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Από την ίδρυσή του 
μέχρι σήμερα το ΕΜΠ 
συμβάλλει αδιάλειπτα με την 
εκπαιδευτική και ερευνητική 
του δραστηριότητα στην 
παραγωγή νέων μηχανικών 
που στελεχώνουν επάξια 
την παραγωγική δομή της 
χώρας και ταυτόχρονα 
ανοίγουν νέους ορίζοντες 
για την ανάπτυξη νέων 
πλουτοπαραγωγικών 
δραστηριοτήτων που 
διευρύνουν τις δυνατότητες 
της ελληνικής οικονομίας.

Για το ΕΜΠ η έρευνα και η εκπαί-
δευση είναι δύο αλληλένδετες και 
ταυτόχρονα συμπληρωματικές 

έννοιες. Η άρτια εκπαίδευση αποτελεί 
το θεμέλιο λίθο για να γίνει ο φοιτητής 
επιτυχημένος και άξιος ερευνητής που 
μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια 
στις αυξημένες σε γνώση απαιτήσεις 
των δύσβατων δρόμων που ανοίγει η 
έρευνα. Παράλληλα, η σε βάθος ενα-
σχόληση με την έρευνα επιτρέπει τον 
εμπλουτισμό και την ανανέωση της εκ-
παίδευσης με ό,τι πιο καινοτόμο υπάρ-
χει στη σύγχρονη επιστήμη και τεχνο-
λογία. Η έρευνα έχει ιδιαίτερη σημασία 
για το Εθνικο Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
και προσελκύει ένα μεγάλο πλήθος 
νέων μηχανικών που διψούν όχι μόνο 
να διεισδύσουν σε βάθος στο μαγικό 
κόσμο της γνώσης και της επιστήμης, 
αλλά διαπνέονται και από την έντονη 
επιθυμία να μετουσιώνουν αυτό που 
σε ένα προϊόν που θα είναι ωφέλιμο 
για την κοινωνία και το οποίο θα τους 
δώσει την ικανοποίηση της προσφοράς 
και της επιβεβαίωσης.
Σε αυτήν την προσπάθεια συμμετέχουν, 
εκτός από τα μέλη ΔΕΠ και το επιστημο-
νικό και τεχνικό προσωπικό του Ιδρύ-
ματος, πάνω από 4.500 ερευνητές και 
ερευνήτριες, υποψήφιοι διδάκτορες και 
μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, 

«Πάντες ανθρωποι του 
ειδέναι ορέγονται φύσει...»
Τα τελευταία πέντε χρόνια το Ίδρυμα έχει 
ολοκληρώσει 1250 ερευνητικά έργα 

Του αναπληρωτή πρύτανη Οικονομικού Προγραμματσιμού και Ανάπτυξης 
Ι. Πασπαλιάρη

ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΟΎΜΕΝΟΣ που σήμερα, μετά από σκληρή 
εθελοντική εργασία πολλών εργαζομένων και συναδέλφων, είμα-
στε στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε το πρώτο φύλλο του 
Προμηθέα, της εφημερίδας του Πολυτεχνείου, που έχει σκοπό να 
κάνει ευρύτερα γνωστό το πολυποίκιλο έργο που πραγματοποιεί-
ται καθημερινά στο Ίδρυμά μας.

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι τα τελευταία χρόνια μαζί με τις μεγάλες 
κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες που περνάει η χώρα μας 
δοκιμάζεται η αντοχή του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστήμιου και 
βέβαια και εκείνη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΚΑΝΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΟ ΙΔΡΎΜΑ στον κόσμο δεν θα μπορού-
σε να συνεχίσει να λειτουργεί διατηρώντας και βελτιώνοντας την 
υψηλή στάθμη των σπουδών τους εάν είχε υποστεί μείωση του 
διδακτικού προσωπικού του κατά 20%, μείωση του προϋπολο-
γισμού του στο ένα τρίτο σε σχέση με εκείνον που είχε πριν από 
την κρίση, ενώ ταυτόχρονα θα είχε υποχρεωθεί από την Πολιτεία 
να αυξήσει κατά 50% του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών σ’ 
αυτό.

ΠΑΡ’ ΟΛΕΣ ΑΎΤΕΣ τις δυσκολίες το Πολυτεχνείο στηριγμένο στην 
αρμονική συνεργασία ακαδημαϊκού, διοικητικού προσωπικού και 
φοιτητών, όχι μόνο δεν κατέθεσε τα όπλα, όχι μόνο δεν υπέστει-
λε τη σημαία της προσπάθειας, αλλά με πείσμα και συστηματική 
εργασία ξεπερνάει ακόμη και τους πιο φιλόδοξους στόχους και 
ανεβαίνει συστηματικά σε όλα τα επίπεδα της ακαδημαϊκής και 
ερευνητικής διεθνούς αναγνώρισης. Κατατάσσεται πλέον σύμφω-
να με στοιχεία του 2015, 67ο στον κόσμο και 17ο στην Ευρώπη 
στον τομέα των Σχολών Μηχανικών (QS rankings). Με βάση δε τις 
απόψεις των εργοδοτών σχετικά με την επαγγελματική επάρκεια 
των αποφοίτων του, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έφθασε να 
κατατάσσεται 27ο στον κόσμο και 8ο στην Ευρώπη για το 2015.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ αυτά γεμίζουν το Πολυτεχνείο με ικανο-
ποίηση, γιατί επιβεβαιώνεται ότι κάνει το χρέος του απέναντι στο 
δοκιμαζόμενο λαό της πατρίδας μας και αποτελεί ένα ζωντανό 
φυτώριο νέων μηχανικών που θα αποτελέσουν την πρωτοπορία 
για την επανατοποθέτηση της χώρας στη θέση που της ανήκει στο 
διεθνές στερέωμα.

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» δεν έρχεται για να αποτελέσει βήμα δημοσί-
ευσης των επιστημονικών εργασιών της πολυτεχνειακής επιστημο-
νικής κοινότητας. Κάτι τέτοιο καταγράφεται στα διεθνή επιστημονι-
κά περιοδικά, όπου το ΕΜΠ ήδη διακρίνεται για τις πρώτες θέσεις που 
κατέχει στον αριθμό δημοσιεύσεων και ετεροαναφορών.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ φιλοδοξία μας είναι με την έκδοση του «Προμη-
θέα» να ενημερώσουμε την ελληνική κοινωνία για αυτό το σημα-
ντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο που συντελείται στο ΕΜΠ. 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει ξεπηδήσει από τα σπλάχνα 
της ελληνικής κοινωνίας και αισθάνεται βαθιά την υποχρέωση να 
παραμείνει δίπλα της και να γίνει κοινωνός και σύμβολο επίλυσης 
των τεχνικών προβλημάτων  και συμμετοχής στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της χώρας. 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ευχαριστίες σ’ όλους όσοι με την κοπιαστι-
κή εργασία τους συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του τεύχους 
εύχομαι καλό καλοκαίρι και επόμενη συνάντηση στο φύλλο του 
φθινοπώρου.

Το ΕΜΠ
συμμετέχει
στην ανάπτυξη
της χώρας

ΑΠΟ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ

Ι. Γκόλιας, Πρύτανης ΕΜΠ

Από την πρώτη βαθμίδα, «φιλοξενεί» τους νέ-
ους μας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.Πε-
ρισσότεροι από 1300 μαθητές από 28 Λύκεια 

της περιοχής της Αττικής επισκέφθηκαν και εφέτος τις 
εγκαταστάσεις της Σχολής  Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Ιδρύμα-
τος και παρακολούθησαν ένα 3-ωρο πρόγραμμα που 
απαρτιζόταν από ενημερωτικές ομιλίες στα διάφορα 
αντικείμενα που θεραπεύει η Σχολή, από επίδειξη πει-
ραμάτων και τέλος από μια επίσκεψη στην κεντρική 
βιβλιοθήκη του ΕΜΠ.
Σκοπός του προγράμματος ήταν να παρουσιάσει 
τόσο τις εγκαταστάσεις της Σχολής στην Πολυτεχνει-
ούπολή Ζωγράφου όσο και την όλη εκπαιδευτική και 
ερευνητική δραστηριότητά της. 
Η Σχολή έχει αναπτύξει ιδιαίτερη και πλούσια δρα-
στηριότητα στην εκλαΐκευση των ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων της που απευθύνεται τόσο σε μαθητές 
και καθηγητές σχολείων όσο και στο ευρύ κοινό. Στο 
πλαίσιο αυτό η Σχολή δέχεται πολύ συχνά επισκέψεις 
από μαθητές, κυρίως Λυκείου, αλλά πρόσφατα, οι 
συντονιστές αυτών των δραστηριοτήτων δεν μπό-
ρεσαν να αρνηθούν επίσκεψη από Δημοτικά Σχολεία 
και από Νηπιαγωγείο! 
Παράλληλα ο Τομέας Φυσικής διοργανώνει κάθε 
χρόνο το ελληνικό τμήμα των διεθνών ημερίδων 
“Master Classes in Particle Physics”που αποτελούν 
προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για 
καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης και μαθητές Β’ και Γ’ 
Λυκείου. Από τους συνολικά περίπου 500 μαθητές 
που συμμετέχουν σε ημερίδες σε πέντε πανεπιστήμια/
ερευνητικά ιδρύματα ανά την Ελλάδα, η Σχολή μας 
δέχεται 120 μαθητές και 35 καθηγητές που παρα-
κολουθούν το πρωί εισαγωγικές διαλέξεις από ενερ-
γούς επιστήμονες, μέλη της Σχολής, ενώ το απόγευμα 
αναλύουν, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πολύ πρό-
σφατα πραγματικά γεγονότα από τα πειράματα που 
τρέχουν στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Σωματιδιακής 
Φυσικής CERN. 

Από μικροί στα 
αμφιθέατρα
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Από την ίδρυσή του 
μέχρι σήμερα το ΕΜΠ 
συμβάλλει αδιάλειπτα με την 
εκπαιδευτική και ερευνητική 
του δραστηριότητα στην 
παραγωγή νέων μηχανικών 
που στελεχώνουν επάξια 
την παραγωγική δομή της 
χώρας και ταυτόχρονα 
ανοίγουν νέους ορίζοντες 
για την ανάπτυξη νέων 
πλουτοπαραγωγικών 
δραστηριοτήτων που 
διευρύνουν τις δυνατότητες 
της ελληνικής οικονομίας.

Για το ΕΜΠ η έρευνα και η εκπαί-
δευση είναι δύο αλληλένδετες και 
ταυτόχρονα συμπληρωματικές 

έννοιες. Η άρτια εκπαίδευση αποτελεί 
το θεμέλιο λίθο για να γίνει ο φοιτητής 
επιτυχημένος και άξιος ερευνητής που 
μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια 
στις αυξημένες σε γνώση απαιτήσεις 
των δύσβατων δρόμων που ανοίγει η 
έρευνα. Παράλληλα, η σε βάθος ενα-
σχόληση με την έρευνα επιτρέπει τον 
εμπλουτισμό και την ανανέωση της εκ-
παίδευσης με ό,τι πιο καινοτόμο υπάρ-
χει στη σύγχρονη επιστήμη και τεχνο-
λογία. Η έρευνα έχει ιδιαίτερη σημασία 
για το Εθνικο Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
και προσελκύει ένα μεγάλο πλήθος 
νέων μηχανικών που διψούν όχι μόνο 
να διεισδύσουν σε βάθος στο μαγικό 
κόσμο της γνώσης και της επιστήμης, 
αλλά διαπνέονται και από την έντονη 
επιθυμία να μετουσιώνουν αυτό που 
σε ένα προϊόν που θα είναι ωφέλιμο 
για την κοινωνία και το οποίο θα τους 
δώσει την ικανοποίηση της προσφοράς 
και της επιβεβαίωσης.
Σε αυτήν την προσπάθεια συμμετέχουν, 
εκτός από τα μέλη ΔΕΠ και το επιστημο-
νικό και τεχνικό προσωπικό του Ιδρύ-
ματος, πάνω από 4.500 ερευνητές και 
ερευνήτριες, υποψήφιοι διδάκτορες και 
μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, 

μια άοκνη κυψέλη καθημερινής αναζή-
τησης και δημιουργίας που προσπαθεί 
παράλληλα με την ερευνητική ενασχό-
ληση να εξασφαλίσει νέους οικονομι-
κούς πόρους για τη χρηματοδότηση 
της ερευνητικής δραστηριότητας του 
Ιδρύματος.
Η προσπάθεια αυτή δεν είναι καθό-
λου εύκολη. Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα 
κατακτώνται με προσπάθεια, κόπο και 
υπομονή. Η επιτυχημένη εξασφάλιση 
της όποιας χρηματοδότησης προϋπο-
θέτει ότι το επιστημονικό προσωπικό 
του Ιδρύματος πρέπει να ανταγωνιστεί 
ερευνητικές ομάδες από όλα τα πανεπι-
στήμια και τους βιομηχανικούς κολοσ-
σούς της Ευρώπης, να πείσει ότι έχει 
τις καλύτερες και πιο καινοτόμες ιδέες, 
ότι διαθέτει ικανότατους ερευνητές και 
αντίστοιχη ερευνητική υποδομή και 
τέλος ότι είναι αξιόπιστο και μπορεί να 
ολοκληρώσει οποιοδήποτε ερευνητικό 
έργο χωρίς πρόβλημα.
Αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΕΜΠ 
η ισχυροποίηση του ρόλου του ώς ενός 
από τους πλέον ικανούς φορείς έρευ-
νας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
και ταυτόχρονα η συνεχής ενίσχυση 
και αναγέννηση της εκπαιδευτικής του 
δραστηριότητας καλύπτοντας, στο 
βαθμό του εφικτού, τα κενά που δημι-

ουργούνται από τις χαμηλές χρηματο-
δοτήσεις από την πλευρά της πολιτείας. 
Τα τελευταία πέντε χρόνια το Ίδρυμα 
έχει ολοκληρώσει 1250 έργα που χρη-
ματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ελληνική Πολιτεία και 
ιδιωτικούς φορείς. Σημαντικά κονδύλια 
που προκύπτουν από την παραπάνω 
ερευνητική δραστηριότητα διατίθενται 
για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Ιδρύματος μεταξύ άλλων με τη χορήγη-
ση 150 υποτροφιών σε υποψήφιους δι-
δάκτορες σε ετήσια βάση, την υποστή-
ριξη επικουρικού διδακτικού έργου, την 
ενίσχυση των δράσεων των Σχολών και 
των Τομέων του ΕΜΠ κ.λπ. 
Με την ακράδαντη πεποίθηση ότι η 
ερευνητική δραστηριότητα στο ΕΜΠ 
πατάει σε γερά θεμέλια τα οποία με 
κόπο και αυταπάρνηση έχουν δημιουρ-
γηθεί με την εξαιρετική κατάρτιση των 
αποφοίτων μας και τη βαθιά γνώση 
του διεθνούς εμβέλειας και αναγνώρι-
σης επιστημονικού μας προσωπικού, 
η παρούσα Πρυτανεία είναι βέβαιη ότι 
ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς η έρευνα στο ΕΜΠ θα εξακο-
λουθήσει να είναι ένα φωτεινό παρά-
δειγμα για τη νέα γενιά και μια απτή 
ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. 

«Πάντες ανθρωποι του 
ειδέναι ορέγονται φύσει...»
Τα τελευταία πέντε χρόνια το Ίδρυμα έχει 
ολοκληρώσει 1250 ερευνητικά έργα 

ΑΠΟΨΗ

Του αναπληρωτή πρύτανη Οικονομικού Προγραμματσιμού και Ανάπτυξης 
Ι. Πασπαλιάρη

Από την πρώτη βαθμίδα, «φιλοξενεί» τους νέ-
ους μας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.Πε-
ρισσότεροι από 1300 μαθητές από 28 Λύκεια 

της περιοχής της Αττικής επισκέφθηκαν και εφέτος τις 
εγκαταστάσεις της Σχολής  Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Ιδρύμα-
τος και παρακολούθησαν ένα 3-ωρο πρόγραμμα που 
απαρτιζόταν από ενημερωτικές ομιλίες στα διάφορα 
αντικείμενα που θεραπεύει η Σχολή, από επίδειξη πει-
ραμάτων και τέλος από μια επίσκεψη στην κεντρική 
βιβλιοθήκη του ΕΜΠ.
Σκοπός του προγράμματος ήταν να παρουσιάσει 
τόσο τις εγκαταστάσεις της Σχολής στην Πολυτεχνει-
ούπολή Ζωγράφου όσο και την όλη εκπαιδευτική και 
ερευνητική δραστηριότητά της. 
Η Σχολή έχει αναπτύξει ιδιαίτερη και πλούσια δρα-
στηριότητα στην εκλαΐκευση των ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων της που απευθύνεται τόσο σε μαθητές 
και καθηγητές σχολείων όσο και στο ευρύ κοινό. Στο 
πλαίσιο αυτό η Σχολή δέχεται πολύ συχνά επισκέψεις 
από μαθητές, κυρίως Λυκείου, αλλά πρόσφατα, οι 
συντονιστές αυτών των δραστηριοτήτων δεν μπό-
ρεσαν να αρνηθούν επίσκεψη από Δημοτικά Σχολεία 
και από Νηπιαγωγείο! 
Παράλληλα ο Τομέας Φυσικής διοργανώνει κάθε 
χρόνο το ελληνικό τμήμα των διεθνών ημερίδων 
“Master Classes in Particle Physics”που αποτελούν 
προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για 
καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης και μαθητές Β’ και Γ’ 
Λυκείου. Από τους συνολικά περίπου 500 μαθητές 
που συμμετέχουν σε ημερίδες σε πέντε πανεπιστήμια/
ερευνητικά ιδρύματα ανά την Ελλάδα, η Σχολή μας 
δέχεται 120 μαθητές και 35 καθηγητές που παρα-
κολουθούν το πρωί εισαγωγικές διαλέξεις από ενερ-
γούς επιστήμονες, μέλη της Σχολής, ενώ το απόγευμα 
αναλύουν, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πολύ πρό-
σφατα πραγματικά γεγονότα από τα πειράματα που 
τρέχουν στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Σωματιδιακής 
Φυσικής CERN. 

EKΔΟΤΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Έλλη Βιντζηλαίου, Βάλια Γρίβα, Σωτήρης Κάτσενος, 
Κώστας Κοντογιάννης, Μανώλης Κούκιος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ελένη Γιαννακοπούλου 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χαράλαμπος Λουϊζίδης 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: greekinfographics ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΠΛΕΤΣΑΣ/ΚΑΡΔΑΡΗ

Ύποβρύχιο 
ηλεκτροϋδραυλικό
εξάποδο 
ρομπότ που 
κατασκευάστηκε 
στη Σχολή 
Μηχανολόγων 
Μηχανικών 
του ΈΜΠ
στο πλαίσιο
του ερευνητικού 
προγράμματος 
Hexaterra

www.ntua.gr/promitheas, email: promitheas@central.ntua.gr

ΕΜΠ Τ1.indd   3 18/7/2016   10:37:49 μμ



4 |  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Βιομηχανικά ορυκτά, 
πετρώματα, απολιθώματα, 
συλλογή μαρμάρων. Η ιστορία 
της ελληνικής βιομηχανικής, 
τεχνολογικής, οικονομικής 
και πολιτιστικής πορείας 
μιας χώρας, μέσα από τους 
«θησαυρούς» της γης της. 

Το μακροχρόνιο έργο της κατα-
σκευής Μουσείου Μεταλλειολο-
γίας του ΕΜΠ έφτασε στον τελευ-

ταίο σταθμό πριν από την ολοκλήρωση 
και λειτουργία του. Πρόκειται για το μο-
ναδικό μουσείο μεταλλειολογίας που 
θα λειτουργήσει στην Ελλάδα, το οποίο 
αναμένεται να προσελκύσει στη χώρα 
μας και επιστημονικό τουρισμό.
Μετά από εντατική εργασία επιστη-
μονικών επιτροπών και της Εθνικής 
Υπηρεσίας του ΕΜΠ ολοκληρώνεται η 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης για 
την κατασκευή του Μουσείου Μεταλ-
λείας-Μεταλουργίας με χρηματοδό-
τηση της περιφέρειας Αττικής. Το έργο 
αναμένεται ότι θα παραδοθεί το 2019. 
Όπως είναι γνωστό, το μουσείο θα στε-
γαστεί και θα λειτουργήσει στο Τεχνο-
λογικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύ-
ματος στο Λαύριο.
 
Ιστορία δεκαέξι ετών
Το Τεχνολογικό – Πολιτιστικό Πάρ-
κο Λαυρίου κατασκευάστηκε από το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  σταδι-
ακά από το 1994. Λειτουργεί με επιτυ-
χία από το 2000 στην έκταση των 250 
στρεμμάτων του πρώην εργοστασίου 
της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων 
Λαυρίου, σε 12 αποκατεστημένα μνη-
μειώδη βιομηχανικά κτίρια.
Το εγχείρημα της αποκατάστασης του 
ιστορικού βιομηχανικού συγκροτή-

ματος στο Λαύριο είναι ήδη ευρέως 
γνωστό στην ελληνική και διεθνή επι-
στημονική κοινότητα. Αποτελεί το πλέ-
ον προωθημένο και το μεγαλύτερο σε 
έκταση έργο, στον τομέα της βιομηχα-
νικής αρχαιολογίας και της διατήρησης 
της βιομηχανικής κληρονομιάς στην 
Ελλάδα. Έχει συγκεντρώσει το ενδια-
φέρον των επιστημονικών οργανισμών, 
έχει παρουσιασθεί σε συνέδρια και ο 
ίδιος ο χώρος έχει φιλοξενήσει συνέ-
δρια και διεθνείς συναντήσεις με αυτό 
το αντικείμενο.
Στην περιοχή του Λαυρίου, η κατασκευή 
του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλλουρ-
γίας του ΕΜΠ προκαλεί ενθουσιασμό. 
«Αποτελεί το επόμενο αναγκαίο βήμα 
στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης 
του συνολικού έργου και της ανάδειξής 
του στο διεθνή χώρο» όπως, δηλώνουν 
οι υπεύθυνοι του έργου. 
Το Μουσείο θα στεγαστεί στο διατηρη-
τέο συγκρότημα του Μηχανουργείου, 
το οποίο παραμένει ακέραιο στη μορ-
φή που κατασκευάστηκε, (τέλος του 
19ου αιώνα) εξοπλισμένο με μηχανές 
του Μεσοπολέμου.
Πώς θα γίνουν όλα αυτά; Το έργο αυτό 
προγραμματίζεται μέσω μίας τριπλής 
συνέργειας: του ΕΜΠ που το σχεδίασε 
και διαχειρίζεται τον χώρο, του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού που είναι ο κύριος 
του κτηρίου και ο επόπτης των μελε-
τών και των έργων και της Περιφέρειας 
Αττικής που επωμίστηκε το βάρος της 
χρηματοδότησης του σημαντικού αυ-
τού αναπτυξιακού, εκπαιδευτικού και 
πολιτιστικού έργου με προϋπολογισμό 
2.663.645,00€. Αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί ως το 2019 και διαιρείται σε τρία 
υποέργα: Οικοδομικό, Συντήρησης και 
Μουσειογραφικό.
Το ΕΜΠ που έχει ήδη ολοκληρώσει με 
επιτυχία την κατασκευή του Τεχνολο-
γικού-Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, 

συντηρεί και λειτουργεί τους ιστορι-
κούς χώρους, μέσα στους οποίους 
στεγάζονται εργαστήρια, εκπαιδευτι-
κές δράσεις, δράσεις πολιτισμού κ.ά., 
μέσω του φορέα χρήσης και λειτουρ-
γίας του Τεχνολογικού-Πολιτιστικού 
Πάρκου Λαυρίου (ΕΑΔΙΠ.ΕΜΠ), και 
διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία 
και την επιχειρησιακή ικανότητα για την 
εκτέλεση ανάλογων έργων. όπως το 
έργο συγκρότησης του Μουσείου Με-
ταλλείας-Μεταλλουργίας. Ειδικότερα, 
μέσω της εκτέλεσης των έργων ανα-
στήλωσης και επανάχρησης των βιο-
μηχανικών διατηρητέων μνημείων της 
πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων 
Λαυρίου, τη συντήρηση του εξοπλισμού 
τους, τη διάσωση του αρχείου τους, την 
οργάνωση εκθέσεων και εκδόσεων και 
την ανάπτυξη σημαντικών ερευνητικών 
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επί 
του συγκεκριμένου επιστημονικού αντι-
κειμένου στο Λαύριο, από το 1994, το 
ΕΜΠ διαθέτει κατ’ εξοχήν ειδικευμένες 
επιστημονικές ομάδες για την υλοποί-

ηση έργων βιομηχανικής κληρονομιάς. 
Με βάση αυτή την τεχνογνωσία, σε συ-
νεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού 
προκειμένου να κατασκευαστεί το έργο 
του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλ-
λουργίας Λαυρίου ολοκλήρωσε όλες 
τις απαραίτητες έρευνες, προμελέτες 
και μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, 
ηλεκτρομηχανολογική, μουσειολογι-
κή-μουσειογραφική, μελέτη βιωσιμότη-
τας, τεύχη δημοπράτησης) και εξασφά-
λισε τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Το πρώτο 
μουσείο 
Μεταλλείας-
Μεταλλουργίας 
στη χώρα 
ως το 2019

ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΜΟΎΣΈΙΟ ΜΈΤΑΛΛΈΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΈΛΛΑΔΑ

Ένας στόχος 
που γίνεται 
πραγματικότητα
Μια επίπονη δουλειά που 
παρουσιάζεται σύντομα στο κοινό, 
ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα 
της περιοχής Λαυρίου
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συντηρεί και λειτουργεί τους ιστορι-
κούς χώρους, μέσα στους οποίους 
στεγάζονται εργαστήρια, εκπαιδευτι-
κές δράσεις, δράσεις πολιτισμού κ.ά., 
μέσω του φορέα χρήσης και λειτουρ-
γίας του Τεχνολογικού-Πολιτιστικού 
Πάρκου Λαυρίου (ΕΑΔΙΠ.ΕΜΠ), και 
διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία 
και την επιχειρησιακή ικανότητα για την 
εκτέλεση ανάλογων έργων. όπως το 
έργο συγκρότησης του Μουσείου Με-
ταλλείας-Μεταλλουργίας. Ειδικότερα, 
μέσω της εκτέλεσης των έργων ανα-
στήλωσης και επανάχρησης των βιο-
μηχανικών διατηρητέων μνημείων της 
πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων 
Λαυρίου, τη συντήρηση του εξοπλισμού 
τους, τη διάσωση του αρχείου τους, την 
οργάνωση εκθέσεων και εκδόσεων και 
την ανάπτυξη σημαντικών ερευνητικών 
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επί 
του συγκεκριμένου επιστημονικού αντι-
κειμένου στο Λαύριο, από το 1994, το 
ΕΜΠ διαθέτει κατ’ εξοχήν ειδικευμένες 
επιστημονικές ομάδες για την υλοποί-

ηση έργων βιομηχανικής κληρονομιάς. 
Με βάση αυτή την τεχνογνωσία, σε συ-
νεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού 
προκειμένου να κατασκευαστεί το έργο 
του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλ-
λουργίας Λαυρίου ολοκλήρωσε όλες 
τις απαραίτητες έρευνες, προμελέτες 
και μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, 
ηλεκτρομηχανολογική, μουσειολογι-
κή-μουσειογραφική, μελέτη βιωσιμότη-
τας, τεύχη δημοπράτησης) και εξασφά-
λισε τις απαραίτητες εγκρίσεις.

ΤΟ ΘΈΜΑ

Τι θα περιλαμβάνει το μουσείο; «Το Μουσείο θα στεγάσει εκατοντάδες εκθέματα και θα συλλειτουργεί με το 
ιστορικό αρχείο Λαυρίου του ΈΜΠ, στο οποίο φυλάσσεται ο τεράστιος όγκος των τεχνικών, διοικητικών και 
οικονομικών αρχείων μεταλλευτικών εταιρειών του Λαυρίου» λένε οι υπεύθυνοι του έργου. Πρόκειται για 
ένα «θησαυρό» για κάθε μελετητή, αλλά και ένα εκπαιδευτικό προορισμό για την «νέα γενιά», τους μαθητές 
των σχολείων τους φοιτητές, τους ερευνητές.
 Η δημιουργία του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλλουργίας υπηρετεί την ανάπτυξη του Τεχνολογικού-Πολιτι-
στικού Πάρκου Λαυρίου, την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Λαυρεωτικής, της Ανατολικής 
Αττικής και συμπληρώνει τον μητροπολιτικό πολιτιστικό-τουριστικό ρόλο της πρωτεύουσας. Έντάσσεται 
δε σε ένα πλαίσιο συνεργειών των τριών φορέων της παρούσας Σύμβασης για τη συνολική ανάδειξη των 
αρχαίων και νεότερων μνημείων της Λαυρεωτικής.

Έκθέματα και ιστορία
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Με την ανεργία των νέων ένα 
από τα μεγαλύτερα κοινωνικά 
προβλήματα στην Ελλάδα 
της οικονομικής κρίσης, το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
επεξεργάζεται λύσεις, 
ανανεώνει τα προγράμματα 
σπουδών του και «οχυρώνει» 
μια σειρά από επαγγέλματα 
που στηρίζουν την ανάπτυξη 
της χώρας.

Παρ’ ότι η υφιστάμενη οικονομι-
κή κρίση έχει δημιουργήσει νέα 
δεδομένα στην αγορά εργασίας, 

έρευνα για την επαγγελματική αποκα-
τάσταση των κλάδων που συνδέονται 
με το ΕΜΠ που έγινε από καθηγητές 
του αποκαλύπτει ότι η επαγγελματική 
αποκατάσταση των αποφοίτων του, 
βρίσκεται ακόμη σε υψηλά επίπεδα.
Κι αυτό σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με 4,4 
εκατομμύρια νέων κάτω των 25 ετών 
εκτός αγοράς εργασίας, και την Ελλάδα 
τα τελευταία χρόνια (σύμφωνα με στοι-
χεία της Eurostat) σταθερά στις πρώτες 
θέσεις της λίστας των άνεργων νέων. 
Η έρευνα του ΕΜΠ έγινε από  ομάδα 
καθηγητών του, με επιστημονική υπεύ-
θυνη την ομότιμη καθηγήτρια του Ιδρύ-
ματος και υπεύθυνη του Γραφείου Δι-
ασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών 
και Νέων κα Νίκη Κουρουπλή, με τη 
στατιστική επεξεργασία του μηχανολό-
γου μηχανικού Πέτρου Κατημερτζόγλου. 
Η έρευνα αφορά τους αποφοίτους 
2002-2010 του Ιδρύματος. Διεξήχθη 
μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2015 και 
οδήγησε στην συγκέντρωση δεδομέ-
νων από 1783 διπλωματούχους, με 
συνολικό πληθυσμό ενδιαφέροντος 
10916 διπλωματούχους (16,3%). Συ-
νολικά, πραγματοποιήθηκαν 7818 τη-
λεφωνικές επαφές και ο τελικός βαθμός 
απόκρισης ήταν 22,8%.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι κατά τη 
διάρκεια των τηλεφωνικών επαφών 
εντοπίστηκαν 656 διπλωματούχοι οι 

οποίοι μένουν μόνιμα στο εξωτερικό 
(8,4% του πληθυσμού). Τα μεγαλύτερα 
ποσοστά μόνιμων κατοίκων του εξωτε-
ρικού προέκυψαν στις ειδικότητες των 
Ναυπηγών (13,1%) και των Ηλεκτρο-
λόγων (11,8%) και το μικρότερο στους 
Τοπογράφους (3,3%).

Σύμφωνα με την έρευνα:
- Τις υψηλότερες μέσες αποδοχές και 
τη χαμηλότερη ανεργία του δείγματος 
στους αποφοίτους του ΕΜΠ παρουσι-
άζουν οι Ναυπηγοί. Βασικές αιτίες της 
παραπάνω καλής εικόνας αποτελούν: 
το μικρό πλήθος Ναυπηγών σε συν-
δυασμό με τον περιορισμένο ανταγω-
νισμό που αντιμετωπίζουν, το μεγάλο 
ποσοστό μισθωτών αορίστου χρόνου 
που απασχολείται στον κλάδο της Ναυ-
τιλίας και τέλος η καλή κατάσταση της 
ελληνικής Ναυτιλίας συγκριτικά με τους 
άλλους κλάδους.
- Σχετικά καλή εικόνα παρουσιάζουν 
οι Ηλεκτρολόγοι και οι Μηχανολόγοι, 
οι πρώτοι με μεγαλύτερα εισοδήματα 
και οι δεύτεροι με μικρότερη ανεργία. 
Τα υψηλά εισοδήματα των Ηλεκτρο-
λόγων οφείλονται κυρίως στη συχνή 
εργασία τους ως μισθωτοί αορίστου 
χρόνου στον κλάδο της Πληροφορι-
κής, ενώ η περιορισμένη ανεργία των 
Μηχανολόγων οφείλεται στη σημαντι-
κή αυτοαπασχόληση των μηχανικών 
της ειδικότητας.
- Το 30,3% των μισθωτών εκτιμά ότι δι-
ατρέχει τον κίνδυνο απώλειας της θέσης 
εργασίας του. Αντίθετα, το 64% πιστεύει 
πως στην εταιρεία που απασχολείται 
υπάρχουν προοπτικές θετικής επαγγελ-
ματικής εξέλιξης. 
- Ένας στους δύο περίπου μισθωτούς 
(52,1%) εκτιμά πως μόνο θετική εξέλιξη 
μπορεί να έχει η σταδιοδρομία του στην 
επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Το 
18,5% έχει ακριβώς την αντίθετη άπο-
ψη, εκτιμώντας ότι η εργασία του είναι 
επισφαλής και χωρίς προοπτική θετικής 
εξέλιξης. Το 17,5% εμφανίζει ουδέτερη 
στάση, εκτιμώντας ότι τίποτα δεν πρό-

κειται να αλλάξει προς το καλύτερο ή το 
χειρότερο στο άμεσο μέλλον. Τέλος, το 
υπόλοιπο 11,8% παρουσιάζει την πλέον 
ρευστή άποψη, βάσει της οποίας τόσο η 
απώλεια της θέσης εργασίας όσο και η 
θετική εξέλιξη της σταδιοδρομίας είναι 
πιθανά ενδεχόμενα.

Διείσδυση στην αγορά
Είναι προφανές ότι οι δραστηριότητες 
των ελεύθερων επαγγελματιών στη-
ρίζουν την ανάπτυξη της χώρας. Στην 
κατηγορία αυτή, οι Πολιτικοί Μηχανικοί 
εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά δι-

είσδυσης στην αγορά, τόσο αθροιστικά 
(57,2%) όσο και για τις δύο επιμέρους 
κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών. 
Υψηλά επίπεδα  εμφανίζουν επίσης οι 
Αρχιτέκτονες και οι Τοπογράφοι (44,2% 
και 38,5% αντίστοιχα), ειδικότητες οι οποίες 
παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες συγκεντρώ-
σεις οιονεί μισθωτών (40,8% και 39,7%).
Η έρευνα που έγινε αφορά όλους τους 
τομείς της επαγγελματικής δραστηρι-
ότητας των αποφοίτων του ΕΜΠ, τα 
ποσοστά ανεργίας, τους προβλημα-
τισμούς τους, ωστόσο δεν είναι δυνα-
τόν να φιλοξενηθεί ολόκληρη σε λίγες 

Οι πτυχιούχοι του ΕΜΠ παραμένουν δυν   αμικά στην αγορά εργασίας 
Ένας στους δύο περίπου μισθωτούς 
(52,1%) εκτιμά πως μόνο θετική εξέλιξη 
μπορεί να έχει η σταδιοδρομία του, 
παρά τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας

ΝΈΟΙ ΠΤΎΧΙΟΎΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΈΡΓΙΑ

4,4 εκατ.
νέων κάτω 
των 25 ετών 
εκτός αγοράς 
εργασίας 
στην Ε.Ε.

Το 64% 
αποφοίτων 
του ΕΜΠ 
πιστεύει 
πως στην 
εταιρεία που 
απασχολείται 
υπάρχουν 
προοπτικές 
θετικής 
εξέλιξης
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κειται να αλλάξει προς το καλύτερο ή το 
χειρότερο στο άμεσο μέλλον. Τέλος, το 
υπόλοιπο 11,8% παρουσιάζει την πλέον 
ρευστή άποψη, βάσει της οποίας τόσο η 
απώλεια της θέσης εργασίας όσο και η 
θετική εξέλιξη της σταδιοδρομίας είναι 
πιθανά ενδεχόμενα.

Διείσδυση στην αγορά
Είναι προφανές ότι οι δραστηριότητες 
των ελεύθερων επαγγελματιών στη-
ρίζουν την ανάπτυξη της χώρας. Στην 
κατηγορία αυτή, οι Πολιτικοί Μηχανικοί 
εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά δι-

είσδυσης στην αγορά, τόσο αθροιστικά 
(57,2%) όσο και για τις δύο επιμέρους 
κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών. 
Υψηλά επίπεδα  εμφανίζουν επίσης οι 
Αρχιτέκτονες και οι Τοπογράφοι (44,2% 
και 38,5% αντίστοιχα), ειδικότητες οι οποίες 
παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες συγκεντρώ-
σεις οιονεί μισθωτών (40,8% και 39,7%).
Η έρευνα που έγινε αφορά όλους τους 
τομείς της επαγγελματικής δραστηρι-
ότητας των αποφοίτων του ΕΜΠ, τα 
ποσοστά ανεργίας, τους προβλημα-
τισμούς τους, ωστόσο δεν είναι δυνα-
τόν να φιλοξενηθεί ολόκληρη σε λίγες 

μόνο σελίδες.  Κατά  μέσο όρο, οι ερ-
γαζόμενοι του δείγματος χρειάστηκαν 
4,9 μήνες αναζήτησης μέχρι να βρουν 
την εργασία στην οποία απασχολούνται 
σήμερα. 
Σημαντική διάσταση της σημερινής 
απασχόλησης των νέων διπλωματού-
χων του ΕΜΠ αποτελεί η σχέση εργα-
σίας. Με αθροιστικό ποσοστό 80,6%, 
οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου του 
ιδιωτικού τομέα (30,6%), οι οιονεί μι-
σθωτοί (28,8%) και οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες χωρίς προσωπικό ή συνεργά-
τη (21,2%), αποτελούν τις τρεις βασικές 
κατηγορίες εργαζόμενων. 

Οι μορφές της ανεργίας
Όπως αποκαλύπτει η έρευνα η μέση 
ηλικία των ανέργων είναι περίπου ίση 
με τη μέση ηλικία που παρουσιάζεται 
στο σύνολο του δείγματος (34,03 έτη). 
Το 55,3% των ανέργων είναι άνδρες και 
το 44,7% γυναίκες. Οι 9 ειδικότητες του 
ΕΜΠ μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 3 
κατηγορίες ανεργίας: 
- Ναυπηγοί, Τοπογράφοι και Μηχανο-
λόγοι παρουσιάζουν τα χαμηλότερα 
ποσοστά ανεργίας (3,4%, 4,7% και 4,8% 
κατ’ αντιστοιχία).
- Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες 
και Ηλεκτρολόγοι παρουσιάζουν τιμές 
γύρω από τη μέση τιμή ανεργίας των 
μηχανικών (7%).
-Χημικοί Μηχανικοί, Μεταλλειολόγοι 
και απόφοιτοι ΣΕΜΦΕ παρουσιάζουν 
τις υψηλότερες τιμές ανεργίας (10,8% 
έως 11,3%), καταδεικνύοντας τις ειδι-
κότητες με τη μεγαλύτερη δυσκολία 
επαγγελματικής αποκατάστασης.

Το 55,7% των ανέργων δεν εργάζεται 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
έτους. Η αναζήτηση εργασίας πραγμα-
τοποιείται κατά κανόνα στην Ελλάδα 
(49,6%) ή την Ελλάδα και το εξωτερικό 
(29,8%), ενώ μόλις το 6,9% των ανέρ-
γων αναζητά εργασία αποκλειστικά στο 
εξωτερικό.
Το 90,9% των ανέργων παρουσιάζει 
προηγούμενη εργασιακή απασχόληση, 
ενώ προηγούμενη απασχόληση στο 
αντικείμενο της ειδικότητας παρουσι-
άζεται σε ποσοστό 72,7%. Συνεπώς, 
το 80% των ανέργων με προηγούμε-
νη επαγγελματική προϋπηρεσία έχουν 
απασχοληθεί σε εργασία σχετική με το 
αντικείμενο των σπουδών τους.

Οι πτυχιούχοι του ΕΜΠ παραμένουν δυν   αμικά στην αγορά εργασίας 

ΈΡΈΎΝΑ

Χρήσιμα συμπεράσματα προκύπτουν 
από τη έρευνα και μέσω της σύγκρισης 
της ανεργίας των αποφοίτων του ΈΜΠ 
με τη μέση ανεργία των αποφοίτων 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην 
Έλλάδα, όπως αυτή παρουσιάζεται στις 
τριμηνιαίες αναφορές της Έλληνικής 
Στατιστικής Αρχής.
Έτσι, η ανεργία των νέων αποφοίτων 
του ΈΜΠ εμφανίζεται διαχρονικά χα-
μηλότερη, συγκριτικά με τη συνολική 
ανεργία των αποφοίτων πανεπιστημι-
ακής εκπαίδευσης στην Έλλάδα.

Το ΈΜΠ και
οι άλλοι
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-
ΒΡΑΒΕΙΑ

2015
2015

1.207

Συνολικός αριθµός
νεοεισαχθέντων

982
Λοιπές

κατηγορίες

767
Μεταπτυχιακοί
φοιτητές

294
υποψήφιοι
διδάκτορες

*

ΕΜΠ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

19.403
1.5881.588

364

1.423

298.050 µ2

20.760 µ2

5.547
µεταπτυχιακοί φοιτητές

προπτυχιακοί φοιτητές

150

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ανά τύπο

ΕΛΚΕ
2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προπτυχιακοί

ΝΕΟ-
ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ, 2014-2015

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ, 2014-2015

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

2.923
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ

2.189

Με 
εισαγωγικές

εξετάσεις

HΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
& ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

395

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

561

ΠΟΛIΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

217

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

194

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ &
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

104 476

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ

132

ΕΦ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ &
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

84

ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

68

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

64

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

173

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

170

Μεταπτυχιακοί

Υποψήφιοι
διδάκτορες

140

διασχολικά µεταπτυχιακά
προγράµµατα
(2014-2015)

θεσµοθετηµένα 
εργαστήρια

19

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

άτοµα

947

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

έκταση εγκαταστάσεων

γραφεία

63.260 µ2

εργαστήρια

25.800 µ2

διαδακτήρια

10.930 µ2

βιβλιοθήκες

17.030 µ2

φοιτητική εστία

27.310 µ2

φοιτητικοί ξενώνες

4.090
Εξωτερικοί 
συνεργάτες

542
∆ιοικητικό
προσωπικό

173
ΕΤΕΠ

197
Ε∆ΙΠ

512
Μέλη 
∆ΕΠ

18
Επιστηµονικοί
συνεργάτες

11
Συµβασιούχοι
Π∆ 407/80

4
ΕΕΠ

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΤΟ

260.950
Πολυτεχνούπολη
Ζωγράφου

37.100
Συγκρότηµα
Πατησίων

µ2
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Πρόκειται για τις επιτιμοποιήσεις δύο κο-
ρυφαίων επιστημόνων: του καθη-
γητή κ. Γρηγόρη Στεφανόπουλου 

και του καθηγητή κ. Haim Brezis. Οι εκδη-
λώσεις αυτές έγιναν  στην αίθουσα εκδη-
λώσεων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγρά-
φου, παρουσία των Πρυτανικών αρχών 
του ΕΜΠ, του σώματος των Κοσμητόρων, 
καθηγητών του ΕΜΠ καθώς και πλήθους 
κόσμου που προσήλθε για να τιμήσει τους 
επίτιμους διδάκτορες του ΕΜΠ και να 
ακούσει τις ενδιαφέρουσες ομιλίες τους. 
Και οι δύο επίτιμοι διδάκτορες του ΕΜΠ, 
στα πλαίσια της επίσκεψής τους, έδωσαν 
επιστημονική διάλεξη σε κατάμεστο αμ-
φιθέατρο τις οποίες παρακολούθησαν 
καθηγητές και φοιτητές του ΕΜΠ.
Την εκδήλωση επιτιμοποίησης του καθη-
γητή Γρηγόρη Στεφανόπουλου, στις 23 
Μαρτίου 2016, προλόγισε ο Πρύτανης 
του ΕΜΠ, καθηγητής Ι. Γκόλιας. Σύντομη 
παρουσίαση του τιμώμενου έκανε ο Κο-
σμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανι-
κών, καθηγητής Α. Μπουντουβής ενώ την 
παρουσίαση του έργου του τιμώμενου 
έκανε ο καθηγητής της Σχολής Χημικών 
Μηχανικών κ. Φρ. Κολίσης.
Ο Γρηγόρης Στεφανόπουλος, απόφοιτος 
του ΕΜΠ, είναι διακεκριμένος επιστήμο-
νας και καθηγητής στο Τμήμα Χημικής 
Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας στο ΜΙΤ 
των ΗΠΑ.  Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια 
όπως το Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο 
της Μινεσότα έχει τιμηθεί με δεκάδες βρα-
βεία και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων 
το 2011 με το βραβείο ENI (Eni Award) 
για τις ανανεώσιμες και μη συμβατικές 
πηγές ενέργειας (Renewable and Non-
conventional Energy Prize) και το 2010 
με το George Washington Carver Award, 
BIO (Biotech Industry Organization). Εί-
ναι μέλος του Αμερικανικού Ινστιτούτου 
Χημικών Μηχανικών, της Αμερικανικής 
Κοινότητας Χημικών, της Κοινότητας Βι-
ομηχανικής Μικροβιολογίας, της Αμερι-
κανικής Κοινότητας Μικροβιολογίας, του 
Αμερικανικού Ινστιτούτου Ιατρικής και 
Βιολογικής Μηχανικής και της Αμερικα-
νικής Ένωσης Επιστημονικής Προόδου. 
Έχει εκδώσει 5 βιβλία και πάνω από 330 
συγγράμματα και έχει κατοχυρώσει 50 
πατέντες. Στην εκδήλωση επιτιμοποίησης 

Σε οκτώ διαφορετικούς 
πίνακες διδακτικών 
δεδομένων, εμφανίζεται 
εφέτος το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο σύμφωνα 
με τη διεθνή κατάταξη 
TopUniversities.com, της 
εταιρείας Quacquarelli 
Symonds (QS).

Για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
οι διεθνείς διακρίσεις διαδέχονται 
η μία μετά την άλλη.  To ΕΜΠ κατα-

τάσσεται 376ο στον κόσμο σύμφωνα με 
τη διεθνή κατάταξη Πανεπιστημίων (QS) 
για την χρονιά 2015/16, όταν λαμβάνο-
νται υπόψιν όλοι οι παράμετροι αξιο-
λόγησης. Επειδή όμως το ΕΜΠ είναι ένα 
πανεπιστήμιο που έχει κατεξοχήν Σχολές 
Μηχανικών, δεν έχουν εφαρμογή όλες οι 
παράμετρες αυτοί (π.χ. βραβεία Νομπέλ 
κ.λπ). Για το λόγο αυτό κατατάσσεται και 
μεταξύ των Πολυτεχνειακών Σχολών των 

Πανεπιστημίων. Σε αυτή την κατάταξη, το 
ΕΜΠ έρχεται 67ο στον κόσμο για το 2015, 
17ο στην Ευρώπη και 1ο στην Ελλάδα.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ό,τι σε ότι αφο-
ρά την επαγγελματική φήμη των αποφοί-
των του, το ΕΜΠ κατατάσσεται 27ο στον 
κόσμο, 8ο στην Ευρώπη και 1ο στην Ελ-
λάδα, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό 
επίπεδο επιστημονικής παρουσίας των 
αποφοίτων του.
Η αντίστοιχη κατάταξη των Σχολών του 
ΕΜΠ είναι ανάλογου επιπέδου.  Έτσι π.χ. 
η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του είναι 
κατά την QS  33η στον κόσμο, 8η στην 
Ευρώπη και 1η στην Ελλάδα, ενώ στην 
κατάταξη με την επαγγελματική φήμη 
των αποφοίτων της έρχεται 25η, 7η και 
1η αντίστοιχα.
Στην ίδια κατάταξη εμφανίζονται ακό-
μη με μεγάλα ποσοστά αναφορών το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο 
Πατρών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υποχρηματοδο-
τούμενα ελληνικά πανεπιστήμια παρουσι-
άζουν αύξηση στο κριτήριο που αφορά 
τη «φήμη εργοδοτών» κάτι που δείχνει ότι 
παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι Έλληνες 
πανεπιστημιακοί με τον προσωπικό ζήλο 
και την επιστημονική παρουσία τους ανα-
γνωρίζονται όλο και περισσότερο από 
τους εργοδότες στη διεθνή αγορά εργα-
σίας. 
Στην ίδια λίστα, όπως κάθε χρόνο πρώτα 
παγκοσμίως παραμένουν τα Αμερικανικά 
Χάρβαρντ και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
της Μασαχουσέτης (MIT) σε 24 διδακτικά 
αντικείμενα. 
Σημαντικό επίσης είναι ότι για να συντα-
χθεί η συγκεκριμένη κατάταξη συγκε-
ντρώθηκαν οι απόψεις 76.798 ακαδημα-
ϊκών και 44.426 εργοδοτών, η  ανάλυση 
28,5 εκατομμυρίων ερευνητικών εργασι-
ών και 113 εκατομμυρίων παραπομπών, 
με πηγή τη βιβλιομετρική βάση δεδομέ-
νων Scopus/Elsevier.

Επιτιμοποιήσεις επιστημόνων διεθνούς 
εμβέλειας από το ΕΜΠ 

Οι «πρωτιές» για το ΕΜΠ 
συνεχίζονται

Στο τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 
στο ΈΜΠ δύο σημαντικές εκδηλώσεις 
εξωστρέφειας. 

Παρά το αιμορραγικό φαινόμενο 
του brain drain, το Έθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο «σχεδιάζει» λεωφόρους 
επιτυχίας

Το Ίδρυμα κατέχει εφέτος την 67η θέση στην παγκόσμια 
κατάταξη στα αντικείμενα μηχανικού και τεχνολογίας

ΝΈΑ

Μια υψηλή διάκριση κέρδισε ο φοιτητής 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Θο-
δωρής Ντουνιάς, κατακτώντας την πρώ-
τη θέση στην κατηγορία EFL (English as 
Foreign Language – αγγλικά ως ξένη γλώσ-
σα), μαζί με τη φοιτήτρια του πανεπιστημίου 
Αθηνών Μαρία Ρούσση, στο παγκόσμιο 
πανεπιστημιακό πρωτάθλημα Debate που 
έγινε  στη Θεσσαλονίκη. 

Το παγκόσμιο πανεπιστημιακό πρωτάθλη-
μα Debate, που πραγματοποιήθηκε από τις 
27 Δεκεμβρίου 2015 έως και τις 4 Ιανουα-
ρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη από τη Ρητο-
ρική Εταιρεία Ελλάδος αποτελεί τη μεγα-
λύτερη διοργάνωση Debate παγκοσμίως 
και συγκέντρωσε πάνω από 1300 φοιτητές 
από 70 χώρες και από 350 ξένα πανεπιστή-
μια, τα μεγαλύτερα και πλέον έγκυρα του 
κόσμου. 

Κεντρικό σύνθημα της φετινής διοργάνω-
σης ήταν η φράση : «Η ρητορική επιστρέφει 
στο σπίτι της». Ο Θοδωρής Ντουνιάς και η 
Μαρία Ρούσση είχαν την ευκαιρία να ανα-
δείξουν τις ρητορικές τους ικανότητες μέσα 
σε ένα απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλλον 
και να συνεργαστούν με φοιτητές από όλο 
τον κόσμο, επιδιώκοντας από κοινού την 
αναζήτηση λύσεων στα οξυμμένα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. 

Παγκόσμιος 
πρωταθλητής 
σε διαγωνισμό 
ρητορικής 
φοιτητής του 
ΈΜΠ 

551
2012

501
2013

441
2014

376
2015

Κατάταξη ΕΜΠ µεταξύ
των Πανεπιστηµίων

98
2013

76
2014

67
2015

Κατάταξη ΕΜΠ µεταξύ
των πολυτεχνείων
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Πρόκειται για τις επιτιμοποιήσεις δύο κο-
ρυφαίων επιστημόνων: του καθη-
γητή κ. Γρηγόρη Στεφανόπουλου 

και του καθηγητή κ. Haim Brezis. Οι εκδη-
λώσεις αυτές έγιναν  στην αίθουσα εκδη-
λώσεων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγρά-
φου, παρουσία των Πρυτανικών αρχών 
του ΕΜΠ, του σώματος των Κοσμητόρων, 
καθηγητών του ΕΜΠ καθώς και πλήθους 
κόσμου που προσήλθε για να τιμήσει τους 
επίτιμους διδάκτορες του ΕΜΠ και να 
ακούσει τις ενδιαφέρουσες ομιλίες τους. 
Και οι δύο επίτιμοι διδάκτορες του ΕΜΠ, 
στα πλαίσια της επίσκεψής τους, έδωσαν 
επιστημονική διάλεξη σε κατάμεστο αμ-
φιθέατρο τις οποίες παρακολούθησαν 
καθηγητές και φοιτητές του ΕΜΠ.
Την εκδήλωση επιτιμοποίησης του καθη-
γητή Γρηγόρη Στεφανόπουλου, στις 23 
Μαρτίου 2016, προλόγισε ο Πρύτανης 
του ΕΜΠ, καθηγητής Ι. Γκόλιας. Σύντομη 
παρουσίαση του τιμώμενου έκανε ο Κο-
σμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανι-
κών, καθηγητής Α. Μπουντουβής ενώ την 
παρουσίαση του έργου του τιμώμενου 
έκανε ο καθηγητής της Σχολής Χημικών 
Μηχανικών κ. Φρ. Κολίσης.
Ο Γρηγόρης Στεφανόπουλος, απόφοιτος 
του ΕΜΠ, είναι διακεκριμένος επιστήμο-
νας και καθηγητής στο Τμήμα Χημικής 
Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας στο ΜΙΤ 
των ΗΠΑ.  Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια 
όπως το Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο 
της Μινεσότα έχει τιμηθεί με δεκάδες βρα-
βεία και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων 
το 2011 με το βραβείο ENI (Eni Award) 
για τις ανανεώσιμες και μη συμβατικές 
πηγές ενέργειας (Renewable and Non-
conventional Energy Prize) και το 2010 
με το George Washington Carver Award, 
BIO (Biotech Industry Organization). Εί-
ναι μέλος του Αμερικανικού Ινστιτούτου 
Χημικών Μηχανικών, της Αμερικανικής 
Κοινότητας Χημικών, της Κοινότητας Βι-
ομηχανικής Μικροβιολογίας, της Αμερι-
κανικής Κοινότητας Μικροβιολογίας, του 
Αμερικανικού Ινστιτούτου Ιατρικής και 
Βιολογικής Μηχανικής και της Αμερικα-
νικής Ένωσης Επιστημονικής Προόδου. 
Έχει εκδώσει 5 βιβλία και πάνω από 330 
συγγράμματα και έχει κατοχυρώσει 50 
πατέντες. Στην εκδήλωση επιτιμοποίησης 

του καθηγητή Haїm Brezis, στις 15 Ιουνί-
ου 2016, που επίσης προλόγισε  ο Πρύ-
τανης του ΕΜΠ, σύντομη παρουσίαση 
του τιμώμενου έκανε ο Κοσμήτορας της 
Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
και Φυσικών Επιστημών, καθηγητής  Κ. 
Φαράκος, και ο Διευθυντής του Τομέα 
Μαθηματικών, αναπληρωτής καθηγητής 
Δρ. Γκιντίδης. Την αναλυτική παρουσί-
αση του έργου του τιμώμενου έκανε ο 
καθηγητής της ΣΕΜΦΕ  Θεμ. Ρασσιάς. 
Ο Haїm Brezis είναι καθηγητής στο 
Technion – Israel Institute of Technology, 
στο Rutgers – The State University of New 
Jersey και στο University Pierre et Marie 

Πανεπιστημίων. Σε αυτή την κατάταξη, το 
ΕΜΠ έρχεται 67ο στον κόσμο για το 2015, 
17ο στην Ευρώπη και 1ο στην Ελλάδα.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ό,τι σε ότι αφο-
ρά την επαγγελματική φήμη των αποφοί-
των του, το ΕΜΠ κατατάσσεται 27ο στον 
κόσμο, 8ο στην Ευρώπη και 1ο στην Ελ-
λάδα, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό 
επίπεδο επιστημονικής παρουσίας των 
αποφοίτων του.
Η αντίστοιχη κατάταξη των Σχολών του 
ΕΜΠ είναι ανάλογου επιπέδου.  Έτσι π.χ. 
η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του είναι 
κατά την QS  33η στον κόσμο, 8η στην 
Ευρώπη και 1η στην Ελλάδα, ενώ στην 
κατάταξη με την επαγγελματική φήμη 
των αποφοίτων της έρχεται 25η, 7η και 
1η αντίστοιχα.
Στην ίδια κατάταξη εμφανίζονται ακό-
μη με μεγάλα ποσοστά αναφορών το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο 
Πατρών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υποχρηματοδο-
τούμενα ελληνικά πανεπιστήμια παρουσι-
άζουν αύξηση στο κριτήριο που αφορά 
τη «φήμη εργοδοτών» κάτι που δείχνει ότι 
παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι Έλληνες 
πανεπιστημιακοί με τον προσωπικό ζήλο 
και την επιστημονική παρουσία τους ανα-
γνωρίζονται όλο και περισσότερο από 
τους εργοδότες στη διεθνή αγορά εργα-
σίας. 
Στην ίδια λίστα, όπως κάθε χρόνο πρώτα 
παγκοσμίως παραμένουν τα Αμερικανικά 
Χάρβαρντ και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
της Μασαχουσέτης (MIT) σε 24 διδακτικά 
αντικείμενα. 
Σημαντικό επίσης είναι ότι για να συντα-
χθεί η συγκεκριμένη κατάταξη συγκε-
ντρώθηκαν οι απόψεις 76.798 ακαδημα-
ϊκών και 44.426 εργοδοτών, η  ανάλυση 
28,5 εκατομμυρίων ερευνητικών εργασι-
ών και 113 εκατομμυρίων παραπομπών, 
με πηγή τη βιβλιομετρική βάση δεδομέ-
νων Scopus/Elsevier.

Επιτιμοποιήσεις επιστημόνων διεθνούς 
εμβέλειας από το ΕΜΠ 

Οι «πρωτιές» για το ΕΜΠ 
συνεχίζονται

Στο τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 
στο ΈΜΠ δύο σημαντικές εκδηλώσεις 
εξωστρέφειας. 

Παρά το αιμορραγικό φαινόμενο 
του brain drain, το Έθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο «σχεδιάζει» λεωφόρους 
επιτυχίας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το Ίδρυμα κατέχει εφέτος την 67η θέση στην παγκόσμια 
κατάταξη στα αντικείμενα μηχανικού και τεχνολογίας

Curie - ParisVI. Θεωρείται από τους πρω-
τοπόρους της σύγχρονης μη γραμμικής 
ανάλυσης και των μερικών διαφορικών 
εξισώσεων, από τους σπουδαιότερους 
κλάδους των καθαρών και εφαρμοσμέ-
νων μαθηματικών. Έχει δημοσιεύσει πάνω 
από 250 ερευνητικές εργασίες, πολλές 
από τις οποίες έχουν ανοίξει καινούργιους 
επιστημονικούς δρόμους. Έχει δημοσιεύ-
σει 6 βιβλία, μεταξύ των οποίων το βιβλίο 
του Analyse Fonctionnelle. “Théorie et 
Applications”, Masson (1983), που  θε-
ωρείται κλασικό στη σύγχρονη εφαρμο-
σμένη ανάλυση και έχει μεταφραστεί σε 
πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων και 

στην ελληνική από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
του Ε.Μ.Π. το 1997.

ΠΑΝΏ

Ο τιμώμενος κ. Γρ. 
Στεφανόπουλος μαζί 
με τον Κοσμήτορα 
της Σχολής Χηµικών 
Μηχανικών κ. Α. 
Μπουντουβή.

ΚΑΤΏ

Ο Κοσμήτορας 
της Σχολής 
ΕΜΦΕ κ. Κ. 
Φαράκος και ο 
τιμώμενος κ.Haim 
Brezis
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Ένα εμβληματικό έργο, τη 
συντήρηση και αποκατάσταση 
του Ιερού Κουβουκλίου του 
Παναγίου Τάφου στο Ναό της 
Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα 
ανέλαβε το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, εβδομήντα 
ολόκληρα χρόνια μετά την 
προηγούμενη επέμβαση στο 
σημαντικότερο μνημείο της 
Ορθοδοξίας από βρετανούς 
επιστήμονες, οι οποίοι είχαν 
τοποθετήσει σιδερένιο κλωβό.

Οι σκαλωσιές στήθηκαν, το έργο 
ξεκινάει και οι επιστήμονες του 
ΕΜΠ κινούνται πλέον σε μια 

ιδιότυπη «μηχανή του χρόνου», γυρ-
νώντας πίσω προκειμένου να βρουν 
την αρχική εικόνα του ιερού μνημείου, 
αλλά κινούμενοι και προς το μέλλον 
αποτυπώνοντας ψηφιακά όλο το δι-
άκοσμό του ώστε να διορθώσουν τα 
προβλήματα που έχουν προκύψει και  
να παραδώσουν τελικά ένα εξαιρετικά 
χρήσιμο ηλεκτρονικό «εργαλείο» στο 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Η επίσημη έναρξη των εργασιών του 
έργου έχει ορισθεί για τις 21 Ιουλίου, 
παρουσία των τοπικών αρχών, ανθρώ-
πων των γραμμάτων και του πνεύμα-
τος.
Στα χέρια της ελληνικής διεπιστημο-
νικής ομάδας του ΕΜΠ το μνημείο θα 
συντηρηθεί και θα αποκατασταθεί σε 
οκτώ μήνες, ώστε το έργο να παραδο-
θεί στις αρχές του επόμενου χρόνου.
Επικεφαλής της ομάδας που ανέλαβε 
το γιγαντιαίο έργο είναι η καθηγήτρια 
της Σχολής Χημικών Μηχανικών Αντω-
νία Μοροπούλου, ενώ συμμετέχουν 
επίσης ο τέως καθηγητής της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μανώλης 
Κορρές, ο καθηγητής της Σχολής Αγρο-
νόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
Ανδρέας Γεωργόπουλος και ο καθηγη-

τής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 
Κωνσταντίνος Σπυράκος.
Οι σκαλωσιές  τοποθετήθηκαν στο 
ιστορικό μνημείο πριν από το Καθολικό 
Πάσχα και μετά από χορηγία 50.000 
ευρώ απο την Τράπεζα Αττικής και τη 
σχετική πρωτοβουλία του προέδρου 
της κ. Ιωάννη Γαμβρίλη και το έργο ξε-
κίνησε με ταχύτατους ρυθμούς.
Η μελέτη του έργου, που αποτελεί την 
πολύμηνη εργασία των καθηγητών του 
Ιδρύματος, παρουσιάστηκε σε μια πα-
νηγυρική τελετή που έγινε το Μάρτιο 
στο Ζάππειο Μέγαρο σε εκδήλωση με 
παρόντες τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
κ.κ. Θεόφιλο και τον πρόεδρο της Επι-
τροπής Ολυμπίων Κληροδοτημάτων 
Γεώργιο Χρήστου και «οικοδεσπότη» 
τον πρύτανη του ΕΜΠ Ιωάννη Γκόλια.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εξετά-
ζει το ενδεχόμενο ένταξης του έργου 
στην πλατφόρμα Crowdfunding, ενώ 
το Διεθνές Ταμείο Μνημείων (World 
Monument Fund) έχει ήδη εκφράσει το 
ενδιαφέρον του να συμβάλει στο έργο.
Πάντως, παρ’ ότι οι εργασίες έχουν ξε-
κινήσει, το προσκύνημα των πιστών και 
η λειτουργία του Παναγίου Τάφου θα 
συνεχίζονται κανονικά. 

Η μελέτη
Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια-
γνωστικής Έρευνας και Στρατηγικός 
Σχεδιασμός Υλικών και Επεμβάσεων 
Συντήρησης και Αποκατάστασης του Ιε-
ρού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου 
στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα 
Ιεροσόλυμα, είναι μια πολυσέλιδη μελέ-
τη που παραδόθηκε στις 25 Ιανουαρί-
ου στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων.
Ανάλογα με την εξέλιξη της έρευνας και 
τις προκύπτουσες ανάγκες θα γίνονται  
επιμέρους ειδικές μετρήσεις ή και ειδι-
κές έρευνες από τους επιστήμονες του  
Ιδρύματος, «με στόχο την Αρχιτεκτονι-
κή τεκμηρίωση της μορφής, δομής των  
δομικών βλαβών, την Τεκμηρίωση και 
το χαρακτηρισμό δομικών υλικών και 

τη διάγνωση της φθοράς και της παθο-
λογίας, τα Δυναμικά Χαρακτηριστικά 
του Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου 
Τάφου και την Αποτίμηση Υφιστάμενης 
Κατάστασης Έναντι Στατικών και Σει-
σμικών Φορτίων του Ιερού Κουβούκλι-
ου του Πανάγιου Τάφου στον Πανίερο 
Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα».
Στην διάρκεια του έργου θα γίνεται συ-
νεχής ενημέρωση των τριών θρησκευ-
τικών κοινοτήτων του Πανάγιου Ναού 
της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα και 
οργάνωση επιστημονικού και θεσμικού 
διαλόγου για την λήψη αποφάσεων 
σχετικά με την καταλληλότερη λύση.  

Στο πλαίσιο αυτό γίνονται ήδη πιλοτικές 
δοκιμές για την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων συντήρησης του ιστορικού 
μνημείου και έχει εγκατασταθεί εντός 
του ναού, όσο πιο κοντά γίνεται στο 
Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, 
α) εργαστήριο υλικών και επεμβάσεων 
συντήρησης, και β) διεπιστημονικό ερ-
γαστήριο του προγράμματος του ΕΜΠ 
πλήρως εξοπλισμένο για τις παραπάνω 
δράσεις καθώς και για την εκπαίδευση 
τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού.
Για να ολοκληρωθεί το τιτάνιο αυτό 
έργο προηγήθηκε έρευνα για την ιστο-
ρική διαδρομή και σημασία τουΠανα-

Η αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου των Ιεροσολύμων
Στα «χέρια» των επιστημόνων 
του ΈΜΠ το σημαντικότερο μνημείο 
της Ορθοδοξίας

ΈΡΈΎΝΑ

Στις 21 
Ιουλίου η 
επίσημη 
έναρξη των 
εργασιών του 
έργου 
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τη διάγνωση της φθοράς και της παθο-
λογίας, τα Δυναμικά Χαρακτηριστικά 
του Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου 
Τάφου και την Αποτίμηση Υφιστάμενης 
Κατάστασης Έναντι Στατικών και Σει-
σμικών Φορτίων του Ιερού Κουβούκλι-
ου του Πανάγιου Τάφου στον Πανίερο 
Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα».
Στην διάρκεια του έργου θα γίνεται συ-
νεχής ενημέρωση των τριών θρησκευ-
τικών κοινοτήτων του Πανάγιου Ναού 
της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα και 
οργάνωση επιστημονικού και θεσμικού 
διαλόγου για την λήψη αποφάσεων 
σχετικά με την καταλληλότερη λύση.  

Στο πλαίσιο αυτό γίνονται ήδη πιλοτικές 
δοκιμές για την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων συντήρησης του ιστορικού 
μνημείου και έχει εγκατασταθεί εντός 
του ναού, όσο πιο κοντά γίνεται στο 
Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, 
α) εργαστήριο υλικών και επεμβάσεων 
συντήρησης, και β) διεπιστημονικό ερ-
γαστήριο του προγράμματος του ΕΜΠ 
πλήρως εξοπλισμένο για τις παραπάνω 
δράσεις καθώς και για την εκπαίδευση 
τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού.
Για να ολοκληρωθεί το τιτάνιο αυτό 
έργο προηγήθηκε έρευνα για την ιστο-
ρική διαδρομή και σημασία τουΠανα-

γίου Τάφου, μελέτη ιστορικών αρχεί-
ων, συγκέντρωση των  μελετών που 
έχουν συνταχθεί, συλλογή στοιχείων 
που αφορούν στις καταπονήσεις της 
κατασκευής (σεισμικές, υδρολογικές 
κλπ.) ή και βλάβες είτε κατά την φάση 
κατασκευής του είτε σε μεταγενέστερες 
περιόδους. 
Κι αυτό γιατί, όπως αναφέρουν οι κα-
θηγητές που ασχολούνται με το έργο, 
το εσωτερικό του Ιερού Κουβουκλίου, 
όπου ευρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος, εί-
ναι μία πολύπλοκη κατασκευή με δύο 
περιορισμένους εσωτερικούς χώρους 
και με πλούσιο διάκοσμο. 

Η αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου των Ιεροσολύμων

ΈΡΈΎΝΑ

Το ιστορικό μνημείο θα συντηρηθεί και 
θα αποκατασταθεί σε οκτώ μήνες, ώστε 
το έργο να παραδοθεί στις αρχές του 
επόμενου χρόνου

Για τις ανάγκες του έργου και την επιτυχημένη ολοκλή-
ρωσή του, αποφασίστηκε η δημιουργία τρισδιάστατου 
μοντέλου υψηλής ανάλυσης και η εκτέλεση συγκεκριμέ-
νων μετρήσεων ακριβείας ώστε να διαπιστωθεί η έκταση 
των παραμορφώσεων και αποκλίσεων της εικόνας του 
σήμερα από την αρχική κατασκευή.

Ένα τρισδιάστατο 
μοντέλο
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Διδασκαλία εκτός 
αμφιθεάτρων, σε μικρότερες 
αίθουσες όπου θα μπορεί 
να επιτυγχάνεται καλύτερη
και αμεσότερη συμμετοχή 
των φοιτητών και θα έρχονται 
πιο κοντά ο δάσκαλος
με τον μαθητή προτείνει 
ο Γιώργος Βέης, ένας 
πανεπιστημιακός 
με δεκάδες τιμητικές διακρίσεις 
που ακολουθούν μια 
επαγγελματική ζωή 
μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, 
διάρκειας 40 ετών!

Ο Γιώργος Βέης μιλάει για τους 
σημαντικότερους σταθμούς της 
ακαδημαϊκής ζωής του, στη συ-

νέντευξη που έδωσε στο «Προμηθέα». 
Στην ζωή σας δεν έλειψε  η ένταση. 
Έλλάδα, Αμερική, Έλλάδα πάλι,  μια 
παγκόσμια διαδρομή με ...δορυφορι-
κές λήψεις, επιστημονικές ανακαλύ-

γνώση και την εμπεδώνει σε βάθος.  Ο 
καλός ερευνητής όμως δεν σημαίνει ότι 
απαραιτήτως είναι και καλός δάσκαλος. 

Ποιες θα ήταν οι βασικές αλλαγές που 
θα κάνατε εσείς στα ελληνικά πανεπι-
στήμια, μετά το «ράβε - ξήλωνε» μιας 
εικοσαετίας και αρκετών υπουργών 
παιδείας;
- Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν 
πράγματι ταλαιπωρηθεί, όπως και όλη 
η παιδεία στη χώρα μας τα τελευταία 
χρόνια, με τις συνεχείς, ασυντόνιστες και 
εμβαλωματικές κυβερνητικές ρυθμίσεις. 
Ένα πανεπιστήμιο φυσικά δεν πρέπει  
να είναι στατικό, ιδιαίτερα σήμερα με 
την ραγδαία και ταχύτατη εξέλιξη της 
επιστήμης, της τεχνολογίας αλλά και της 
απασχόλησης. 
 Οι απαραίτητες όμως αλλαγές και προ-
σαρμογές  πρέπει να γίνονται μετά από 
πολύ προσεκτική μελέτη, ώστε να μην 
δημιουργούν νέες δυσκολίες.
 Πάντως τη μεγαλύτερη σημασία για 

ψεις, αλλά και δημόσια αξιώματα με 
τελευταίο τη θέση του προέδρου του 
ΑΣΈΠ.  Τι απ’ όλα αυτά μοιάζει σήμε-
ρα πιο σημαντικό;
- Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιστη-
μονική και ακαδημαϊκή μου καριέρα 
στην οποία αποκλειστικά αφιερώθηκα 
για σαράντα πέντε χρόνια, χωρίς ποτέ 
να κάνω ελεύθερο επάγγελμα, ήταν τα 
σημαντικότερη χρόνια της ζωής μου. 
 Η πιο έντονη περίοδος ήταν η δεκαετία 
1957-1967, δηλαδή τα πρώτα χρόνια 
της διαστημικής εποχής και της ανάμει-
ξής μου στη ραγδαία εξέλιξη της δορυ-
φορικής Γεωδαισίας που είχα την τύχη 
να ζήσω από τη γέννησή της. Συγχρό-
νως ήταν και τα πρώτα χρόνια μου ως 
νέος καθηγητής του Πολυτεχνείου και η 
προσπάθειά μου για την αναδιοργάνω-
ση και τον εκσυγχρονισμό  της σχολής 
των Τοπογράφων, περίοδος πολλών 
και σημαντικών αλλαγών. Όπως το 
νέο κτήριο στην περιοχή Ζωγράφου, η 
πρώτη Σχολή που εγκαταστάθηκε στην 
Πολυτεχνειούπολη, νέες κατευθύνσεις 
για τις σπουδές, πολλά νέα μαθήματα 
και νέα εργαστήρια με πλήρη εξοπλι-

σμό, μεταξύ των οποίων και το Κέντρο 
Δορυφόρων Διονύσου.
 Σημαντικό θεωρώ επίσης την ενασχό-
λησή μου με τους καλούς συνεργάτες 
μου στα εργαστήρια της Σχολής, πέραν 
της διδασκαλίας και των ερευνητικών 
προγραμμάτων, στην εκτέλεση έργων 
χρήσιμων για την χώρα μας,  όπως η 
παρακολούθηση του φράγματος του 
Μόρνου, ο ορισμός και η εγκατάσταση 
του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος 
αναφοράς, η πόντιση καλωδίων  της 
ΔΕΗ και του ΟΤΕ, ο έλεγχος πλοηγησι-
μότητας πλοίων των ναυπηγείων, η ψη-
φιακή καταγραφή του βασικού οδικού 
δικτύου κ.ά.
 Τα τελευταία 20 χρόνια ασχολήθηκα με 
το ΑΣΕΠ αρχικά ως μέλος του συμβου-
λίου και αργότερα για δώδεκα χρόνια 
ως πρόεδρος. Στο πρώτο διάστημα 
μάλιστα,  μη βρίσκοντας ιδιαίτερο εν-
διαφέρον, σκεφτόμουν να παραιτηθώ. 
Όταν όμως ανέλαβα την οργάνωση 
των πρώτων εξετάσεων για πρόσληψη 
προσωπικού, διαπίστωσα ότι ο νέος 
αυτός θεσμός ήταν πολύ σημαντικός 
και αποτελούσε μια νέα πρόκληση.
Αποφάσισα λοιπόν να παραμείνω και 
να αφοσιωθώ στην οργάνωση και τη 
λειτουργία της σημαντικής αυτής Ανε-
ξάρτητης Αρχής. 
Βέβαια η νέα μου απασχόληση ήταν 
περισσότερο  από πλήρης, με αποτέλε-
σμα να πρέπει να αφήσω σε δεύτερη 
μοίρα την ερευνητική μου δουλειά.  
Θεώρησα  όμως πως ό,τι ήταν να προ-
σθέσω στην επιστήμη μου  το είχα κάνει 
και ότι η παραμονή μου στο ΑΣΕΠ ήταν 
και μια νέα υποχρέωση για να υπηρετή-
σω  την πατρίδα μου. 

Τι πιστεύετε ότι σημαίνει καλός καθη-
γητής; Μπορεί να είναι κάποιος ταυ-
τόχρονα καλός καθηγητής και καλός 
ερευνητής;
 - Καλός καθηγητής είναι εκείνος που 
δεν περιορίζεται σε μια μεθοδική μεν 
αλλά ψυχρή μετάδοση γνώσεων που 
ο μαθητής συνήθως αποστηθίζει , αλλά 
του μαθαίνει πώς να σκέφτεται με κρι-
τική και ελεύθερη σκέψη και τελικά να 
μαθαίνει από μόνος του γιατί μόνο έτσι  
θα θεμελιώσει τη γνώση του. 
Ο σωστός καθηγητής πρέπει όχι μόνο 
να έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου 
του, αλλά να έχει κριτική σκέψη, ελεύ-
θερη γνώμη και ανοχή στην αντίθετη 
άποψη.
Και κυρίως να έχει το απαραίτητο ήθος 
δίνοντας το καλό παράδειγμα στους 
μαθητές του. Είναι σημαντικό ένας  
καλός καθηγητής να είναι συγχρόνως 
και καλός ερευνητής, δεδομένου ότι η 
επιστημονική έρευνα δημιουργεί νέα 

«Το καλό 
Πανεπιστήμιο 
το κάνει η ποιότητα 
των ανθρώπων του 
και οι σωστές σχέσεις 
μεταξύ τους…»
Δεκαετίες προσφαρά στην εκπαίδευση,
στην έρευνα και στηνδιοίκηση

ΓΙΏΡΓΟΣ ΒΈΗΣ

Τα ελληνικά 
πανεπιστήμια 
έχουν 
ταλαιπωρηθεί 
με τις συνεχείς, 
ασυντόνιστες 
και 
εμβαλωματικές 
ρυθμίσεις
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γνώση και την εμπεδώνει σε βάθος.  Ο 
καλός ερευνητής όμως δεν σημαίνει ότι 
απαραιτήτως είναι και καλός δάσκαλος. 

Ποιες θα ήταν οι βασικές αλλαγές που 
θα κάνατε εσείς στα ελληνικά πανεπι-
στήμια, μετά το «ράβε - ξήλωνε» μιας 
εικοσαετίας και αρκετών υπουργών 
παιδείας;
- Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν 
πράγματι ταλαιπωρηθεί, όπως και όλη 
η παιδεία στη χώρα μας τα τελευταία 
χρόνια, με τις συνεχείς, ασυντόνιστες και 
εμβαλωματικές κυβερνητικές ρυθμίσεις. 
Ένα πανεπιστήμιο φυσικά δεν πρέπει  
να είναι στατικό, ιδιαίτερα σήμερα με 
την ραγδαία και ταχύτατη εξέλιξη της 
επιστήμης, της τεχνολογίας αλλά και της 
απασχόλησης. 
 Οι απαραίτητες όμως αλλαγές και προ-
σαρμογές  πρέπει να γίνονται μετά από 
πολύ προσεκτική μελέτη, ώστε να μην 
δημιουργούν νέες δυσκολίες.
 Πάντως τη μεγαλύτερη σημασία για 

την καλή λειτουργία ενός πανεπιστημί-
ου έχει η καλή επιλογή τόσο  των καθη-
γητών, όσο και των σπουδαστών, που 
πρέπει να γίνεται με αξιοκρατικά και 
αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς  εξω-
τερικές παρεμβάσεις. 
Σε κάθε οργανισμό η ποιότητα του αν-
θρώπινου δυναμικού και οι μεταξύ τους 
ανθρώπινες σχέσεις παίζουν τον πρω-
τεύοντα ρόλο για την καλή λειτουργία του.
Το ΈΜΠ ανεβαίνει διαρκώς στις πα-
γκόσμιες επιστημονικές κατατάξεις 
παρά τις αντιξοότητες των καιρών. Τι 
συναισθήματα σας προκαλούν σήμε-
ρα τα αμφιθέατρα του;  
- Σε αμφιθέατρο έχω αρκετά χρόνια να 
βρεθώ, αλλά πιστεύω   ότι καλό θα ήταν 
η διδασκαλία να μεταφερθεί από τα 
αμφιθέατρα σε  αίθουσες με μικρότερο  
ακροατήριο, όπου θα υπάρχει μεγαλύ-
τερη ησυχία, καλύτερη συγκέντρωση, 
δυνατότητα αμεσότερης  συμμετοχής, 
και που θα επιτρέπει να έρχονται πιο 
κοντά ο δάσκαλος με  τον μαθητή.  Η 

σμό, μεταξύ των οποίων και το Κέντρο 
Δορυφόρων Διονύσου.
 Σημαντικό θεωρώ επίσης την ενασχό-
λησή μου με τους καλούς συνεργάτες 
μου στα εργαστήρια της Σχολής, πέραν 
της διδασκαλίας και των ερευνητικών 
προγραμμάτων, στην εκτέλεση έργων 
χρήσιμων για την χώρα μας,  όπως η 
παρακολούθηση του φράγματος του 
Μόρνου, ο ορισμός και η εγκατάσταση 
του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος 
αναφοράς, η πόντιση καλωδίων  της 
ΔΕΗ και του ΟΤΕ, ο έλεγχος πλοηγησι-
μότητας πλοίων των ναυπηγείων, η ψη-
φιακή καταγραφή του βασικού οδικού 
δικτύου κ.ά.
 Τα τελευταία 20 χρόνια ασχολήθηκα με 
το ΑΣΕΠ αρχικά ως μέλος του συμβου-
λίου και αργότερα για δώδεκα χρόνια 
ως πρόεδρος. Στο πρώτο διάστημα 
μάλιστα,  μη βρίσκοντας ιδιαίτερο εν-
διαφέρον, σκεφτόμουν να παραιτηθώ. 
Όταν όμως ανέλαβα την οργάνωση 
των πρώτων εξετάσεων για πρόσληψη 
προσωπικού, διαπίστωσα ότι ο νέος 
αυτός θεσμός ήταν πολύ σημαντικός 
και αποτελούσε μια νέα πρόκληση.
Αποφάσισα λοιπόν να παραμείνω και 
να αφοσιωθώ στην οργάνωση και τη 
λειτουργία της σημαντικής αυτής Ανε-
ξάρτητης Αρχής. 
Βέβαια η νέα μου απασχόληση ήταν 
περισσότερο  από πλήρης, με αποτέλε-
σμα να πρέπει να αφήσω σε δεύτερη 
μοίρα την ερευνητική μου δουλειά.  
Θεώρησα  όμως πως ό,τι ήταν να προ-
σθέσω στην επιστήμη μου  το είχα κάνει 
και ότι η παραμονή μου στο ΑΣΕΠ ήταν 
και μια νέα υποχρέωση για να υπηρετή-
σω  την πατρίδα μου. 

Τι πιστεύετε ότι σημαίνει καλός καθη-
γητής; Μπορεί να είναι κάποιος ταυ-
τόχρονα καλός καθηγητής και καλός 
ερευνητής;
 - Καλός καθηγητής είναι εκείνος που 
δεν περιορίζεται σε μια μεθοδική μεν 
αλλά ψυχρή μετάδοση γνώσεων που 
ο μαθητής συνήθως αποστηθίζει , αλλά 
του μαθαίνει πώς να σκέφτεται με κρι-
τική και ελεύθερη σκέψη και τελικά να 
μαθαίνει από μόνος του γιατί μόνο έτσι  
θα θεμελιώσει τη γνώση του. 
Ο σωστός καθηγητής πρέπει όχι μόνο 
να έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου 
του, αλλά να έχει κριτική σκέψη, ελεύ-
θερη γνώμη και ανοχή στην αντίθετη 
άποψη.
Και κυρίως να έχει το απαραίτητο ήθος 
δίνοντας το καλό παράδειγμα στους 
μαθητές του. Είναι σημαντικό ένας  
καλός καθηγητής να είναι συγχρόνως 
και καλός ερευνητής, δεδομένου ότι η 
επιστημονική έρευνα δημιουργεί νέα 

σχέση καθηγητών και σπουδαστών 
πρέπει να πάψει να είναι απρόσωπη. 

Ποιο νομίζετε είναι το μεγαλύτερο 
πρόβλημα σήμερα στον ελληνικό δη-
μόσιο τομέα από την εμπειρία σας στο 
ΑΣΈΠ;
- Το κύριο πρόβλημα είναι η κακή πα-
λαιοκαιρίστικη και γραφειοκρατική 
οργάνωση της δημόσιας διοίκησης 
που πρέπει να αναδιοργανωθεί από τη 
βάση της.
Μεγάλο ρόλο παίζει επίσης η κακή επι-
λογή τόσο του προσωπικού όσο και η 
τοποθέτησή του στις κατάλληλες θέσεις. 
Το ΑΣΕΠ απέδειξε ότι είναι δυνατόν 
να γίνεται και καλύτερη επιλογή του 
προσωπικού για το δημόσιο τομέα και 
σωστότερη  τοποθέτησή του  στην κα-
τάλληλη θέση, ακολουθώντας  τις αρχές 
της ισονομίας, της αξιοκρατίας και της 
διαφάνειας. Δυστυχώς υπήρχαν και 
υπάρχουν και άλλες παράλληλες διαδι-
κασίες διορισμών χωρίς τις παραπάνω 
βασικές  αρχές . Τέλος αφού δυστυχώς 
το ελληνικό φιλότιμο φαίνεται να χάνε-
ται, θα βοηθούσε αν δοθούν κίνητρα 
οικονομικά ή και ηθικά για όσους έχουν 
καλή απόδοση στη δουλειά τους.  

Πώς βλέπετε το μέλλον των ελληνι-
κών πανεπιστημίων; Και πώς θα θέ-
λατε εσείς τελικά να επιλέγονται οι 
φοιτητές τους;
- Επειδή είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος 
άνθρωπος, θέλω να ελπίζω ότι τελικά 
το ελληνικό πανεπιστήμιο θα μπορέσει 
να ξεπεράσει τα σημερινά του προβλή-
ματα στηριζόμενο στους καλής ποι-
ότητας, αλλά και με διεθνή εμπειρία, 
πανεπιστημιακούς δασκάλους που δι-
αθέτουμε. 
Κατ’ αρχάς το κάθε πανεπιστήμιο πρέπει 
να έχει ουσιαστικό  λόγο στη διαδικασία 
επιλογής των φοιτητών του, αλλά πρέ-
πει και οι υποψήφιοι να επιδιώκουν να 
εισαχθούν μόνο σε σχολές που πραγ-
ματικά ενδιαφέρονται να σπουδάσουν 
και εκτιμούν ότι έχουν τις προϋποθέσεις 
για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν. 
Η σημερινή διαδικασία των εξετάσεων 
σίγουρα θέλει βελτίωση ώστε να μην 
εξετάζονται μόνο οι γνώσεις ορισμένων 
μαθημάτων, και μάλιστα από συγκεκρι-
μένη ύλη, όπου η επιτυχία εξαρτάται κυ-
ρίως από καλή απομνημόνευση.
 Μια χρήσιμη συμπλήρωση θα ήταν η 
εξέταση να περιλαμβάνει και ένα “test” 
γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων με 
τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών, 
με κατάλληλο συντελεστή βαρύτητας, 
όπως έχει εφαρμοσθεί από το ΑΣΕΠ για 
την επιλογή προσωπικού στο Δημόσιο.  

ΣΎΝΈΝΤΈΎΞΗ

Η σχέση 
καθηγητών 
και 
σπουδαστών 
πρέπει να 
πάψει να είναι 
απρόσωπη
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Oι επιστήμονες του ΕΜΠ όμως 
πέρασαν άμεσα στη δράση. 
Τα Ίδρυμα έθεσε από την πρώ-

τη στιγμή το δυναμικό του στη διάθε-
ση των αρμόδιων φορέων, ώστε να 
προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση 
του μνημείου. Η  αναστήλωση του γε-
φυριού της Πλάκας που αναμένεται 
να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι 
του 2017, είναι το πρώτο έργο ανα-
στήλωσης γεφυριού που γίνεται στην 
Ελλάδα. Έτσι, με βάση τα πορίσματα  
της διεπιστημονικής ομάδας του Ε.Μ.Π. 
που παρουσιάστηκαν το καλοκαίρι του 
2015 καθώς και με πρόσθετα στοιχεία 
κατατέθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού 
και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβού-
λιο Νεωτέρων Μνημείων, στις 9 Ιουνί-
ου, η προκαταρκτική μελέτη του Ε.Μ.Π. 
για την αναστήλωση του Γεφυριού της 
Πλάκας. Στη μελέτη αυτή περιγράφο-
νται οι βασικές κατευθύνσεις για την 
αναστήλωση του Γεφυριού. Τα πρό-
σθετα στοιχεία της προκαταρκτικής με-
λέτης αφορούν στην τεκμηρίωση των 
φάσεων και την κατασκευαστική ανά-
λυση των στοιχείων του Γεφυριού, στη 
στατική μελέτη, στη γεωμετρική χάραξη 
του νέου Γεφυριού, στη φωτογραμμε-
τρική αποτύπωση και το τρισδιάστατο 

προσομοίωμα του Γεφυριού, στην το-
πογραφική αποτύπωση της ευρύτερης 
περιοχής, στον εντοπισμό των σημείων 
για την τροφοδοσία των λίθων κ.λπ. 
Το σχέδιο αναστήλωσης προβλέπει την 
ανάσυρση των πεσόντων τμημάτων 
από τον Άραχθο μέσα στο καλοκαίρι 
του 2016 και, στη συνέχεια, τους κα-
τάλληλους ελέγχους, προκειμένου να 
προσδιοριστεί εάν τα τμήματα αυτά 
είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιη-
θούν στην αναστήλωση. Στο ίδιο διά-
στημα προβλέπεται η πραγματοποίηση 
της ενίσχυσης της θεμελίωσης του Γε-
φυριού. Αν αυτά επιτευχθούν μέσα στο 
καλοκαίρι αυτό και με την προϋπόθεση 
της οριστικής επίλυσης του προβλήμα-
τος της χρηματοδότησης, είναι δυνατόν 
η αναστήλωση του γεφυριού να επιτευ-
χθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2017.
 Με τη συμβολή του Ε.Μ.Π. ουσιαστικά 
ολοκληρώθηκε όλο το βασικό κομμάτι 
μελετών και αποφάσεων για την έναρ-
ξη του έργου. Ό,τι απομένει θα ενταχθεί 
στην κατασκευή του Γεφυριού χωρίς να 
είναι αναγκαία κάποια άλλη ενδιάμεση 
μελετητική φάση. 

«Ξαναζωντανεύει» 
το Γεφύρι της 
Πλάκας
Το πανέμορφο 
μονότοξο Γεφύρι 
της Πλάκας στην 
Ήπειρο κατέρρευσε 
το Φεβρουάριο 
του 2015.  
Η Πολυτεχνειακή 
κοινότητα 
μοιράστηκε με όλους 
τους πολίτες 
της χώρας το 
αίσθημα απώλειας.

Η αναστήλωση 
του 
γεφυριού θα 
ολοκληρωθεί 
το καλοκαίρι 
του 2017

Η βιομηχανική κληρονομιά 
στην Έλλάδα, μια αναδρομή 
των τελευταίων 35 χρόνων 
(1980-2015), ήταν το αντικεί-
μενο μεγάλης έκθεσης του ΈΜΠ 
που έγινε το Μάρτιο σε ένα από 
τα εμβληματικά βιομηχανικά 
μνημεία της ΔΈΗ, τον Ατμοηλε-
κτρικό Σταθμό Νέου Φαλήρου. 
Ο σταθμός αυτός έχει χαρακτη-
ρισθεί ιστορικό διατηρητέο μνη-
μείο από το 1986 και η Δημόσια 
Έπιχείρηση Ηλεκτρισμού «άνοι-
ξε ειδικά για τον  σκοπό αυτό.
Το θέμα της έκθεσης ήταν τα 
παλιά ιστορικά δημιουργήματα 
–εργοστάσια, μηχανές, δίκτυα, 
υποδομές–, σημερινά κατά-
λοιπα της βιομηχανίας, πυκνά 
στις πόλεις και διάσπαρτα στην 
ύπαιθρο, τα οποία μαρτυρούν 
μια εποχή που στην Έλλάδα άρ-
χισε κάπου στα μέσα του 19ου 
αιώνα και ολοκλήρωσε έναν με-
γάλο κύκλο με την αποβιομηχά-
νιση του τέλους του 20ού αιώ-
να. Αυτός ο μνημειακός πλούτος 
αποκαλύφθηκε στη διάρκεια 
της έκθεσης και παρουσιάστηκε 
στο κοινό. Ανάμεσά του, οι έρευ-
νες και οι δράσεις πρωτοπόρων 
μελετητών από τις αρχές της δε-
καετίας του 1980 και μετά, που 
διεύρυναν τις γνώσεις μας για 
τη νεότερη ιστορία του υλικού 
πολιτισμού μας.ΈΚ
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