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Θέμα: Υποβολή Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σας υποβάλλουμε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ίδρυσης ΝΠΙΔ για τη διαχείριση της περιουσίας
και των κονδυλίων έρευνας του ΕΜΠ, που προβλέπεται να λειτουργεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο
του Ιδρύματος, το οποίο κατέχει την μία (1) ονομαστική και μη μεταβιβάσιμη μετοχή (Άρθρο 58
Ν.4009/11). Το σχέδιο ΠΔ συνοδεύεται και από εισηγητική έκθεση.
Η δημιουργία του ΝΠΙΔ, λόγω της φιλοσοφίας, της δομής και των σημαντικών διαχειριστικών
πλεονεκτημάτων του, αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στους εξής στρατηγικούς στόχους:
 τη διευκόλυνση της ταχείας ανάπτυξης ερευνητικών συνεργειών στο Ίδρυμα,
 τη δημιουργία κρίσιμης μάζας ερευνητών για την αποτελεσματικότερη θεραπεία
πρωτοποριακών περιοχών τεχνολογίας,
 την επακόλουθη ενίσχυση της διεθνούς προβολής του Ιδρύματος,
 την οικονομική ενίσχυση του ΕΜΠ,
 την προσέλκυση χορηγιών,
 τη διεύρυνση του θεσμού των υποτροφιών σε προ- και μετα-πτυχιακό επίπεδο.
Η προτεινόμενη δομή προβλέπει τη συγκρότηση και σταδιακή ανάπτυξη διακριτών ερευνητικών
ινστιτούτων που θα δραστηριοποιούνται σε περιοχές προηγμένης έρευνας και τεχνολογιών αιχμής,
στα πρότυπα του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού
Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ, καθώς και άλλων
επιτυχημένων ερευνητικών φορέων της χώρας. Δομές με χρηματοδότηση από το δημόσιο
προϋπολογισμό, καθώς και ο ΕΛΚΕ, διατηρούνται εκτός ΝΠΙΔ, ενώ νέες δομές και δραστηριότητες με
οικονομικό περιεχόμενο πέραν του δημοσίου, όπως οι εκδοτικές ή οι χορηγίες εντάσσονται σε αυτό.
Στο σχέδιο ΠΔ προβλέπεται η αρχική ίδρυση των εξής ινστιτούτων: (α) Ινστιτούτο Συστημάτων
Επικοινωνιών και Υπολογιστών (πρόκειται για το υπάρχον ΕΠΙΣΕΥ το οποίο εκ του νόμου 4009/2011
εντάσσεται στο ΝΠΙΔ και παράλληλα διευρύνεται ως προς τη συμμετοχή σε αυτό), (β) Ινστιτούτο
Νανοτεχνολογίας και Υλικών, (γ) Ινστιτούτο Εμβιομηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και (δ)
Ινστιτούτο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κατασκευών. Τα ινστιτούτα αυτά καλύπτουν τους
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κυριότερους ερευνητικούς τομείς αιχμής σήμερα, οι οποίοι ήδη θεραπεύονται σε Σχολές του ΕΜΠ,
χωρίς όμως να αναπτύσσονται ικανοποιητικά οι αναγκαίες διατμηματικές και διεπιστημονικές
συνέργειες, και χωρίς να διευκολύνεται η διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους. Στο
σχέδιο ΠΔ προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ίδρυσης νέων Ινστιτούτων, ή/και η κατάργηση όποιων
κρίνεται ότι ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους, έτσι ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη ευελιξία για
συμμετοχή της πολυτεχνειακής κοινότητας στην έρευνα σε πρωτοποριακούς τομείς.
Το ΕΜΠ ιστορικά έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας. Με τα προτεινόμενα
Ινστιτούτα αναμένεται ότι ο ρόλος αυτός θα ενισχυθεί, διευκολύνοντας την αξιοποίηση της έρευνας
που διεξάγεται στο Ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων σε τεχνολογίες αιχμής.
Παράλληλα, προσδοκούμε στην προσέλκυση νέων αξιόλογων ερευνητών στα Ινστιτούτα, ενώ και οι
ίδιες οι νεοφυείς επιχειρήσεις, απασχολώντας αποφοίτους του ΕΜΠ, αναμένεται ότι θα συμβάλλουν
στην ανάσχεση της μετανάστευσης στο εξωτερικό υψηλού επιπέδου μηχανικών.
Μέσω των προσόδων από τη διαχείριση της περιουσίας του, των χορηγιών που θα προσελκύσει,
των εσόδων από ευρεσιτεχνίες και συμμετοχές, των διαθεσίμων του, κ.ά., το ΝΠΙΔ θα συμμετέχει
ενεργά στην ανάπτυξη του ΕΜΠ με τη διαχείριση και διάθεση κονδυλίων για την κάλυψη δαπανών
που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών
έργων κ.ά., με τη διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων από το ΕΜΠ
υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, με παροχή υποτροφιών, κ.λπ.
Το σχέδιο ΠΔ που σας αποστέλλουμε έτυχε νομικής επεξεργασίας και ετέθη υπόψη τόσο των
Πρυτανικών Αρχών του ΕΜΠ, όσο και της κοινότητας του Ιδρύματος με δημόσια διαβούλευση η
οποία ξεκίνησε την 5η Μαρτίου 2015. Παρελήφθη από το Συμβούλιο του ΕΜΠ κατά τη 2η/2015
Συνεδρίασή του (30η Μαρτίου 2015), ενώ αποφασίσθηκε να αποσταλεί στο Υπουργείο σας, σύμφωνα
με την επιταγή του νόμου, κατά τη 8η/2015 Συνεδρίαση του Συμβουλίου (22α Δεκεμβρίου του 2015).
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, και παραμένουμε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που
απαιτηθεί οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
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