ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 25.02.2013

ΘΕΜΑ 2ο: Σύνταξη γνώμης προς το Υπουργείο ΠΑΙΘΠΑ σχετικά με τη σύσταση Σχολών στο
ΕΜΠ
Το Συμβούλιο του Ιδρύματος μετά από διεξοδική συζήτηση και λαμβάνοντας
λαμβάνοντας υπόψη:

α)

την παρούσα συγκυρία, κατά την οποία το ΕΜΠ θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις
στην εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου που συνεπάγεται πολλαπλές αλλαγές σε επίπεδο
διοίκησης και οργάνωσης του Ιδρύματος,
β) την από 27-12-2012 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ, θέμα 38ο (Συν.1),
γ) το με αριθ. γεν. πρωτ. Ε.Μ.Π.: 3345/11-02-2013 έγγραφο του Αναπληρωτή Προέδρου του
Συμβουλίου Ιδρύματος Καθηγητή κ. Σ. Αργυρού προς τον Πρύτανη κ. Σ.Ε. Σιμόπουλο (Συν.2),
δ) το με αριθ. γεν. πρωτ. Ε.Μ.Π.: 3540/12-02-2013 έγγραφο του Πρύτανη κ. Σ.Ε. Σιμόπουλου προς
τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ιδρύματος Καθηγητή κ. Μ. Τριανταφύλλου (Συν. 3),
ε) τη σημαντική απόκλιση του προτεινόμενου σχεδίου συγκρότησης από τα διεθνώς ισχύοντα ως
προς τη δομή και οργανωτική συγκρότηση ανώτατων τεχνολογικών
τεχνολογικών ιδρυμάτων,
στ) την εκ του Άρθρου 5 του Ν. 4009 απορρέουσα υποχρέωση διαμόρφωσης του Οργανισμού του
Ιδρύματος, «ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της
Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο»,
θεωρεί ότι η προτεινόμενη δομή για το ΕΜΠ, αποτελεί μία προσωρινή λύση, καθώς δεν είναι άμεσα
εφικτή μία σοβαρή μελέτη, διαβούλευση και εφαρμογή ενός ορθολογικού σχεδίου συγκρότησης των
Σχολών και Τμημάτων του ΕΜΠ.
Με βάση το σκεπτικό αυτό και σε απάντηση του με αριθ.πρωτ. 1222/6-02-2013 εγγράφου του
Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ κ. Κ. Αρβανιτόπουλου με θέμα: «Υποβολή ερωτήματος για διατύπωση γνώμης
σχετικά με το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», το
Συμβούλιο ΕΜΠ, κατά πλειοψηφία, διατυπώνει την καταρχάς θετική γνώμη του στο ερώτημα του
Υπουργού για τη δημιουργία των 9 μονοτμηματικών Σχολών.
Επιθυμεί επίσης να δηλώσει ότι:
(i)

θεωρεί στόχο πρώτης προτεραιότητας την αναδιάρθρωση των Σχολών του ΕΜΠ στο πρότυπο
ευρωπαϊκών και διεθνών τεχνολογικών ιδρυμάτων κύρους, ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο
δυνατό βαθμό συνέργειες μεταξύ συμπληρωματικών γνωστικών αντικειμένων, τόσο σε
εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.
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(ii) θα συμβάλλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή, σε συνεργασία με
με τον Πρύτανη και τη
Σύγκλητο, κατά την σύνταξη του Οργανισμού του Ιδρύματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ι.

Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΤ
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