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Προς τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, 
 
Το Συμβούλιο του ΕΜΠ ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του, με την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης 
της 1ης Φεβρουαρίου 2013, ΦΕΚ 37. Με την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου, απευθύνουμε 
θερμό χαιρετισμό προς όλη την κοινότητα του ΕΜΠ, τις αρχές του Πολυτεχνείου, τους σπουδαστές, 
τους εργαζόμενους, και τους συναδέλφους μας. Θα θέλαμε επίσης να παρουσιάσουμε τις βασικές μας 
προτεραιότητες και να ζητήσουμε τη συνδρομή όλων για να γίνουν πραγματικότητα. 
 
Αναγνωρίζουμε τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ΕΜΠ και όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα 
από τη δραστική μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης και γενικότερα από την πρωτοφανή 
οικονομική και κοινωνική κρίση στη χώρα. Όμως, από τη μια πλευρά οι ταχύτατες εξελίξεις στο διεθνή 
ακαδημαϊκό χώρο, όπως η ανάπτυξη της διαδικτυακής μόρφωσης, και από την άλλη πλευρά οι 
σημαντικές ανακαλύψεις σε πολλούς επιστημονικούς τομείς που δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες για 
ανάπτυξη, δεν επιτρέπουν να περιμένουμε καλύτερες εποχές. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι τα 
Πανεπιστήμια μπορούν να γίνουν η κινητήρια δύναμη για να βγει η χώρα από την κρίση. 
 
Το Πολυτεχνείο είναι καταξιωμένο στην Ελληνική κοινωνία και συγκεντρώνει πολλούς από τους πιο 
προικισμένους και δημιουργικούς σπουδαστές, ερευνητές, και καθηγητές. Οι απόφοιτοί του έχουν 
διακριθεί στο διεθνή χώρο και αισθάνονται περήφανοι για το Πολυτεχνείο. Το Συμβούλιο σκοπεύει, 
σε συνεργασία με τον Πρύτανη και τα άλλα όργανα του Ιδρύματος, να εισάγει μέσα για να ενισχύσει 
την θέση του ΕΜΠ εντός και εκτός συνόρων, επιμένοντας στις ιδέες της αριστείας και της υποστήριξης 
της πρωτοπορίας και δημιουργικότητας στην έρευνα και διδασκαλία, και να συντείνει στην καλύτερη 
σύνδεση του Πολυτεχνείου με την ανάπτυξη της χώρας. 
 
Το Συμβούλιο θα συνδυάσει τις εμπειρίες των εξωτερικών μελών του από την λειτουργία άλλων 
ιδρυμάτων με την άριστη γνώση του ΕΜΠ των εσωτερικών μελών, για να επιτύχει στους εξής σκοπούς 
του: Μέσα στο Πολυτεχνείο, προτεραιότητα είναι η υποστήριξη, αναγνώριση, και καταξίωση της 
ερευνητικής και διδακτικής αριστείας, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, καθώς και η συνεχής 
ενθάρρυνση, χρηματοδότηση και υποστήριξη νέων ερευνητών να ασχοληθούν με πρωτοποριακούς 
τομείς έρευνας. Θα προσπαθήσουμε επίσης να εξασφαλίσουμε πόρους για την υποστήριξη 
ανταλλαγών με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα. Για τη σύνδεση του ΕΜΠ με την 
κοινωνία, θα επιδιωχθεί συστηματικά η ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας, ενώ θα δώσουμε 
ιδιαίτερη έμφαση στην εύρεση μέσων και πόρων για την ενθάρρυνση και χρηματοδότηση ερευνητών, 
αποφοίτων, αλλά και σπουδαστών, για να ιδρύσουν μικρές εταιρίες σε τεχνολογίες αιχμής. Ένα από τα 
παραδείγματά μας θα είναι το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέττης για το οποίο μια μελέτη 
του 2011 βρίσκει ότι οι απόφοιτοί του έχουν ιδρύσει περίπου 26.000 εταιρείες, που απασχολούν 
περισσότερα από τρία εκατομμύρια άτομα. 
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Προς τους σπουδαστές απευθύνουμε ιδιαίτερα θερμό χαιρετισμό. Οι προσπάθειές μας θα 
κατευθυνθούν στο να βελτιωθεί η ποιότητα των σπουδών, με την εύρεση επί πλέον πόρων για 
καλύτερα εργαστήρια, υποστήριξη νέων μεθόδων διδασκαλίας, και παροχή υποτροφιών. Θα 
φροντίσουμε ώστε οι σπουδές να οδηγούν στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων σε 
δημιουργικές θέσεις εργασίας, κατά προτίμηση σε πρωτοποριακές περιοχές, όπως, για παράδειγμα, οι 
τομείς που σχετίζονται με τους υπολογιστές και το διαδίκτυο, την μικρο- και νανο-μηχανική, και την 
εφαρμοσμένη βιολογία, και να ενθαρρύνουμε τους αποφοίτους να καλλιεργήσουν οι ίδιοι, ως 
πρωτοπόροι, αυτούς τους τομείς. 
 
Σε σύντομο διάστημα θα παρουσιάσουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις μας, και θα συνεχίσουμε την 
ενημέρωση σε τακτικά διαστήματα. Επίσης σκοπεύουμε να συναντηθούμε με μέλη από όλη την 
κοινότητα του ΕΜΠ, τους σπουδαστές, τους εργαζόμενους, και τους διδάσκοντες, ώστε να 
πληροφορηθούμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα, τις ανησυχίες, και τις προσδοκίες τους. 
 
Εκ μέρους του Συμβουλίου του Ιδρύματος, 

 
Μιχάλης Τριανταφύλλου 
Πρόεδρος Συμβουλίου ΕΜΠ 
Καθηγητής ΜΙΤ 
 


