
 ΕΘΝΙΚΟ  ΜΕΤΣΟΒΙΟ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80  Αθήνα.                                                                   
( 210 772 2050, 2 210 772 1960     

 
 

ΠΡΑΚΤ ΙΚΟ  
  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠ, 
ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ,  
ΩΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠ 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17.12.2013 

 
 
Σήμερα, την 17η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνεδρίασε η Επιτροπή 
Τεχνικής Επεξεργασίας για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών δράσεων στο ΕΜΠ, 
με τελικό στόχο την εκπόνηση του σχεδίου στελέχωσης του ανθρώπινου δυναμικού του 
ιδρύματος, ως υποσυνόλου του σχεδίου Οργανισμού του ΕΜΠ, στην αίθουσα Συγκλήτου 
του κτιρίου Διοίκησης. 
Η Ομάδα Διοίκησης Έργου ΕΜΠ για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών δράσεων 
των ΑΕΙ, ενημέρωσε σχετικά με την εξέλιξη των βημάτων υλοποίησης των 
μεταρρυθμιστικών δράσεων στο ΕΜΠ μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων στις 10 Δεκεμβρίου 2013. 
Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Εργαζομένων ΕΜΠ ενημέρωσαν σχετικά με τις θέσεις 
τους και τις ανησυχίες τους.  
Όσον αφορά στο θέμα της αναδιάρθρωσης του προσωπικού και ειδικότερα στην 
μετακίνηση υπηρετούντων Διοικητικών Υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ σε θέσεις 
ΕΤΕΠ, η Επιτροπή έδωσε έμφαση στην προτεραιότητα της μετακίνησης των υπαλλήλων 
που υπηρετούν σε Εργαστήρια, PC Lab και Τομείς στις Σχολές - όσοι δε επέλεξαν να 
παραμείνουν Διοικητικοί Υπάλληλοι να διατεθούν για τις ανάγκες της Διοίκησης. 

Επίσης, η Επιτροπή έδωσε έμφαση σε όσους έχουν αντικείμενο τεχνικού περιεχομένου, 
συναφές με ακαδημαϊκές λειτουργίες (π.χ. στη Βιβλιοθήκη, Μουσικό τμήμα, ΚΕΔ, ΚΗΥ, 
κ.α.), αλλά με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν στις θέσεις και με τους ρόλους που 
έχουν στην Κεντρική Διοίκηση. 

Η Επιτροπή συζήτησε σχετικά με τις ρυθμίσεις νομικής φύσης που προαπαιτούνται, 
όπως για παράδειγμα τροπολογίες του Νόμου, διοικητικές πράξεις, κ.ά., ώστε να είναι 
δυνατή η υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων στο ΕΜΠ και πήρε νομική 
συμβουλή σχετικά. 

Η Επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 στις 14:00 στην 
αίθουσα Συγκλήτου, προκειμένου, ανάλογα και με τα δεδομένα και με τις εξελίξεις, να 
συζητήσει ώστε να διαμορφώσει τις προτάσεις της. 
 


