
Προς τα µέλη της Πολυτεχνειακής  Κοινότητας 
 
 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Μ.Π. 
 

 
 
 
                                                  
 
                                                                                                                                                 
                                           

 
 
 

 
 

 
∆ηµήτρης Τσαµάκης 

Καθηγητής 
Σχολή ΗΜΜΥ 

 
Υποψήφιος Πρύτανης 

 
 

 
Κώστας  Ρακόπουλος 

Καθηγητής 
Σχολή Μηχ/γων Μηχανικών 
 
Υποψήφιος Αντιπρύτανης 

 
 

 
Εύη Κοντού-∆ρούγκα 

Καθηγήτρια 
Σχολή ΕΜΦΕ 

 
Υποψήφια Αντιπρύτανης

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



 
AΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 
 
Tα προγράµµατα των υποψηφίων Πρυτανικών συνδυασµών, σχεδόν όλων των ΑΕΙ, περιέχουν 
συνήθως τους τυπικούς όρους «όραµα», «στρατηγικός σχεδιασµός», «αριστεία» κ.α. Κανείς δεν 
µπορεί να διαφωνήσει µε την αξία και την αναγκαιότητα των ανωτέρω. Όµως, χωρίς συγκεκριµένες 
ρεαλιστικές προτάσεις και λύσεις των προβληµάτων στον άµεσο και µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, οι πιο 
πάνω όροι καταλήγουν διακοσµητικοί για το οποιοδήποτε πρόγραµµα δράσης των υποψηφίων 
ψηφοδελτίων. 
Το ΕΜΠ διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό, εξοπλισµούς και φοιτητές υψηλής στάθµης και έχει 
καταξιωθεί ως ένα από τα κορυφαία ΑΕΙ της Χώρας, και έχει όλες τις προϋποθέσεις να καταστεί 
µεταξύ των κορυφαίων σε διεθνή κλίµακα. ∆ιαθέτει επίσης και µία µεγάλη  παράδοση αγώνων για 
τη ∆ηµοκρατία, την Παιδεία και την Κοινωνική Πρόοδο. 
Oι αντιθέσεις, οι συγκρούσεις και οι συνθέσεις είναι νοµοτελειακά στοιχεία της ακαδηµαϊκής ζωής 
ενός ∆ηµοσίου Πανεπιστηµίου που θέλει και πρέπει να αφουγκράζεται την κοινωνία. Η σοβούσα 
κοινωνική και οικονοµική κρίση επιβάλλει αναθεώρηση των οικονοµικών κυρίως σχεδιασµών του 
Ιδρύµατος, µε προτεραιότητες στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Επιβάλλει ακόµη µία πορεία 
βασισµένη σε ακαδηµαϊκές αρχές και αξίες µε συναινέσεις και αποφυγή της ρήξης του ακαδηµαϊκού 
ιστού. 
 
 Αρχές ∆ιοίκησης 
  
Υιοθετούµε τη συλλογική αντίληψη χρηστής ∆ιοίκησης µε βάση το ∆ηµοκρατικό διάλογο και τη 
συναίνεση, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, την αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και την 
αποτελεσµατικότητα. 
 
1. ΘΕΣΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
 
Είναι κοινή διαπίστωση τα τελευταία χρόνια ότι η θεσµική λειτουργία του ΕΜΠ δεν είναι 
ικανοποιητική. Φαινόµενα αντιακαδηµαϊκής συµπεριφοράς παρατηρούνται στη λειτουργία των 
κορυφαίων οργάνων του Ιδρύµατος, όπως της Συγκλήτου και σε ορισµένες περιπτώσεις των ΓΣ των 
Σχολών, ενώ και η λειτουργία του Πρυτανικού Συµβουλίου δεν εξασφαλίζει την απαραίτητη 
αλληλεπίδραση µε τις Σχολές για τα ακαδηµαϊκά θέµατα. Η διαφάνεια, ο  διάλογος και ο σεβασµός 
στους κανόνες ακαδηµαϊκής δεοντολογίας από όλα τα µέλη της κοινότητας, διασφαλίζουν την 
επίλυση των προβληµάτων και την υπέρβαση των αντιθέσεων και συµβάλλουν εν τέλει στην 
εύρυθµη λειτουργία και το κύρος του ∆ηµοσίου Πανεπιστηµίου.  
Η θεσµική λειτουργία του Ιδρύµατος µπορεί να αναβαθµισθεί σηµαντικά µέσω των εξής δράσεων: 
• Συνεδριάσεις ∆ιοικητικών Οργάνων (Σύγκλητος, ΓΣ Σχολών) µε τη νόµιµη σύνθεση και 

σύµφωνα µε τους δηµοκρατικούς κανόνες λειτουργίας. Τακτική ανοικτή Σύγκλητος για 
επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων µε τα µέλη και τους συλλογικούς φορείς της 
κοινότητας. Ετήσιος απολογισµός ∆ράσης, ακαδηµαϊκός έλεγχος. 

• ∆ηµοσιοποίηση στο διαδίκτυο του ΕΜΠ των πρακτικών των συνεδριάσεων της 
Συγκλήτου, του Πρυτανικού Συµβουλίου και των ΓΣ των Σχολών. Μετάδοση (πιλοτικά) 
των συνεδριάσεων της Συγκλήτου από το τοπικό δίκτυο του ΕΜΠ. Το ίδιο ισχύει και για 
τα αποτελέσµατα κατατακτηρίων εξετάσεων, µετεγγραφών, διαγωνισµών κ.α. 

• Ενηµέρωση των Προέδρων των Σχολών για την ηµερήσια διάταξη του Πρυτανικού 
Συµβουλίου, µε δυνατότητα παρέµβασης σε θέµατα που αφορούν τις Σχολές. 

• Ανάρτηση στο διαδίκτυο του ακαδηµαϊκού και οικονοµικού απολογισµού των Σχολών, του 
Ιδρύµατος και της Έρευνας. 
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2. ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 
2.1 Προπτυχιακές Σπουδές 
 
Το ΕΜΠ όλα αυτά τα χρόνια αντιµετώπισε τις προπτυχιακές σπουδές µε υπευθυνότητα απέναντι 
στους φοιτητές του και την Ελληνική κοινωνία. Επέµεινε στον πενταετή κύκλο σπουδών, µε ισχυρό 
κορµό µαθηµάτων, που παρέχει ολοκληρωµένη επιστηµονική γνώση σε κάθε µηχανικό και τον 
προετοιµάζει για την επαγγελµατική του καταξίωση στην Ελληνική ή Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 
Το σύνολο των Σχολών του ΕΜΠ, τα τελευταία χρόνια, µετά από διεξοδική συζήτηση, έχει 
προχωρήσει σε αλλαγές των Προγραµµάτων Σπουδών µε στόχο την αναβάθµιση και την 
προσαρµογή τους στις εξελίξεις της επιστήµης και της τεχνολογίας. Συχνά όµως αυτό είχε ως 
συνέπεια, µεταξύ άλλων, και την αύξηση των ωρών διδασκαλίας, στα πλαίσια προγραµµάτων µε 
πολύπλοκη δοµή, που δεν ευνοούν τη συστηµατική παρακολούθηση από τους φοιτητές.  
Η σηµερινή εικόνα των προπτυχιακών σπουδών στο ΕΜΠ εµφανίζει παθογενή χαρακτηριστικά 
καθώς: 
• Ο µέσος χρόνος αποφοίτησης για τους φοιτητές του ΕΜΠ προσεγγίζει τα 6,5 έτη. 
• Η διδασκαλία των µαθηµάτων δεν είναι ελκυστική και ο αριθµός των φοιτητών που 

παρακολουθούν συνεχώς µειώνεται. 
• Ο αριθµός των εισαγοµένων, ειδικότερα σε 4 τουλάχιστον Σχολές του ΕΜΠ, αυξήθηκε 

δραµατικά (έως 110%) τα τελευταία χρόνια, λόγω µετεγγραφών και άλλων κατηγοριών 
εισαγωγής πλην εισαγωγικών εξετάσεων. Η αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων είναι στην 
καλύτερη περίπτωση 1:17 ενώ για 5 Σχολές είναι µικρότερη από 1:30.  

• Το µόνιµο τεχνικό προσωπικό για την υποστήριξη της εργαστηριακής εκπαίδευσης είναι «είδος 
υπο εξαφάνιση» σε σχέση µε τον αριθµό των ασκουµένων φοιτητών. 

• Η µη τήρηση του ακαδηµαϊκού ηµερολογίου λόγω «ακραίων ακαδηµαϊκών φαινοµένων» 
απορρυθµίζει τη ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

  
Η  ποιοτική αναβάθµιση της παρεχόµενης προπτυχιακής εκπαίδευσης µε µείωση του µέσου χρόνου 
αποφοίτησης θα πρέπει να είναι για όλους µας ένας βασικός και αταλάντευτος στόχος. Αυτός µπορεί 
να επιτευχθεί µέσω των εξής:  
• Τροποποίηση των προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών µε µείωση του συνολικού 

αριθµού µαθηµάτων και των ωρών παρακολούθησης  για τη λήψη του διπλώµατος. 
• Εξοπλισµός των αιθουσών διδασκαλίας όλων των Σχολών µε σύγχρονα και ολοκληρωµένα 

οπτικο-ακουστικά µέσα διδασκαλίας και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την 
υποστήριξη της διδασκαλίας των µαθηµάτων και της εργαστηριακής εκπαίδευσης.  

• Αύξηση της χρηµατοδότησης, από τα διαθέσιµα της Ερευνας, για το επικουρικό έργο των 
Υ∆ στα εργαστηριακά µαθήµατα. 

• Πιέσεις προς την Πολιτεία για µείωση του αριθµού των εισακτέων και ριζική αλλαγή του 
νοµικού πλαισίου για τις µετεγγραφές και άλλες περιπτώσεις εισαγωγής φοιτητών χωρίς 
εισαγωγικές εξετάσεις. 
 

2.2 Μεταπτυχιακές Σπουδές 
 
Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα που λειτουργούν στο ΕΜΠ, ως γνωστόν, ταξινοµούνται σε δύο 
κατηγορίες: 
α) Τα προγράµµατα που οδηγούν στην απονοµή διδακτορικού διπλώµατος αφού προηγηθούν κύκλοι 
µαθηµάτων. Τέτοια προγράµµατα διαθέτουν µόνο δύο Σχολές: Η ΣΗΜΜΥ (από το 1990) και η 
ΣΕΜΦΕ. 
β) Τα προγράµµατα µε διασχολική ή διαπανεπιστηµιακή συνεργασία που οδηγούν στη χορήγηση 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Εξειδίκευσης (Μ∆Ε), το οποίο η Πολιτεία αναγνωρίζει ως ισότιµο µε 
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τα Master’s των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Σήµερα λειτουργούν 20 τέτοια προγράµµατα, τα 
οποία χαρακτηρίζονται, πλην εξαιρέσεων, από παροχή οριζόντιας γνώσης, χωρίς εµβάθυνση σε 
γνωστικές περιοχές των Σχολών. Το εύρος των γνωστικών αντικειµένων προσελκύει φοιτητές από 
εντελώς διαφορετικές αφετηρίες, µε αποτέλεσµα τη σοβαρή ανοµοιογένεια των ακροατηρίων. 
Άµεσα βήµατα για την αναβάθµιση των µεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΜΠ είναι τα εξής: 
 
• Αναδιάρθρωση, µετά από ακαδηµαϊκή αποτίµηση των λειτουργούντων ∆ΠΜΣ στο ΕΜΠ, 

µε κριτήριο την εµβάθυνση και εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείµενα των συντονιστριών 
Σχολών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η οµοιογένεια των ακροατηρίων και η παροχή γνώσης 
µεταπτυχιακού επιπέδου. 

• Θεσµοθέτηση, για όλες τις Σχολές, προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν 
σε διδακτορικό δίπλωµα (χωρίς προαπαίτηση Μ∆Ε για τους  Μηχανικούς). 

• Οι αποφάσεις των Ε∆Ε των ∆ΠΜΣ θα πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο και την έγκριση 
των ΓΣΕΣ των Σχολών, που έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία τους, παρά το γεγονός ότι 
ο τελευταίος νόµος επιχειρεί να δώσει σηµαντική αυτονοµία στις  Ε∆Ε από τις ΓΣΕΣ. 

• Καθιέρωση, µε ευθύνη των Σχολών, επιλεγµένων µεταπτυχιακών µαθηµάτων στην 
Αγγλική γλώσσα για εξυπηρέτηση των φοιτητών, από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια, που 
φιλοξενούνται στο ΕΜΠ στα πλαίσια του ERASMUS. 

 
3. ΕΡΕΥΝΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Η ερευνητική πολιτική του ΕΜΠ θα πρέπει να στοχεύει κυρίως: στην ανάπτυξη και ενίσχυση του 
ερευνητικού δυναµικού του Ιδρύµατος, τη διαφανή και αποτελεσµατική υποστήριξη του 
ερευνητικού έργου των µελών ∆ΕΠ, την υποστήριξη των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 
σπουδών (µέσω των διαθεσίµων ή και της Βασικής Έρευνας), την αξιοποίηση και προβολή των 
ερευνητικών αποτελεσµάτων, στον εθνικό και διεθνή χώρο. Η κακή οικονοµική συγκυρία αποτελεί 
έναν επιπλέον λόγο για την προσέλκυση ανταγωνιστικών, Ευρωπαϊκών κυρίως, ερευνητικών 
προγραµµάτων στο ΕΜΠ. Η διαδικασία αυτή είναι επίπονη και απαιτεί τη συστηµατική προσπάθεια 
έµπειρων και καταρτισµένων στελεχών (∆ΕΠ, ερευνητές, υπάλληλοι), στα πλαίσια του Ειδικού 
Λογαριασµού Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) . 
Η λειτουργία του ΕΛΚΕ του ΕΜΠ υπηρετεί ικανοποιητικά, σε γενικές γραµµές, τους ανωτέρω 
στόχους, παρά τα σηµαντικά εµπόδια που παρεµβάλλονται από την Πολιτεία, τους ελεγκτικούς 
µηχανισµούς, καθώς και δυσλειτουργίες που οφείλονται σε εγγενείς αιτίες (οργάνωση, κατάλληλο 
προσωπικό κ.α.). Η ταχεία και ολοκληρωµένη υποστήριξη των ερευνητών για την κατάρτιση και 
υλοποίηση των ερευνητικών τους προγραµµάτων δεν έχει κατακτηθεί ακόµη. 
Αναπτυξιακός µοχλός για την υποστήριξη των ανωτέρω δράσεων αποτελεί ο προϋπολογισµός των 
διαθεσίµων κονδυλίων της Έρευνας. Η κατανοµή για το 2010 περιλαµβάνει ενδεικτικά τα εξής: (α) 
Εκπαιδευτικές λειτουργίες: 46%, (β) Έρευνα και ανάπτυξη των Σχολών 36%, (γ) ∆ιοικητικές και 
άλλες ανάγκες του ΕΜΠ: 18% . 
Παρά το γεγονός ότι έγινε µια σηµαντική ενίσχυση των κατηγοριών-δράσεων (α) και (β) από την 
απερχόµενη ∆ιοίκηση, υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω ενδυνάµωση των δύο πρώτων δράσεων, 
µε αντίστοιχη µείωση της (γ). Σύµφωνα µε τα ανωτέρω: 
 
• Είναι εφικτή η αύξηση της χρηµατοδότησης κατά 4% (συνολικά) των εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών λειτουργιών των κατηγοριών (α) και (β), εντός της επόµενης διετίας και 
µείωση της (γ) δράσης στο 14% (Τα ποσοστά αναφέρονται στο σύνολο των διαθεσίµων). 

• Θεσµοθετούνται και προκηρύσσονται, µέσω της έρευνας, αµειβόµενες θέσεις 
µεταδιδακτορικής έρευνας. Ο θεσµός του «µεταδιδακτορικού ερευνητή» θα ζητηθεί να 
υιοθετηθεί και από το Υπουργείο. Σε περίπτωση που δεν υιοθετηθεί, η θεσµοθέτηση θα 
γίνει εσωτερικά, µε απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ. 
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• Καθιέρωση «Κονδυλίων Ενίσχυσης» για τα νέα πρωτοδιοριζόµενα µέλη ∆ΕΠ, προκειµένου 
να υποστηρίξουν την έναρξη της ερευνητικής τους δραστηριότητας. 

• Σύσταση γραφείου για την αναζήτηση, διεκδίκηση και εκπόνηση Ευρωπαϊκών 
ερευνητικών προγραµµάτων. Το γραφείο, που θα στελεχωθεί από έµπειρους υπαλλήλους 
της Έρευνας, θα ενηµερώνει και θα συµβουλεύει σχετικά, τα µέλη ∆ΕΠ του ΕΜΠ. Η 
πλαισίωση του εν λόγω γραφείου µε συµβουλευτική οµάδα που αποτελείται από έµπειρα 
στελέχη ∆ΕΠ θεωρείται κρίσιµη. Μέλη ∆ΕΠ που είναι ή έχουν διατελέσει εθνικοί 
εκπρόσωποι στην κοινότητα έχουν προτεραιότητα. 
 

4. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 
Η υποστήριξη των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους, αποτελεί πρώτιστο µέληµά µας σε περίπτωση εκλογής µας. Μεταξύ άλλων, αναφέρουµε τα 
εξής: 

 
4.1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 

 
• Eφαρµογή του εγκατεστηµένου συστήµατος ηλεκτρονικών εγγραφών από όλες τις 

Γραµµατείες των Σχολών. 
• Εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτρονικών αιτήσεων στις Γραµµατείες που δε διαθέτουν. 
• Επέκταση του δικτύου ασύρµατης διαδικτυακής πρόσβασης σε χώρους συνάθροισης ή 

παραµονής φοιτητών και άλλων µελών της κοινότητας. 
• ∆ηµιουργία ανοικτής πλατφόρµας (open courseware) για την ηλεκτρονική κάλυψη 

µαθηµάτων στο πρότυπο του: ocw.mit.edu . 
• Οργάνωση υπηρεσίας εκπαίδευσης από απόσταση για τη µεγαλύτερη δυνατή διάχυση του 

εκπαιδευτικού έργου του ΕΜΠ. 
 
4.2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ  
 
• Αναγνώριση του Επικουρικού έργου των Υποψηφίων ∆ιδακτόρων (Y∆)  στην προπτυχιακή 

εκπαίδευση. Οι Σχολές υποχρεούνται στην αρχή του εξαµήνου να καταρτίζουν τους 
καταλόγους µε τους Υ∆ στους οποίους αναθέτουν επικουρικό έργο και να αναγράφουν τα 
ονόµατά τους στο ωρολόγιο πρόγραµµα. 

• Υπογραφή των συµβάσεων επικουρικού έργου πριν την έναρξη του εξαµήνου και    
υλοποίησή τους στο τέλος του εξαµήνου, µετά από επικαιροποίηση από τις Σχολές στο 
τέλος του εξαµήνου. 

• Αύξηση του κονδυλίου των διαθεσίµων του ΕΛΚΕ που διατίθενται για επικουρικό έργο 
Υποψηφίων ∆ιδακτόρων. 

 
5. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

 
Η διοικητική λειτουργία του ΕΜΠ χαρακτηρίζεται από σηµαντική γραφειοκρατία, αδράνεια, κακή 
οργάνωση και έλλειψη εξειδικευµένων προσώπων στις κατάλληλες θέσεις, παρά το γεγονός ότι τα 
τελευταία χρόνια έχει έρθει στο ΕΜΠ σηµαντικός αριθµός νέων διοικητικών υπαλλήλων µε 
αξιόλογα, αντικειµενικά προσόντα. ∆εδοµένων των ανωτέρω, τα µέλη ∆ΕΠ αναγκάζονται να 
δαπανούν σηµαντικό αριθµό ανθρωποωρών, για τρέχοντα θέµατα ρουτίνας, εις βάρος της 
εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας. Η λειτουργία και η αποδοτικότητα των 
Οικονοµικών Υπηρεσιών και των Προµηθειών εµφανίζει επίσης σοβαρά προβλήµατα που δρουν 
ανασταλτικά στην ακαδηµαϊκή ζωή του Ιδρύµατος. Εκτός απο τα εγγενή προβλήµατα που 
προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να προστεθούν και ειδικά προβλήµατα που έχουν σχέση και µε το 
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θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας. Η αδυναµία κατάρτισης αξιόπιστου ετήσιου προϋπολογισµού, η 
µειωµένη απορροφητικότητα των κονδυλίων του τακτικού προϋπολογισµού, η µη επιλεξιµότητα 
ζωτικών δαπανών για τα µέλη ∆ΕΠ, και η µη έκδοση ισολογισµού είναι µερικά από τα πλέον 
εµφανή προβλήµατα. Για τα ανωτέρω ευθύνεται κυρίως το υφιστάµενο πλαίσιο µειοδοτικών 
διαγωνισµών για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, ο προκαταρκτικός έλεγχος που ασκείται 
από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και οι µεγάλες καθυστερήσεις στην έγκριση του 
προϋπολογισµού από ΥΠΕΠΘ και Ελεγκτικό Συνέδριο. Κρίνεται ως απαραίτητη η υλοποίηση των 
εξής: 
• Αναδιοργάνωση του διοικητικού προσωπικού µε γνώµονα την αξιοποίηση των ικανών και 

καταρτισµένων υπαλλήλων στις κατάλληλες θέσεις. Εκπαίδευση του διοικητικού 
προσωπικού, σε αντικείµενα της πληροφορικής τεχνολογίας, όταν κρίνεται απαραίτητη. 

• Η διακίνηση τυποποιηµένων, ηλεκτρονικών εγγραφών, µεταξύ Σχολών και ∆ιοίκησης, σε 
συνδυασµό µε την καθιέρωση ηλεκτρονικών υπογραφών, θα µειώσει σηµαντικά τη 
γραφειοκρατία και θα αυξήσει την ταχύτητα απόκρισης. 

• Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήµατος ΟΠΣΟΥ θα δώσει τη δυνατότητα 
έκδοσης ισολογισµού του ΕΜΠ και καλύτερης διαχείρισης των κονδυλίων του τακτικού 
προϋπολογισµού. 

• Η εγκατάσταση στις Σχολές τοπικών συστηµάτων διαχείρισης των οικονοµικών τους και η 
σύνδεσή τους µε το κεντρικό σύστηµα θα εξασφαλίσει τον έλεγχο και την 
απορροφητικότητα των κονδυλίων. Καταρτίζονται προϋπολογισµοί και απολογισµοί 
Σχολών. 

•  Μεταφορά κονδυλίων από ευέλικτες πηγές του προϋπολογισµού στον ΕΛΚΕ, µε σκοπό την 
αύξηση της επιλεξιµότητας και τη διευκόλυνση των µελών ∆ΕΠ στο διδακτικό και 
ερευνητικό τους έργο. 

• Τέλος, θα πρέπει να εφαρµόζονται και κίνητρα προς τους υπαλλήλους, σε περιπτώσεις 
εγκατάστασης νέων συστηµάτων µηχανογράφησης ή ακόµα και στην περίπτωση 
συγκεκριµένου έργου πέραν του ωραρίου τους. 

 
 
6. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ– ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 
Οι δύο αυτές ακαδηµαϊκές µονάδες λειτουργούν και υποστηρίζουν αδιαλείπτως τις εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές διαδικασίες καθως και τις υπολογιστικές ή διαδικτυακές υπηρεσίες που χρειάζονται  
όλα τα µέλη της κοινότητας του ΕΜΠ. Στελεχώνονται από νέους και ικανούς επιστήµονες που 
εργάζονται άοκνα και πέραν των δηµοσιοϋπαλληλικών πλαισίων, επιτελώντας συχνά και 
αναπτυξιακό έργο. Απαιτείται διοικητική αναβάθµιση και περαιτέρω οικονοµική ενίσχυση ως εξής: 
• Συγχώνευση των δύο µονάδων σε ένα ενιαίο ακαδηµαϊκό Κέντρο Υπολογιστών και 

∆ικτύων (ΚΥ∆) µε διοικητική διάρθρωση και ακαδηµαϊκή εποπτεία. Υπαγωγή στον 
Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης. 

•  Ενεργοποίηση της Συγκλητικής Επιτροπής Υπολογιστών και ∆ικτύων µε εισηγητικό ρόλο 
για τη λειτουργία και αναπτυξιακή πολιτική του εν λόγω Κέντρου. 

• Αναβάθµιση της ταχύτητας του δικτύου κορµού σε όλα τα κτήρια, προκειµένου να 
επιτευχθoύν ταχύτητες Gbit γιά όλους τους χρήστες. 

• Επέκταση του ασυρµάτου δικτύου για τις ανάγκες των φοιτητών και άλλων µελών της 
κοινότητας. 

• Εκσυγχρονισµός των τηλεφωνικών υπηρεσιών µε πολυµεσική τεχνολογία. 
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7.    ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΜΠ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
 

Η πολιτική της Πρυτανείας θα πρέπει να στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση των χώρων του 
συγκροτήµατος της οδού Πατησίων που αποτελεί αρχιτεκτονικό µνηµείο, τµήµα της νεώτερης 
ιστορίας της Ελλάδας και του ΕΜΠ. Οι συνεκτικοί δεσµοί µεταξύ των συγκροτηµάτων της 
Πατησίων και του Ζωγράφου πρέπει να ισχυροποιηθούν. 
Σε στενή συνεργασία µε τη Σχολή Αρχιτεκτόνων θα αντιµετωπισθούν  τα προβλήµατά της, 
όπως: 
• Η υποστήριξη των υπολογιστών και δικτύων της Σχολής. 
• Η διαχείριση των οικονοµικών καθώς και θέµατα πολυδύναµης µονάδας. 
• Ειδικά για την περίπτωση διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να εκπονηθεί σχέδιο 

συνδιαχείρισης  µε την Αρχιτεκτονική Σχολή  και µε την υπόλοιπη κοινότητα του ΕΜΠ. 
 
8.ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ  – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
 
•  Ολοκλήρωση του διαγωνισµού για την ανάθεση της µισθοδοσίας και διαχείριση των 

διαθεσίµων σε τράπεζα. ∆ιερεύνηση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
του ΕΜΠ µέσω τραπεζικών προγραµµάτων. 

• Ολοκλήρωση του έργου για τη σύνδεση του δικτύου υδροδότησης του ΕΜΠ µε την 
ΕΥ∆ΑΠ. 

• Αναβάθµιση του Ιατρείου µε πρόσληψη προσωπικού για δεύτερη βάρδια και προµήθεια 
σύγχρονου εξοπλισµού. 

• ∆ηµιουργία συµβουλευτικού σταθµού για τους φοιτητές. 
• Υλοποίηση του βρεφονηπιακού σταθµού. 
• Εξοικονόµηση ενέργειας κτηρίων – Ανακύκλωση χαρτιού – Αύξηση των ΑΠΕ στους 

χώρους της Πολυτεχνειούπολης. 
• Σχέδιο φύλαξης µε συναγερµούς κτηρίων και κεντρικό έλεγχο. Αύξηση περιπολιών τις 

βραδινές ώρες και ενίσχυση της φύλαξης κατά τα Σαββατοκύριακα. 
             
 9. ΑΣΥΛΟ 
 
Το θέµα του ασύλου είναι συνήθως στην επικαιρότητα και πολλές φορές χρησιµοποιείται από τον 
τύπο, αλλά και την πολιτική ηγεσία, για αποπροσανατολισµό της κοινής γνώµης. Με τον όρο άσυλο 
εννοούµε την προστασία παραγωγής και ελεύθερης διακίνησης ιδεών και νέας γνώσης εντός της 
Ακαδηµαϊκής Κοινότητας. Είναι αυτονόητο ότι η παρουσία δηµόσιας δύναµης στον ακαδηµαϊκό 
χώρο είναι ξένη προς τα ακαδηµαϊκά ήθη και παραδόσεις και µόνο πρόσθετα προβλήµατα µπορεί να 
προκαλέσει. Από την άλλη πλευρά, οι έκνοµες και παραβατικές πράξεις, οι αντιακαδηµαϊκές 
πρακτικές και αποκλεισµοί, από οποιονδήποτε και αν προέρχονται, δεν έχουν θέση στο ακαδηµαϊκό 
περιβάλλον και πρέπει να αποµονώνονται πολιτικά.  
Η υφιστάµενη νοµοθεσία και η σχετική απόφαση της Συγκλήτου καλύπτουν πλήρως το θέµα 
του ασύλου. 

 
∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

 
Η νέα Πρυτανεία, σε συνεργασία µε φορείς άλλων Ιδρυµάτων και την ΠΟΣ∆ΕΠ, οφείλει να 
παρέµβει πολιτικά στα εξής θέµατα, που σχετίζονται άµεσα µε τη λειτουργία και την ακαδηµαϊκή 
φυσιογνωµία των ΑΕΙ: 
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• Νέος νόµος-πλαίσιο µε αυξηµένη και ουσιαστική αυτονοµία για τα ΑΕΙ και επαρκή 
χρηµατοδότηση από την Πολιτεία. Ιδιαιτερότητες ανά Πανεπιστήµιο µπορούν να 
αποτυπώνονται στον Εσωτερικό Κανονισµό. 

• Αύξηση χρηµατοδότησης, κυρίως της Πανεπιστηµιακής έρευνας. 
• Συµµετοχή στο σχεδιασµό εθνικών ερευνητικών προγραµµάτων, µε κριτήρια την ενίσχυση 

της έρευνας και των µεταπτυχιακών σπουδών, την υποδοµή και την παραγωγή 
καινοτοµικών προϊόντων. 

• Συµµετοχή στη διαµόρφωση πλαισίων για ενδεχόµενη τροποποίηση του συστήµατος 
εισαγωγικών εξετάσεων και καθορισµό του ετήσιου αριθµού εισακτέων. 

• ∆ιεκδίκηση, µε πολιτικά, ακαδηµαϊκά και νοµικά µέσα, της αναγνώρισης, από την 
Πολιτεία, του διπλώµατος των Πολυτεχνειακών Τµηµάτων, ως δίπλωµα Master’s. 

• Εισήγηση προς το ΥΠΕΠΘ για τη θεσµοθέτηση των µεταδιδακτορικών ερευνητών, µε 
πηγές χρηµατοδότησης από Τ.Π., διαθέσιµα Ερευνας και ερευνητικά προγράµµατα. 

• Ριζική αλλαγή του Νόµου περί µετεγγραφών. Κεντρική επιλογή από το ΥΠΕΠΘ, µε 
σύστηµα µορίων και ανώτερο συνολικό ποσοστό έως 20% επί των εισαγοµένων µε 
εισαγωγικές εξετάσεις, που θα θέτουν τα Ιδρύµατα. 

• Σύγχρονο και λειτουργικό οργανόγραµµα του Ιδρύµατος.  
• Επέκταση του δικτύου METRO στο ΕΜΠ (Μεταξύ ΕΜΠ και Παν/πολης Ζωγράφου) ή 

συγκοινωνιακή σύνδεση µε TRAM. 
 
 
Αγαπητά µέλη της κοινότητας του ΕΜΠ  

 
Με τη δική σας στήριξη στοχεύουµε σε ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο Πολυτεχνείο 
µε σεβασµό στις παραδόσεις και τους αγώνες του. 

 
∆. ΤΣΑΜΑΚΗΣ 
Κ. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ε. ΚΟΝΤΟΥ-∆ΡΟΥΓΚΑ 
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