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ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 
Αγαπητές και  Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Αγαπητοί Φοιτητές μας, 
Αγαπητά μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, 

Αξιοποιώντας τον διάλογο που αρχίσαμε μαζί σας από τις 10 Μαρτίου 2010 και γνωρίζοντας 
διαχρονικά  τα  θέματα  που  απασχολούν  την  Πολυτεχνειακή  Κοινότητα,  λόγω  της  συνεχούς 
μας παρουσίας   τις τελευταίες δεκαετίες, σας παραθέτουμε το πλαίσιο αρχών και δράσεων 
που θα ακολουθήσουμε, εφόσον  αποτελέσουμε με την ψήφο σας τη νέα πρυτανική αρχή.  

Βασική  μας  επιδίωξη  είναι  η  ενίσχυση  του  δημόσιου  και  δωρεάν  χαρακτήρα  της 
τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  με  ταυτόχρονη  ισχυροποίηση  της  παρουσίας  του  ΕΜΠ  στον 
ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.  

Στόχος  μας  είναι  να  συνεχίσει  το  ΕΜΠ  να  αποτελεί  ένα  υψηλού  επιπέδου  και  διεθνούς 
κύρους Πολυτεχνείο που ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές προκλήσεις της 
εποχής μας,  να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,  να παράγει  γνώση,  να συνεισφέρει 
στην πρόοδο των επιστημών,  στην καινοτομία και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. 

Οι βασικές αρχές, που δεσμευόμαστε να ακολουθήσουμε  για την εκπλήρωση της αποστολής 
του ΕΜΠ ως εκπαιδευτικού και ερευνητικού Ιδρύματος και στην άσκηση της διοίκησης από 
εμάς  είναι:  σεβασμός  στους  θεσμούς  και  στα  συλλογικά  όργανα,  προτεραιότητα  στις 
ενέργειες  που  αποσκοπούν  στην    παροχή  υψηλού  επιπέδου  εκπαίδευσης  και  έρευνας, 
αποτελεσματική  και  χρηστή  διοίκηση  με  ανθρωποκεντρική  προσέγγιση  και  αξιοκρατία, 
αποφασιστικότητα  στην  υλοποίηση  των  στόχων  και  όχι  απλή  διαχείριση,  διαφάνεια  στις 
ενέργειες  και  ενημέρωση  για  όλες  τις  πράξεις  της  Διοίκησης,  συνεχής  συνεργασία  και 
διάλογος με όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας και αξιοποίηση όλων. 

 Οι δράσεις με τις οποίες θα υλοποιήσουμε τους παραπάνω στόχους και επιδιώξεις είναι:  

1) Η ενίσχυση της αυτοτέλειας του ΕΜΠ, ώστε να είναι ικανό να διαχειρίζεται τα «του οίκου 
του» με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και να αναδειχθεί πρωτοπόρο σε αυτή την 
αναγκαία προσπάθεια των ελληνικών ΑΕΙ. 

2) Η ισχυροποίηση του ρόλου του ΕΜΠ και των σπουδών του επιστήμονα Μηχανικού με 
ισχυρή  παρουσία  και  με  ενεργή  αντιπροσώπευση  ενόψει  της    αναμενόμενης  
αναμόρφωσης του πλαισίου λειτουργίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

3) Η αναβάθμιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, που θα οδηγήσουν σε 
εκπαίδευση αριστείας με προπτυχιακό πτυχίο επιπέδου MASTER, αντίστοιχο με αυτό των 
διακεκριμένων Πολυτεχνείων στον διεθνή χώρο,  λαμβάνοντας υπόψη και  τις προτάσεις 
των φοιτητών, για τους οποίους γίνεται αυτή η προσπάθεια. 

4) Η ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, που συνεισφέρει στην πρόοδο της 
επιστήμης, οδηγεί σε καινοτομίες και οικονομική ανάπτυξη.  

5) Η εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για τη εύρυθμη λειτουργία του ΕΜΠ 
που σήμερα καθίσταται επιτακτική. Για το σκοπό αυτό θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
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μέτρα, όπως ο εξορθολογισμός  των δαπανών και η αξιοποίηση της περιουσίας και  των 
κληροδοτημάτων  του  ΕΜΠ,  ώστε  να  εξασφαλισθούν  οι  επί  πλέον  πόροι,  λόγω  της 
μειωμένης  κρατικής  χρηματοδότησης,  που  είναι  απαραίτητοι  για  την  παρεχόμενη 
εκπαίδευση,  τη  χρηματοδότηση  της  έρευνας  και  των υποτροφιών,  την  εξασφάλιση  του 
υπάρχοντος  προσωπικού,  τη  λειτουργία  ‐και  κατά  προτεραιότητα‐  συντήρηση  των 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, σε συνδυασμό με το αναπτυξιακό πρόγραμμα.  

6) Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών της καθημερινότητας στους χώρους 
διδασκαλίας  και  εργασίας  καθώς  και  στον περιβάλλοντα  χώρο,  εξασφαλίζοντας μεταξύ 
άλλων τη φύλαξη των χώρων και εργαστηρίων, τη διατήρηση και βελτίωση των ιατρικών 
υπηρεσιών και κατά τις απογευματινές ώρες, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, 
την  προστασία  του  περιβάλλοντος  μέσω  και  της  ανακύκλωσης,  τη  συντήρηση  των 
κτιριακών υποδομών κ.α. 

7) Ο  εκσυγχρονισμός  της  διοίκησης  και  ο  περιορισμός  της  γραφειοκρατίας,  η 
μηχανοργάνωση  και  σύνταξη  οργανογράμματος  των  υπηρεσιών,  με  στόχο  την 
αξιοποίηση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  τους,  την  παραγωγικότητα  και  την 
αποτελεσματική διοίκηση. 

8) Η ενεργοποίηση των μελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας για συμμετοχή στα κοινά με 
βάση της γνώσεις τους σε επί μέρους θέματα. 

9) Η ενίσχυση της εξωστρέφειας με τη δημιουργία δυναμικής «προς τα έξω», ώστε το ΕΜΠ 
να  κατακτήσει  τη  θέση  που  του  αρμόζει  μεταξύ  των  Πανεπιστημίων  όλου  του  κόσμου 
μέσω της  ανάληψης αναγκαίων πρωτοβουλιών και δράσεων. 

10) Η  ενίσχυση  του  κοινωνικού  ρόλου  του  ΕΜΠ  με  ανάληψη  πρωτοβουλιών  που 
αναδεικνύουν και προωθούν την επίλυση κοινωνικών θεμάτων όπως η ποιότητα ζωής, η 
ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης κ. α. 

Κύριες ενέργειες στις οποίες σκοπεύουμε να προβούμε κατά προτεραιότητα, παρουσιάζονται 
στη συνημμένη «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΧΩΝ». 

Αγαπητά μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, 

Θέτουμε στην κρίση σας αυτό το Πλαίσιο Αρχών,  και σας δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε 
μαζί με σας, με όλες μας τις δυνάμεις, για να το υλοποιήσουμε.  

Οι  πόρτες της Πρυτανείας θα  είναι ανοικτές, γιατί πιστεύουμε  ότι η ενεργός καθημερινή 
συμμετοχή όλων μας, με αίσθημα ευθύνης και προσήλωσης τόσο στο δημόσιο πανεπιστήμιο 
όσο και στον ακαδημαϊκό ρόλο και στην  ιστορία  του Πολυτεχνείου, αποτελεί   προϋπόθεση 
για την επιτυχία των κοινών μας στόχων.                               

Με την πίστη ότι οι ιδέες της συναδελφικότητας, της υπευθυνότητας, της δημιουργικότητας, 
της  ελευθερίας  της  σκέψης,  του  πολιτισμού  και  της  κοινωνικής  προσφοράς  μας  βρίσκουν 
όλους σύμφωνους, σας καλούμε να στηρίξετε την υποψηφιότητα μας. 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2010 

Δημήτριος Τσαμπούλας Μάριος Τσέζος Μαρία Κουή 

Καθηγητής Σχολής ΠΜ Καθηγητής Σχολής ΜΜΜ Καθηγήτρια Σχολής ΧΜ 

Υποψήφιος Πρύτανης 
Υποψήφιος Αντιπρύτανης  

Οικονομικού Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης 

Υποψήφια Αντιπρύτανης  
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

και Προσωπικού 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΧΩΝ1 

 

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΜΠ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με την  ισχύουσα Νομοθεσία η αυτοδιοίκηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι 
κατοχυρωμένη,  αλλά στην πράξη δημιουργούνται  δυσλειτουργίες,  λόγω  των παρεμβάσεων 
της Πολιτείας.  

Οι ενέργειες μας αποσκοπούν στα ακόλουθα: 

• Αυτοδιοικούμενο  ΕΜΠ,  με  ισχυρή  κρατική  χρηματοδότηση,  μηχανισμούς  κοινωνικής 
λογοδοσίας  και  αυτοδιαχείριση,  που  θα  αποτελεί  υπόδειγμα  διαφάνειας  και 
αποτελεσματικότητας  με  στόχο  την  προάσπιση  της  εκπαιδευτικής  αριστείας  και  την 
προετοιμασία  των  αυριανών  ενεργών  μηχανικών.  Εξυπακούεται  ότι  αυτοτέλεια  δεν 
σημαίνει και ασυδοσία.  

• Διοίκηση του ΕΜΠ με σεβασμό στους νόμους, κοινωνική ευαισθησία, διαφάνεια και 
λογοδοσία,  ανθρωποκεντρική  προσέγγιση  και  συνεχή  διάλογο  με  τα  μέλη  της 
Πολυτεχνειακής  Κοινότητας.  Σκοπεύουμε  όλα  τα  οικονομικά  στοιχεία  και  όλες  οι 
πράξεις  της  Πρυτανείας  και  της  διοίκησης  να  αναρτώνται  στο  διαδίκτυο.  Επίσης  θα 
υπάρχει ετήσιος οικονομικός, εκπαιδευτικός και ερευνητικός απολογισμός.  

• Σεβασμός στον θεσμό των Συλλογικών οργάνων  (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, ΓΣ 
Σχολών,  ΓΣ  Τομέων,  Συγκλητικές  επιτροπές,  κλπ.),  τα  οποία  θα  λειτουργούν  με 
νομιμότητα και διαφάνεια, με κοινώς αποδεκτούς κανόνες και διαδικασίες,  σε τακτικές 
συνεδριάσεις  με  παράλληλη  αναβάθμιση  του  ρόλου  τους.  Θα  γίνεται  η  ανάρτηση 
περίληψης των πρακτικών των συνεδριάσεων και αποφάσεων τους στο διαδίκτυο. 

• Διοικητική  αυτοτέλεια  των  Σχολών  και  παροχή  υποστήριξης  προς  αυτές  εφόσον 
ζητείται. Η Σύγκλητος θέτει το πλαίσιο αρχών και οι Σχολές αυτοδιοικούνται εντός αυτού 
του πλαισίου. Συνεργασία με τις Σχολές για αντιμετώπιση ενδοπολυτεχνειακών θεμάτων 
κοινού ενδιαφέροντος. 

• Αναβάθμιση  της  Νομικής  Υπηρεσίας  του  ΕΜΠ,  με  αύξηση  του  προσωπικού,  ώστε  να 
παρέχεται  συνεχής  νομική  υποστήριξη  στις  Σχολές,  στην  ΕΔΕΙΛ,  στην  Εταιρεία 
Αξιοποίησης  και  Διαχείρισης  της  Περιουσίας  του  ΕΜΠ,  στο  Τμήμα  Κληροδοτημάτων, 
καθώς και νομικές συμβουλές στο προσωπικό. 

• Εκσυγχρονισμός  του  εσωτερικού  κανονισμού  του  ΕΜΠ,  με  αναφορά  στον  πρότυπο 
εσωτερικό  κανονισμό  του  Υπουργείου Παιδείας  και  υιοθέτηση σύγχρονων  διοικητικών 
κανονισμών καταξιωμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού. 

• Αναβάθμιση  της  Διοικητικής  Δομής  των  υπηρεσιών.  Ολοκλήρωση  του 
οργανογράμματος της Κεντρικής Διοίκησης και των Σχολών, όπου θα καθορίζεται και ο 
αριθμός των οργανικών θέσεων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται  το προσωπικό που 
σήμερα υπηρετεί στο ΕΜΠ, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας και δίδεται η δυνατότητα για 
την πλήρη αξιοποίηση του και την ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων. 

• Σύνταξη  πρότυπων  κανονισμών  λειτουργίας  εργαστηρίων,  βιβλιοθήκης, 
σπουδαστηρίων,  αναγνωστηρίων.  Ειδικότερα  για  τα  εργαστήρια,  θα  εξασφαλίζεται  η 

                                                            
1 Οι ενέργειες που παρουσιάζονται θα αναληφθούν κατά προτεραιότητα, και δεν εξαντλούν το σύνολο 
των ενεργειών που θα αναληφθούν προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι και επιδιώξεις μας. 
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ποιότητα  της  εκπαίδευσης    και    η  ασφάλεια  των  εγκαταστάσεων  και  του  εξοπλισμού 
κατά τη λειτουργία τους για την αποφυγή  ατυχημάτων.  

• Απλοποίηση  γραφειοκρατικών  διαδικασιών,  μηχανοργάνωση  και  καθιέρωση 
ηλεκτρονικού  πρωτόκολλου.  Τακτική  επικοινωνία  των  Πρυτανικών  αρχών  με  τις 
Διοικητικές  υπηρεσίες.  Θα  εφαρμοσθεί  ένα  οργανωμένο  πλαίσιο  λειτουργίας  του 
Πολυτεχνείου με την χρήση σύγχρονων υποδομών ηλεκτρονικής διαχείρισης. 

• Διευθέτηση τυχόν διαφορών μεταξύ των μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας «εντός 
του ΕΜΠ», σε κλίμα φιλίας, συναδελφικότητας και συνεργασίας.   

• Ενεργοποίηση όλων των πρώην πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων μέσω της συμμετοχής 
τους σε συμβουλευτικό όργανο της Πρυτανείας και αξιοποίησης της εμπειρίας τους. 

• Ανοικτές Διαδικασίες για την αξιοποίηση των μελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, 
για συνεισφορά και συμμετοχή σε δραστηριότητες  του ΕΜΠ,  σε θέματα που αφορούν 
ενέργειες εντός και εκτός του Ιδρύματος.  

• Καθιέρωση ετήσιου βραβείου, για την καλύτερη πρόταση που αφορά τη βελτίωση της 
λειτουργίας του ΕΜΠ, καθώς και για την προσφορά σε αυτό. 

Πιστεύουμε  ότι  η  τακτική  αξιολόγηση  της  παρεχομένης  εκπαίδευσης  και  έρευνας  με 
συμμετοχή μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας είναι αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας 
του  ΕΜΠ  και    πρέπει  να  γίνεται  με  σαφή  κριτήρια  και  αντικειμενικότητα,  που  να 
διασφαλίζουν  τις  ακαδημαϊκά  αποδεκτές  προϋποθέσεις.  Θα  επιδιώξουμε  βελτιώσεις  στον 
υπάρχοντα νόμο. Το ΕΜΠ δεν έχει τίποτε να φοβηθεί από την αξιολόγηση. 

Το άσυλο είναι αδιαπραγμάτευτο για το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, δεδομένου ότι 
αποτελεί  ιστορικό κεκτημένο και  έπαιξε καθοριστικό ρόλο από τη μεταπολίτευση και μετά. 
Αποτελεί καθήκον όλων των μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας και των αρχών διοίκησης 
του ΕΜΠ να διασφαλίζουν στους χώρους του Πολυτεχνείου την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, 
τη  διατύπωση  απόψεων  από  οποιονδήποτε  για  οποιοδήποτε  θέμα,  την  απρόσκοπτη 
πρόσβαση στους χώρους εργασίας και διδασκαλίας με παράλληλη προστασία της περιουσίας 
(πνευματικής  και  υλικής)  του  ΕΜΠ.  Κατά  συνέπεια,  πρέπει  όλοι  να  αναλάβουμε  με  τρόπο 
υπεύθυνο  την  περιφρούρηση  του  ακαδημαϊκού  ασύλου  και  την  προστασία  του  από  τον 
εκφυλισμό του με πράξεις βίας και παραβατικές ενέργειες. 

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

Πιστεύουμε ότι  το πρόγραμμα σπουδών  του ΕΜΠ θα πρέπει  να παρέχει υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση στους φοιτητές και να προάγει κυρίως τη γνώση και την καινοτομία. Παράλληλα, 
λόγω του τεχνολογικού χαρακτήρα  του Πολυτεχνείου πρέπει  να παρέχονται  τα απαραίτητα 
εφόδια  ώστε  να  αποφοιτούν  επιστήμονες  μηχανικοί,  που  μέσα  από  την  προσωπική  τους 
πρόοδο θα συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και στην γενικότερη ανάπτυξη (οικονομική, 
πολιτιστική, κοινωνική) της χώρας μας. Επιδίωξή μας είναι: 

• Η προάσπιση του ενιαίου κύκλου 5ετών σπουδών και παράλληλη αναγνώριση του ως 
MASTER. Θα διεκδικήσουμε από  την Πολιτεία  την  κατάταξη  του Διπλώματος  του  ΕΜΠ 
στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Δεδομένου ότι η Πολιτεία δεν είναι 
πρόθυμη να το πράξει, σκοπεύουμε να το προωθήσουμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων, δημιουργώντας συμμαχίες τόσο στην Ελλάδα με τα Πολυτεχνεία και τις 
Πολυτεχνικές Σχολές όσο και με τα άλλα ομοειδή Πολυτεχνεία στην Ευρώπη, όπως αυτά 
της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Γαλλίας. Πιστεύουμε ότι με κατάλληλες ενέργειες και 
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με ισχυρές αποδείξεις για το επίπεδο και εύρος των σπουδών του ΕΜΠ θα επιτύχουμε τη 
αναγνώριση του Διπλώματος του Μηχανικού ως πτυχίου MASTER. 

• Εξωστρέφεια  στην  Εκπαίδευση.  Θέλουμε  η  εκπαίδευση  στο  ΕΜΠ  να  έχει  διεθνή 
χαρακτήρα. Θα υποστηρίξουμε  την οργάνωση κοινών προγραμμάτων με  ιδρύματα  του 
εξωτερικού  με  την    προσφορά  των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  (Προπτυχιακά  και 
μεταπτυχιακά) σε ξένες γλώσσες. 

• Κινητικότητα  στα  Πανεπιστήμια.  Στόχος  μας  είναι  να  ενθαρρύνουμε  τη 
διεπιστημονικότητα  στη  μάθηση  και  να  παρέχουμε  στους  φοιτητές  μας  δυνατότητες 
οικοδόμησης  της  γνώσης  ανάπτυξης  σύγχρονων  δεξιοτήτων,  με  αυξημένη  ελευθερία 
επιλογών και με δυνατότητα παρακολούθησης αναγνωρισμένων περιόδων σπουδών και 
στο εξωτερικό. 

• Συνεκτικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. Στοχεύουμε στη μείωση του συνολικού 
αριθμού των μαθημάτων και σε μερικά από αυτά  των ωρών διδασκαλίας με ενίσχυση 
της  εργαστηριακής  και  πρακτικής  άσκησης.  Για  τον  λόγο  αυτό,  θα  προτείνουμε  στις 
Σχολές την αναμόρφωση των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών. Η εμβάθυνση στα 
γνωστικά αντικείμενα θα γίνεται μέσω των κατ’ επιλογή μαθημάτων.  

• Υιοθέτηση νέων μορφών διδασκαλίας σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και φοιτητές 
καθώς και καινοτόμων μεθόδων, που να προωθούν τη γνώση και να ενθαρρύνουν την 
παρακολούθηση των παραδόσεων από την πλειοψηφία των φοιτητών. Θα εξετασθεί η 
μείωση της βαρύτητας της τελικής γραπτής εξέτασης στη διαμόρφωση του βαθμού, με 
το  να  καταγράφονται  οι  ενδιάμεσες  επιδόσεις  των  φοιτητών  (π.χ.  πρόοδοι, 
θέματα/εργασίες, εργαστήρια κ.λπ.). 

• Υποχρεωτική  δημιουργία  ηλεκτρονικών  σελίδων  μαθημάτων  με  ανάρτηση  του 
εκπαιδευτικού  υλικού,  όπως:  σημειώσεις,  ανάρτηση  σχετικών  επιστημονικών  άρθρων, 
βιβλιογραφίας  κ.λπ.,  καθώς  και  δημιουργία  ηλεκτρονικών  μαθημάτων  (e‐class)  με 
βιντεοσκοπήσεις παραδόσεων 

• Υψηλού  επιπέδου  συγγράμματα  και  πανεπιστημιακές  σημειώσεις,  με  έγκαιρη 
παράδοση  και  διανομή,  τα  οποία  μπορούν  να  συμπληρώνονται  με  τη  χρήση 
ηλεκτρονικών  συγγραμμάτων  μέσω  του  διαδικτύου.  Ενίσχυση  των  υποδομών  για  την 
εκτέλεση  εργαστηριακών  ασκήσεων  σε  πραγματικές  καταστάσεις  πειραμάτων.  Χρήση 
των εργαλείων εικονικής πραγματικότητας στις εργαστηριακές ασκήσεις ως επικουρικού 
εκπαιδευτικού  εργαλείου.Η  αναβάθμιση  και  ενίσχυση  του  ρόλου  της  Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης  και  του  Κέντρου  Υπολογιστών  του  ΕΜΠ  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία 
καθώς  και  των υποδομών  τους. Θεσμοθέτηση      του ρόλου  της  βιβλιοθήκης ως φορέα 
πληροφοριακής  παιδείας  με  στόχο  την  εκπαίδευση  του  σπουδαστή  στην  αναζήτηση, 
εντοπισμό  και  αξιολόγηση  της  πληροφορίας  στις  επιστημονικές  πηγές.  Ενίσχυση  του 
παραρτήματος  της  Κεντρικής  και  Ιστορικής  Βιβλιοθήκης  Πατησίων  και  εκπόνηση 
ολοκληρωμένου  σχεδίου  για  την  συντήρηση,  αξιοποίηση  και  ανάδειξη  όλων  των 
πολύτιμων και σπάνιων συλλογών του ΕΜΠ.  

• Ενίσχυση των υπηρεσιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης με έμφαση στις ψηφιακές πηγές, 
ηλεκτρονικά συγγράμματα,  στο  ιδρυματικό καταθετήριο  για  την συλλογή και ανάδειξη 
του επιστημονικού έργου του ΕΜΠ.  

• Αξιοποίηση των επιστημονικών προγραμμάτων για Η/Υ, για τα οποία έχει αγοράσει τις 
άδειες  χρήσης  το ΕΜΠ μέσω της περαιτέρω ενεργοποίησης  του Κέντρου Υπολογιστών. 
Αξιοποίηση  των  λογισμικών  και  προγραμμάτων  που  έχουν  αποκτηθεί  τόσο  σε 
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προπτυχιακά  και  μεταπτυχιακά  μαθήματα  όσο  και  από  τις  διάφορες  ερευνητικές 
ομάδες. (π.χ. ANSYS, ABACUS, MATLAB κ.λπ.).  

Αναφορικά  με  τα  μεταπτυχιακά  προγράμματα  ΔΠΜΣ,  πιστεύουμε  ότι  χρειάζεται 
αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας τους και των προγραμμάτων σπουδών.  

Επιδίωξη μας είναι η: 

• Παροχή  μεταπτυχιακών  προγραμμάτων  στα  αγγλικά,  για  την  προσέλκυση  και 
αλλοδαπών φοιτητών. 

• Προώθηση συνεργασιών με Ευρωπαϊκά ή άλλα διακεκριμένα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και 
Καναδά.  

• Συνεργασία για προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων από το ΕΜΠ σε άλλες χώρες 
και  όπου  υπάρχουν  Έλληνες  της  διασποράς  (π.χ.  Νοτιοανατολική  Ευρώπη,  Μέση 
Ανατολή,  Νότια  Αφρική  κ.λπ.),  στα  πρότυπα  αντίστοιχων  προγραμμάτων  ευρωπαϊκών 
ΑΕΙ. 

Αναφορικά  με  την  εκπόνηση  διδακτορικών  διατριβών,  απαιτείται  αναθεώρηση  του 
κανονισμού και υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου οργάνωσης των σπουδών που οδηγούν στην 
απόκτηση  διδακτορικού  τίτλου,  που  θα  ακολουθείται  από  όλες  τις  σχολές  και  θα 
περιλαμβάνει  την  υποχρεωτική  παρακολούθηση  προδιδακτορικών  μαθημάτων.  Επίσης  να 
δίδεται  η  δυνατότητα  εκπόνησης  διδακτορικού  από  φοιτητές  ΕΜΠ  σε  συνεργασία  με 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού και απονομή κοινού διδακτορικού τίτλου. 

Επιδίωξη  μας  είναι  ο  έλεγχος  και  ο  περιορισμός  των  μεταγραφών,  δεδομένου  ότι  η 
υποδομή  του  ΕΜΠ  δεν  επαρκεί  για  την  παροχή  ποιοτικής  εκπαίδευσης  σε  υπερδιπλάσιο 
αριθμό φοιτητών από όσους κανονικά εισάγονται. Πρόταση μας είναι να μπει, ένα κατώτατο 
βαθμολογικό όριο το οποίο θα διασφαλίζει την ομοιογένεια του επιπέδου των φοιτητών και 
θα προστατεύει από φαινόμενα υπερπληθυσμού. 

3. ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Πιστεύουμε  ότι  η  ανάπτυξη  της  εφαρμοσμένης  έρευνας  είναι  πρωταρχικής  σημασίας 
δεδομένου  του  τεχνολογικού  χαρακτήρα  του  ΕΜΠ.  Επίσης,  θεωρούμε  απαραίτητη  τη 
σύνδεση του ΕΜΠ με το παραγωγικό τμήμα (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) της χώρας, με ταυτόχρονη 
τήρηση κανόνων δεοντολογίας. 

Παράλληλα, θεωρούμε απαραίτητη τη στήριξη για την ανάπτυξη της βασικής έρευνας στο 
ΕΜΠ  και  για  αυτό  θα  επιδιώξουμε  την  ενίσχυσή  της  με  την  πλήρη  αξιοποίηση 
χρηματοδοτικών πόρων που διαθέτει το Ίδρυμα. 

Δεδομένης  της  αυξανόμενης  διαχειριστικής  πολυπλοκότητας  των  ερευνητικών  έργων, 
απαιτείται  αναλυτική  κοστολόγηση  των  υπηρεσιών  του  ΕΜΠ,  ουσιαστική  απλοποίηση  και 
ενίσχυση  της  αποτελεσματικότητας  των  διαδικασιών  της  ΕΔΕΙΛ  και  αναδιαμόρφωση  του 
τρόπου λειτουργίας της, προς όφελος των ερευνητών.  

Η  Ελλάδα  αποτελεί  ένα  από  τα  ελάχιστα  παραδείγματα  παγκοσμίως  που  διαχωρίζει  τη 
διαχείριση  της  Έρευνας  από  την  Ανώτατη  Εκπαίδευση.  Επικροτούμε  την  ενσωμάτωση  της 
ΓΓΕΤ  στο  Υπουργείο Παιδείας, ως  πρώτο βήμα στην άρση  της πιο πάνω  ιδιαιτερότητας  και 
αναμένουμε να έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της έρευνας και στο ΕΜΠ. 

Δημιουργία  θέσεων  ερευνητών  και  μεταδιδακτόρων  ερευνητών  (post  doc),  που  θα 
συμβάλλουν  στην  ανάπτυξη  της  έρευνας  στο  ΕΜΠ.  Επιδίωξη  θέσπισης  αμειβόμενων 



7 

 

μεταδιδακτόρων  ερευνητών  με  την  αξιοποίηση  μέρους  των  διαθεσίμων  πόρων  από  την 
Επιτροπή Ερευνών, στο πλαίσιο των εσωτερικών προγραμμάτων. 

Πρόθεσή μας είναι να μεγιστοποιήσουμε το αναπτυξιακό όφελος του ΕΜΠ από τους πόρους 
της  Επιτροπής  Ερευνών,  δεδομένης  της  σημερινής  οικονομικής  συγκυρίας,  και  να 
καθιερώσουμε ετήσιο βραβείο καινοτομίας σε μέλη ή ομάδες μελών ΔΕΠ ή Εργαστήρια. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Δυστυχώς η χρηματοδότηση του ΕΜΠ από την Πολιτεία δεν καλύπτει τις ανάγκες μας και δεν 
διαφαίνεται  ότι  θα  τις  καλύψει  για  τα  επόμενα  χρόνια.  Τα  έσοδα  από  τα  ερευνητικά 
προγράμματα βαίνουν μειούμενα και, κατά συνέπεια, η συμμετοχή τους στη χρηματοδότηση 
του ΕΜΠ βαίνει και αυτή φθίνουσα. Ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος και απαιτεί την 
εκπόνηση ενός συγκροτημένου σχεδίου οικονομικής διαχείρισης και εξοικονόμησης πόρων, 
με  ιεράρχηση  των  αναγκών  και  πιστότητα  στην  εκτέλεσή  του.  Το  συγκροτημένο  σχέδιο 
οικονομικής  διαχείρισης  θα  διασφαλίσει  το  αυξημένο  επίπεδο  στην  ποιότητα  των 
παρεχόμενων  υπηρεσιών  αλλά  ταυτόχρονα  θα  προασπίσει  την  οικονομική  ευρωστία  του 
ΕΜΠ. 

Στο  πλαίσιο  της  μείωσης  και  του  εξορθολογισμού  των  δαπανών  θα  υιοθετήσουμε  μια 
σειρά από μέτρα και δράσεις όπως αυτά που αναλύονται παρακάτω: 

Θα καθιερώσουμε την ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων, για όσα δεν απαιτούνται να είναι 
πρωτότυπα. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται το κόστος προμήθειας χαρτιού, οι εκτυπώσεις, 
η διανομή κ.λπ.., αλλά προστατεύεται και το περιβάλλον. 

Πλήρης αξιοποίηση και διαφάνεια διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του ΕΜΠ. 

Θα  γίνεται  αναλυτική  κοστολόγηση  των  υπηρεσιών  του  ΕΜΠ,  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης). 

Αναβάθμιση  του  τηλεπικοινωνιακού  δικτύου,  με  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών  φωνητικής 
επικοινωνίας και εικόνας μέσω διαδικτύου, που θα μειώσει το κόστος. 

Αναφορικά με τις προμήθειες, απαιτείται αναμόρφωση της διαδικασίας προμηθειών για να 
μη  γίνονται  άσκοπες  προμήθειες  και  παραλαβές  υλικού  ξεπερασμένης  τεχνολογίας,  λόγω 
χρονικών  καθυστερήσεων.  Ειδικότερα,  θα  αναμορφωθεί  το  πλαίσιο  των  διαγωνισμών,  με 
εισαγωγή της ποιοτικής αξιολόγησης  για τα προς προμήθεια είδη καθώς και της αξιολόγησης 
των προσφορών, που θα γίνεται βάσει του συνολικού κόστους αγοράς και λειτουργίας για το 
χρονικό διάστημα χρήσης (Life cycle cost).  Με τον τρόπο αυτό, θα είναι δυνατή και η μείωση 
των δαπανών για αναλώσιμα (π.χ. toner) και ανταλλακτικά.  

Επίσης,  με  την  εφαρμογή  κατάλληλου  λογισμικού αποθήκης,  θα  ήταν  δυνατόν  να  γίνονται 
«κυλιόμενες προμήθειες»  κεντρικά από το ΕΜΠ, βάσει  της  ζήτησης  των επί μέρους ειδών, 
και να δίδονται σύμφωνα με τις ανάγκες στις Σχολές/Τομείς. 

Αναφορικά  με  το  αναπτυξιακό  πρόγραμμα  του  ΕΜΠ,  υπάρχουν  αναμφισβήτητα  κτιριακές 
ανάγκες,  οι  περισσότερες  εκ  των  οποίων  έχουν  αποτυπωθεί  στο  αναπτυξιακό 
προγραμματισμό του ΕΜΠ για την περίοδο 2009‐2012. Όσα έργα έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 
θα ολοκληρωθούν. Σκοπός μας είναι να αναθεωρήσουμε το κτιριολογικό πρόγραμμα για τα 
επόμενα 10 χρόνια, εκπονώντας αντίστοιχο MASTER PLAN, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις 
νέες ανάγκες και στο διαμορφούμενο οικονομικό περιβάλλον. 
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Δεδομένου ότι πολλά από τα κτίρια του ΕΜΠ είναι παλαιά, απαιτούντα σημαντικά ποσά για 
συντήρηση.  Θα  καταγραφούν  οι  ανάγκες  και  θα  εφαρμοσθεί  πρόγραμμα  συστηματικής 
συντήρησης  των  κτηρίων,  εκτός  των  εκτάκτων  συντηρήσεων  που  γίνονται  από  τις 
Πολυδύναμες Μονάδες και την Τεχνική Υπηρεσία. Στα κτίρια θα αποκατασταθούν επείγοντα 
προβλήματα  (π.χ.  υγρασία/μονώσεις),  και  για  τα  παλιά  κτίρια  θα  εξετασθεί  η  δυνατότητα 
αλλαγής των σωληνώσεων για θέρμανση, παροχής πόσιμου ύδατος κ.α. Κατά συνέπεια, θα 
γίνει  αλλαγή  προτεραιοτήτων  στον  προγραμματισμό,  με  έμφαση  στη  συντήρηση  των 
κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.  

Προστασία και συντήρηση της ιστορικής κληρονομιάς των κτιρίων του Πολυτεχνείου. Ειδική 
μέριμνα  απαιτείται  για  τα  ιστορικά  κτίρια  της  Πατησίων  μέσω  της  δημιουργίας  ειδικού 
κωδικού για τη συντήρηση και καθαριότητα  λόγω της ειδικής προσοχής που απαιτείται. 

Βελτίωση  του  θεσμού  των  Πολυδύναμων  μονάδων,  με  ελαχιστοποίηση  του  χρόνου 
ανταπόκρισης στα αιτήματα. Επίσης θα αξιολογηθεί κατά πόσον οι δραστηριότητες που είναι 
κοινές για όλο το ΕΜΠ, όπως συντήρηση ανελκυστήρων, κλιματιστικά, φωτισμός εξωτερικών 
χώρων πρέπει να συνεχισθούν στη σημερινή τους μορφή. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τις 
περιπτώσεις  συστέγασης  σχολών  στο  ίδιο  κτίριο  (π.χ.  Αρχιτεκτονικής  στο  κτίριο  Αντοχής 
Υλικών της ΣΕΜΦΕ). 

Ενίσχυση  οριζοντίων  και  διασχολικών  εργαστηριακών  υποδομών  μεγάλης  κλίμακας  και 
εμβέλειας, με πρόβλεψη για τη συντήρηση και λειτουργία τους. 

Αναφορικά  με  την  ασφάλεια  λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων  και  του  εξοπλισμού  των 
εργαστηρίων,  απαιτείται  συστηματικό  πρόγραμμα  προληπτικής  συντήρησης  που  σήμερα 
γίνεται εκ των ενόντων. Σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε και να χρηματοδοτήσουμε – με τους 
έστω περιορισμένους χρηματικούς πόρους‐ αυτό το πρόγραμμα.  

Υιοθέτηση  λογισμικού  και  εφαρμογή  ενεργειακής  διαχείρισης  (φωτισμός,  θέρμανση‐ψύξη) 
σε  πρώτη  φάση  στους  κοινοχρήστους  χώρους  του  Πολυτεχνείου  και  τις  αίθουσες 
διδασκαλίας, και στη συνέχεια σε όλους τους χώρους. 

Ανάπτυξη  δραστηριοτήτων,  μέσω  της  αξιοποίησης  της  παρουσίας  του  ΕΜΠ  σε  άλλα 
γεωγραφικά  σημεία  όπως  το  Τεχνολογικό  Πάρκο  Λαυρίου,  το  ΜΕΚΔΕ  στο  Μέτσοβο,  το 
Κέντρο Διονύσου, το Κέντρο έρευνας στην Κέρκυρα κλπ. 

 5. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ  

Τα  θέματα  καθημερινότητας  αγγίζουν  όλους  μας  και  χρήζουν  ιδιαίτερης  προσοχής.  Θα 
δώσουμε προτεραιότητα στα παρακάτω: 

• Ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του παιδικού σταθμού, και εξασφάλιση της 
λειτουργίας του (αναγκαίες άδειες λειτουργίας , προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή). 

• Ενίσχυση  φωτισμού  στους  κοινόχρηστους  χώρους  της  Πολυτεχνειούπολης  και  του 
συγκροτήματος Πατησίων. 

• Αρχιτεκτονικές  μελέτες  για  την  ανάπλαση  της  κεντρικής  «Πλατείας»  της 
Πολυτεχνειούπολης και για άλλους κοινόχρηστους χώρους και άμεση εφαρμογή τους. 

• Περαιτέρω  βελτίωση  της  πρόσβασης  στην  Πολυτεχνειούπολη  με  τις  υπάρχουσες 
λεωφορειακές  γραμμές  και  παρακολούθηση  της  τήρησης  των  δρομολογίων.  Επιδίωξη 
δημιουργίας  σταθμού  μετρό  στην  πύλη  Ζωγράφου  (ήδη  έχουμε  αποστείλει  σχετική 
επιστολή για την προέκταση της υπό κατασκευή γραμμής Γ4 του μετρό). 
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• Επικαιροποίηση  του  συγκοινωνιακού  σχεδιασμού  της  Πολυτεχνειούπολης  στα  νέα 
δεδομένα και καλύτερη διαχείριση στάθμευσης. 

• Δημιουργία εσωτερικής λεωφορειακής γραμμής εντός ΕΜΠ με ηλεκτρικό λεωφορείο. 

• Δημιουργία  χώρων  στάθμευσης  για  ποδήλατα  στην  Πολυτεχνειούπολη  και  στο 
συγκρότημα  Πατησίων  και  εξέταση  της  δυνατότητας  ενοικίασης  ποδηλάτων  για 
μετακινήσεις εντός της Πολυτεχνειούπολης.  

• Ειδική μέριμνα για την οδική πρόσβαση στην Πολυτεχνειούπολη, ιδίως από τη λεωφόρο 
Κατεχάκη, δεδομένου ότι ο σηματοδοτούμενος κόμβος είναι επικίνδυνος από την άποψη 
της οδικής ασφάλειας. 

• Επίσης θα σχεδιασθούν οι διαβάσεις πεζών προς  τις  εισόδους  του  ΕΜΠ,  κυρίως στους 
δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας (Κατεχάκη). 

• Βελτίωση  της  οδικής  σήμανσης  εντός  της  Πολυτεχνειούπολης  για  διευκόλυνση  της 
πρόσβασης. 

• Βελτίωση  της  σήμανσης  των  γραφείων,  εργαστηρίων,  αιθουσών  διδασκαλίας  και 
εισόδων κτιρίων. 

• Στελέχωση του  Ιατρείου  της Πολυτεχνειούπολης, ώστε να παρέχει  ιατρική βοήθεια για 
περισσότερες ώρες  (π.χ. μέχρι τις 8 μ.μ., σε συνεννόηση με τον  ιατρό που υπάρχει στο 
Γυμναστήριο)∙ το ίδιο για την Ιατρική υπηρεσία στο συγκρότημα Πατησίων. Εξασφάλιση 
ασθενοφόρου για μεταφορά επειγόντων περιστατικών.  Συνεργασία με κοντινό κρατικό 
νοσοκομείο, ώστε να δημιουργηθεί παράρτημα του στο ΕΜΠ για παροχή πρωτοβάθμιων 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. 

• Λειτουργία του Γυμναστηρίου μέχρι τις 8μμ τους μήνες που ισχύει η θερινή ώρα. 

• Εστιατόριο για προσκεκλημένους. 

• Πρόσληψη περισσοτέρων φυλάκων. Σχέδιο αποφυγής κλοπών. Οι φύλακες θα πρέπει να 
ευρίσκονται  και  στα  θυρωρεία  στην  είσοδο  των  κτιρίων.  Ειδική  μέριμνα  για  το 
συγκρότημα της οδού Πατησίων. 

• Εξασφάλιση  υψηλού  επιπέδου  καθαριότητας  των  χώρων  εργασίας,  αιθουσών 
διδασκαλίας, εργαστηρίων, τουαλετών κ.λπ. 

• Καθαριότητα  περιβάλλοντος  χώρου,  ταχεία  αποκομιδή  απορριμμάτων,  πλήρες 
πρόγραμμα  ανακύκλωσης.  Διαχωρισμός  και  διαχείριση  απορριμμάτων  βάσει 
επικινδυνότητας.  

• Ενεργειακή αξιοποίηση φυσικού αερίου, χρήση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κ.λπ. 

• Παροχή  πόσιμου  νερού  από  ΕΥΠΑΠ,  ώστε  να  μειωθεί  η  χρήση  εμφιαλωμένου  νερού. 
Υπάρχει σχετική μελέτη για την παροχή μέχρι την είσοδο των κτιρίων. 

• Διαπραγμάτευση με τον ΟΑΣΑ για αγορά από τους εργαζόμενους ετήσιας κάρτας ΟΑΣΑ,  
για απεριόριστες μετακινήσεις με τα ΜΜΜ, με σημαντική έκπτωση (τουλάχιστον 25%). 

• Προστασία και βελτίωση του πρασίνου και του περιβάλλοντος χώρου, δεδομένου ότι η 
Πολυτεχνειούπολη  είναι  χώρος  αναψυχής  και  για  τους  κατοίκους  της  ευρύτερης 
περιοχής. 

• Ιδιαίτερη  μέριμνα  φύλαξης  και  ασφάλειας  στα  κτίρια  που  παραμένουν  ανοικτά  μέχρι 
αργά για την εξυπηρέτηση των φοιτητών  (π.χ. Κεντρική Βιβλιοθήκη), σε αυτά που είναι 
ιδιαίτερης  ιστορικής  αξίας  (π.χ.  Ιστορικά  κτίρια  Πατησίων  που  έχουν  ανακαινισθεί, 
Μουσείο  στη  Σχολή  Αγρονόμων  και  Τοπογράφων Μηχανικών),  όπως  και  για  τις  εκτός 
ΕΜΠ εγκαταστάσεις (π.χ. Κέντρο Διονύσου, Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου). 
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Οι Αρχιτεκτονικές σχολές συνήθως βρίσκονται στο κέντρο των πόλεων. Με αυτή τη λογική και 
η  δική  μας  Αρχιτεκτονική  Σχολή  στεγάζεται  στα  κτίρια  του  συγκροτήματος  Πατησίων. 
Επιδίωξη  μας  είναι  να  τα  επισκέπτονται  τακτικότερα  το  συγκρότημα  της  Πατησίων  οι 
φοιτητές  των  σχολών  της  Πολυτεχνειούπολης  Ζωγράφου,  με  την  διοργάνωση 
δραστηριοτήτων όπως εκδηλώσεις, σεμινάρια, μαθήματα κ.λπ.  

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Θεωρούμε τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των φοιτητών μας 
μεγάλης σημασίας. Με γνώμονα την πιο πάνω αρχή θα πραγματοποιήσουμε  τις παρακάτω 
δράσεις: 

• Βελτίωση των αναγνωστηρίων των σχολών με αύξηση των χώρων και παροχή μέσων για 
την υποβοήθηση της μελέτης των φοιτητών. 

• Δημιουργία χώρων συνάντησης των φοιτητών στον ελεύθερο χρόνο τους. 

• Χωροθέτηση γραφείων για τις φοιτητικές παρατάξεις. 

• Ανακαίνιση  της  παλιάς  εστίας  και  αναδιοργάνωση  της  διαχείρισης  των  φοιτητικών 
εστιών του ΕΜΠ. Αναφορικά με τις φοιτητικές εστίες, θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση 
με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (στο οποίο ανήκουν) για τη ριζική ανακαίνιση της παλιάς 
εστίας και τη συντήρηση της νέας.  

• Καθιέρωση  της  ηλεκτρονικής  εγγραφής  και  της  αποστολής  αιτήσεων  προς  τις 
Γραμματείες  μέσω  του  διαδικτύου.  Πλήρης  αξιοποίηση  των  δικτύων  τηλεπικοινωνιών 
για την διευκόλυνση των φοιτητών σε σχέση με τα σπουδαστικά θέματα (π.χ. αποστολή 
ενημερωτικών SMS και καταχώρηση αιτήσεων από και προς τις Γραμματείες  Σχολών). 

• Εξέταση  της  τεχνικής  δυνατότητας  και  ομαδικής  αποστολής  μηνυμάτων  SMS  στους 
φοιτητές από τις Γραμματείες των Σχολών και τους διδάσκοντες. 

• Δεδομένης της χρήσης του Διαδικτύου από πολλούς διδάσκοντες και της ανάρτησης των 
σημειώσεων  σε  μορφή  αρχείου  pdf,  θα  υπάρξει  πρόβλεψη  ώστε  οι  εγγεγραμμένοι 
φοιτητές  στο  μάθημα  να  μπορούν  να  τα  λάβουν  σε  ψηφιακή  μορφή  και  να  τα 
εκτυπώνουν στo PC LAB της Σχολής που φοιτούν η στο Θωμαΐδειο.  

• Επέκταση  του  ασύρματου  δικτύου  (WI‐FI)  σε  όλη  την  Πολυτεχνειούπολη  και  στο 
συγκρότημα Πατησίων. 

Για τους υποψηφίους διδάκτορες θα υλοποιήσουμε τα παρακάτω: 

• Πρόγραμμα ανταποδοτικών υποτροφιών, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες  τους στο 
ΕΜΠ (π.χ. στην Κεντρική Βιβλιοθήκη). 

• Αναγνώριση  των  δικαιωμάτων  των  υποψηφίων  διδακτόρων,  που  συνεπικουρούν  στις 
ασκήσεις  και  εργαστήρια  (αναγνώριση  προϋπηρεσίας,  ονομαστική  αναφορά  στο 
πρόγραμμα μαθημάτων, αύξηση της αμοιβής για τις επιτηρήσεις, έγκαιρη καταβολή των 
αμοιβών,  αύξηση  του  ύψους  των  υποτροφιών  για  τη  διασφάλιση  ενός  ελάχιστου 
αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης κ.λπ.) 

• Αναμόρφωση των κριτηρίων απονομής υποτροφιών από την ΕΔΕΙΛ. 

Τα προγράμματα σπουδών κατοχυρώνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του 
ΕΜΠ. Για αυτόν το λόγο τα προγράμματα σπουδών θα διαμορφώνονται κατάλληλα ώστε να 
διασφαλίζουν  τα  αναγκαία  προσόντα  για  τους  αποφοίτους  μας.  Ειδικότερα,  για  τους 
αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ, θα επιδιώξουμε να εγγράφονται στο ΤΕΕ. 
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7. ΜΕΛΗ ΔΕΠ  

Συμμετοχή  των  μελών  ΔΕΠ  σε  θέματα  που  αφορούν  το  ΕΜΠ.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα 
αποτελεί  η  Σχολή  Αρχιτεκτόνων  που  μελέτησε  δωρεάν  την  ανακαίνιση  των  παραδοσιακών 
κτιρίων του συγκροτήματος Πατησίων. Σκοπεύουμε να συγκροτηθούν ομάδες εργασίας από 
μέλη  ΔΕΠ  για  να  μελετήσουν  και  να  δώσουν  λύση  σε  θέματα  που  αφορούν  την 
καθημερινότητα του ΕΜΠ και τις υποδομές. Μάλιστα, θα μπορούσαν να απασχοληθούν και 
μεταπτυχιακοί/προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι να αμειφθούν για το σκοπό αυτό.  

Σκοπεύουμε  να  υποβοηθήσουμε  στη  διαδικασία  κατοχύρωσης  εφευρέσεων  και 
ευρεσιτεχνιών. 

Απαιτείται η διοικητική ελάφρυνση  των μελών ΔΕΠ,  δεδομένου ότι αυτή δεν είναι η  κύρια 
ενασχόλησή  τους.  Για  το  σκοπό  αυτό  θα  υπάρξουν  σχετικές  προβλέψεις  στον  προς 
αναθεώρηση  εσωτερικό  κανονισμό  και  όπου  χρειασθεί  αποφάσεις  του  Πρύτανη  ή  της 
Συγκλήτου, συνεννοήσεις με φορείς ή ακόμα και προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις.  

Αξιοκρατικά κριτήρια για την αντικειμενική και απρόσκοπτη εξέλιξη των μελών ΔΕΠ, μείωση 
της γραφειοκρατίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών. 

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Κανένας  από  τους  εργαζόμενους  στο  ΕΜΠ  δεν  περισσεύει.  Με  την  ολοκλήρωση  του 
οργανογράμματος, όπου θα καθορίζεται και ο αριθμός οργανικών θέσεων, θα προκύψουν οι 
ανάγκες  και  το  γεγονός  ότι  το  υπάρχον  προσωπικό  δεν  τις  καλύπτει,  δεδομένων  των 
πρόσφατων συνταξιοδοτήσεων. Έτσι, θα έχουμε ένα αδιάσειστο στοιχείο για την παραμονή 
του υπηρετούντος σήμερα προσωπικού. 

Θα γίνει συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας για να υπάρξει σχετική ρύθμιση ώστε η Ιατρική 
Υπηρεσία να καλύπτει και τους ασφαλισμένους όλων των Ταμείων. 

Ειδικότερα: 

 ΕΕΔΙΠ 

Τα  μέλη  ΕΕΔΙΠ  παρέχουν  σημαντικό  έργο  στην  εκπαίδευση.  Με  την  αναμόρφωση  του 
Εσωτερικού Κανονισμού θα επιδιώξουμε την αναφορά του ονόματος των μελών ΕΕΔΙΠ στις 
Διπλωματικές Εργασίες, εφόσον τις επιβλέπουν. Επίσης, θα εξετασθεί η δυνατότητα να είναι 
κύριοι  ερευνητές  σε  ερευνητικά  έργα,  καθώς  και  να  ενεργοποιούν  με  αίτησή  τους  τη 
διαδικασία προκήρυξης με ανοικτές διαδικασίες της θέσης Λέκτορα.  

Αναφορικά με  τον Κλάδο  Ι,  που αφορά  την αυτοδύναμη διδασκαλία,  θα επιδιώξουμε  κατά 
προτεραιότητα να επιλύσουμε την επικείμενη έλλειψη διδασκόντων για τα μαθήματα ξένης 
γλώσσας, και ιδιαίτερα των αγγλικών. 

ΕΔΠ  

Ο αριθμός του προσωπικού αυτής της κατηγορίας είναι ελάχιστος. Εφόσον το επιθυμούν, θα 
βοηθηθούν να αποκτήσουν τα προσόντα που απαιτεί ο Νόμος  (διδακτορικό δίπλωμα), ώστε 
να ενταχθούν στην βαθμίδα του Λέκτορα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου. 

ΕΤΕΠ 

Δεδομένου  ότι  στο  ΕΜΠ  απαιτούνται  αρκετές  θέσεις  ΕΤΕΠ  στα  εργαστήρια  και  λόγω  των 
συνταξιοδοτήσεων, θα προσπαθήσουμε να καλυφθούν οι θέσεις των αποχωρούντων. 
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Θα  επικαιροποιηθούν  οι  ανάγκες  του  Πολυτεχνείου  σε  ΕΤΕΠ  και  με  την  κατάλληλη 
τεκμηρίωση θα ζητηθούν νέες προσλήψεις. 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ  

Λόγω  των  προώρων  συνταξιοδοτήσεων  θα  υπάρξει  σοβαρό  θέμα  με  τον  αριθμό Μόνιμου 
Διοικητικού  Προσωπικού.  Θα  επιδιωχθεί  να  υπάρξει  βοήθεια,  ώστε  να  μη  δημιουργηθούν 
λειτουργικά προβλήματα στις υπηρεσίες. Η μηχανοργάνωση και η ηλεκτρονική διακίνηση των 
εγγράφων  θα  είναι  κρίσιμα  για  τη  ελάττωση  του  όγκου  εργασίας.  Επίσης  θα  επιδιωχθεί  η 
επιμόρφωση του μόνιμου προσωπικού στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και στη γνώση ξένων 
γλωσσών.  

ΙΔΑΧ  

Αξιοποίηση  του  προσωπικού  ΙΔΑΧ,  σύμφωνα  με  τα  προσόντα  τους,  μέσα  από  τη  θέσπιση 
νέων ρόλων ώστε να υποστηρίξουν την διοικητική λειτουργία, την εκπαίδευση και την έρευνα 
στο ΕΜΠ. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο  της ολοκλήρωσης  του οργανογράμματος  του ΕΜΠ και 
της διερεύνησης της δυνατότητας αλλαγής ειδικότητας καθώς και της δυνατότητας εξέλιξής 
τους στην ιεραρχία. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την παραμονή των 20‐28 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, 
που  εξυπηρετούν  πάγιες  ανάγκες  του  ΕΜΠ,  όπως  στην  Κεντρική  Βιβλιοθήκη  και  στις 
Γραμματείες των Σχολών. 

Μέριμνα για συνέχιση συμμετοχής στα ερευνητικά προγράμματα του προσωπικού, όπως έχει 
πρόσφατα  αποφασισθεί.  Πιθανόν  να  χρειασθεί  σχετική  διαβούλευση  με  την  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τις Ελληνικές Αρχές. 

Δυνατότητα παροχής  Ιατρικής περίθαλψης από το  Ιατρείο,  δεδομένου ότι δεν ανήκουν στο 
Δημόσιο, αλλά σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία. 

Θα γίνει προσπάθεια για νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει προαιρετική μετάταξη των 
ΙΔΑΧ σε ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ. 

9. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ 

Επιδίωξή μας είναι το ΕΜΠ να απονέμει κοινά πτυχία με άλλα Πανεπιστήμια εξωτερικού, με 
αξιοποίηση ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. 

Θα προωθήσουμε  τη συνεργασία με  τα περιφερειακά και παραμεθόρια πανεπιστήμια  (π.χ. 
Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων,  Ιόνιο  Πανεπιστήμιο,  Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο  Θράκης, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου κ.λπ.) με δημιουργία Κέντρων Έρευνας, Ερευνητικών Ινστιτούτων κ.λπ. 

Συνέχιση  της  προσπάθειας  αναβάθμισής  του  Γραφείου  Διασύνδεσης‐Εξυπηρέτησης 
Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων και ιδιαίτερα στις παρούσες συνθήκες. 

Πρόθεσή  μας  είναι  να  υπάρξει  συνεχής  και  συστηματική  επικοινωνία  με  τους  αποφοίτους 
μας, τόσο για την ενημέρωση τους όσο και για την παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Για τον 
σκοπό  αυτόν  θα  δημιουργηθεί  μια  ολοκληρωμένη  υπηρεσία  διαχείρισης  μητρώου 
αποφοίτων. 

Θα  υπάρξει  συνεχής  (ανά  ακαδημαϊκό  έτος)  επικαιροποίηση  των  οδηγών  σπουδών  των 
Σχολών,  στην  ελληνική  και  σε  άλλες  ξένες  γλώσσες  και  ανάρτηση  τους  στο  Διαδίκτυο  με 
σκοπό την προσέλκυση ξένων φοιτητών και διεθνών συνεργασιών. 
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Θα πραγματοποιηθεί αναμόρφωση της ιστοσελίδας του ΕΜΠ, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, 
ώστε να υπάρχει ομοιομορφία, να είναι εύκολα προσβάσιμη σε κάθε επισκέπτη με έμφαση 
στην ανάδειξη της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του ερευνητικού έργου. 

Με  την  πλήρη  λειτουργία  του  Ιδρυματικού  Καταθετηρίου  θα  είναι  δυνατή  η  πρόσβαση  σε 
πληροφοριακό υλικό,  όπως δημοσιεύσεις, υλικό ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλιογραφία, 
διακρίσεων μελών ΔΕΠ κ.λπ. 

Η προβολή  του  επιστημονικού  έργου  του  ΕΜΠ θα  έχει  άμεση θετική  επίπτωση στη διεθνή 
αξιολόγηση του και κατάταξη του ανάμεσα στα διακεκριμένα διεθνή πανεπιστήμια.  Για τον 
σκοπό  αυτό,  θα  καθιερώσουμε  τακτικές  «Ημέρες  Έρευνας  ΕΜΠ»,  προκειμένου  να  γίνει 
γνωστή η έρευνα που διεξάγει το ΕΜΠ.  

Όλοι  ως  υπεύθυνα  μέλη  της  πολυτεχνειακής  κοινότητας  μπορούμε  και  πρέπει  να 
συνεισφέρουμε  ο  κάθε  ένας  από  την  δική  του  θέση  σε  μία  κοινή  προσπάθεια,  τώρα 
περισσότερο  από  κάθε  άλλη  φορά,  με  στόχο  την  ανάδειξη,  προβολή  και  αναγνώριση  του 
Πολυτεχνείου στην Ελληνική κοινωνία και στον Διεθνή χώρο.  

10. ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το  ΕΜΠ  θα  συνεχίσει  να  προσφέρει  κοινωνικό  έργο,  όπως  έχει  κάνει  μέχρι  σήμερα,  με 
παράδειγμα τη συμμετοχή σε  έκτακτα γεγονότα μεγάλων πυρκαγιών, κατολισθήσεων κ.τλ. 

Το  ΕΜΠ  θα  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  της  χώρας,  δημιουργώντας  ή  συμμετέχοντας  σε 
Επιτροπές, π.χ. πολιτική για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εναλλακτικά καύσιμα, εξορύξεις, 
επικοινωνίες, πληροφορική, οικιστικός σχεδιασμός κ.λπ. 

Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε και να ενισχύουμε το πολιτιστικό και κοινωνικό έργο του 
ΕΜΠ  (Πανεπιστήμιο  της  Αλεξάνδρειας,  Τεχνολογικό  και  Πολιτιστικό  Πάρκο  Λαυρίου,  η 
Έκκληση  της  Ακρόπολης,  Δια  Βίου Μάθηση  και  Κατάρτιση,  το ΜΕΚΔΕ  στο Μέτσοβο  και  το 
Κέντρο Διονύσου). 

Θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για ενημέρωση σε θέματα, όπως: 

• Οδική ασφάλεια, 

• Ασφάλεια των κατασκευών, 

• Σεισμική προστασία, 

• Διαχείριση καταστροφών, 

• Οικολογική οδήγηση, 

• Οικολογία και υδάτινοι πόροι , 

• Διαχείριση αποβλήτων, 

• Ανακύκλωση, 

• Εξοικονόμηση ενέργειας. 

Θα  γίνεται  ετήσιος  απολογισμός  κοινωνικής  υπευθυνότητας.  Πρέπει  να  είμαστε 
πρωτοπόροι  και  να  δείξουμε  τον  δρόμο  για  την  τεχνολογική,  πολιτιστική  και  κοινωνική 
ανάπτυξη της χώρας μας. 

 


