέλα 
Διαχείριση υδατικών πόρων 

Ιωάννης Στεφανάκος, Λέκτορας 
Υδραυλικός Σχεδιασμός 
Ενεργειακές Παράμετροι 
Οικονομική Αξιολόγηση 

Αστικά υδραυλικά έργα (6ο εξ.) 
Στοχαστικές μέθοδοι στους υδατικούς 

πόρους (9ο εξ.) 
Διαχείριση υδατικών πόρων (Μεταπτ.) 

Υδροηλεκτρικά έργα (8ο εξ.) 
Υδραυλικές κατασκευές-φράγματα (9ο εξ.) 
Ενεργειακή τεχνολογία (3ο εξ.) 

Δημήτρης Δερματάς, Επ. Καθηγητής 
Γεωπεριβαλλοντική τεχνολογία 
Ρύπανση και αποκατάσταση υπόγειων 

νερών και εδαφών 
Διαχείριση αποβλήτων 

 

Υπόγεια Νερά (8ο εξ.) 
Αρχές οικολογίας και περιβαλλοντικής 

χημείας (2ο εξ.) 
Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων  

(Μεταπτ.) 
 

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (5) 
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Ανανέωση προσωπικού (υποθετική) 

Γνωστικό Αντικείμενο (βαθμίδα) Νέος συνάδελφος Αποχωρήσας 
συνάδελφος 

Πειραματικές και υπολογιστικές μέθοδοι στην 
πειραματική υδραυλική (Λέκτορας) 

Η.Παπακωσταντής Τ. Παπαθανασιάδης 

Ρύπανση και τεχνολογίες προστασίας υδάτινου 
περιβάλλοντος (Λέκτορας) 

Σ. Μαλαμής Μ. Ζαχαρίας 

Τεχνική υδρολογία και αξιοποίηση υδατικών πόρων 
(Λέκτορας) 

(Δεν προκηρύχτηκε) Μ. Αφτιάς 

Υδροενεργειακά έργα και ανανεώσιμη ενέργεια 
(Λέκτορας) 

(Δεν προκηρύχτηκε) Ε. Καλκάνη 

Υπολογιστική ρευστομηχανική (Λέκτορας) (Δεν προκηρύχτηκε) Ι. Παπαδημητράκης 

Επεξεργασία και διαχείριση υδάτων και υγρών 
αποβλήτων (Επ. Καθηγητής) 

(Δεν προκηρύχτηκε) Α. Κατσίρη 

(Δεν καθορίστηκε) – Μ. Μποναζούντας 

(Δεν καθορίστηκε) – Κ. Μέμος 

(Δεν καθορίστηκε) – Ν. Μουτάφης 

(Δεν προβλέπεται) – Γ. Σπαθόπουλος 

(Δεν προβλέπεται) – Η. Βασιλόπουλος 

Την προσεχή πενταετία υπό κανονικές συνθήκες αποχωρούν 8 από τα 19 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ 
11 



Προσωπικό υποστήριξης 

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ)  
(Διπλ. Πολ. Μηχανικοί) 

Ε. Ανδριάνης 
Τ. Κατσαρέλης 
Σ. Χατζηκομνηνού 

 
Διδάκτορες Πολ. Μηχανικοί 
Α. Ευστρατιάδης 
Γ. Μαντζιάρας 
 
Υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

Ε. Αναστασάκη, Διπλ. Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, 
ΜΔΕ Υδατικών Πόρων ΕΜΠ 

Ε. Ανδρονίκου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, 
ΜΔΕ Υδατικών Πόρων ΕΜΠ 

Θ. Γιαντσή, Διπλ. Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ 
Μ. Γιολδάση, Χημικός Παν. Πάτρας, ΜΔΕ 

Υδατικών Πόρων ΕΜΠ 
Γ. Νικητόπουλος, Χημικός ΕΚΠΑ, ΜΔΕ Υδατικών 

Πόρων ΕΜΠ 
Α. Χριστοφίδης, Διπλ. Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, 

MSc Πληροφορικής Univ. Manchester 
 

Λοιπό προσωπικό (υπάλληλοι 
γραφείου/εργαστηρίου) 

Ν. Γαρίνη, Τεχνολόγος ΤΕΙ  
Κ. Γκέγκα, Τεχνολόγος Τροφίμων ΤΕΙ Αθηνών 
Μ. Δρομάζου 
Ο. Κίτσου, Οικονομικά Deree, MSc Banking & 

Finance Reading University 
Π. Μαργαρώνης 
Χ. Μαστρογιάννη 
Α. Ξουρή 
Χ. Παναγιωτοπούλου 
Ε. Παντοπούλου, Τεχνολόγος Τροφίμων ΤΕΙ 

Αθηνών 
Λ. Παπασπύρου 
Ι. Πατσέλης 
Ε. Τσούνης 
Π. Σκάρλου 
Ι. Φατούρου 

 
Σημείωση: Οι περισσότεροι υπάγονται στις 
διατάξεις για διαθεσιμότητα 
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Φοιτητικά ακροατήρια  

• Κορμός μαθημάτων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών  
(1ο-7ο εξάμηνο, 8 μαθήματα, ~300 φοιτητές/τάξη + 3 με μικρό ακροατήριο) 

• Κατεύθυνση Υδραυλικού Μηχανικού Σχολής Πολιτικών Μηχανικών  
(7ο-9ο εξάμηνο, 18 μαθήματα, το πολύ ~40 φοιτητές/τάξη) 

• Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και 
Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»  
(26 μαθήματα, το πολύ ~30 φοιτητές/τάξη)  

• Άλλα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ  
(3 προγράμματα, 7 μαθήματα) 

• Διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως (e-learning) 
EDUCATE!  
(8 μαθήματα, το πολύ ~15 φοιτητές/τάξη)  

• Τελειόφοιτοι φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία  
(~25 εργασίες/έτος) 

• Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν μεταπτυχιακή εργασία  
(~35 εργασίες/έτος) 

• Υποψήφιοι διδάκτορες (ενεργοί 38) 

Σύνολο 70 μαθήματα  

Σύνολο ~60 εργασίες/έτος  

Σύνολο 38 διδακτ. διατριβές  
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Έρευνα και διπλωματικές εργασίες 

• Πολλές από τις διπλωματικές και μεταπτυχιακές 
εργασίες είναι ερευνητικές 

• Τα αποτελέσματά τους είναι συχνά 
δημοσιεύσιμα (σε καλά περιοδικά) 

• Το πρόσφατο παράδειγμα (διπλωματική 
εργασία Οκτ. 2012, μη χρηματοδοτούμενη 
έρευνα) είναι χαρακτηριστικό—αν και δεν 
αποτελεί τυπική περίπτωση 

• Άλλο παράδειγμα: διπλωματική εργασία του 
2009 δημοσιευμένη το 2010 έχει σήμερα 46 
αναφορές (στο Google Scholar) 
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Έρευνα και εκπαίδευση: Φοιτητικές ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια 
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Έρευνα, εκπαίδευση και κοινωνία: Οργάνωση φοιτητικής επιστημονικής 
ημερίδας 
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Ιστοσελίδα: http://itia.ntua.gr/~nikos/holland Πρόγραμμα επισκέψεων 

1. Πανεπιστήμιο TU Delft 
2. Ερευνητικό Ινστιτούτο 

Deltares 
3. Περιοχή έργων του Delta 

Plan 
4. Φράγματα Haringvlietdam 

και Oosterscheldekering 
5. Kinderdijk (Παραδοσιακοί 

ανεμόμυλοι για 
αποστράγγιση) 

6. Παλαιός λιμένας Rotterdam 
7. Λιμένας Rotterdam  
8. Κέντρο πληροφόρησης 

Futureland  
9. Έργα επέκτασης του Λιμένος 

(Maasvlakte 2) 
10. Τοξωτό θυρόφραγμα 

Maeslantkering 
11. Βιολογικός καθαρισμός 

Nieuwegein 
12. Έργα αναπλήρωσης ακτής 

(Sand Engine) 

Εκπαιδευτική εκδρομή Τομέα 
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Νέες μορφές διδασκαλίας: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με e-learning 
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Χρηματοδοτούμενη έρευνα 

• 69 ερευνητικά έργα την 
τετραετία 2010-13 

• Πάνω από 11 εκατ. € 
συνολικός προϋπολογισμός 
της τετραετίας 2010-13 

• Περίπου 150 000 €/έτος ανά 
μέλος ΔΕΠ εισερχόμενη 
χρηματοδότηση  
(Για σύγκριση, ο μέσος μισθός 
μέλους ΔΕΠ είναι ~30 000 
€/έτος—ακαθάριστα)   

• Πάνω από 100 ερευνητές 
απασχολούνται (πλήρως ή 
μερικώς) στα ερευνητικά 
προγράμματα του Τομέα 
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Παραδείγματα χρηματοδοτούμενης έρευνας: Ολυμπιακές εγκαταστάσεις 

Ο Ολυμπιακός στίβος κανό – σλάλομ μελετήθηκε στο Εργαστήριο 
Εφαρμοσμένης Υδραυλικής σε φυσικό μοντέλο 1:20 (2002-2003) 
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Παραδείγματα χρηματοδοτούμενης έρευνας: Αερολιμένας «Μακεδονία» 

Για  την  επέκταση  του αεροδιαδρόμου του κρατικού αερολιμένα Θεσσαλονίκης 
«Μακεδονία» και ειδικότερα για την οριστικοποίηση της μορφής και των 
διαστάσεων του μετώπου της επέκτασης, ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ασφάλεια  
των  αεροσκαφών έναντι του κινδύνου υπερπήδησης κυματισμών, έγινε έρευνα 
σε φυσικό μοντέλο στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων 

21 



Παραδείγματα χρηματοδοτούμενης έρευνας: Εξασθενές χρώμιο στον Ασωπό 

Στοιχεία του έργου: Χρώμιο στα υπόγεια ύδατα της λεκάνης του Ασωπού: τεχνολογίες και έργα 
αποκατάστασης (CHARM) (Χρηματοδότηση: 2 708 267 €, 2011-2015, συνεργασία με Σχολή 
Μεταλλειολόγων ΕΜΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΥΠΕΚΑ), Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, Intergeo Ελλάς, Alpha Mentor, FMC (Spain) 

Στόχος του έργου: Η διερεύνηση της παρουσίας ολικού και εξασθενούς χρωμίου  στα υπόγεια 
νερά και η ανάπτυξη τεχνολογιών απορρύπανσης και μέτρων αποκατάστασης 
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Παραδείγματα χρηματοδοτούμενης έρευνας: Υδροδότηση Αθήνας 

Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του συστήματος των υδατικών 
πόρων ύδρευσης της Αθήνας (1999 – 2003, 706 000  €, συνεργασία με ΕΥΔΑΠ) 
Στόχος: Ανάπτυξη γενικής μεθοδολογίας παραμετροποίησης-προσομοίωσης-βελτιστοποίησης 
πολύπλοκων υδροσυστημάτων και υλοποίησή της στη μορφή λογισμικού για την υποστήριξη της 
διαχείρισης του  Αθήνας 
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Υπηρεσίες στην ελληνική (και διεθνή) κοινωνία: παροχή πληροφοριών 

Ψηφιακή 
βιβλιοθήκη 
εκθέσεων και 
δημοσιευμάτων 
με ελεύθερη 
πρόσβαση 
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Υπηρεσίες στην ελληνική (και διεθνή) κοινωνία: ελεύθερα δεδομένα  
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Υπηρεσίες στην ελληνική (και διεθνή) κοινωνία: ελεύθερο λογισμικό 

ΕΝΥΔΡΙΣ: Ανοικτό λογισμικό διαχείρισης Βάσης 
Δεδομένων προσβάσιμης μέσω του Ιστού, για την 
αποθήκευση και διαχείριση υδρομετεωρολογικών 
χρονοσειρών σε πραγματικό χρόνο 

ΥΔΡΟΓΝΩΜΩΝ: Λογισμικό για την 
επεξεργασία και στατιστική ανάλυση 
δεδομένων για εφαρμογές μετεωρολογίας 
και υδρολογίας 
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Βιβλιομετρικά δεδομένα Τομέα: Δημοσιεύσεις και αναφορές 
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Προβλήματα και προοπτικές 

• Τα κύρια προβλήματα εστιάζονται μεταξύ άλλων στα εξής:  

– Αβεβαιότητα των εξωτερικών συνθηκών 

– Έντονη μείωση του προσωπικού με διαφαινόμενη τη συνέχισή της 

– Πεπαλαιωμένες κτηριακές υποδομές (εν μέρει)  

• Υπάρχει ικανοποίηση για το γεγονός ότι πρόσφατες προσλήψεις διεύρυναν το αντικείμενο 
του Τομέα σε περιοχές όπως: 

– Ρύπανση και αποκατάσταση υπόγειων νερών και εδαφών (Δ. Δερματάς) 

– Διαχείριση αστικού νερού (Χ. Μακρόπουλος) 

– Εργαστηριακές τεχνικές laser (Π. Παπανικολάου) 

• Για το μέλλον του Τομέα θεωρείται απαραίτητη η εξασφάλιση συνέχειας ως προς: 

– Τον σαφώς τεχνολογικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και της έρευνας 

– Τα γερά θεμέλια στην υδραυλική, την τεχνική υδρολογία και την περιβαλλοντική 
επιστήμη και τεχνολογία 

• Ως προς το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, οι προβληματισμοί για μελλοντική  διεύρυνση 
ή περαιτέρω ανάπτυξή του εστιάζουν σε περιοχές όπως: 

– Ανανεώσιμη ενέργεια 

– Ανάπτυξη και διαχείριση της παράκτιας ζώνης 

– Οικονομικές διαστάσεις του νερού και του περιβάλλοντος 

• Ως προς τη δομή του Τομέα, προβληματισμοί έχουν εκφραστεί για το κατά πόσον τα 
Εργαστήρια θα παραμείνουν ως έχουν ή θα συνενωθούν 
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Αναγνωρίσεις: Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα (όπως  ονομαστικά αναφέρονται στις 
σελ. 6-10) προσέφεραν αναλυτικά στοιχεία για τη σύνταξη αυτής  της παρουσίασης 
(ειδικότερα για να κατασκευαστούν τα διαγράμματα στις σελ. 19 και 27). Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες εκφράζονται στους Ν. Μαμάση, Γ. Χριστοδούλου και Δ. Μαμάη που 
συνεισέφεραν υλικό για τις σελίδες 17, 18, 20, 22 και 25 της παρουσίασης. 
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Παράρτημα Α: Μαθήματα κορμού της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 

• Αρχές οικολογίας και περιβαλλοντικής χημείας 

• Εισαγωγή στην ενεργειακή τεχνολογία 

• Μηχανική των ρευστών 

• Περιβαλλοντική τεχνολογία 

• Τεχνική υδρολογία 

• Εφαρμοσμένη υδραυλική 

• Αστικά υδραυλικά έργα 

• Θαλάσσια υδραυλική και λιμενικά έργα 

 

Επιλογής 

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

• Υπολογιστική υδραυλική 

• Περιβάλλον και ανάπτυξη 
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Παράρτημα Β: Μαθήματα της κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού 

• Υδραυλική ανοιχτών αγωγών και ποταμών 
• Υδροηλεκτρικά έργα 
• Ακτομηχανική 
• Υγειονομική τεχνολογία 
• Τεχνολογία συστημάτων υδατικών πόρων 
• Εγγειοβελτιωτικά έργα 
• Υπόγεια νερά 
• Πειραματική υδραυλική 
• Μη μόνιμες ροές 
• Στοχαστικές μέθοδοι στους υδατικούς πόρους 
• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και βιομηχανικών αποβλήτων 
• Κατασκευές ανοιχτής θαλάσσης 
• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών αποβλήτων 
• Ειδικά θέματα λιμενικών έργων 
• Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα 
• Υδροηλεκτρικά έργα 
• Περιβαλλοντική ρευστομηχανική 
• Ανάλυση συστημάτων υδατικών πόρων και περιβάλλοντος 
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Παράρτημα Γ: Μαθήματα του ΔΠΜΣ Ε&Τ Υδατικών Πόρων  

• Προχωρημένη υδρολογία 
• Υδρομετεωρολογία 
• Υδρολογία υπόγειων νερών και μεταφορά ρύπων 
• Διαχείριση υδατικών πόρων 
• Πλημμύρες και αντιπλημμυρικά έργα 
• Προχωρημένες μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
• Βιοχημικές διεργασίες στο υδάτινο περιβάλλον 
• Διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων - βιώσιμη ανάπτυξη 
• Διαχείριση στερεών αποβλήτων και ιλύος 
• Παραγωγή πόσιμου και ανακτημένου νερού 
• Μαθηματική προσομοίωση διακίνησης ρύπων και ποιότητας επιφανειακών υδάτων 
• Περιβαλλοντική υδραυλική 
• Θαλάσσια υδροδυναμική 
• Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης 
• Υπολογιστικές μέθοδοι στην παράκτια ζώνη 
• Έργα προστασίας παράκτιου περιβάλλοντος 
• Διάβρωση, μεταφορά και απόθεση φερτών υλών 
• Εργαστηριακές μέθοδοι υγειονομικής τεχνολογίας 
• Τεχνολογία γεωφραγμάτων 
• Βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων - υδροπληροφορική 
• Αστική υδρολογία 
• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μικρής κλίμακας 
• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από υδραυλικά έργα 
• Υποθαλάσσιοι αγωγοί εκβολής 
• Λειτουργία και συντήρηση φραγμάτων 
• Προχωρημένες τεχνολογίες υδροηλεκτρικών έργων 
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Παράρτημα Δ: Μαθήματα σε άλλα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ 

ΔΠΜΣ Περιβάλλον και Ανάπτυξη, ΣΑΤΜ 

• Υδάτινο περιβάλλον και ανάπτυξη 

• Σύγχρονοι τρόποι προστασίας και διαχείρισης του φυσικού και 
δομημένου περιβάλλοντος 

ΔΠΜΣ Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, Μετσόβιο 
Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ, Μέτσοβο), 

• Υδάτινο περιβάλλον και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 

• Μεθοδολογίες διαχείρισης περιβαλλοντικών προβλημάτων με 
έμφαση στον ορεινό χώρο 

ΔΠΜΣ Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας (ΣΗΜΜΥ) 

• Υδροηλεκτρική ενέργεια 

ΔΜΠΣ Υπολογιστική Μηχανική (ΣΧΜ) 

• Υπολογιστικές μέθοδοι υδροδυναμικής 

• Υπολογιστικές μέθοδοι σε διασπορά ρυπαντών 
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Παράρτημα Ε: Μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος EDUCATE!  

• Hydraulics – hydrology 

• Data analysis tools 

• Integrated water resources management 

• Water supply and distribution management 

• Wastewater collection and treatment 

• Environmental assessment 

• Coastal erosion management 

• Statistics (elective)  
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