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0. Εισαγωγή
Με την ολοκλήρωση της κανονικής θητείας του στις 31/08/2016, το Συμβούλιο Ιδρύματος (ΣΙ) του
ΕΜΠ δημοσιοποιεί την Έκθεση Πεπραγμένων του.
Ο θεσμός των ΣΙ θεσπίσθηκε με τον Νόμο 4009/11. Οι αρμοδιότητες του ΣΙ είναι στρατηγικού και
εποπτικού χαρακτήρα, και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής και
τον προγραμματικό σχεδιασμό (μετά από εισήγηση του Πρύτανη και της Συγκλήτου), τη σύνδεση με
την κοινωνία, πρωτοβουλίες εξωστρέφειας, τον έλεγχο καλής λειτουργίας του Ιδρύματος σύμφωνα με
τον Οργανισμό του, καθώς και των οικονομικών του. Ο θεσμός, όπως περιγράφεται από το νόμο, είναι
ανάλογος με τα πρότυπα που ισχύουν στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.
Ειδικότερα, όπως και στα ιδρύματα του εξωτερικού, η γενική εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας
του Πανεπιστημίου από το ΣΙ έχουν ως σκοπό τη διαφάνεια της αυτόνομης λειτουργίας του, την
ταχύτερη λήψη αποφάσεων, και τον μακροχρόνιο στρατηγικό προγραμματισμό.
Το ΣΙ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, αποτελεί ένα από τα τρία ανώτατα όργανα διοίκησης
του Ιδρύματος. Επομένως, η λειτουργία του και η πραγμάτωση του ρόλου του προϋποθέτει την
ύπαρξη κλίματος συνεργασίας, ώστε, από κοινού με τα δύο άλλα όργανα, την Πρυτανεία και τη
Σύγκλητο, να τίθενται οι στρατηγικοί στόχοι για το Ίδρυμα και να καταστρώνεται σχέδιο για την
επίτευξή τους.
Το ΣΙ ΕΜΠ θεωρεί ότι το Πολυτεχνείο, το πρώτο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας, βρίσκεται σήμερα σε
κρίσιμη καμπή. Το ΕΜΠ, όπως πάντα, προσελκύει εξαιρετικούς φοιτητές, και υψηλής ποιότητας
καθηγητικό προσωπικό. Οι απόφοιτοί του διακρίνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Υπάρχουν όμως και πολλά προβλήματα. Το ΕΜΠ δεν έχει συζητήσει και καταλήξει στο χαρακτήρα
που πρέπει να έχει και στη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει. Με την οικονομική κρίση και τη
δραστικά μειωμένη, σε σχέση με το παρελθόν, κρατική χρηματοδότηση, δύσκολα καλύπτονται οι
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες, ο εργαστηριακός εξοπλισμός παλαιώνεται χωρίς δυνατότητες
αντικατάστασης, ενώ η κτηριακή και εργαστηριακή υποδομή δεν συντηρείται σωστά και δεν επαρκεί
για να καλύψει τον αυξημένο αριθμό σπουδαστών. Καθηγητές του καταφεύγουν προσωρινά ή μόνιμα
στο εξωτερικό, προς ανεύρεση καλύτερου ακαδημαϊκού κλίματος και κάλυψη των οικονομικών
υποχρεώσεών τους, που δεν αντιμετωπίζονται πλέον με τις δραστικά μειωμένες αποδοχές τους.
Επίσης, ο περιβάλλων χώρος δεν αντιστοιχεί με αυτούς ομοειδών ιδρυμάτων του εξωτερικού, και δεν
δημιουργεί αίσθημα κοινότητας στους σπουδαστές και το προσωπικό.
Από την πρώτη στιγμή, το ΣΙ επικεντρώθηκε στη δημιουργία προϋποθέσεων για τον περιορισμό ή και
την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών –προτείνοντας σχετικές δράσεις–, και στη χάραξη των
κατευθύνσεων που θα πρέπει να ακολουθεί το ΕΜΠ, ώστε να διατηρεί και να ενισχύει τη θέση του ως
κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος της χώρας. Προς την κατεύθυνση αυτή το ΕΜΠ πρέπει να
παρακολουθεί και να καλλιεργεί τις τεχνολογίες αιχμής, αυξάνοντας ταυτόχρονα την εξωστρέφειά
του και τη διεθνή του προβολή (δες μήνυμα Προέδρου ΣΙ με την ευκαιρία της ανάληψης των
καθηκόντων του Παράρτημα Ι).

1. Συγκρότηση και σύνθεση
Οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του πρώτου ΣΙ ΕΜΠ διεξήχθησαν την 10η
Δεκεμβρίου 2012 και εξελέγησαν οι:
 Σπυρίδων Αργυρός, καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών,
 Γρηγόριος Γρηγορόπουλος, καθηγητής Σχολής Ναυπηγών Μηχανικών
 Δανάη Διακουλάκη, καθηγήτρια Σχολής Χημικών Μηχανικών,
 Νικόλαος Μαρμαράς, καθηγητής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών,
 Ευάγγελος Παπαδόπουλος, καθηγητής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών,
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 Αλέξανδρος Σοφιανός, καθηγητής Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
 Δημήτριος Τσαμπούλας1, καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
 Κίμων Χατζημπίρος, καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Στις 7 & 8 Ιανουαρίου 2013, τα εσωτερικά μέλη του ΣΙ ΕΜΠ συνεδρίασαν και προέβησαν στην
ανακήρυξη των υποψηφίων εξωτερικών μελών του Συμβουλίου. Εκδήλωσαν ενδιαφέρον συνολικά
σαράντα (40) σημαντικοί επιστήμονες διεθνούς απήχησης και εξαιρετικών προσόντων, που είχαν να
επιδείξουν ιδιαίτερα πλούσιο και πολυδιάστατο έργο, τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον
επαγγελματικό χώρο, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν απόφοιτοι του ΕΜΠ. Μετά από μελέτη
των στοιχείων που κατέθεσαν οι υποψήφιοι και εκτενή συζήτηση, εκλέχθηκαν:
Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου ΕΜΠ:


Μιχάλης Τριανταφύλλου, καθηγητής Massachusetts Institute of Technology, William I. Koch
Professor of Marine Technology, Professor of Mechanical and Ocean Engineering, Director of
the Center for Ocean Engineering,

και ως εξωτερικά μέλη οι:


Roger Frank, καθηγητής École Nationale des Ponts et Chaussées,



Ιγνάτιος Αντωνιάδης, καθηγητής École Polytechnique και Senior Staff Member του CERN,



Αντώνιος Εφραιμίδης, καθηγητής University of Maryland; Distinguished University Professor
and Cynthia Kim Eminent Professor of Information Technology,



Μιχάλης Σιδερής, καθηγητής University of Calgary, President of the International Union of
Geodesy and Geophysics, Professor of Geomatics Engineering,



Ιωάννης Τσιώμης, ομότιμος καθηγητής École National Supérieure d’ Architecture και
Διευθυντής Σπουδών του Université Paris VIII.

Η 15η θέση του ΣΙ, που όπως προβλέπεται από τον Νόμο καταλαμβάνεται από σπουδαστή του
Ιδρύματος, παρέμεινε κενή, καθώς, αν και στη σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
κατατέθηκαν δύο (2) υποψηφιότητες, δεν πραγματοποιήθηκε από τον τότε Πρύτανη ψηφοφορία
μεταξύ των σπουδαστών, παρά την κατ’ επανάληψη προτροπή του ΣΙ. Για το γεγονός αυτό, τα μέλη
του ΣΙ εξέφρασαν και συνεχίζουν να εκφράζουν τη λύπη τους.
Σε συνεδρίαση του ΣΙ του ΕΜΠ (18/1/2013), εκλέχθηκε ομόφωνα στη θέση του Αναπληρωτή
Προέδρου του Συμβουλίου ο καθηγητής κ. Σπύρος Αργυρός.
Το ΣI του ΕΜΠ ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του, με την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του
υπουργού Παιδείας της 1ης Φεβρουαρίου 2013, ΦΕΚ 37.
Κατά την πρώτη συνεδρίασή του, το ΣΙ ΕΜΠ συγκρότησε τις παρακάτω επτά θεματικές Επιτροπές για
τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων λειτουργίας και στρατηγικής ανάπτυξης του Ιδρύματος
(http://si.ntua.gr/committees.html):








Στρατηγικής ανάπτυξης
Δημιουργικών ιδεών
Ενημέρωσης επί ακαδημαϊκών θεμάτων και φοιτητικής μέριμνας
Οικονομικών και διαχείρισης πόρων
Παρακολούθησης της πορείας σύστασης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού
Αναζήτησης χορηγιών
Επικοινωνίας.



Ο καθηγητής Δημ. Τσαμπούλας απεβίωσε τον Δεκέμβριο 2014. Σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011 η θέση του
στο ΣΙ παραμένει κενή, καθώς δεν προβλέπεται αναπλήρωση των εκλιπόντων ή παραιτούμενων μελών εφόσον
παραμένουν σ’ αυτό τουλάχιστον 8 μέλη.
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2. Πεπραγμένα
Το ΣΙ ΕΜΠ πραγματοποίησε συνολικά τριάντα πέντε (35) συνεδριάσεις ασχολούμενο με θέματα της
αρμοδιότητάς του, με την παρουσία του εκάστοτε Πρύτανη, και, όταν τα θέματα το απαιτούσαν, με
την παρουσία των αρμοδίων Αντιπρυτάνεων ή Αναπληρωτών Πρύτανη. Από τις συνεδριάσεις αυτές
έξι (6) πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία όλων των μελών στην Αθήνα, ενώ οι υπόλοιπες
έγιναν με τηλεδιάσκεψη. Στο Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνεται πίνακας με τις ημερομηνίες και τα θέματα
των συνεδριάσεων του ΣΙ ΕΜΠ. Επίσης, στη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του ΣΙ
πραγματοποίησαν συνεργασίες για την προετοιμασία των θεμάτων που απασχόλησαν τις
συνεδριάσεις και τις επιτροπές του.
Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία όλων των μελών στην
Αθήνα, οργανώθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους οργάνων, φορέων και διοικητικών μονάδων του
ΕΜΠ. Συγκεκριμένα:




Στις 14/6/2013, με εκπροσώπους της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (περιλαμβάνει τη
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, το Γραφείο Διασύνδεσης, και την Πρακτική
Άσκηση), της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, του Ερευνητικού
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και της
Εταιρίας Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας ΕΜΠ (Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο
Λαυρίου),
Στις 18/10/2013, με τους Κοσμήτορες των Σχολών.

Και οι δύο συναντήσεις είχαν στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των μελών του ΣΙ για την κατάσταση
και τους μελλοντικούς σχεδιασμούς των υπευθύνων των ακαδημαϊκών και λοιπών μονάδων του
Ιδρύματος.
Οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων του ΣΙ ΕΜΠ –που περιλαμβάνουν και την ημερήσια διάταξη–,
καθώς και οι αποφάσεις που ελήφθησαν σ’ αυτές, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΣΙ
(http://si.ntua.gr/meetings.html). Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν το ΣΙ στο διάστημα της θητείας
του προκύπτουν από τις αρμοδιότητές του και μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω ενότητες.

2.1. Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός
Ήδη, από τη συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου 2013, το ΣΙ έθεσε στον τότε Πρύτανη (που σύμφωνα με τον
νόμο έχει την ευθύνη σχετικής εισήγησης), την ανάγκη να προχωρήσει η σύνταξη του Οργανισμού και
Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΜΠ, καθώς τα δύο αυτά κανονιστικά κείμενα θέτουν τις βάσεις για την
ομαλή λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό και τη δυναμική ανάπτυξη του Ιδρύματος. Όντως, η έκδοση
του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΜΠ αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση
πολλαπλών διατάξεων του θεσμικού πλαισίου που αφορούν βασικές λειτουργίες των ΑΕΙ, όπως
ενδεικτικά: σύσταση Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας και Γραφείου Συνηγόρου του φοιτητή, θέματα
σχετικά με τις εξελίξεις και την αξιολόγηση των καθηγητών (σύνθεση επιτροπών, χρονικές δεσμεύσεις,
κ.λπ.), θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Το χρονοδιάγραμμα που έθεσαν οι τότε Πρυτανικές αρχές δεν τηρήθηκε λόγω της κρίσης που
ακολούθησε την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων. Παρ’ όλα
αυτά, απεστάλη στο Υπουργείο περίγραμμα του Οργανισμού με ανεπτυγμένα ορισμένα μόνο
κεφάλαια, δίχως όμως την έγκριση του ΣΙ.
Το ΣΙ παρακολούθησε από την αρχή την όλη διαδικασία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας
μεταξύ των οργάνων που εμπλέκονται στη σύνταξή του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,
έτσι ώστε να διαμορφωθεί μία συγκλίνουσα αντίληψη για το κανονιστικό πλαίσιο του ΕΜΠ, και
δήλωσε τη διάθεσή του να συνδράμει με κάθε πρόσφορο μέσο για την ταχύτερη και βέλτιστη
επίτευξη του τελικού αποτελέσματος. Κατά τη διαδικασία αυτή, το ΣΙ διαμόρφωσε ένα σύνολο
βασικών αρχών και επεξεργάσθηκε επιμέρους θέσεις.
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Μεταξύ των θεμάτων που επεξεργάστηκε το ΣΙ ήταν η διάρθρωση των σπουδών και η ισοτιμία του
διπλώματος των Μηχανικών του ΕΜΠ με το δίπλωμα του 2ου κύκλου σπουδών διεθνώς (Master’s). Στο
Παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζεται η σχετική με το θέμα εισήγηση, η οποία περιγράφει τη διεθνή
κατάσταση, τα προβλήματα που προκύπτουν για τους αποφοίτους του ΕΜΠ από την υπάρχουσα
κατάσταση, και τρεις εναλλακτικές λύσεις για την επίλυσή τους.

2.2. Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Το ΣΙ επεδίωξε από την αρχή τη δημιουργία ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) για τη
διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του ΕΜΠ, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη
του νόμου (Άρθρο 58 Ν.4009/11). Το ΝΠΙΔ αποτελεί έναν φορέα που ανήκει εξ ολοκλήρου στο
Ίδρυμα (μία μετοχή μη μεταβιβάσιμη), απαλλαγμένο από το ασφυκτικό κανονιστικό πλαίσιο του
δημόσιου λογιστικού. Πεποίθηση του ΣΙ ήταν ότι το ΝΠΙΔ μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις
σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες που εκτελούνται στο Ίδρυμα, να αξιοποιήσει πλήρως τα
περιουσιακά του στοιχεία, και με τον τρόπο αυτό, να δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση στο ΕΜΠ.
Ταυτόχρονα, αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του θεσμού των χορηγιών.
Το ΣΙ στη συνεδρίασή του στις 16 Ιουλίου 2013, αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης
σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για τη σύσταση του ΝΠΙΔ. Η αρμόδια Επιτροπή του ΣΙ
προχώρησε στη μελέτη και υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών, σε συνεχή επαφή και συνεννόηση
με τους υπευθύνους των μονάδων του ΕΜΠ οι οποίες εκ του Νόμου εντάσσονται στο ΝΠΙΔ.
Με την ολοκλήρωση του σχεδίου ΠΔ, το ΣΙ έθεσε το σχέδιο σε διαβούλευση μεταξύ των μελών της
Πολυτεχνειακής κοινότητας. Στις 19/1/2016 το τελικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ίδρυσης ΝΠΙΔ
για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του ΕΜΠ απεστάλη στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.
Το προτεινόμενο σχέδιο και η συνοδευτική εισηγητική έκθεση περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV.
Βασικά στοιχεία της δομής του ΝΠΙΔ αποτελούν (i) η συγκρότηση και σταδιακή ανάπτυξη διακριτών
ερευνητικών ινστιτούτων που θα δραστηριοποιούνται σε περιοχές έρευνας και τομείς τεχνολογιών
αιχμής, και (ii) οργανωτικές οντότητες για δραστηριότητες με οικονομικό περιεχόμενο πέραν του
δημοσίου, όπως οι εκδόσεις ή η υποδοχή και διαχείριση χορηγιών.
Προβλέπεται αρχικά η 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 διευρύνεται με συμμετοχές πέραν της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών), (β) Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας και Υλικών, (γ) Ινστιτούτο Εμβιομηχανικής και
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, και (δ) Ινστιτούτο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κατασκευών. Τα ινστιτούτα
αυτά καλύπτουν τους κυριότερους ερευνητικούς τομείς αιχμής σήμερα, οι οποίοι ήδη θεραπεύονται
σε Σχολές του ΕΜΠ, χωρίς όμως να αναπτύσσονται ικανοποιητικά οι αναγκαίες 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, αλλά και
της συνεργασίας με ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Παράλληλα, προσδοκάται η προσέλκυση νέων
αξιόλογων ερευνητών στα Ινστιτούτα, ενώ αναμένεται ότι και οι ίδιες οι νεοφυείς επιχειρήσεις,
απασχολώντας αποφοίτους του ΕΜΠ, θα συμβάλλουν στην ανάσχεση της μετανάστευσης στο
εξωτερικό μηχανικών υψηλού επιπέδου.
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
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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,
με τη διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων από το ΕΜΠ υπηρεσιών
φοιτητικής μέριμνας, με παροχή υποτροφιών, κ.ά.
Το ΣΙ θεωρεί ότι η ανάπτυξη των ερευνητικών ινστιτούτων, σε σύγκριση με μια αναδιάρθρωση των
Σχολών, αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για την ταχεία ανάπτυξη συνεργειών, τη διεθνή προβολή του
ΕΜΠ και τη δημιουργία κρίσιμης μάζας για την αποτελεσματικότερη θεραπεία πρωτοποριακών
περιοχών, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντικά διαχειριστικά πλεονεκτήματα.

2.3. Εκλογές μονομελών οργάνων
Το ΣΙ συνεισέφερε στην ομαλή διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη κοσμητόρων, και στην εκλογή
πρύτανη. Ειδικότερα, το ΣΙ είχε την ευθύνη διεξαγωγής των πρυτανικών εκλογών που
πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 11 Ιουλίου 2014, πριν τη λήξη της θητείας του τότε Πρύτανη, οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν με άρτιο τρόπο τηρώντας απόλυτα τις προβλεπόμενες εκ του νόμου
διαδικασίες.
Κατά τη συνεδρίασή του στις 29/3/2014, το ΣΙ κατέστρωσε χρονοδιάγραμμα των σταδίων των
απαιτούμενων διαδικασιών, και προχώρησε σε προδημοσίευση διεθνούς πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε χωρίς παρέκκλιση. Συγκεκριμένα:









Στις 2/6/2014 πραγματοποιήθηκε η δημοσίευση διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και άρχισε η υποβολή υποψηφιοτήτων, η οποία έληξε στις 16/6/2014.
Εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη ΕΜΠ έξι (6) καθηγητές του Ιδρύματος και
ένας από ίδρυμα των ΗΠΑ.
Στις 18/6/2014 έγινε παρουσίαση στο ΣΙ των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Διεξαγωγής
Εκλογών, και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων.
Στις 26/6/2014 τα μέλη του ΣΙ πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με τους υποψηφίους (ένας
μόνο υποψήφιος αρνήθηκε να παραστεί).
Στις 27/6/2014 το ΣΙ επέλεξε τρεις υποψηφίους προς εκλογή από το εκλεκτορικό σώμα των
καθηγητών του ΕΜΠ.
Στις 8/7/2014 πραγματοποιήθηκε δημοσία ακρόαση των τριών υποψηφίων. Η ακρόαση
ξεκίνησε το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΜΠ, διακόπηκε όμως οριστικά μετά από
συνεχείς διακοπές ομάδας φοιτητών που έκαναν τη συζήτηση αδύνατη. Κατόπιν τούτου
συνεχίστηκε το απόγευμα μέσω διαδικτύου, κατά την οποία τα μέλη της πολυτεχνειακής
κοινότητας είχαν τη δυνατότητα υποβολής γραπτών ερωτήσεων στους υποψηφίους.
Στις 10/6/2014 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές ηλεκτρονικά, και δεδομένου ότι ουδείς εκ των
τριών υποψηφίων συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, επαναλήφθηκαν την επομένη,
μεταξύ των δύο επικρατέστερων. Στις εκλογές συμμετείχε το 88% (462/524) του συνόλου των
εκλεκτόρων.

Στις 28/9/2015 κοινοποιήθηκε στο ΣΙ η με αριθμό 2948/2015 απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία προέβλεπε την επανάληψη της διαδικασίας. Η απόφαση αυτή προκλήθηκε
μετά από αίτηση ακυρώσεως της εκλογής Πρύτανη ΕΜΠ που υπέβαλε η υποψήφια για τη θέση καθ. Α.
Μοροπούλου. Συγκεκριμένα, το ΣτΕ έκανε αποδεκτή την αιτίαση σύμφωνα με την οποία η
συνεδρίαση του ΣΙ της 27ης/6/2014, κατά την οποία επελέγησαν οι υποψήφιοι προς εκλογή Πρύτανη
ΕΜΠ, έπρεπε “να κριθεί ως μη νόμιμη διότι δεν εκλήθη σε αυτήν ο νόμιμος αναπληρωτής του τότε
Πρύτανη του ΕΜΠ για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του”. Κατόπιν τούτου, η εκλογή
Πρύτανη ΕΜΠ επαναλήφθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣτΕ. Έτσι:


Στις 5/10/2015 το ΣΙ επανέλαβε την επιλογή των τριών υποψηφίων προς εκλογή από το
εκλεκτορικό σώμα των καθηγητών του ΕΜΠ.
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Στις 12/10/2015 πραγματοποιήθηκε δημοσία ακρόαση των τριών υποψηφίων, μέσω
διαδικτύου, κατά την οποία τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας είχαν τη δυνατότητα
υποβολής γραπτών ερωτήσεων στους υποψηφίους.
Στις 13/10/2015 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές ηλεκτρονικά, κατά τις οποίες ο ένας εκ των
υποψηφίων συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία. Στις εκλογές συμμετείχε το 69%
(353/511) του συνόλου των εκλεκτόρων.

Το ΣΙ, επίσης, κατά τις συνεδριάσεις της 13ης/2/2013 και 25ης/2/2013 ενέκρινε, μετά από εξέταση των
βιογραφικών και συζήτηση μαζί τους, τις προτάσεις του τότε Πρύτανη για Αναπληρωτές Πρύτανη
ΕΜΠ. Αντίστοιχη διαδικασία επαναλήφθηκε στις συνεδριάσεις της 4ης/9/2014, 23ης/11/2014 και
8ης/1/2016 κατά τις οποίες εγκρίθηκαν οι προτάσεις του νεοεκλεγέντος Πρύτανη.
Τέλος, το ΣΙ κατά τη συνεδρίαση της 18ης/9/2014 ενέκρινε τους υποψήφιους Κοσμήτορες της Σχολής
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ενώ κατά τη συνεδρίαση της 4ης/9/2014 τους υποψήφιους
Κοσμήτορες της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

2.4. Χορηγίες
Σε μια περίοδο δραστικών περικοπών της κρατικής επιχορήγησης λόγω της οικονομικής κρίσης, η
ενίσχυση του Ιδρύματος μέσω χορηγιών αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Το ΕΜΠ έχει πολλούς
αποφοίτους που είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν, ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται εκτός Ελλάδος.
Όμως, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την υποδοχή και διαχείριση των χορηγιών είναι
απαρχαιωμένο και μη ανταποκρινόμενο στις σημερινές ανάγκες και δυνατότητες. Επιπλέον,
απαιτούνται διακρατικές συμφωνίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αφορολόγητο στη χώρα
προέλευσης των εκτός Ελλάδας χορηγιών. Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, το ΣΙ κινήθηκε
προς δύο κατευθύνσεις: (i) προδιέγραψε ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο υποδοχής και διαχείρισης
των χορηγιών στο σχέδιο ΠΔ ίδρυσης ΝΠΙΔ για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων
έρευνας του ΕΜΠ, και (ii) πραγματοποίησε επαφές του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του ΣΙ
με τους Υπουργούς Παιδείας και Εξωτερικών, για την προώθηση της σύναψης διακρατικών
συμφωνιών. Δυστυχώς, και οι δύο προσπάθειες δεν ευοδώθηκαν –τουλάχιστον μέχρι στιγμής–.
Επιπλέον, κατά την διάρκεια επαφών με εν δυνάμει θεσμικούς και ιδιώτες μεγάλους χορηγούς
(Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος,
Dr. Ulrich Rohde) τονίσθηκε εκ μέρους τους ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε χορηγίες είναι
η ύπαρξη στρατηγικού σχεδίου που να περιγράφει τους τρόπους απορρόφησής τους. Τέτοιο
στρατηγικό σχέδιο δεν έχει υπάρξει ακόμη στο ΕΜΠ.

2.5. Ανασυγκρότηση της ΜΟΔΙΠ
Το ΣΙ, μετά από διαβούλευση με τους Κοσμήτορες των Σχολών, συγκρότησε εκ νέου τη Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος.
Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του οργάνου αυτού για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας τόσο
των σπουδών που προσφέρονται από το ΕΜΠ, όσο και της λειτουργίας του, κατεβλήθη προσπάθεια
ώστε τα μέλη που το συγκροτούν να είναι καθηγητές που διαθέτουν κύρος και σχετική εμπειρία, από
το σύνολο των Σχολών, και με θέληση να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή.

2.6. Έλεγχος των οικονομικών του Ιδρύματος
Με δεδομένες τις ασφυκτικές συνθήκες που επέβαλε η δραστική περικοπή της δημόσιας
χρηματοδότησης και η απομείωση των λοιπών πηγών εσόδων για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
του Ιδρύματος, το ΣΙ, προχώρησε στην ταχύτερη δυνατή έγκριση των προϋπολογισμών και των
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σχετικών τροποποιήσεων που κατέθεταν οι πρυτανικές αρχές, με κατά περίπτωση περιορισμένες
παρεμβάσεις.
Οι προϋπολογισμοί χαρακτηρίσθηκαν από το ΣΙ ως «έκτακτης ανάγκης» και συνοδεύτηκαν με την
υποσημείωση ότι η συνεπαγόμενη υποχρηματοδότηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών θέτει εν αμφιβόλω
τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχομένων σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν ήταν εφικτή η
αναδιάρθρωση των προϋπολογισμών προς μία αναπτυξιακή κατεύθυνση.
Το ΣΙ πάντα υπογράμμιζε την ανάγκη αναζήτησης τρόπων μείωσης πάγιων δαπανών, όπως τα
τηλεφωνικά τέλη, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, κ.ά., και διαπίστωσε ότι οι σχετικές
προσπάθειες των πρυτανικών αρχών αρχίζουν πλέον να αποδίδουν. Εκκρεμεί η αναζήτηση
πρόσθετων πόρων που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρθηκαν στην
Ενότητα 2.4 (χορηγίες).
Επίσης, το ΣΙ διατύπωνε την ανάγκη ενιαίας και εύληπτης παρουσίασης όλων των πηγών εσόδων του
Ιδρύματος, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) που διατίθενται σε αυτό.

2.7. Λοιπές δράσεις


Το ΣΙ συμμετείχε σε ημερίδες και δράσεις για την καινοτομία, και ενίσχυσε προσπάθειες
ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο ΕΜΠ.



Ήλθε σε επαφή με φορείς όπως ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, με σκοπό την αναζήτηση τρόπων οικονομικής ενίσχυσης της αριστείας στο
ΕΜΠ και της στήριξης της προσπάθειας του δυναμικού του για εξωστρέφεια και καινοτομία.



Μέλη του ΣΙ συνάντησαν και συνομίλησαν κατ’ επανάληψη με στελέχη μονάδων του
Ιδρύματος, όπως του Κέντρου Δικτύων, του Κέντρου Υπολογιστών, της Βιβλιοθήκης, και της
Εκτυπωτικής Μονάδας, με σκοπό την εξεύρεση τρόπων ενίσχυσης των μονάδων αυτών και τη
διευκόλυνση της λειτουργίας τους.



Στις 25/2/2013, το ΣΙ συνέταξε και απέστειλε γνώμη προς το Υπουργείο ΠΑΙΘΠΑ σχετικά με τη
σύσταση Σχολών στο ΕΜΠ (Παράρτημα V).



Στις 30/4/2016 το ΣΙ απέστειλε υπόμνημα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή κ. Κώστα Γαβρόγλου, μετά από σχετική
επιστολή του με την οποία ζητούσε ενημέρωση της επιτροπής που προΐσταται, για τη
λειτουργία του ΣΙ. Στο Παράρτημα VΙ περιλαμβάνεται το υπόμνημα που υπεβλήθη.



Το ΣΙ συμμετείχε στην εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος με συνάντηση με τους
αξιολογητές, καθώς και με υποβολή σχετικού υπομνήματος (Παράρτημα VΙI).



Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενημέρωση της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, το ΣΙ εξέδωσε
είκοσι-εννέα (29) ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις αυτές αφορούσαν αφενός μεν την
αλληλογραφία του ΣΙ με εξωτερικούς και εσωτερικούς του ΕΜΠ φορείς και πρόσωπα (π.χ.
διακριθέντες ακαδημαϊκούς, Υπουργό Παιδείας), και αφετέρου απόψεις και παραινέσεις του
για κρίσιμης σημασίας θέματα (π.χ. διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων του ΕΜΠ). Το
σύνολο των ανακοινώσεων του ΣΙ βρίσκεται αναρτημένο στην Ιστοσελίδα
(http://si.ntua.gr/announcements.html).



Για την κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων των ΣΙ, πραγματοποιήθηκαν τακτικές συναντήσεις
των Προέδρων, Αναπληρωτών Προέδρων και μελών των Συμβουλίων των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (στις περισσότερες από αυτές υπήρξε και παρουσία της
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ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας). Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχε ενεργά και το ΣΙ του
ΕΜΠ, και διοργάνωσε μια από αυτές.

2.8. Οικονομικός Απολογισμός ΣΙ
Οι δαπάνες λειτουργίας του ΣΙ περιέλαβαν αυτές της γραμματειακής του υποστήριξης που έγινε από
προσωπικό του ΕΜΠ (το οποίο και ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία του), και τα έξοδα
μετακίνησης και παραμονής εξωτερικών μελών για τις συνεδριάσεις με φυσική παρουσία τους (τα
οποία για την θητεία του ΣΙ ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 22.719,60€).
Τα μέλη του ΣΙ, στο σύνολο τους, παραιτήθηκαν από την αποζημίωση για τις συνεδριάσεις που
προβλέπει ο νόμος.

2.9. Σύνοψη αρμοδιοτήτων και δράσεων
Στον Πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι αρμοδιότητες του ΣΙ σύμφωνα με τους Ν. 4009/2011,
4076/2012 και 4115/2013, και των σχετικών δράσεων του ΣΙ ΕΜΠ όπως αυτές περιγράφηκαν στις
προηγούμενες ενότητες, ή των λόγων μη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων.

Κανονιστικό πλαίσιο αυτοδιοίκησης του Ιδρύματος
Έγκριση της πρότασης για την έκδοση και την αναθεώρηση του
Οργανισμού του Ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, η
οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου (Άρθρο 8
παρ.10γ, 18ε και 20ια, καθώς και Άρθρο 5 παρ. 1)

Βλέπε ενότητα 2.1

Έγκριση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού του
Ιδρύματος ύστερα από εισήγηση του πρύτανη και σύμφωνη γνώμη
της Συγκλήτου (Άρθρο 8 παρ. 10δ, 18ε και 20ιβ, καθώς και Άρθρο 6
παρ. 1)

Βλέπε ενότητα 2.1

Εποπτεία του ΝΠΙΔ για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της
περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του Ιδρύματος, επιλογή των
μελών του ΔΣ και του διευθύνοντος συμβούλου και παύση από τα
καθήκοντά τους (Άρθρο 8 παρ. 10ια και Άρθρα 58-59)

Παρά την σύνταξη και αποστολή στους
συναρμόδιους Υπουργούς σχεδίου
Προεδρικού Διατάγματος για την
Ίδρυση ΝΠΙΔ για τη διαχείριση της
περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας
του ΕΜΠ (βλέπε ενότητα 2.2), δεν
εκδόθηκε μέχρι στιγμής σχετικό
Προεδρικό Διάταγμα.

Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος και σύνδεση με την κοινωνία και την οικονομία
Χάραξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ιδρύματος μετά από
εισήγηση της Συγκλήτου (Άρθρο 8 παρ. 10α)
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Καθορισμός, ύστερα από γνώμη των κοσμητειών των Σχολών και
της Συγκλήτου, των κατευθύνσεων του 4ετούς ακαδημαϊκούαναπτυξιακού προγράμματος του Ιδρύματος, με βάση τις οποίες ο
πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού
σχεδιασμού. Επίσης, έγκριση των σχεδίων των εν λόγω συμφωνιών
και παρακολούθηση και έλεγχος της υλοποίησης των σχετικών
συμφωνιών σε ετήσια βάση (Άρθρο 8 παρ. 10στ σε συνδυασμό με
Άρθρο 62 παρ. 1α, β)

Δεν υποβλήθηκε σχετική γνώμη. Για την
απουσία του, πρέπει να ληφθεί υπόψη
και η σοβαρή οικονομική κρίση που
διήρχετο η χώρα σε όλο το διάστημα
της θητείας του ΣΙ.

Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την
κοινωνία και την οικονομία, καθώς και για τη συμβολή του στην
ανάπτυξη της χώρας (Άρθρο 8 παρ. 10ε)

Βλέπε ενότητες 2.2, 2.4 και 2.7

Έκφραση γνώμης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού για συγχώνευση, κατάτμηση,
μετονομασία και κατάργηση ΑΕΙ και για μεταβολή της έδρας τους,
καθώς και για ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και
κατάργηση Σχολών ή και Τμημάτων και για μεταβολή της έδρας
τους, ύστερα από διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου (Άρθρο 7 παρ.
6 και Άρθρο 8 παρ. 20ιγ)

Βλέπε ενότητα 2.7

Ανάδειξη οργάνων διοίκησης
Συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης του πρύτανη (Άρθρο 8 παρ. 13
και 16α-δ)

Βλέπε ενότητα 2.3

Έγκριση απόφασης του πρύτανη περί ορισμού αναπληρωτών του
και μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων (Άρθρο 8
παρ. 17)

Βλέπε ενότητα 2.3

Συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης Κοσμητόρων (με επιλογή
υποψηφίων) - παύση Κοσμητόρων (Άρθρο 8 παρ. 10ι, Άρθρο 9 παρ.
2β και παρ. 3)

Βλέπε ενότητα 2.3

Επιλογή του γραμματέα του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του
πρύτανη (Άρθρο 28 παρ. 2)

Δεν υποβλήθηκε σχετική εισήγηση του
Πρύτανη.

Ζητήματα ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας, φοιτητικής μέριμνας και διασφάλισης ποιότητας
Έγκριση απόφασης του πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνώμη της Συγκλήτου, περί οργάνωσης ή κατάργησης
προγραμμάτων σπουδών (Άρθρο 8 παρ. 18ιζ και παρ. 20ιδ)

Δεν υπήρξε σχετική εισήγηση του
Πρύτανη.

Ορισμός ή μη διδάκτρων και καθορισμός του ύψους τους για τα
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος, ύστερα από
γνώμη του κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής (Άρθρο 8 παρ. 10ιγ)

Δεν
υπήρξε
σχετική
κοσμητείας Σχολής.

Προκειμένου περί προγραμμάτων σπουδών διά βίου μάθησης,
απόφαση για τον ορισμό ή μη διδάκτρων και για τον καθορισμό του
ύψους και του τρόπου καταβολής τους, ύστερα από εισήγηση της
κοσμητείας της Σχολής και γνώμη της Συγκλήτου (Άρθρο 43 παρ. 3)

Δεν υπήρξε
Σχολής.

Έγκριση, με τη σύμφωνη γνώμη και της Συγκλήτου, απόφασης του
πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας
της οικείας Σχολής, περί ίδρυσης και λειτουργίας σε Σχολή
επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένο
γνωστικό πεδίο (Άρθρο 47 παρ. 1)

Δεν υπήρξε εισήγηση για ίδρυση
επώνυμης έδρας.

Ορισμός συνηγόρου του φοιτητή ύστερα από γνώμη του
Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας (Άρθρο 55 παρ. 1β)

Δεν
συστάθηκε
το
Φοιτητικής Μέριμνας.

Συγκρότηση Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του
Ιδρύματος (Άρθρο 14 παρ. 2)

Βλέπε ενότητα 2.5
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Γενικές εποπτικές και εγκριτικές αρμοδιότητες - Οικονομικά θέματα - Έλεγχοι
Γενική εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας του Ιδρύματος
σύμφωνα με τον Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό (Άρθρο 8
παρ. 10β)

Ο
Οργανισμός
και
Εσωτερικός
Κανονισμός δεν συντάχθηκαν και δεν
εισήχθησαν από τον Πρύτανη για
έγκριση από το ΣΙ. Βλέπε και ενότητα
2.1

Έγκριση του καταρτιζόμενου από τον πρύτανη ετήσιου τακτικού
οικονομικού
προϋπολογισμού
του
Ιδρύματος
και
των
τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του
Ιδρύματος, καθώς και του προϋπολογισμού και του τελικού
οικονομικού απολογισμού του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων που αφορά το Ίδρυμα (Άρθρο 8 παρ. 10ζ και παρ. 18στ)

Βλέπε ενότητα 2.6

Έγκριση της, εκδιδόμενης ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου,
απόφασης του πρύτανη για μεταφορά, μέσα στο ίδιο οικονομικό
έτος, πόρων από οποιονδήποτε κωδικό του ετήσιου
προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων ή του ετήσιου
προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Ιδρύματος σε άλλο
κωδικό του ίδιου προϋπολογισμού (Άρθρο 57 παρ. 3)

Βλέπε ενότητα 2.6

Έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν
γένει λειτουργίας του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10θ)

Δεν
υποβλήθηκε
προς
έγκριση
απολογισμός κατά τη διάρκεια της
θητείας του ΣΙ.

Έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την
αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10η)

Δεν υποβλήθηκε προς έγκριση ετήσιος
προγραμματισμός και απολογισμός
κατά την διάρκεια της θητείας του ΣΙ.

3. Επίλογος
Η συμμετοχή μας στο πρώτο ΣΙ του ΕΜΠ στηριζόταν στην πεποίθησή μας ότι ο νεοσύστατος θεσμός
των Συμβουλίων ήταν αναπόσπαστο τμήμα μίας ευρύτερης και απολύτως αναγκαίας
μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στα ελληνικά πανεπιστήμια, που τα έφερνε σε αντιστοιχία με τα
ανάλογα Ιδρύματα της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Κατά την αντίληψη μας, τα Συμβούλια
Ιδρύματος, αποτελούν ένα όργανο στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα να συν-υπάρχουν, συνβουλεύονται και συν-αποφασίζουν καθηγητές του Ιδρύματος διαφορετικών ειδικοτήτων,
επιστημονικών, και ιδεολογικών αντιλήψεων, μαζί με προσωπικότητες από πανεπιστήμια του
εξωτερικού και φορείς της κοινωνίας που εμπλουτίζουν το ελληνικό πανεπιστήμιο με νέες ιδέες και
εμπειρίες. Τα ΣΙ δεν έχουν άμεσες διοικητικές αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται από την Πρυτανεία,
αλλά η άσκηση του εποπτικού και ελεγκτικού τους ρόλου στο πλαίσιο του Οργανισμού και
Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, όπως υφίσταται και στα ανάλογα Ιδρύματα στο εξωτερικό,
συντελεί στην αυτόνομη και αποτελεσματική διοίκησή τους, και τη μακροχρόνια στρατηγική τους για
να υπηρετούν τους φοιτητές τους και τη χώρα.
Από την αρχή, ο θεσμός των Συμβουλίων, ενώ βρήκε αποδοχή από τη μεγάλη πλειοψηφία των
καθηγητών (όπως προκύπτει και από το υψηλό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του οργάνου που
ήταν περίπου 80% πανελλαδικά και 65% στο ΕΜΠ), αντιμετωπίσθηκε εχθρικά από μία μερίδα
σπουδαστών και καθηγητών. Αφενός, η ελεγκτική λειτουργία του ΣΙ θεωρήθηκε ότι θα διατάραζε το
status quo που διαμορφώθηκε επί σειρά ετών στα πανεπιστήμια, αφετέρου χρησίμευσε ως στόχος
μερίδας μελών του ΕΜΠ που διαφωνούσαν με τον Ν. 4009/2011. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής
γεγονότα: (i) διακοπή συνάντησης των μελών του ΣΙ ΕΜΠ και των Πρυτανικών αρχών του ΕΜΠ
(14/6/2013) στο κτήριο Κωστής Παλαμάς του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από παρέμβαση μικρής
ομάδας φοιτητών, στους οποίους συμπαραστάθηκε τηλεφωνικά και ο τότε Πρύτανης του ΕΚΠΑ, και
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(ii) οριστική διακοπή, μετά από συνεχείς διακοπές ομάδας φοιτητών, της δημόσιας παρουσίασης των
επιλεγέντων από το ΣΙ υποψηφίων για τη θέση Πρύτανη στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΜΠ
(8/7/2014).
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, το ΣΙ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, αποτελεί ένα
από τα τρία ανώτατα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος. Επομένως, η λειτουργία του και η
πραγμάτωση του ρόλου του προϋποθέτει την ύπαρξη κλίματος συνεργασίας, ώστε, από κοινού με τα
δύο άλλα όργανα, την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο, να τεθούν οι στρατηγικοί στόχοι για το Ίδρυμα και
να καταστρωθεί σχέδιο για την επίτευξή τους. Το ΣΙ από την αρχή προσπάθησε να δημιουργήσει
κλίμα συνεργασίας και διαφάνειας στη λειτουργία του. Παρά τις προσπάθειες του ΣΙ, δεν υπήρξε
ανταπόκριση πάντοτε στον επιθυμητό βαθμό. Το ΣΙ λειτούργησε σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, που
αποδυνάμωσαν το ρόλο του. Πέρα από τη δράση μικρών ομάδων, όπως περιγράψαμε παραπάνω, οι
συνθήκες επιδεινώθηκαν από την έλλειψη υποστήριξης εκ μέρους της Πολιτείας, και από τις
διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις της, μετά την ψήφιση του Ν. 4009/11. Οι συνθήκες άσκησης
έργου του ΣΙ έγιναν ακόμη πιο δύσκολες, όταν πριν από ενάμιση χρόνο αμφισβητήθηκε ευθέως ο
θεσμός των ΣΙ, λοιδορήθηκαν τα μέλη, και προαναγγέλθηκε επικείμενη κατάργησή του από αρμόδια
χείλη της πολιτείας, κάτι που συνεχίζεται ως και σήμερα.
Δεν περιμέναμε ότι η επίλυση λειτουργικών προβλημάτων στο ΕΜΠ, η αντιμετώπιση συμπτωμάτων
ανομίας, και ιδιαίτερα η προώθηση ακαδημαϊκών αναδιαρθρώσεων που επιβάλλουν οι τεχνολογικές
εξελίξεις και οι κοινωνικές απαιτήσεις, θα μπορούσαν να επιτευχθούν αμέσως. Αντίθετα,
προσπαθήσαμε να προτείνουμε σταδιακές αλλά ουσιαστικές αλλαγές, που ωριμάζουν μέσα στην
Πολυτεχνειακή κοινότητα και αποφασίζονται από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα, σύμφωνα με τις
νόμιμες θεσμικές τους λειτουργίες. Όμως, πολλές θεσμικές λειτουργίες του ΕΜΠ αδράνησαν ή
παρεμποδίσθηκαν. Κρίσιμα θέματα για το παρόν και το μέλλον του Πολυτεχνείου και την πορεία των
αποφοίτων του όπως η Στρατηγική Ιδρύματος, ο Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός, η
διάρθρωση και οργάνωση Σχολών και Τμημάτων, η οργάνωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
σπουδών και οι ισοτιμίες διπλωμάτων, δεν απασχόλησαν επαρκώς τη διοίκηση του Ιδρύματος, παρά
τις προσπάθειες του ΣΙ.
Kατά τη διάρκεια της θητείας μας ακούσαμε όλες τις πλευρές, και ποτέ δεν είδαμε τον ρόλο μας ως
ένα όργανο που παίρνει αποφάσεις ερήμην της πολυτεχνειακής κοινότητας, ή που θα προσπαθήσει
να επιβάλλει μόνο του και χωρίς διάλογο την ορθή λειτουργία των ακαδημαϊκών οργάνων. Με συχνές
ανακοινώσεις μας αναδείξαμε προβλήματα στο εσωτερικό του ΕΜΠ και στη στάση της Πολιτείας,
αλλά δυστυχώς αυτές δεν λειτούργησαν ως έναυσμα διαλόγου, προβληματισμού και κοινής
αντιμετώπισής τους.
Ήταν αναμενόμενο ότι ένας νέος θεσμός που θα μπορούσε να ανατρέψει χρόνια παγιωμένες
αδράνειες και ισορροπίες, θα έβρισκε αντιδράσεις, παρά το γεγονός ότι η διεθνής εμπειρία δείχνει τη
σημασία και αξία του θεσμού του ΣΙ για την εξέλιξη των Πανεπιστημίων. Ταυτόχρονα, η συνολική
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4009/2011, που έθετε τις βάσεις για την επιδιωκόμενη πορεία
μεταρρύθμισης, δεν στηρίχθηκε ακόμη και από την ίδια την Πολιτεία. Οι συνέπειες αυτής της
θεσμικής αδράνειας έγιναν πολύ πιο σοβαρές σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Σε αντίθεση με άλλες
χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Κύπρος, που στη διάρκεια της κρίσης επένδυσαν στην Παιδεία και
την Έρευνα και προώθησαν περαιτέρω ώριμες μεταρρυθμίσεις, στη χώρα μας επιβλήθηκαν μόνο
δραματικές οριζόντιες περικοπές στη χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των απολαβών
των ακαδημαϊκών δασκάλων, χωρίς θεσμικά αντίβαρα για διευκόλυνση εξεύρεσης πόρων, που θα
έδιναν μία αναπτυξιακή προοπτική στα πανεπιστήμια και θα περιόριζαν τα επίπεδα ανεργίας και τη
μετανάστευση των νέων αποφοίτων μας.
Ολοκληρώνοντας τη θητεία μας, ελπίζουμε ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε από όλες τις πλευρές θα
επιτρέψει την άρση αυτών των εμποδίων και τη διαμόρφωση συνθηκών, ώστε στο άμεσο μέλλον ο
θεσμός των ΣΙ να συμβάλλει αποτελεσματικότερα στην ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία του ΕΜΠ.
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Κλείνοντας αυτόν τον απολογισμό, υπογραμμίζουμε πως πιστεύουμε ακράδαντα στην εξαιρετική
δυνατότητα συμβολής του ΕΜΠ στην ανάπτυξη της χώρας, και στη λειτουργία του ως κέντρου
αριστείας διεθνούς επιπέδου, μέσα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Εκ μέρους του ΣΙ ΕΜΠ

Μιχάλης Τριανταφύλλου
Πρόεδρος Συμβουλίου ΕΜΠ
Καθηγητής ΜΙΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
HELLENIC REPUBLIC

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
NTUA COUNCIL
ΠΡΟΕΔΡΟΣ / CHAIRMAN

Ζωγράφου, 27η Φεβρουαρίου 2013

Αρ. Πρωτ. ΣΙ: 8

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 Μασαχουσέτης 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
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠ
Συνεδρίαση

Θέματα

01 /13/2/2013  Κατάρτιση επιτροπών ΣΙ
 Αρχική ενημέρωση του ΣΙ από τον Πρύτανη για την κατάσταση στο ΕΜΠ
 Συζήτηση του ΣΙ με τον Πρύτανη για τον τρόπο επικοινωνίας επιτροπών του με
θεσμικά και διοικητικά όργανα του ΕΜΠ, με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωσή του
 Συζήτηση του ΣΙ με τον Πρύτανη για τη νομική υποστήριξη του ΣΙ
 Πράξη του Πρύτανη για την ανάθεση καθηκόντων σε αναπληρωτές του
 Συζήτηση για τη σύνταξη γνώμης προς το Υπουργείο σχετικά με τη σύσταση
Σχολών στο ΕΜΠ
η
02 /25/2/2013  Συνέχιση συζήτησης στην πρόταση του Πρύτανη για ανάθεση καθηκόντων σε
αναπληρωτές Πρύτανη
 Σύνταξη γνώμης προς το Υπουργείο ΠΑΙΘΠΑ σχετικά με τη σύσταση Σχολών στο
ΕΜΠ
03η/11/3/2013  Συζήτηση επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού ΕΜΠ, χρήσης 2013
 Θέματα Επιτροπών Εργασίας ΣΙ
η
04 /19/3/2013  Έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού ΕΜΠ, χρήσης 2013
 Θέματα προγραμμάτων ΕΣΠΑ και συνδρομών ηλεκτρονικών περιοδικών
 Θέματα Επιτροπών Εργασίας ΣΙ
05η/22/3/2013  Απόφαση επί του σχεδίου Προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Ιδρύματος χρήσης 2013
 Θέματα Επιτροπών Εργασίας ΣΙ
 Προβλήματα λειτουργίας του Ιδρύματος
06η/28/5/2013  Ολοκλήρωση έγκρισης Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΣΙ
 Συνέχεια της συζήτησης και έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος χρήσης 2013
 Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος χρήσης 2011
 Προετοιμασία της συνεδρίασης του ΣΙ της 14ης/6/2016 στην Αθήνα
 Θέματα Επιτροπών Εργασίας ΣΙ
07η/14/6/2013  Σχεδιασμός για τη ρύθμιση εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο: Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος
(Άρθρα 5 και 6 του Ν. 4009/2011), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου για τη
διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ (Άρθρο 58 του Ν.
4009/2011), Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (Άρθρο 14 του Ν. 4009/2011),
Ακαδημαϊκά θέματα (Άρθρο 55 του Ν. 4009/2011 και άλλα εκπαιδευτικά θέματα)
 Χορηγίες
 Θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του ΕΜΠ
08η/16/7/2013  Έναρξη διαδικασίας σύνταξης σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη σύσταση
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) διαχείρισης των πόρων του
ιδρύματος
 Θέματα σχετικά με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος
 Ακαδημαϊκά θέματα
 Πρόταση Attica Ventures για συνεργασία με ΕΜΠ
09η/27/9/2013  Κινητικότητα Διοικητικών Υπαλλήλων και προβλήματα που δημιουργούνται στο
ΕΜΠ
η
10 /22/10/2013  Κινητικότητα Διοικητικών Υπαλλήλων και προβλήματα που προκύπτουν
 Οργανισμός και Κανονισμός
 ΝΠΙΔ
η
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11η/20/12/2013  Ενημέρωση από τον κ. Πρύτανη για τη λειτουργία του Ιδρύματος μετά τη
διαθεσιμότητα των Διοικητικών Υπαλλήλων
 Ενημέρωση από τον κ. Πρύτανη και συζήτηση για την ένταξη υπηρετούντων
Διοικητικών Υπαλλήλων σε θέσεις ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό
Προσωπικό) και ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
 Συζήτηση για τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος
 Έγκριση Απολογισμού Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων του Ιδρύματος χρήσης 2012
 Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του ΕΜΠ οικ. έτους 2013, ως προς το
σκέλος του ΠΔΕ
 Έκτακτα θέματα
 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (αρ. 301/2013) επί τεθέντος
ερωτήματος
 Συζήτηση και απόφαση για τις ανακοινώσεις της πρόσφατης Συνόδου Πρυτάνεων
01η/24/1/2014  Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το θέμα της αναδιάρθρωσης προσωπικού στο
Ίδρυμα
 Προγραμματισμός δράσεων του ΣΙ για το έτος 2014 (Αναβολή του θέματος)
 Έγκριση Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2014
02η/29/3/2014  Προγραμματισμός εκλογών Πρύτανη: α) Προσδιορισμός χρόνου των διαφόρων
σταδίων και β) Ορισμός Επιτροπής Διεξαγωγής Εκλογών
 Θέματα Οργανισμού
 Συγκρότηση Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)
 ΝΠΙΔ για την αξιοποίηση και διαχείριση περιουσίας του ΕΜΠ
 Ενημέρωση για το θέμα των πρόσθετων εργασιών στο κτήριο ΑΒΕΡΩΦ
03η/19/5/2014  Θέματα φύλαξης Ιδρύματος
 Οργανισμός Ιδρύματος και σύνδεση με τη διαθεσιμότητα των Διοικητικών
Υπαλλήλων
 Έγκριση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος, χρήσης 2014
 Έγκριση 1ης (πρώτης) τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού ΕΜΠ, χρήσης
2014
04η/26/5/2014  Έγκριση 1ης (πρώτης) τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού ΕΜΠ, χρήσης
2014 (Θέμα από αναβολή 3ης/2014 Συνεδρίασης ΣΙ)
 Έγκριση Απολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΕΜΠ, χρήσης 2013
 Έγκριση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος, χρήσης 2014
(Θέμα από αναβολή 3ης/2014 Συνεδρίασης ΣΙ)
 Έγκριση 1ης (πρώτης) τροποποίησης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
ΕΜΠ, έτους 2014
 Επιλογή Νομικού Γραφείου για τη σύνταξη Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ)
για την ίδρυση ΝΠΙΔ αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Ε.Μ.Π.
 Γραμματειακή Υποστήριξη της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας Εκλογής
Πρύτανη του Ιδρύματος
η
05 /20/6/2014  Παρουσίαση των Υποψήφιων Πρυτάνεων στο ΣΙ από την Επιτροπή Διενέργειας
Πρυτανικών Εκλογών
η
06 /26/7/2014  Συνεντεύξεις υποψηφίων Πρυτάνεων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
07η/27/7/2014  Επιλογή από το ΣΙ υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου, βάσει του άρθρου 8 παρ. 16 του Ν. 4009/2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
08η/8/7/2014  Αίτηση Θεραπείας-ανάκλησης της απόφασης της 7ης/2014 συνεδρίασης του
Συμβουλίου του ΕΜΠ που υποβλήθηκε από την υποψήφια για τη θέση Πρύτανη κ.
Αντωνίας Μοροπούλου
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09η/15/7/2014  Απόφαση Διορισμού Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, βάσει του
άρθρου 8 παρ. 16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 Έγκριση Απολογισμού Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος, χρήσης 2013
10η/4/9/2014  Πράξη Πρύτανη για ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη ΕΜΠ και ανάθεση
αρμοδιοτήτων τους
 Επιλογή υποψηφίων Κοσμητόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών σύμφωνα με
το εδ. β, παρ. 2, του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011
11η/18/9/2014  Έγκριση της εκ νέου υποβληθείσας 1ης (πρώτης) τροποποίησης του Τακτικού
Προϋπολογισμού ΕΜΠ, χρήσης 2014
 Επιλογή υποψηφίων για τη θέση Κοσμήτορα της Σχολής Αγρονόμων &
Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, σύμφωνα με το εδ. β, παρ. 2, του άρθρου 9 του Ν.
4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
η
12 /24/10/2014  Έγκριση 2ης (δεύτερης) τροποποίησης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων,
χρήσης 2014
 Έγκριση 2ης (δεύτερης) τροποποίησης Τακτικού Προϋπολογισμού, χρήσης 2014
 Ορθή Επανάληψη της 181ης/01.09.2014 Πράξης Πρύτανη περί ορισμού
Αναπληρωτών Πρύτανη ΕΜΠ και ανάθεσης αρμοδιοτήτων τους
 Συγκρότηση Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), σύμφωνα με το Ν.
4009/2011, άρθρο 14, παρ. 2
 Παράλληλη απασχόληση Καθηγητών σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής και
αλλοδαπής (με αφορμή την επιστολή του Αναπλ. Καθηγ. ΣΕΜΦΕ κ. Μ. Γεωργούλη
με Αρ. Πρωτ. ΣΙ: 113/16.10.2014)
 Ενημέρωση από Προεδρεύοντες Επιτροπών ΣΙ
 Θέματα προγραμματισμού και λειτουργίας του Ιδρύματος
η
13 /15/12/2014  Έγκριση 3ης (τρίτης) τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού ΕΜΠ, χρήσης
2014
 Έγκριση 3ης (τρίτης) τροποποίησης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
ΕΜΠ, χρήσης 2014
η
14 /19/12/2014  Έγκριση σχεδίου Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2015
 Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015
 Σχέδιο ΠΔ για την Ίδρυση του ΝΠΙΔ αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας του
ΕΜΠ
 Θέματα λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων
 Οργανισμός Ιδρύματος
 Χορηγίες
01η/20/2/2015  Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων 1ης διετίας του Συμβουλίου του Ιδρύματος
 Συζήτηση για επόμενες δράσεις του ΣΙ
02η/30/3/2015  Παραλαβή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για ίδρυση Νομικού Προσώπου
Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του
ΕΜΠ
 Συνάντηση Προεδρείων Συμβουλίων των Πανεπιστημίων της χώρας με τον
Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
η
03 /27/4/2015  Έγκριση σχεδίου Οικονομικού Απολογισμού ΕΜΠ, χρήσης 2014
 Έγκριση σχεδίου Απολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του ΕΜΠ, χρήσης 2014
 Έγκριση 1ης (πρώτης) και 2ης (δεύτερης) τροποποίησης Τακτικού
Προϋπολογισμού, χρήσης 2015
 Έγκριση 1ης (πρώτης) τροποποίησης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων,
χρήσης 2015
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04η/05/10/2015  Ενημέρωση επί της 2948/2015 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)
περί ακυρώσεως της διαδικασίας εκλογής Πρύτανη 2014
 Επιλογή από το ΣΙ υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου, βάσει του άρθρου 8 παρ. 16 του Ν. 4009/2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
 Συμπλήρωση Επιτροπής Διενέργειας Εκλογής Πρύτανη ΕΜΠ 2014, λόγω
συνταξιοδότησης ενός από τα μέλη της
 Προγραμματισμός διενέργειας εκλογών Πρύτανη ΕΜΠ 2014: α) ημερομηνία
ανοικτής δημόσιας ακρόασης των υποψηφίων Πρυτάνεων και β) ημερομηνία
διεξαγωγής εκλογής Πρύτανη ΕΜΠ
05η/19/10/2015  Απόφαση Διορισμού Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, βάσει του
άρθρου 8 παρ. 16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει [μετά από
επανάληψη της διαδικασίας Εκλογής Πρύτανη ΕΜΠ σύμφωνα με την 2948/2015
Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)]
 Έγκριση 4ης (τέταρτης) τροποποίησης Τακτικού Προϋπολογισμού ΕΜΠ,
οικονομικού έτους 2015
η
06 /23/11/2015  Πράξη Πρύτανη για ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη ΕΜΠ και ανάθεση
αρμοδιοτήτων τους
 Έγκριση 5ης (πέμπτης) τροποποίησης Τακτικού Προϋπολογισμού EMΠ του
οικονομικού έτους 2015
 Έγκριση 2ης (δεύτερης) τροποποίησης Προϋπολογισμού Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2015
η
07 /07/12/2015  Έγκριση 6ης (έκτης) τροποποίησης Τακτικού Προϋπολογισμού EMΠ του
οικονομικού έτους 2015
η
08 /22/12/2015  Έγκριση Τακτικού Προϋπολογισμού ΕΜΠ χρήσης 2016
 Έγκριση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΕΜΠ χρήσης 2016
 Απόφαση για προώθηση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων του
Σχεδίου ΠΔ για το ΝΠΙΔ αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας ΕΜΠ
 Προγραμματισμός ενεργειών ΣΙ για το 2016
01η/8/1/2016  Πράξη
Πρύτανη
για
ορισμό
Αναπληρωτή
Πρύτανη
Οικονομικού
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΕΜΠ και ανάθεση αρμοδιοτήτων του
 Προβλήματα παραβατικότητας στο ΕΜΠ
02η/15/2/2016  Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
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Διάρθρωση σπουδών στο ΕΜΠ & ισοτιμία διπλώματος με Master’s
Εισήγηση για το θέμα από Ν. Μαρμαρά και Ι. Τσιώμη
Η κατάσταση σήμερα - προβλήματα
1. Οι προπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ, εδώ και πολλά χρόνια, διαρκούν πέντε (5) έτη και οδηγούν στη
λήψη Διπλώματος Μηχανικού. Σε επαγγελματικό επίπεδο, το Δίπλωμα αυτό επιτρέπει την άσκηση του
επαγγέλματος του Μηχανικού, μετά από κάποια δοκιμασία από Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ),
και με δικαιώματα ανάλογα με την ειδικότητα. Όμως, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό, το δίπλωμα του ΕΜΠ αναγνωρίζεται τυπικά ως πρώτο πτυχίο, δηλαδή κατώτερο
των διαφόρων Master’s, ανεξαρτήτως της διάρκειας των σπουδών και των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ)
που αυτά προϋποθέτουν. Κατά συνέπεια, εάν κάποιος απόφοιτος του ΕΜΠ θέλει να εκπονήσει
διδακτορική διατριβή, πρέπει προηγουμένως να λάβει πτυχίο Master’s. Επίσης, το Δίπλωμα των
Μηχανικών του ΕΜΠ δεν κατατάσσεται αυτομάτως στην 7η βαθμίδα τόσο του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων, όσο και του European Qualifications Framework (http://ec.europa.eu/eqf/home_el.htm),
αφού η βαθμίδα αυτή προϋποθέτει την κατοχή τίτλου σπουδών ισοτίμου με Master’s.
2. Στο ΕΜΠ προσφέρονται, εδώ και κάποια χρόνια, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (διασχολικά ή δια-πανεπιστημιακά), τα οποία είναι ισότιμα με Master’s. Ταυτόχρονα, προκειμένου κάποιος
να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίο Master’s, ή, κατ’ εξαίρεση, και
εφόσον είναι κάτοχος Διπλώματος Μηχανικού, να παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία (3)
μαθήματα κάποιου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Το γεγονός αυτό εμμέσως οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι το Δίπλωμα Μηχανικού ΕΜΠ θεωρείται και από το ίδιο το Πολυτεχνείο ως μη ισότιμο
με Master’s.
3. H σημερινή διάρθρωση των σπουδών στο ΕΜΠ, δυσχεραίνει τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων
μεταπτυχιακών σπουδών (Master’s) με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία ακολουθούν διαφορετική
διάρθρωση σπουδών.
4. Ο νόμος 4009/2011 έχει υιοθετήσει την πρόβλεψη της συμφωνίας της Bologna για ενιαίο
Ευρωπαϊκό Χώρο Ανωτάτων Σπουδών, και προβλέπει 3 κύκλους σπουδών:
 Ο πρώτος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος προπτυχιακών
σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 180 Πιστωτικών
Μονάδων (ΠΜ) και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών.
 Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών, περιλαμβάνει για κάθε πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που
αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 ΠΜ και ολοκληρώνεται με την απονομή Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.
 Ο τρίτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος διδακτορικών
σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει για κάθε πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που αντιστοιχούν
κατ’ ελάχιστο σε 30 ΠΜ, και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ολοκληρώνεται σε κατ’
ελάχιστο τρία έτη με την απονομή διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Οργανισμό κάθε ιδρύματος.
5. Σε όλες τις Σχολές του ΕΜΠ, εκτός της Αρχιτεκτονικής, στα τελευταία εξάμηνα οι σπουδαστές
επιλέγουν κατεύθυνση εξειδίκευσης ( κύκλο ή ροή), με το 10ο εξάμηνο να είναι αφιερωμένο στη
διπλωματική εργασία. Συγκεκριμένα, η επιλογή πραγματοποιείται ανάλογα με τη Σχολή ως εξής:
 5ο εξάμηνο: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
 6ο εξάμηνο: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 7ο εξάμηνο: Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων
Μηχανικών
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 8ο εξάμηνο: Πολιτικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων & Μεταλλουργών Μηχανικών, Ναυπηγών
Μηχανολόγων Μηχανικών.
Τι συμβαίνει στις ευρωπαϊκές χώρες και διεθνώς
Παρά την προσπάθεια δημιουργίας κοινού ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης που ξεκίνησε
με τη συμφωνία της Bologna, η διάρθρωση των σπουδών Μηχανικού στις ευρωπαϊκές χώρες
παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία, τόσο μεταξύ των χωρών όσο και μεταξύ των πανεπιστημίων της
ίδιας χώρας. Για παράδειγμα, στη Γαλλία τα μεν πανεπιστήμια που προσφέρουν σπουδές μηχανικού,
διαρθρώνουν τις σπουδές σε ένα πρόγραμμα διάρκειας τριών ετών (Licence), και ένα πρόγραμμα
διάρκειας δύο ετών (Master’s I & II), ενώ στις Grandes Ecoles, οι σπουδές διαρκούν τρία (3) έτη. Όμως
οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση σε αυτές μετά από εισαγωγικές εξετάσεις και αφού έχουν
παρακολουθήσει επιτυχώς κάποιο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα σπουδών που διαρκεί δύο (2) έτη.
Στη Γερμανία τα περισσότερα πανεπιστήμια που προσφέρουν σπουδές Μηχανικών ακολουθούν το
μοντέλο των τριών (3) ετών προπτυχιακών σπουδών και δύο (2) έτη μεταπτυχιακών σπουδών.
Διαφορετική είναι η διάρθρωση στη Μ. Βρετανία, όπου οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν συνήθως
τέσσερα (4) έτη και το Master’s ένα (1), αν και σε ορισμένα πανεπιστήμια όπως το Imperial College το
πρώτο πτυχίο αποκαλείται Master’s of Engineering.
Κοινός όμως τόπος διεθνώς είναι ότι, προκειμένου τα πτυχία να αναγνωριστούν ως Master’s, πρέπει οι
φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει δύο διακριτά προγράμματα σπουδών συνολικής διάρκειας πέντε
(5) ετών.

Εναλλακτικά σενάρια – λύσεις
Τρία (3) εναλλακτικά σενάρια μπορούν να εξεταστούν για την επίλυση των προβλημάτων που
δημιουργεί η σημερινή διάρθρωση των σπουδών στο ΕΜΠ:
i.
Να παραμείνουν τα διπλώματα των σχολών ως έχουν (δηλαδή 5ετείς αδιάσπαστες σπουδές),
και σε συνδυασμό με τις 300 Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) που προϋποθέτει η λήψη τους, να
διεκδικούμε την αναγνώριση του διπλώματος ως ισότιμου με Master’s των άλλων
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.
ii.
Να διασπαστούν οι 5ετείς σπουδές σε δύο κύκλους με τέσσερα (4) έτη σπουδής ο πρώτος
κύκλος και ένα (1) έτος ο δεύτερος (μοντέλο Imperial College της Μεγάλης Βρετανίας). Στον
δεύτερο κύκλο σπουδών δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς
τα μαθήματα του πρώτου κύκλου της οικείας Σχολής. Δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού θα έχουν όσοι αποκτούν τίτλο σπουδών και των δύο κύκλων, απονέμοντάς τους
Δίπλωμα Μηχανικού της οικείας Σχολής.
iii.
Να διασπαστούν οι 5ετείς σπουδές σε δύο κύκλους με τρία (3) έτη σπουδής ο πρώτος και δύο
(2) έτη ο δεύτερος (μοντέλο Aachen). Όπως και στο προηγούμενο σενάριο, δικαίωμα
συμμετοχής στον δεύτερο κύκλο έχουν όσοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα
του πρώτου κύκλου της οικείας Σχολής, ενώ δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος μηχανικού
θα έχουν όσοι αποκτούν τίτλο σπουδών και των δύο κύκλων απονέμοντάς τους Δίπλωμα
Μηχανικού της οικείας Σχολής.
Το σενάριο (i) έχει δοκιμαστεί εδώ και κάποια χρόνια, με προσπάθεια μάλιστα από τους υποστηρικτές
του να αναζητήσουν συμμάχους και από άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που προσφέρουν σπουδές
Μηχανικών, δίχως όμως επιτυχή αποτελέσματα. Πλεονέκτημα του σεναρίου αυτού είναι το να μην
δημιουργηθούν αντιδράσεις από ομάδες φοιτητών που εναντιώνονται σε κάθε αλλαγή που τείνει
στην ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, με επιχειρήματα όπως ότι θα εισαχθούν δίδακτρα
στον δεύτερο κύκλο σπουδών, καθώς και ότι για να προχωρήσει κάποιος στον δεύτερο κύκλο θα
πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του πρώτου.
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Τα σενάρια (ii) και (iii) προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ισοτιμίας του σημερινού
Διπλώματος με Master’s. Πλεονέκτημα του σεναρίου (iii) έναντι του (ii):
 ακολουθεί τα προβλεπόμενα από τη συνθήκη της Bologna και τον ισχύοντα νόμο Ν.4009/2011,
 είναι συμβατό με τη διάρθρωση σπουδών στα περισσότερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που
παρέχουν σπουδές Μηχανικού,
 μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα σε τρεις (3) Σχολές του ΕΜΠ (Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών
Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών), και ευκολότερα στις δύο Σχολές όπου
η επιλογή κατεύθυνσης σήμερα γίνεται στο 6ο εξάμηνο (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών) και στο 5ο εξάμηνο (Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών
Επιστημών)
 εφόσον τα μαθήματα του πρώτου κύκλου συγκεντρώνουν 180 ΠΜ και του δεύτερου 120 ΠΜ
(όπως συμβαίνει στις Σχολές που ακολουθούν το μοντέλο 3+2), οι απόφοιτοι μετά την
ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου κατατάσσονται αυτομάτως στην 7η βαθμίδα τόσο του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, όσο και του European Qualifications Framework.

Tα υπάρχοντα σήμερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τα οποία είναι είτε δια-σχολικά είτε
δια-πανεπιστημιακά, μπορούν να διατηρηθούν με τις εξής αλλαγές:
 να παρέχουν σπουδές στα Αγγλικά και να προσπαθήσουν να προσελκύσουν φοιτητές από το
εξωτερικό,
 να έχουν δίδακτρα, ενισχύοντας έτσι τον προϋπολογισμό του ΕΜΠ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
HELLENIC REPUBLIC

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
NTUA COUNCIL
ΠΡΟΕΔΡΟΣ / CHAIRMAN

Ζωγράφου, 19η Ιανουαρίου 2016

Αρ. Πρωτ. ΣΙ: 04

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
κ. Νικόλαο Φίλη
Αν. Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
Κοιν.:

- κ. Σία Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
- κ. Κώστα Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας & Καινοτομίας

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
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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
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,

Μιχάλης Τριανταφύλλου
Πρόεδρος Συμβουλίου ΕΜΠ
Καθηγητής ΜΙΤ
Συν.: Σχέδιο ΠΔ, Εισηγητική Έκθεση
Εσωτερική Διανομή:
Μέλη ΣΙ ΕΜΠ
Γραφείο Πρύτανη
Γραφείο Αναπληρωτών Πρύτανη (2)
Γραμματεία Συμβουλίου ΕΜΠ
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Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη
διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έγκριση του
καταστατικού αυτής»

Ι. Γενικές αρχές
1. Με το παρόν σχέδιο π.δ/τος ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή
ανώνυµης εταιρείας µε κύριο σκοπό την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (εφεξής και: «η Εταιρεία») και ρυθµίζεται ο τρόπος
λειτουργίας µέσω της έγκρισης του καταστατικού του· µε το ίδιο διάταγµα προσδιορίζονται
οι συνέπειες της απορρόφησης δυο ν.π.ι.δ. που ήδη λειτουργούν εξυπηρετώντας ανάγκες του
Ε.Μ.Π., το ΕΠΙΣΕΥ και την ΕΑΔΙΠ, από την Εταιρεία µε απόφαση του Συµβουλίου του
Ε.Μ.Π.

2. Η βασική επιλογή του νοµοθέτη είναι, σε συνέχεια άλλωστε και µε την προϊσχύσασα
νοµοθεσία (Άρθρο Πρώτο παρ. 3 του π.δ. 150/1996), ότι ένα τέτοιο ν.π.ι.δ, λειτουργεί µε τη
µορφή ανώνυµης εταιρείας κι ότι, παράλληλα, ο κύριος σκοπός του είναι η αξιοποίηση και η
διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτή η αρµονία της
ιδιωτικού δικαίου οργανωτικής µορφής µε έναν, τουλάχιστον σε απώτερο στάδιο, σκοπό
δηµοσίου συµφέροντος, την εξυπηρέτηση των σκοπών ενός ν.π.δ.δ, και δη ΑΕΙ, αποτελεί το
θεµέλιο της λειτουργίας της Εταιρείας κατά το παρόν π.δ.

3. Μια άλλη βασική επιλογή του νοµοθέτη είναι η πρόβλεψη περί ευχέρειας του
Συµβουλίου του ΑΕΙ να αποφασίσει τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως, πέραν των ειδικών
νοµικών προσώπων για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των Α.Ε.Ι. (άρθρα 3
παρ. 7 του ν. 1268/1982 και 41 παρ. 7 του ν. 2413/1996), και των ερευνητικών
πανεπιστηµιακών ινστιτούτων (άρθρο 17 του ν. 2083/1992) ή των ειδικών λογαριασµών
κονδυλίων έρευνας των ιδρυµάτων. Η ρύθµιση αυτή, σε συνδυασµό µε τον ορισµό, µεταξύ
άλλων, της εκτέλεσης ερευνητικών προγραµµάτων (άρθρο 60 παρ. 5 β) και της σύνδεσης της
έρευνας µε την παραγωγή (άρθρο 60 παρ. 5
ε) ως δραστηριοτήτων που πραγµατώνουν τον σκοπό της Εταιρείας, προσδίδει στην έρευνα
κεντρική θέση µεταξύ των δραστηριοτήτων τέτοιων ν.π.ι.δ., σε κάθε δε περίπτωση, µετά τη
σχετική απόφαση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π., της Εταιρείας.
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ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις
1. Με το ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ιδρύεται το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (παρ. 1). Περαιτέρω ορίζεται ότι η Εταιρεία τελεί
υπό τον έλεγχο του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π και ως ανώνυµη εταιρεία διέπεται από τις
διατάξεις της νοµοθεσίας περί ανωνύµων εταιριών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις
διατάξεις του ν. 4009/2011 ή στο καταστατικό που ακολουθεί και εγκρίνεται µε το παρόν
διάταγµα. Τέλος επαναλαµβάνεται η διάταξη της τελευταίας περιόδου του άρθρου 58 παρ. 1
β) του ν. 4009/2011 περί µη υπαγωγής της στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων
του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.

2. Με το ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ επαναλαµβάνονται, για λόγους συστηµατικής τάξης, οι
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 16 περί των συνεπειών της συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως
των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό
Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών» (ΕΠΙΣΕΥ) και «Εταιρεία
Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)» (ΕΑΔΙΠ).

3. Με το ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ εγκρίνεται το καταστατικό της «Εταιρείας Αξιοποίησης και
Διαχείρισης Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», οι σηµαντικότερες
ρυθµίσεις του οποίου έχουν ως εξής:

Στα άρθρα 1 και 2 του Καταστατικού ορίζεται η επωνυµία, η έδρα και διάρκεια της
Εταιρείας. Στο άρθρο 3 ορίζονται, κατ’ ευθείαν εφαρµογή του άρθρου 58 του ν. 4009/2011,
οι απώτεροι σκοποί της Εταιρείας, οι σκοποί για την επίτευξη των οποίων η Εταιρεία µεριµνά
προκειµένου καθώς και, τέλος, οι ειδικότερες δραστηριότητες που η Εταιρεία ασκεί για την
εκπλήρωση των σκοπών της. Στο άρθρο 4 του Καταστατικού ορίζεται η σχέση της Εταιρείας
µε το Ε.Μ.Π. ως σχέση εντολής και πληρεξουσιότητας, στη δε παρ. 2 αυτού τίθεται όριο
πέραν του οποίου οι πράξεις αξιοποίησης και διαχείρισης χρειάζονται την έγκριση του
Συµβουλίου του Ε.Μ.Π.

Στα άρθρα 5 και 6 ρυθµίζονται θέµατα του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κι ο
τρόπος αυξήσεώς του, ενώ στο άρθρο 7 παρ. 1, κατ’ άµεση εφαρµογή του άρθρου 59 του ν.
4009/2011, προσδιορίζονται οι πόροι της Εταιρείας, στη δε παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου
προβλέπεται ο τρόπος σχηµατισµού καθαρών κερδών και τακτικού αποθεµατικού καθώς και
ο τρόπος διάθεσης των κερδών.
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Κατά σχεδόν άµεση εφαρµογή του ν. 4009/2011 (άρθρο 58 παρ. 8), στο άρθρο 8 ορίζεται
η σύνθεση, τα προσόντα κι ο τρόπος εκλογής του Διοικητικού Συµβουλίου καθώς και τα
προσόντα κι ο τρόπος επιλογής του Διευθύνοντος Συµβούλου, ενώ στο άρθρο 9 ορίζεται η
θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου και προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασης µελών
αυτού. Στο άρθρο 10 ορίζονται οι υποχρεώσεις των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, στο
άρθρο 11 ορίζονται οι αρµοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συµβουλίου, στο άρθρο 12 η διαδικασία σύγκλησης του Διοικητικού Συµβουλίου, στο άρθρο
13 η διαδικασία λήψης αποφάσεων και στο άρθρο 14 οι αρµοδιότητες του Διοικητικού
Συµβουλίου.

Πάντα κατά άµεση εφαρµογή του ν. 4009/2011 (άρθρο 58 παρ. 8), στο άρθρο 8 ορίζονται
τα προσόντα κι ο τρόπος επιλογής του Διευθύνοντος Συµβούλου, στο δε άρθρο 15 οι
αρµοδιότητες του Διευθύνοντος Συµβούλου.
Στο άρθρο 17 ρυθµίζονται η λειτουργία κι οι αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, η
οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο λειτουργίας της Εταιρείας. Από πολλές απόψεις το
καθεστώς λειτουργίας της ταυτίζεται µε το καθεστώς λειτουργίας του Συµβουλίου του
Ε.Μ.Π., από άλλες όµως το καθεστώς αυτό διέπεται από διατάξεις της περί ανωνύµων
εταιρειών νοµοθεσίας.
Στο άρθρο 18 ρυθµίζονται τα όργανα του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας, ενώ στο άρθρο
19 η διάρκεια της εταιρικής χρήσης και οι αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου ως
προς την τήρηση των οικονοµικών καταστάσεων.
Στο άρθρο 20 προβλέπεται η διαδικασία λύσης κι εκκαθάρισης της Εταιρείας, ενώ οι
µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 20 ορίζουν τον τρόπο συγκρότησης του πρώτου
Διοικητικού Συµβουλίου και την πρώτη εταιρική χρήση.

4. Στο ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ορίζεται η διάρθρωση της Εταιρείας σε Κεντρική Διοίκηση
και

τέσσερα

πανεπιστηµιακά

ερευνητικά

ινστιτούτα,

το

Ινστιτούτο

Συστηµάτων

Επικοινωνιών και Υπολογιστών, το Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας και Υλικών, το Ινστιτούτο
Εµβιοµηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κατασκευών. Περαιτέρω ορίζεται η βασική διάρθρωση κάθε µίας από αυτές τις
οργανωτικές µονάδες µε την Κεντρική Διοίκηση να διαρθρώνεται σε γραφεία που επιτελούν
υποστηρικτικό έργο στην κλίµακα όλης οριζοντίως της Εταιρείας, ενώ κάθε ινστιτούτο
αποτελείται από τις κατά περίπτωση ερευνητικές µονάδες, που προσδιορίζονται στον
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Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, και κάποιες υποστηρικτικές της δραστηριότητάς τους
µονάδες.

5. Στο ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ ορίζεται το έργο κι η σύνθεση του εν ευρεία έννοια
διοικητικού (τεχνικού, διοικητικού, βοηθητικού κλ.π.) κι ερευνητικού προσωπικού, ο τρόπος
πρόσληψης αυτού, ο τρόπος µεταφοράς του προσωπικού των απορροφώµενων νοµικών
προσώπων καθώς και η αστική ευθύνη του προσωπικού της Εταιρείας.

6. Στο ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ διαγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα, καθώς και το
πειθαρχικό καθεστώς των εργαζοµένων στην Εταιρεία.

7. Στο ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ ορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου κι εποπτείας
της Εταιρείας, καθώς και το όργανο τήρησης των κανόνων εταιρικής δηµοσιότητας.

8. Στο ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ προβλέπεται ειδικότερες δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως η
διαδικασία χορήγησης υποτροφιών σε συνδυασµό µε τις υποχρεώσεις των υποτρόφων, ο
τρόπος αποδοχής κι αποποίησης δωρεών και κληροδοτηµάτων, η διαδικασία χάραξης της
ερευνητικής, εκπαιδευτικής και της εν γένει πολιτικής της Εταιρείας προς εκπλήρωση των
σκοπών της, καθώς και ο τρόπος ένταξης ερευνητικών προγραµµάτων κι έργων στις
δραστηριότητες της Εταιρείας, τα όργανα εκτέλεσης των προγραµµάτων κι έργων, ο τρόπος
παροχής υπηρεσιών επαγγελµατικής κατάρτισης, επαγγελµατικού προσανατολισµού και
συµβουλευτικής, θέµατα διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας καθώς και ο τρόπος και η
διαδικασία ανάθεσης προµηθειών ή εργασιών οποιουδήποτε είδους.
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. …

«Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση
και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και έγκριση του
καταστατικού αυτής»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 60 καθώς και 80 παρ. 15 και 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
2. Την υπ’ αρ. …. γνώµη του Συµβουλίου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου περί συστάσεως
ν.π.ι.δ. µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

3. Την υπ’ αρ. …. πράξη του Συµβουλίου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου περί
απορροφήσεως δια συγχωνεύσεως του ειδικού νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την
επωνυµία «Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)» (ΕΑΔΙΠ)

4. Την υπ’ αρ. …. πράξη του Συµβουλίου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου περί
απορροφήσεως δια συγχωνεύσεως του ερευνητικού πανεπιστηµιακού ινστιτούτου µε την επωνυµία
«Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» (ΕΠΙΣΕΥ)

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού .... για
την καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο .... του
καταστατικού, από τον προϋπολογισµό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

6. Την υπ’ αριθµ. .… γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών καθώς και Παιδείας και Θρησκευµάτων αποφασίζουµε:
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ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
Ίδρυση Εταιρείας

1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) µε την
επωνυµία

«Εταιρεία

Αξιοποίησης

και

Διαχείρισης

Περιουσίας

του

Εθνικού

Μετσοβίου

Πολυτεχνείου».

2. Η Εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π. Διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920 (Α' 144) και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τις ανώνυµες εταιρίες, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις διατάξεις του ν. 4009/2011 ή στο καταστατικό που ακολουθεί και εγκρίνεται µε το
παρόν διάταγµα. Η Εταιρεία δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και δεν εφαρµόζονται σε αυτή οι διατάξεις που διέπουν τους οργανισµούς
και επιχειρήσεις που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο Δηµόσιο, µε εξαίρεση όσες ρητά ορίζονται στις
διατάξεις του ν. 4009/2011.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Συγχώνευση

1. Από την περάτωση της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως από την Εταιρεία των νοµικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων
Επικοινωνίας και Υπολογιστών» (ΕΠΙΣΕΥ) και «Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)» (ΕΑΔΙΠ) η Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και
χωρίς καµιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις των
απορροφώµενων νοµικών προσώπων. Η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή, οι δε
δίκες των απορροφώµενων νοµικών προσώπων συνεχίζονται από την Εταιρεία χωρίς καµιά άλλη
διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους λόγω της συγχώνευσης.

2. Τα απορροφώµενα νοµικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση.
3. Τα απορροφώµενα νοµικά πρόσωπα µεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και
παθητικό) στην Εταιρεία και η τελευταία καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νοµέας, κάτοχος και
δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου
αυτών, µε την επιφύλαξη των κειµένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών. Το
Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την έκδοση του παρόντος,
υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις της
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παρούσας παραγράφου περιέρχονται στην κυριότητα της Εταιρείας. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται
µε πράξη του Πρύτανη του Ε.Μ.Π. Απόσπασµα της εγκεκριµένης έκθεσης, που περιγράφει τα
αποκτώµενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων µε
την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ/τος 533/1963 καταχωρίζεται
ατελώς στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου. Οµοίως ατελώς
πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα
που αφορά τη συγχώνευση.

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
Καταστατικό

Εγκρίνεται το καταστατικό της «Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου», που έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Επωνυµία - Μορφή - Διάρκεια

1. Το νοµικό πρόσωπο που ιδρύεται µε το άρθρο πρώτο του διατάγµατος αυτού, λειτουργεί ως
ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου».

2. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από τη δηµοσίευση του παρόντος
προεδρικού διατάγµατος.
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Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα.
2. Με απόφαση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π. υπό την ιδιότητά του ως Γενικής Συνέλευσης της
Εταιρείας επιτρέπεται να ιδρύονται και να καταργούνται γραφεία ή υποκαταστήµατα για τις ανάγκες
της Εταιρείας σε πόλεις της Ελλάδας όπου έχουν έδρα επί µέρους πανεπιστηµιακές µονάδες ή άλλες
δραστηριότητες του Ε.Μ.Π. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι όροι εγκατάστασης και
λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3
Σκοποί και δραστηριότητες

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι:
α) Η πλήρης καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Μ.Π., καθώς και η αξιοποίηση
και διαχείρισή της, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες της δηµοσιότητας και διαφάνειας του
άρθρου 15 του ν. 4009/2011, της χρηστής και επιµελούς διαχείρισης αλλότριας περιουσίας και της
επιχειρηµατικής λογικής. Ειδικότερος στόχος της αξιοποίησης και διαχείρισης είναι η αύξηση της
κεφαλαιακής αξίας και των εισοδηµατικών αποδόσεων της περιουσίας του Ε.Μ.Π., µε γνώµονα την
εξυπηρέτηση της αποστολής αυτού.
Περιουσία που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση της Εταιρείας αποτελούν τα παντός είδους
ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του Ε.Μ.Π., τα οποία παραχωρούνται σε αυτή κατά χρήση
µε απόφαση του Πρύτανη, που εγκρίνεται από το Συµβούλιο του Ε.Μ.Π. Δεν υπόκεινται στην
αξιοποίηση και διαχείριση της Εταιρείας τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία που
χρησιµοποιούνται για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του Ε.Μ.Π. και
αποκτήθηκαν µε πόρους προερχόµενους είτε από τον τακτικό προϋπολογισµό του Κράτους είτε από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
β) Η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή -µε εξαίρεση αυτά
που προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Κράτους και το εθνικό σκέλος του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων- και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε
είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και
αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου
µάθησης και έργων για την παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την
εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και
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αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων και πραγµατογνωµοσυνών, τη σύνταξη προδιαγραφών για
λογαριασµό τρίτων, τη διαµόρφωση και εκτέλεση επιστηµονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και
αναπτυξιακών προγραµµάτων και την παροχή άλλων σχετικών υπηρεσιών, προς όφελος του Ε.Μ.Π.
γ) Η διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων από το Ε.Μ.Π. υπηρεσιών
φοιτητικής µέριµνας.

2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία µεριµνά:
α) Για τη λήψη χρηµατοδοτήσεων οποιασδήποτε µορφής, περιλαµβανοµένων των δανείων και της
αποδοχής δωρεών, κληρονοµιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε
πηγή, δηµόσια ή ιδιωτική, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, επ’ ονόµατι του Ε.Μ.Π. ή της ιδίας ύστερα από
έγκριση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π.
β) Για την είσπραξη δικαιωµάτων του Ε.Μ.Π. ή της ιδίας για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.
γ) Για τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης συµβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών της.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρεία ασκεί, ιδίως, τις εξής ειδικότερες δραστηριότητες:
α) Διεξαγωγή έρευνας, ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και µεταφορά τεχνολογίας.
β) Εκπόνηση µελετών και εκτέλεση ή διαχείριση ερευνητικών και τεχνολογικών ή αναπτυξιακών
προγραµµάτων και έργων για την προώθηση των δικών της σκοπών ή σκοπών τρίτων που
αποβλέπουν στην επίλυση προβληµάτων εφαρµογής και αξιοποίησης των επιστηµονικών γνώσεων ή
βρίσκονται σε δοκιµαστικό στάδιο και τα οποία εµπίπτουν στους, υπό την παράγραφο 1 περ. β του
παρόντος άρθρου, τοµείς.
γ) Μέριµνα για την προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας µε την παραγωγική διαδικασία σε
συνεργασία µε άλλα ΑΕΙ της χώρας, καθώς και µε άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύµατα και
φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, όπως για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, για τη
στήριξη της ελληνικής βιοµηχανίας, και την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και αυτοµατοποίηση της
βιοµηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα.
δ) Μέριµνα για την ανάπτυξη των επιστηµών των µηχανικών, της τεχνολογίας και της πληροφορικής,
καθώς και άλλων κλάδων που θεραπεύονται στο Ε.Μ.Π.
ε) Συνεργασία µε φορείς της ηµεδαπής ή αλλοδαπής για την προώθηση, µεταξύ άλλων, της
οικονοµικής αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας και της διασύνδεσης της µε την
παραγωγική διαδικασία, ιδίως:
αα)

µε την ανάληψη τεχνολογικών αξιολογήσεων ή αποτιµήσεων προτεινόµενων ή σε εξέλιξη
ευρισκόµενων ερευνητικών εργασιών,

ββ)

µε την παραγωγή προϊόντων σε µικρή κλίµακα,

γγ)

µε τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς,

δδ)

µε τη συνδροµή για την κατοχύρωση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Ε.Μ.Π. και
των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας και

εε) µε την παροχή συµβουλών και υπηρεσιών.
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στ) Συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δηµόσιο, ΝΠΔΔ, οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισµούς και άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την
εκπλήρωση των σκοπών της.
ζ) Συνεργασία µε τεχνολογικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε σκοπό τη σύζευξη της
έρευνας µε την παραγωγή, τη δηµιουργία συστηµατικών δεσµών συνεργασίας και την προώθηση
αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων.
η) Συνεργασία στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή µε εµπειρογνώµονες και κάθε είδους φορείς
ειδικευµένους σε θέµατα των δραστηριοτήτων της για την προώθηση των σκοπών της, µε δυνατότητα
ανάθεσης σε αυτούς ερευνητικών και λοιπών έργων.
θ) Παραγωγή και διάθεση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών έναντι τιµήµατος στο πλαίσιο των
ερευνητικών στόχων του Ε.Μ.Π., αυτοτελώς ή µέσω θυγατρικών εταιρειών που θα συστήσει ή σε
συνεργασία µε άλλους φορείς ή µε τη συµµετοχή της σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα ή
επιχείρηση, στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή.
ι) Εκχώρηση ή διάθεση άδειας εµπορικής εκµετάλλευσης προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας έναντι
τιµήµατος που καθορίζεται συµβατικά, σε άλλον οργανισµό ή επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής.
ια) Ίδρυση εταιριών τεχνολογικής βάσης - έντασης γνώσης για την οικονοµική ή κοινωνική
αξιοποίηση ή εκµετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσµάτων ή η συµµετοχή στην ίδρυση τους µε
οµάδες επιστηµόνων ή σε συνεργασία µε άλλους παραγωγικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του
ν. 2741/1999 (Α΄ 199).
ιβ) Παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε επιστήµονες µε την οργάνωση και χρηµατοδότηση ερευνητικών
προγραµµάτων, σεµιναρίων και συνεδρίων, καθώς και η χορήγηση βραβείων και υποτροφιών.
ιγ) Παροχή ειδικής επιµόρφωσης, θερινών µαθηµάτων και προγραµµάτων διά βίου µάθησης για
λογαριασµό και µε χρηµατοδότηση των ενδιαφερόµενων ατόµων και φορέων του ιδιωτικού ή και του
δηµόσιου τοµέα.
ιδ) Ίδρυση εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου ή συµµετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης των
ερευνητικών αποτελεσµάτων και της γνώσης, είτε µε τη σύσταση θυγατρικής επιχείρησης
οποιασδήποτε µορφής για την εµπορική εκµετάλλευση της είτε µε τη συµµετοχή σε από κοινού
δραστηριότητα εκµετάλλευσης µε άλλους οργανισµούς ή επιχειρήσεις.
ιε) Χορήγηση υποτροφιών.
ιστ)Ανάθεση υπηρεσιών, έργων και προµηθειών.
ιθ) Διαχείριση δικτύων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ε.Μ.Π.
κ) Οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου στην περιοχή του Λαυρίου
σύµφωνα µε την από 31.12.1992 σύµβαση µεταξύ του Ε.Μ.Π. και της Κτηµατικής Εταιρείας
Δηµοσίου, µε την οποία έγινε η παραχώρηση των ακινήτων των εγκαταστάσεων της πρώην Γαλλικής
Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου.
κα) Ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για την στήριξη της ελληνικής βιοµηχανίας, την
ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και την αυτοµατοποίηση της βιοµηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα.
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κβ)Ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούς µε τους σκοπούς της Εταιρείας.
4. α) Περαιτέρω, η Εταιρεία µπορεί να αναλαµβάνει επ’ αµοιβή, µε ειδικές εκάστοτε συµφωνίες, την
επιµέλεια και τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων του Ε.Μ.Π., µε απόφαση του Πρύτανη, η
οποία εγκρίνεται από το Συµβούλιο του Ε.Μ.Π.
β) Επίσης, η Εταιρεία µπορεί να καλύπτει πάγιες λειτουργικές δαπάνες του Ε.Μ.Π., πλην της
µισθοδοσίας µόνιµου προσωπικού, εν όλω ή εν µέρει, από πόρους αυτής, κατόπιν κοινής απόφασης
του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και του Πρύτανη. Οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται έξοδα
της Εταιρείας.

Άρθρο 4
Η Εταιρεία Εντολοδόχος και Πληρεξούσιος του Ε.Μ.Π.

Με την έναρξη ισχύος του διατάγµατος αυτού η Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της έχει την
εντολή και πληρεξουσιότητα του Ε.Μ.Π. να επιχειρεί πράξεις αξιοποίησης και διαχείρισης της
περιουσίας του Ε.Μ.Π. Οι σχετικές πράξεις αξιοποίησης και διαχείρισης άνω του ποσού των 50.000€
χρειάζονται την έγκριση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων (24.000) ευρώ και
αποτελείται από µία (1) µόνο ονοµαστική µετοχή, αξίας ίσης µε το µετοχικό κεφάλαιο,
αναλαµβάνεται δε και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εντός ενός (1)
µηνός από τον διορισµό του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, το ποσό καλύπτεται από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο.
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Άρθρο 6
Μετοχή

1. Η µοναδική µετοχή της Εταιρείας είναι ονοµαστική, αδιαίρετη, µη µεταβιβάσιµη και µη
µετατρέψιµη.

Άρθρο 7
Πόροι της Εταιρείας - Καθαρά κέρδη

1. Πόροι της Εταιρείας είναι:
α) Δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε ιδιωτική πηγή,
ηµεδαπή ή αλλοδαπή.
β) Χρηµατοδοτήσεις για εκτέλεση επιστηµονικού, εκπαιδευτικού ή άλλου έργου από οποιαδήποτε
δηµόσια ή ιδιωτική πηγή, ηµεδαπή ή αλλοδαπή.
γ) Ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του
Ε.Μ.Π., το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π.
δ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, καθώς και από εµπορική εκµετάλλευση
ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρηµατοδοτούµενα έργα.
ε) Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούµενα έργα που χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν
µέρει από τρίτους σε ποσοστό έως 25% του συνολικού προϋπολογισµού κάθε έργου, το ακριβές ύψος
του οποίου καθορίζεται µε την απόφαση ή τη σύµβαση χρηµατοδότησης του έργου και στο πλαίσιο
που θέτουν οι φορείς χρηµατοδότησης και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
στ) Ποσοστό 7% επί της ετήσιας ακαθάριστης αµοιβής των καθηγητών και λεκτόρων που πηγάζει
από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος ή κάθε είδους έργου σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν.
4009/2011.
ζ) Πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.
η) Κάθε είδους δάνεια.
2. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα
έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζηµίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Από τα καθαρά κέρδη ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) αφαιρείται για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Η κράτηση αυτή παύει
να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεµατικό καλύψει ποσό ίσο µε το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού
κεφαλαίου. Αν όµως αυτό µειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαµβάνεται µέχρι το ίδιο
όριο. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται µε απόφαση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8
Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου - Εκλογή µελών - Διευθύνων Σύµβουλος

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι επταµελές και αποτελείται από
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και άλλα τέσσερα (4) µέλη. Ένα από τα
µέλη είναι πτυχιούχος νοµικής, ένα οικονοµικών επιστηµών ή διοίκησης επιχειρήσεων και ένα
διπλωµατούχος µηχανικός.

2. Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π., ύστερα
από εισήγηση του Πρύτανη, ένας εκ των αναπληρωτών του τελευταίου. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται
από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µεταξύ των µελών του.

3. Ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, τρία (3) εκ των οποίων
είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ε.Μ.Π., πλήρους απασχόλησης,
εκλέγονται από το Συµβούλιο του Ε.Μ.Π., ύστερα από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του Συµβουλίου και εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης
συγκροτείται µε απόφαση του Συµβουλίου, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, και αποτελείται από
τρεις (3) καθηγητές πρώτης βαθµίδας πλήρους απασχόλησης.

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου από Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και να
έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση ευθύνης µε αντικείµενο ανάλογο
της θέσης την οποία αιτούνται.

5. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι πτυχιούχος ΑΕΙ µε εξειδίκευση και εµπειρία στην οικονοµική
διαχείριση φορέων του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα. Είναι πλήρους απασχόλησης, µε την έννοια
της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών όλες τις εργάσιµες ηµέρες και µε πλήρες ωράριο.

Άρθρο 9
Θητεία - Αντικατάσταση µελών Διοικητικού Συµβουλίου

1. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται µετά από τη λήξη
της αυτοδικαίως, µέχρι τη συγκρότηση νέου διοικητικού συµβουλίου, όχι όµως πέρα από ένα
εξάµηνο. Με απόφαση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π. η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
µπορεί να ανανεώνεται µία (1) φορά.
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2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου παύονται µε απόφαση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π. για
σπουδαίο λόγο.

3. Σε περίπτωση παύσης, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης µέλους ή απώλειας της
ιδιότητας βάσει της οποίας ορίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από νέο µέλος
που ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του µε τη διαδικασία της παραγράφου 3
του άρθρου 8 του παρόντος.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις µελών Διοικητικού Συµβουλίου - Υποχρέωση πίστης - Απαγόρευση ανταγωνισµού

1. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η
απουσία χωρίς σπουδαίο λόγο από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ισοδυναµεί µε παραίτηση.

2. Οι παραιτήσεις των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και του Διευθύνοντος Συµβούλου
υποβάλλονται στο Συµβούλιο του Ε.Μ.Π.

3. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου υπέχουν υποχρέωση πίστης έναντι της Εταιρείας.
Απαγορεύεται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου να ενεργούν χωρίς άδεια του Συµβουλίου του
Ε.Μ.Π., για λογαριασµό τους ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της
Εταιρείας και να συµµετέχουν, ως εταίροι, διαχειριστές ή µέλη διαχειριστικού οργάνου, σε εταιρίες
µε παρεµφερείς σκοπούς. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της απαγόρευσης η Εταιρεία δικαιούται
να ζητήσει αποζηµίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2 του ν. 2190/1920.

Άρθρο 11
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συµβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Επίσης εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και
εξωδίκως.

2. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο νόµιµα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε
περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή νόµιµου κωλύµατος αυτού, µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου που
ορίζεται µε απόφαση αυτού.
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Άρθρο 12
Σύγκληση Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Σε κάθε
περίπτωση µπορεί να συνέρχεται σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται
όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη
αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η
πρόσκληση προς τα µέλη του περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη
συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, σε ηµέρα και
ώρα που καθορίζονται από αυτόν, τακτικά µία (1) φορά κάθε ηµερολογιακό µήνα και έκτακτα, όταν
ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του το κρίνουν σκόπιµο ή εφόσον το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) από
τα µέλη του αφού που θέσουν µε σαφήνεια, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησής τους, τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης. Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, υποχρεούται:
α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο και να ορίζει ηµέρα συνεδρίασής του που να µην απέχει
περισσότερο από δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
β) Να περιλαµβάνει τα προτεινόµενα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη, προσθέτοντας, κατά την κρίση
του, και νέα θέµατα.
Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συµβούλιο, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να το
συγκαλέσουν αυτά εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω δεκαήµερης
προθεσµίας γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.

4. Ο Διευθύνων Σύµβουλος και οι Διευθυντές Ινστιτούτων εισηγούνται, κάθε ένας ως προς τις
αρµοδιότητές του, στο Διοικητικό Συµβούλιο τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, στα οποία το
Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προσθέσει και άλλα θέµατα κατά την κρίση του.

5. Η πρόσκληση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει και την ηµερήσια
διάταξη και γνωστοποιείται στα µέλη του µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, περιλαµβανόµενων της
τηλεοµοιοτυπίας (fax) και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες
ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Πρόσκληση δεν απαιτείται και αποφάσεις λαµβάνονται και για
ζητήµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη
λήψη αποφάσεων.
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Άρθρο 13
Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα όταν παρίστανται
τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει αποφάσεις µε φανερή ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο
πρακτικών, που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα, και υπογράφονται από όλα
τα µέλη που παρίστανται. Μέλη που διαφωνούν προς την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το
δικαίωµα να ζητήσουν να γραφεί η γνώµη τους στα πρακτικά. Αν κάποιο µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου αρνηθεί να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα από
το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται κατά το χρόνο έκδοσης τους
από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή από το νόµιµο αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
ισοδυναµεί µε απόφαση του τελευταίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (άρθρο 21 παρ.
5 κ. ν. 2190/1920). Ως υπογραφή θεωρείται και η αποστολή από µέλος του διοικητικού συµβουλίου
στον πρόεδρο αυτού ή στο νόµιµο αναπληρωτή του µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή
τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) µε το οποίο δηλώνεται η συναίνεση στο περιεχόµενο πρακτικού. Στο βιβλίο
πρακτικών καταχωρούνται αναφορά του τρόπου υπογραφής του πρακτικού του διοικητικού
συµβουλίου, καθώς και οι εκτυπώσεις των σχετικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή
τηλεοµοιοτυπίας (φαξ).

Άρθρο 14
Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 11 του παρόντος το Διοικητικό Συµβούλιο είναι
αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της
περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της (άρθρο 22 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920). Το
Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το
ύψος των αποδοχών του, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει στο Συµβούλιο του Ε.Μ.Π. τον ετήσιο προϋπολογισµό, τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του κ.ν. 2190/1920 και την έκθεση των πεπραγµένων της Εταιρείας.
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Άρθρο 15
Διευθύνων Σύµβουλος

Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι προϊστάµενος της Κεντρικής Διοίκησης, εισηγείται στο Διοικητικό
Σύµβουλο τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ως προς την υπηρεσία αυτή, επιµελείται την εκτέλεση
των αποφάσεών του και εποπτεύει την οµαλή λειτουργία της Εταιρείας.

Άρθρο 16
Εξαιρέσεις από ασυµβίβαστα

Η συµµετοχή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στη σύνθεση του δεν θεωρείται
ως κατοχή δεύτερης θέσης ούτε εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 ή
αντίστοιχων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17
Λειτουργία-Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Το Συµβούλιο του Ε.Μ.Π. αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και παρίσταται στις
συνεδριάσεις της.

2. Οι διατάξεις που διέπουν τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και την τήρηση πρακτικών του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π. διέπουν και τη λειτουργία του
Συµβουλίου ως Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, µε εξαίρεση την προθεσµία σύγκλησης της
Γενικής Συνέλευσης, η οποία ανέρχεται σε είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
της συνεδρίασης της, υπολογιζόµενων και των εξαιρετέων ηµερών (άρθρο 26 παρ 1 κ.ν. 2190/1920).

3. Κατ’ εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συγκαλείται και από το Διοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρείας µε την αυτή διαδικασία πλην της προθεσµίας σύγκλησης αυτής, η οποία ανέρχεται σε
είκοσι (25) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της συνεδρίασής της, υπολογιζόµενων και
των εξαιρετέων ηµερών. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συµβούλιο καθορίζει τα ζητήµατα της
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ηµερήσιας διάταξης, µη κωλυόµενου του Προέδρου ή του αναπληρωτή προέδρου του Συµβουλίου ή
δύο (2) τουλάχιστον µελών του να προσθέτουν και άλλα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και να τα
ανακοινώσουν στα µέλη της συνέλευσης εντός της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου.

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του κ.ν. 2190/1920 περί της τακτικής γενικής συνέλευσης, το
τελευταίο εδάφιο του άρθρου 25 και η παράγραφος 3 του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920 περί της
αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης, καθώς και το άρθρο 38 κ.ν. 2190/1920 περί του
δικαιώµατος των ελεγκτών να ζητούν σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης εφαρµόζονται
αναλόγως. Δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26-32 του κ.ν. 2190/1920.

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν την τακτική
γενική συνέλευση να αναρτά αντίγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και των
σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συµβουλίου και των ελεγκτών στο διαδικτυακό τόπο της
Εταιρείας (υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://eadp.ntua.gr>) κι εν γένει να τηρεί τις νόµιµες
διατυπώσεις δηµοσιότητας, όπου αυτές απαιτούνται.

6. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Στην αποκλειστική αρµοδιότητά
της εµπίπτουν αποφάσεις που αφορούν ιδίως τα παρακάτω θέµατα:
α) έγκριση του προϋπολογισµού και των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας
β) καθορισµός της αµοιβής των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
γ) έγκριση της έκθεσης πεπραγµένων της Εταιρείας
δ) ορισµός ελεγκτών
ε) ορισµός µελών της µονάδας εσωτερικού ελέγχου
στ)απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για
αποζηµίωση
ζ) αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
η) έκδοση οµολογιακού δανείου
θ) άδεια προς σύναψη δανειακών και πιστωτικών συµβάσεων πέραν του ποσού του κεφαλαίου της
Εταιρείας επί ποινή ακυρότητας των οικείων συµβάσεων
ι) ορισµός εκκαθαριστών
ια) τροποποίηση του Καταστατικού
ιβ) την ίδρυση ή κατάργηση Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων που αναφέρονται σε γνωστικά
αντικείµενα που καλύπτει το Ε.Μ.Π. πέραν αυτού του Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Συστηµάτων
Επικοινωνιών και Υπολογιστών.
ιγ) παράταση της διάρκειας της Εταιρείας και λύση αυτής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 18
Τακτικός Έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης και των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας
ασκείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

2. Η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών καθορίζεται στην απόφαση του Συµβουλίου του
Ε.Μ.Π. που τους ορίζει.
3. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη συνεδρίαση του Συµβουλίου στο πλαίσιο της οποίας ορίστηκαν,
πρέπει να ανακοινωθεί στους ελεγκτές ο διορισµός τους. Εφόσον οι ορκωτοί ελεγκτές στις επόµενες
πέντε (5) ηµέρες δεν αποποιηθούν τον διορισµό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και
ευθύνονται σύµφωνα µε το άρθρο 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 19
Εταιρική χρήση - Οικονοµικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Δεκεµβρίου κάθε έτους, µε εξαίρεση την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει σύµφωνα µε το άρθρο 22
του παρόντος.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συµβούλιο κλείνει τους λογαριασµούς, συντάσσει
λεπτοµερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας, καταρτίζει και δηµοσιεύει τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις µαζί µε το πιστοποιητικό των ελεγκτών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
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Άρθρο 20
Λύση - Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται α) µε απόφαση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π., που εγκρίνεται µε προεδρικό
διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, β) µε
την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και γ) µε την παρέλευση του κατά τη διάταξη
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 χρόνου διάρκειάς της.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της
µε τον ορισµό τριών (3) εκκαθαριστών από το Συµβούλιο του Ε.Μ.Π. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες
τις αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου και του Διευθύνοντος Συµβούλου στο πλαίσιο της
εκκαθάρισης. Οι αρµοδιότητες αυτές είναι δυνατό να περιοριστούν από το Συµβούλιο του Ε.Μ.Π.

3. Μετά την περαίωση της εκκαθάρισης το προϊόν της εκκαθάρισης περιέρχεται στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21
Πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο

Τα µέλη του πρώτου διοικητικού συµβουλίου, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος,
ορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου εντός δύο (2) µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος.

Άρθρο 22
Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόµιµη σύσταση της Εταιρείας µε τη δηµοσίευση του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του εποµένου έτους.
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ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διάρθρωση

1. Η Εταιρεία διαρθρώνεται ως εξής: α) Κεντρική Διοίκηση, β) Ινστιτούτο Συστηµάτων
Επικοινωνιών και Υπολογιστών, γ) Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας και Υλικών, δ) Ινστιτούτο
Εµβιοµηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και ε) Ινστιτούτο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κατασκευών.

2. Η Κεντρική Διοίκηση διαρθρώνεται ως εξής:
α) Γραφείο Προσωπικού, β) Γραφείο Οικονοµικών, γ) Γραφείο Καινοτοµίας και Διασύνδεσης, δ)
Γραφείο Κληροδοτηµάτων και Δωρεών, ε) Γραφείο Προσέλκυσης Χορηγιών, στ) Γραφείο Εκδόσεων,
ζ) Γραφείο του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου και η) Γραµµατεία.
3. Οι αρµοδιότητες που ασκεί κάθε µια από τις προηγούµενες µονάδες είναι οι εξής:
α) Το Γραφείο Προσωπικού χειρίζεται τα θέµατα πρόσληψης και υπηρεσιακής κατάστασης του
προσωπικού της Εταιρείας και µεριµνά για τις µετακινήσεις του προσωπικού της στο εσωτερικό και
εξωτερικό.
β) Το Γραφείο Οικονοµικών µεριµνά για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού,
διαχειρίζεται κάθε δαπάνη, µεριµνά για την εκκαθάριση αποδοχών και γενικότερα αποζηµιώσεων του
προσωπικού, χειρίζεται όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τα ασφαλιστικά ταµεία, µεριµνά για την
είσπραξη κάθε εσόδου και την προµήθεια κάθε µηχανήµατος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού
στοιχείου.
γ) Το Γραφείο Καινοτοµίας και Διασύνδεσης περιλαµβάνει τη Μονάδα Διασύνδεσης, τη Μονάδα
Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, και τη Μονάδα Διαµεσολάβησης και
αα) υποστηρίζει και διευκολύνει την κατοχύρωση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
του Ε.Μ.Π. και των µελών της οικείας ακαδηµαϊκής κοινότητας,
ββ) προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία των ερευνητών και µελών της ακαδηµαϊκής
κοινότητας µε παραγωγικούς φορείς για την περαιτέρω αξιοποίηση της έρευνας που παράγεται
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
γγ) παρέχει στους φοιτητές και σε αποφοίτους του Ε.Μ.Π. πληροφόρηση για ζητήµατα
σταδιοδροµίας και υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας υποστηρίζοντας τους τόσο στη
διάγνωση κλίσεων κα. δεξιοτήτων όσο και σε ζητήµατα επιλογής σταδιοδροµίας, περαιτέρω
σπουδών και στην εξεύρεση εργασίας,
δδ) οργανώνει σεµινάρια, διαλέξεις, συµβουλευτική, επαφές µε µέντορες για τους φοιτητές και
αποφοίτους του Ε.Μ.Π. σε ζητήµατα καινοτοµίας και κοινωνικής δράσης και εν γένει να
προωθεί καινοτόµες ιδέες φοιτητών που µπορούν να αξιοποιηθούν σε επαγγελµατικές ή
κοινωνικές δραστηριότητες και
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εε)

οργανώνει

κάθε

είδους

δραστηριότητες

προώθησης

της

καινοτοµίας

και

επιχειρηµατικότητας µεταξύ των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, όπως ιδίως
διαγωνισµούς καινοτοµίας.
δ) Το Γραφείο Κληροδοτηµάτων και Δωρεών ασχολείται µε τη διαχείριση των κληροδοτηµάτων και
την υποδοχή δωρεών προς την Εταιρεία.
ε) Το Γραφείο Προσέλκυσης Χορηγιών ασχολείται µε την εξεύρεση και προσέλκυση δωρεών,
κληρονοµιών, κληροδοσιών, χρηµατοδοτήσεων και χορηγιών από οποιαδήποτε πηγή, δηµόσια ή
ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή που συνάδουν µε τους σκοπούς της Εταιρείας. Επίσης σε συνεργασία
µε τα αρµόδια όργανα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ασχολείται µε την προετοιµασία και
προβολή χρηµατοδοτικών στόχων.
στ) Το Γραφείο Εκδόσεων µεριµνά για την έκδοση των δηµοσιευµάτων και λοιπών εντύπων της
Εταιρείας και τη συγκρότηση και ενηµέρωση αρχείου υλικού.
ζ) Το Γραφείο του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου υποστηρίζει τη λειτουργία του
Πάρκου, καθώς και τις δράσεις που αναπτύσσονται σ' αυτό.
η) Η Γραµµατεία µεριµνά για την διακίνηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση και την
αναπαραγωγή έγγραφων, τη φύλαξη και τον καθορισµό των χώρων της Εταιρείας.

4. Το Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών διαρθρώνεται ως εξής:
α) Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών και β) Γραµµατεία.
Οι αρµοδιότητες που ασκεί κάθε µια από τις προηγούµενες µονάδες είναι οι εξής:
α) Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη για την εκπόνηση και
διεξαγωγή των ερευνητικών προγραµµάτων, µεριµνά για τη συγκέντρωση στοιχείων και
πληροφοριών στους τοµείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου και συλλέγει τα
αναγκαία στατιστικά και λοιπά συγκριτικά στοιχεία για τη σχεδίαση και εκτέλεση των ερευνητικών
προγραµµάτων.
β) Η Γραµµατεία µεριµνά για την διακίνηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση και την
αναπαραγωγή εγγράφων, τη φύλαξη και τον καθορισµό των χώρων του ινστιτούτου.

5. Το Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας και Υλικών διαρθρώνεται ως εξής:
α) Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών και β) Γραµµατεία.
Οι αρµοδιότητες που ασκεί κάθε µια από τις προηγούµενες µονάδες είναι οι εξής:
α) Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη για την εκπόνηση και
διεξαγωγή των ερευνητικών προγραµµάτων, µεριµνά για τη συγκέντρωση στοιχείων και
πληροφοριών στους τοµείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου και συλλέγει τα
αναγκαία στατιστικά και λοιπά συγκριτικά στοιχεία για τη σχεδίαση και εκτέλεση των ερευνητικών
προγραµµάτων.
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β) Η Γραµµατεία µεριµνά για την διακίνηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση και την
αναπαραγωγή εγγράφων, τη φύλαξη και τον καθορισµό των χώρων του ινστιτούτου.

6. Το Ινστιτούτο Εµβιοµηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας διαρθρώνεται ως εξής:
α) Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών και β) Γραµµατεία.
Οι αρµοδιότητες που ασκεί κάθε µια από τις προηγούµενες µονάδες είναι οι εξής:
α) Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη για την εκπόνηση και
διεξαγωγή των ερευνητικών προγραµµάτων, µεριµνά για τη συγκέντρωση στοιχείων και
πληροφοριών στους τοµείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου και συλλέγει τα
αναγκαία στατιστικά και λοιπά συγκριτικά στοιχεία για τη σχεδίαση και εκτέλεση των ερευνητικών
προγραµµάτων.
β) Η Γραµµατεία µεριµνά για την διακίνηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση και την
αναπαραγωγή εγγράφων, τη φύλαξη και τον καθορισµό των χώρων του ινστιτούτου.

7. Το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κατασκευών διαρθρώνεται ως εξής:
α) Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών και β) Γραµµατεία.
Οι αρµοδιότητες που ασκεί κάθε µια από τις προηγούµενες µονάδες είναι οι εξής:
α) Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη για την εκπόνηση και
διεξαγωγή των ερευνητικών προγραµµάτων, µεριµνά για τη συγκέντρωση στοιχείων και
πληροφοριών στους τοµείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου και συλλέγει τα
αναγκαία στατιστικά και λοιπά συγκριτικά στοιχεία για τη σχεδίαση και εκτέλεση των ερευνητικών
προγραµµάτων.
β) Η Γραµµατεία µεριµνά για την διακίνηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση και την
αναπαραγωγή εγγράφων, τη φύλαξη και τον καθορισµό των χώρων του ινστιτούτου.

8. Των υπηρεσιών κάθε ενός από τα υπό παρ. 4, 5, 6 και 7 ινστιτούτα προΐσταται ο Διευθυντής του
Ινστιτούτου, ο οποίος είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου. Ο Διευθυντής επιµελείται την
εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου που αφορούν το Ινστιτούτο και εποπτεύει την
οµαλή λειτουργία του Ινστιτούτου.

9. Η εσωτερική διάρθρωση σε επιµέρους µονάδες των υπηρεσιών της Εταιρείας καθορίζεται µε τον
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της.
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ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ
Προσωπικό

1. Η απασχόληση του προσωπικού αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών και την άσκηση των
αρµοδιοτήτων της Εταιρείας, στην υποστήριξη της διαχείρισης και της αξιοποίησης της περιουσίας
του Ε.Μ.Π. και στην υποστήριξη της έρευνας και τη στελέχωση των διοικητικών και οικονοµικών
υπηρεσιών.

2. Το µε κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των νοµικών προσώπων µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την
ίδια σχέση εργασίας στην Εταιρεία και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας το δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης.

3. Η πρόσληψη γίνεται ύστερα από προκήρυξη της θέσης. Στην προκήρυξη αναφέρονται η
κατηγορία της θέσης, η ειδικότητα και τα ειδικότερα προσόντα πρόσληψης. Η προκήρυξη της θέσης
γίνεται µε απόφαση του Διευθυντή και δηµοσιεύεται σε τουλάχιστον µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα της
Αθήνας.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα που αφορά
τη µεταφορά και την ένταξη του προσωπικού.
5. Το προσωπικό της Εταιρείας προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου. Στη σύµβαση ορίζονται οι καταβαλλόµενες µηνιαίες αποδοχές, το ύψος των οποίων
καθορίζει το Διοικητικό Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ
Έλεγχος κι εποπτεία της Εταιρείας - Εταιρική δηµοσιότητα

1. Ο έλεγχος της Εταιρείας ασκούνται από το Συµβούλιο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ως Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία, µέσω του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, υποβάλλει στο Συµβούλιο του
Ε.Μ.Π., µε την πιο πάνω δικαιοδοσία του ως Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, εξαµηνιαίες
εκθέσεις σχετικά µε τη λειτουργία και δραστηριότητα της Εταιρείας και παρέχει στο Συµβούλιο,
χωρίς καθυστέρηση, κάθε έγγραφο που αυτό ζητεί.

3. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Κράτους, που ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Οι αρµοδιότητες του Υπουργείου Εµπορίου ως προς τη λειτουργία της, σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία για τις ανώνυµες εταιρείες, ασκούνται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
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ο οποίος µπορεί να προβαίνει σε οικονοµικό, διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο, όταν τούτο
κρίνεται αναγκαίο.

4. Αρµόδια για την εταιρική δηµοσιότητα της Εταιρείας είναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εµπορικού
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθήνας. Όπου η νοµοθεσία προβλέπει ή επιτρέπει τήρηση
δηµοσιότητας µέσω αναρτήσεων σε εταιρική ιστοσελίδα αυτή θα τηρείται σε διαδικτυακό τόπο υπό
την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://eadp.ntua.gr>.

ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ
Υποτροφίες - Δωρεές - Έρευνα - Δια Βίου Μάθηση - Πνευµατικά δικαιώµατα - Προµήθειες, έργα,
εργασίες

1. Η Εταιρεία χορηγεί, ανάλογα µε τις δυνατότητές της, υποτροφίες σε προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου µε την ακόλουθη διαδικασία:
α) Το Διοικητικό Συµβούλιο καθορίζει, µετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου, τον
αριθµό και τον τοµέα απασχόλησης των προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών, το
ύψος της χορηγούµενης υποτροφίας και τη διάρκεια αυτής.
β) Με βάση την απόφαση αυτή προκηρύσσεται ο εγκεκριµένος αριθµός των θέσεων και το
αντικείµενο κάθε θέσης.
γ) Η επιλογή γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και απαρτίζεται από
µέλη αυτού µε ειδίκευση σχετική µε το θέµα της υποτροφίας. Εφόσον η υποτροφία αφορά
εγκεκριµένο ερευνητικό πρόγραµµα, στην επιτροπή επιλογής συµµετέχει και ο Επιστηµονικός
Υπεύθυνος του προγράµµατος.
δ) Μετά την επιλογή των υποτρόφων µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µέλος του,
το οποίο θα έχει την ιδιότητα του επιβλέποντος και όλη την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας
του υποτρόφου.
ε) Ο υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει ειδική σύµβαση µε την Εταιρεία, όπου ορίζονται οι
κύριες υποχρεώσεις του. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την υποτροφία µετά από
εισήγηση του επιβλέποντος και αφού αποδεχτεί ότι ο υπότροφος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2. α) Η Εταιρεία αποδέχεται ή αποποιείται δωρεές και κληροδοτήµατα, επ’ ονόµατι του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή της ιδίας, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται
ύστερα από έγκριση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π.
β) Όταν έχει προηγηθεί εκκαθάριση, η σχετική απόφαση εκδίδεται µετά την υποβολή της έκθεσης του
εκκαθαριστή ή του προϊσταµένου Δ.Ο.Υ. ή του προξένου, στις περιπτώσεις που η εκκαθάριση
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ενεργείται από τα όργανα αυτά. Περίληψη της πράξης αποδοχής ή αποποίησης, που περιλαµβάνει
κατά το δυνατόν λεπτοµερή και ακριβή περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων, δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αποδοχής επέχει, µετά τη δηµοσίευσή της, θέση
κληρονοµητηρίου υπέρ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή της Εταιρείας, κατά περίπτωση,
κατά τις διατάξεις 1956, 1962 και 1963 του Αστικού Κώδικα. Η µεταβίβαση των κινητών
περιουσιακών στοιχείων επέρχεται αυτοδικαίως µε την έκδοση της πράξης αποδοχής και των
ακινήτων µε τη µεταγραφή της κατ’ άρθρο 1192 του Αστικού Κώδικα.
γ) Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Εταιρεία θεωρείται ότι αποδέχονται πάντα την
κληρονοµία µε το ευεργέτηµα της απογραφής, µη περιοριζόµενοι σε προθεσµία για σύνταξη
απογραφής και µη στερούµενοι σε καµιά περίπτωση των πλεονεκτηµάτων του εξ απογραφής
κληρονόµου.
δ) Δωρεές εν ζωή περιουσιών που αποτελούνται αποκλειστικά από κινητά πράγµατα συνιστώνται και
µε ιδιωτικό έγγραφο ή και χωρίς έγγραφο, αν τα κινητά αυτά παραδόθηκαν στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο ή την Εταιρεία.
ε) Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Εταιρεία δεν υποχρεούνται σε παροχή ασφαλείας για
εκτέλεση τασσόµενου σε περιουσία όρου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται κατά τις
κείµενες διατάξεις η παροχή ασφαλείας.

3. α) Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει για τις γενικές γραµµές της ερευνητικής,
εκπαιδευτικής και της εν γένει πολιτικής της Εταιρείας προς εκπλήρωση των σκοπών της και, έπειτα
από εισήγηση του Διευθυντή του κάθε Ινστιτούτου, εγκρίνει τις ερευνητικές δραστηριότητες κάθε
έτους, καθώς και τα επιµέρους ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εντάσσονται σε αυτές.
β) Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ορίζεται, για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, Επιστηµονικός Υπεύθυνος για κάθε ερευνητικό πρόγραµµα και έργο, ο οποίος αναφέρεται
στο Διοικητικό Συµβούλιο και έχει τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που καθορίζονται µε την
απόφαση αυτή.
γ) Ο Διευθύνων Σύµβουλος, εφόσον υπάρξει ανάγκη εκτελέσεως ερευνητικού προγράµµατος ή έργου
που δεν προβλέπεται στον προϋπολογισµό ή εφόσον κρίνει ότι η εκτέλεση συγκεκριµένων
προγραµµάτων δεν είναι ικανοποιητική ή υπάρχει τροποποίηση του αρχικού στόχου, εισηγείται στο
Διοικητικό Συµβούλιο την ένταξη του νέου προγράµµατος ή έργου στις δραστηριότητες της
Εταιρείας ή την τροποποίηση ή κατάργηση του εκτελούµενου, προτείνοντας συγχρόνως και τις
αναγκαίες αναµορφώσεις του προϋπολογισµού, αναφέροντας, αν συντρέχει περίπτωση, και τον τρόπο
µε τον οποίο θα καλυφθεί η τυχόν προκύπτουσα επιπλέον δαπάνη ή θα διατεθούν τα τυχόν
προκύπτοντα αδιάθετα κονδύλια.
δ) Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράµµατος ή έργου µεριµνά για την καλή και
απρόσκοπτη εκτέλεση του προγράµµατος ή του έργου, για την εκτέλεση των επιµέρους έργων, την
τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, την αξιοποίηση των εγκεκριµένων κονδυλίων και τη λήψη µέτρων
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για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που εµφανίζονται κατά την εκτέλεση του προγράµµατος.
Προς τον σκοπό αυτό δύναται να καλεί τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα ή το έργο για να
εξετάσουν την πορεία εκτέλεσης του προγράµµατος. Για όλα τα ανωτέρω ο Επιστηµονικός
Υπεύθυνος συντάσσει ανά έτος εκθέσεις και τις υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας,
το οποίο συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες, δίδει τις αναγκαίες κατευθύνσεις, αποφασίζει τις
αναγκαίες τροποποιήσεις ή διορθώσεις και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εύρυθµη λειτουργία
των επιµέρους προγραµµάτων.

4. Για την επίτευξη των εκπαιδευτικών της σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3, η Εταιρεία παρέχει
υπηρεσίες συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, επαγγελµατικού προσανατολισµού και
συµβουλευτικής, όπως οι υπηρεσίες αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄).
Για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, η Εταιρεία δύναται, µε απόφαση του Διοικητικού της
Συµβουλίου, να ιδρύει Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, κατά τις διατάξεις της
υποπαραγράφου Θ15 παρ. 5 και Θ3 παρ. 2 (γ) του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως η τελευταία
αυτή περίπτωση αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2β του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄).

5. Τα ερευνητικά προγράµµατα, τα έργα, οι µελέτες, οι δοκιµές, οι εξετάσεις και οι αναλύσεις που
εκπονεί η Εταιρεία, καθώς και οι γνωµοδοτήσεις που παρέχει και το υλικό των συνεδρίων που
διοργανώνει, αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της Εταιρείας, η οποία έχει το αποκλειστικό
δικαίωµα δηµοσίευσης και εκµετάλλευσης αυτών, εκτός και αν άλλως ορίζεται σε σχετική σύµβαση.

6. α) Το όνοµα του προσωπικού (ερευνητικού και µη) που συµµετέχει ουσιαστικά στη διαµόρφωση
επιστηµονικών εργασιών µπορεί να µνηµονεύεται στις σχετικές δηµοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.
β) Η δηµοσίευση ερευνητικών εργασιών, που εκπονήθηκαν ολικά ή µερικά σε εγκαταστάσεις της
Εταιρείας ή µε οικονοµική ή άλλη υποστήριξή της και δεν περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις της
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, πρέπει να γνωστοποιείται στην Εταιρεία, πριν την υποβολή της
στον Διευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας και να αναφέρει ως τόπο εργασίας του αντίστοιχου
ερευνητή τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή να κάνει άλλη κατάλληλη µνεία της συµβολής της.
γ) Οι εργαζόµενοι στην Εταιρεία µε οποιαδήποτε σχέση ή σύµβαση εργασίας εκχωρούν στην
Εταιρεία, µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα αποτελέσµατα της κάθε φύσεως έρευνας ή εργασίας που
εκπονούν (η οποία δεν περιλαµβάνεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου) καθ’ όλη τη διάρκεια της
εργασίας τους σε αυτήν και για επιπλέον διάστηµα ενός (1) έτους για ό,τι σχετικό κάνουν. Αν η
Εταιρεία αποκτά οικονοµικά οφέλη από την εκµετάλλευση του σχετικού διπλώµατος, αποδίδει το
30% αυτών στον εργαζόµενο. Η διάταξη αυτή αποτελεί αναπόσπαστο όρο της σύµβασης πρόσληψης,
εκτός αν ρητά αναφέρονται άλλοι όροι.

7. Η ανάθεση προµηθειών αναλώσιµων ή µη υλικών, οργάνων, µηχανηµάτων, επίπλων και σκευών,
εργαστηριακού εξοπλισµού και βιβλίων και η ανάθεση εκτέλεσης εργασιών οποιουδήποτε είδους που
είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας και την επιδίωξη των σκοπών της,

56

πραγµατοποιούνται µε εντολή του Διευθύνοντος Συµβούλου ύστερα από απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις αρχές της αµεροληψίας και της αξιοκρατίας ως εξής:
α) Προµήθειες ή εκτελέσεις εργασιών ή έργων προϋπολογιζόµενης αξίας µέχρι 20.000 € (µε ΦΠΑ)
γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισµό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίµηση των τιµών που
προσφέρει η αγορά.
β) Προµήθειες ή εκτελέσεις εργασιών ή έργων προϋπολογιζόµενης αξίας από 20.000 € (µε ΦΠΑ) και
µέχρι 206.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) γίνονται µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό και πλήρη
αιτιολόγηση της απόφασης ανάθεσης, η οποία κοινοποιείται στο Διοικητικό Συµβούλιο στην
περίπτωση που δεν επιλέγεται ο µειοδότης.
γ) Προµήθειες ή εκτελέσεις εργασιών ή έργων προϋπολογιζόµενης αξίας από 206.000,00 € (χωρίς
ΦΠΑ) και άνω γίνονται µε διεθνή ανοιχτό διαγωνισµό, ως προς τις οποίες εισηγείται στο Διοικητικό
Συµβούλιο τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από καθηγητές ή λέκτορες του εκάστοτε τµήµατος.

ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει µε τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγµατος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
HELLENIC REPUBLIC

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
NTUA COUNCIL
ΠΡΟΕΔΡΟΣ / CHAIRMAN

Ζωγράφου, 30η Μαρτίου 2016

Αρ. Πρωτ. ΣΙ: 12

Προς τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
Καθηγητή κ. Κώστα Γαβρόγλου
Κοιν.: Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των
Ελλήνων
Θέμα: Απάντηση στην από 3 Μαρτίου 2016 επιστολή σας
Αγαπητέ κ. Γαβρόγλου,
Σας στέλνω σύντομες απαντήσεις αναφορικά με την επιστολή σας της 3ης Μαρτίου 2016. Είναι
θετικό που η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ζητάει να ενημερωθεί σχετικά με τη
λειτουργία του Συμβουλίου Ιδρύματος (ΣΙ). Ο θεσμός είναι νέος στην Ελλάδα, αλλά είναι βασικός
και υπάρχει από παλιά στα περισσότερα Πανεπιστήμια στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην
αυτοδύναμη λειτουργία τους με διαφάνεια και με αποτελεσματικότητα στην επιλογή των
στρατηγικών τους στόχων. Προσθέτω σχόλια που διαφωτίζουν την εμπειρία του ΣΙ του ΕΜΠ.
•

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, το ΣΙ ΕΜΠ έχει ως κύριους στόχους την εποπτεία
του Ιδρύματος και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεσή του με την κοινωνία και την
οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας. Κατά τη θητεία μας στο ΣΙ,
ακολουθήσαμε πιστά τις αρχές του νόμου και, μέσα στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων που αυτός
καθορίζει, θελήσαμε να μεταφέρουμε όσο μπορούσαμε περισσότερο την εμπειρία από άλλα
Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδιαίτερα από αυτά όπου υπηρετούν τα εξωτερικά μέλη,
λαμβάνοντας υπόψιν και τις διαφορές. Για παράδειγμα, το αντίστοιχο Συμβούλιο στο ΜΙΤ
έχει την ολική εποπτεία του (μη κερδοσκοπικού) Ιδρύματος, όπως και το ΣΙ ΕΜΠ. Έχει όμως
και την αποκλειστική ευθύνη για την οικονομική ευρωστία και ανάπτυξη, τις οποίες το ΣΙ του
ΕΜΠ δεν έχει. Η εποπτεία του Ιδρύματος στο ΜΙΤ έχει την έννοια του ελέγχου του συνόλου
των δραστηριοτήτων του, καθώς και την αξιολόγηση των Σχολών και Τμημάτων του. Οι
ενέργειες εκτελούνται από τον Πρόεδρο / Πρύτανη και τους Κοσμήτορες και ελέγχονται από
το ΣΙ. Οι δυσκολίες του ΣΙ του ΕΜΠ προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι δεν
έχει εμπεδωθεί η διαφορά μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας (Σύγκλητος, Πρύτανης και
Κοσμήτορες) και ελέγχου (ΣΙ), ένα πρόβλημα που μπορεί και πρέπει να λυθεί με στήριξη από
την Πολιτεία. Για ένα αυτοδιοικούμενο Ίδρυμα, ο έλεγχος του ΣΙ (οικονομικός και
εκπαιδευτικός) πρέπει να είναι ουσιαστικός, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, και όχι μόνο
δεν αποτελεί τροχοπέδη στην εκτέλεση αποφάσεων, αλλά τις επιταχύνει, καθώς υπάρχει
διαμερισμός της ευθύνης [σχετικά ερωτήματα 6 και 7β της επιστολής σας].
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•

Αν και η ανεύρεση πηγών χρηματοδότησης δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΣΙ, όπως
αυτές καθορίζονται στο νόμο (άρθρο 8, παρ.10), το ΣΙ ΕΜΠ ασχολήθηκε με τη διερεύνηση των
δυνατοτήτων υποδοχής δωρεών από το εξωτερικό, μια και στην Ελλάδα η οικονομική
δυσπραγία αποθαρρύνει δωρεές. Διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται διακρατικές συμφωνίες και
έχουμε στη διάθεσή σας τα στοιχεία που κοινοποιήσαμε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.

•

Αρκετές από τις ερωτήσεις που περιλαμβάνει η επιστολή σας απευθύνονται στo ΣΙ, ενώ
αφορούν θέματα, για τα οποία η ευθύνη εισήγησης ανήκει σε άλλα όργανα του ΕΜΠ (π.χ.
Στρατηγική Ιδρύματος, Οργανισμός, Εσωτερικός Κανονισμός, θέματα σπουδών), στα οποία το
ΣΙ δίνει τελική έγκριση. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε
απαντήσεις που θα αποτελούσαν βάση προβληματισμού για τη διοίκηση των ΑΕΙ, που, όπως
αναφέρετε στην επιστολή σας, συνιστά και το βασικό στόχο της προσπάθειάς σας. Για τη
στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος όμως, έχουμε καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια μέσω
της πρότασης για σύσταση ΝΠΙΔ, όπως παραθέτω στην επόμενη παράγραφο.

•

Υπάρχουν ιδιαιτέρως σημαντικά θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΣΙ τα οποία τυχαίνει
να μην αναφέρονται στην επιστολή σας. Για παράδειγμα, η συγκρότηση της Μονάδας
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ, άρθρο 14 Ν4009/2001), καθώς και η δημιουργία Νομικού
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ, άρθρα 58 και 59 Ν4009/2001). Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά
το ΝΠΙΔ, η δημιουργία του μπορεί να υλοποιήσει σημαντικό μέρος της στρατηγικής
ανάπτυξης του ΕΜΠ, αφού θα επιτρέπει στο Ίδρυμα να ενισχύει την έρευνα και την
εκπαίδευση σε περιοχές αιχμής, να διαχειρίζεται με ταχύτητα και αποδοτικότητα τη
χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, να εκμεταλλεύεται καλύτερα την περιουσία
του, καθώς και να αξιοποιεί νέες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Στη διάρκεια της θητείας
μας διαπιστώσαμε τη μεγάλη ευκαιρία που έχει το ΕΜΠ σήμερα να προχωρήσει σε
τεχνολογίες αιχμής (Νανοτεχνολογίας και Νέων Υλικών, Εμβιομηχανικής και Βιοϊατρικής,
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού του χώρου και των
πόλεων, κ.λπ.), στις οποίες έχει ήδη αναπτύξει αξιόλογο έργο. Όμως, η απουσία κατάλληλων
δομών δεν επιτρέπουν στο έργο αυτό να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί, ούτε να αναπτυχθούν
οι απαραίτητες συνέργειες μεταξύ ερευνητικών μονάδων και ερευνητών. Η ίδρυση του ΝΠΙΔ
θα άρει αυτά τα εμπόδια και θα ωθήσει το Ίδρυμα διεθνώς, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει
νέες θέσεις εργασίας για τους αποφοίτους και θα βοηθήσει τη χώρα να βγει από την
οικονομική κρίση. Για το λόγο αυτό, αξιοποιούμε την ευκαιρία που μας δίνει η επικοινωνία
μαζί σας και σας κοινοποιούμε το Σχέδιο ΠΔ για την Ίδρυση ΝΠΙΔ στο ΕΜΠ, καθώς και τη
συνοδευτική Εισηγητική Έκθεση, τα οποία υποβάλαμε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με την από 19ης Ιανουαρίου 2016 επιστολή μας, χωρίς απάντηση μέχρι στιγμής
(Συνημμένο 1). Στο Σχέδιο ΠΔ προβλέπεται και η δημιουργία Ινστιτούτων με τη συμμετοχή
καθηγητών από πολλές Σχολές του Ιδρύματος, η ίδρυση των οποίων θα ωθήσει την
υλοποίηση των όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω. Ευελπιστούμε ότι η Επιτροπή της οποίας
προεδρεύετε θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα αυτό με τον αρμόδιο Υπουργό
[σχετικά ερωτήματα 1, 2, 3, 5 της επιστολής σας].

•

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το ΣΙ ΕΜΠ, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν4009/2011
(άρθρο 8/11), δημοσιοποίησε το Φεβρουάριο του 2015 απολογισμό δραστηριοτήτων της
πρώτης διετίας της θητείας του, τον οποίο σας αποστέλλουμε (Συνημμένο 2). Επιπλέον, με την
ολοκλήρωση της θητείας του ΣΙ, εντός του έτους, θα δημοσιοποιήσουμε πλήρη απολογισμό
πεπραγμένων, αλλά και λεπτομερή αναφορά των δυσκολιών και της συνολικής εμπειρίας από
τη συμμετοχή μας στο θεσμό του ΣΙ, τον οποίο θα κοινοποιήσουμε και στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
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Καταλήγοντας, είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω επεξηγήσεις ή πληροφορίες που πιθανόν
θα χρειαστεί η Επιτροπή σας.
Με εκτίμηση,

Μιχάλης Τριανταφύλλου
Πρόεδρος Συμβουλίου ΕΜΠ
Καθηγητής ΜΙΤ

Συν.: 1) Η με αρ. πρωτ. ΣΙ: 04/19.01.2016 επιστολή ΣΙ ΕΜΠ προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων με τα συνημμένα της, και
2) Έκθεση Πεπραγμένων 1ης διετίας του ΣΙ ΕΜΠ.

Εσωτερική Διανομή:
Μέλη ΣΙ ΕΜΠ
Γραφείο Πρύτανη
Γραφείο Αναπληρωτών Πρύτανη (2)
Γραμματεία Συμβουλίου ΕΜΠ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
HELLENIC REPUBLIC

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
NTUA COUNCIL
ΠΡΟΕΔΡΟΣ / CHAIRMAN

Ζωγράφου, 23η Μαΐου 2016

Αρ. Πρωτ. ΣΙ: 20

Υπόμνημα Συμβουλίου ΕΜΠ προς την Επιτροπή Εξωτερικής
Αξιολόγησης του Ιδρύματος
1. Συγκρότηση και σύνθεση του ΣΙ ΕΜΠ
Οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του πρώτου ΣΙ ΕΜΠ διεξήχθησαν την 10η
Δεκεμβρίου 2012 και εξελέγησαν οι:









Σπυρίδων Αργυρός, καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών
Επιστημών
Ευάγγελος Παπαδόπουλος, καθηγητής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών
Δανάη Διακουλάκη, καθηγήτρια Σχολής Χημικών Μηχανικών
Νικόλαος Μαρμαράς, καθηγητής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών
Δημήτριος Τσαμπούλας2, καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Αλέξανδρος Σοφιανός, καθηγητής Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Κίμων Χατζημπίρος, καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Γρηγόριος Γρηγορόπουλος, καθηγητής Σχολής Ναυπηγών Μηχανικών

Στις 7 & 8 Ιανουαρίου 2013, τα εσωτερικά μέλη του ΣΙ ΕΜΠ συνεδρίασαν και προέβησαν στην
ανακήρυξη των υποψηφίων εξωτερικών μελών του Συμβουλίου και στην εκλογή του Προέδρου
και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου. Εκδήλωσαν ενδιαφέρον συνολικά 40 σημαντικοί
επιστήμονες διεθνούς απήχησης και εξαιρετικών προσόντων, που είχαν να επιδείξουν ένα
ιδιαίτερα πλούσιο και πολυδιάστατο έργο, τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον επαγγελματικό
χώρο. Συγκεκριμένα, μετά από μελέτη των στοιχείων που κατέθεσαν οι υποψήφιοι και εκτενή
συζήτηση, εκλέχθηκαν:
Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου ΕΜΠ:
 Μιχάλης Τριανταφύλλου, καθηγητής ΜΙΤ,
και ως εξωτερικά μέλη οι:
 Roger Frank, καθηγητής École Nationale des Ponts et Chaussées,
 Ιγνάτιος Αντωνιάδης, καθηγητής École Polytechnique και Senior Staff Member του CERN,
 Αντώνιος Εφραιμίδης, καθηγητής University of Maryland,
 Μιχάλης Σιδερής, καθηγητής University of Calgary,
 Ιωάννης Τσιώμης, ομότιμος καθηγητής École National Supérieure d’Architecture και
Διευθυντής Σπουδών του Université Paris VIII.



Ο καθηγητής Δημ. Τσαμπούλας απεβίωσε τον Δεκέμβριο 2014. Σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011 η θέση
του στο ΣΙ παραμένει κενή, καθώς δεν προβλέπεται αναπλήρωση των εκλιπόντων ή παραιτούμενων μελών.
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Η 15η θέση του ΣΙ, που όπως προβλέπεται από τον Νόμο καταλαμβάνεται από σπουδαστή του
Ιδρύματος, παραμένει κενή, καθώς αν και στη σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
κατατέθηκαν δύο (2) υποψηφιότητες δεν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία των σπουδαστών.
Σε συνεδρίαση του ΣΙ του ΕΜΠ (18/1/2013), εκλέχθηκε ομόφωνα στη θέση του Αναπληρωτή
Προέδρου του Συμβουλίου ο καθηγητής κ. Σπύρος Αργυρός.
Το Συμβούλιο του ΕΜΠ ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του, με την έκδοση της διαπιστωτικής
πράξης της 1ης Φεβρουαρίου 2013, ΦΕΚ 37.

2. Αρμοδιότητες ΣΙ
Το ΣΙ ΕΜΠ, σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011, έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της
λειτουργίας του Ιδρύματος σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό. Η κεντρική
αυτή αρμοδιότητα επικαθορίζεται από σειρά πρόσθετων διατάξεων του ίδιου ή μεταγενέστερων
νομοθετικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν:
2.1.Πρωτοβουλίες και αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα, όπως:
α) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία,
καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας,
β) τον καθορισμό των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του ιδρύματος επί τη βάσει των οποίων ο
πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού,
γ) την πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας –το οποίο εκδίδει σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ)–
για τη σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), για τη διαχείριση της περιουσίας
και των κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ, και για την επιλογή των μελών του ΔΣ και του διευθύνοντος
συμβούλου,
δ) τη συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ιδρύματος με κύρια
αρμοδιότητα την ανάπτυξη πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη
συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος.
ε) τον ορισμό καθηγητή ή ομότιμου καθηγητή του ιδρύματος ως «Συνηγόρου του φοιτητή» με
αρμοδιότητες τη διαμεσολάβηση μεταξύ σπουδαστών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών,
την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση
φαινομένων κακοδιοίκησης, και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος.
2.2. Εγκρίσεις των αποφάσεων/ενεργειών άλλων οργάνων, όπως:
α) τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος μετά από εισήγηση της Συγκλήτου,
β) την έγκριση της πρότασης του πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου,
για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,
γ) την έγκριση σχεδίων προγραμματικού σχεδιασμού που καταρτίζει ο πρύτανης,
δ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεων του,
του τελικού οικονομικού απολογισμού ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων που αφορά το ίδρυμα,
ε) την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της
περιουσίας του ιδρύματος,
στ) την έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του
ιδρύματος,
ζ) τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Τέλος, το ΣΙ έχει την ευθύνη οργάνωσης των πρυτανικών εκλογών.
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3. Στρατηγική και δράσεις του ΣΙ
3.1. Στρατηγικοί στόχοι
Οι στρατηγικοί στόχοι του ΣΙ ΕΜΠ διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πολυτεχνείο είναι
ένα ίδρυμα με μακρά ιστορία, υψηλό κύρος και σημαντική καταξίωση στην ελληνική κοινωνία αλλά
και διεθνώς. Μέχρι και σήμερα το ΕΜΠ συγκεντρώνει πολλούς από τους πιο προικισμένους και
δημιουργικούς σπουδαστές, ερευνητές, και καθηγητές. Διαχρονικά οι απόφοιτοί του έχουν
συμβάλλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας ενώ πολλοί έχουν διακριθεί στο
διεθνή χώρο και αισθάνονται περήφανοι για το Πολυτεχνείο.
Οι στρατηγικοί στόχοι που έθεσε με τη σύσταση του το ΣΙ ΕΜΠ, αποσκοπούσαν στην πληρέστερη
αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού και των υποδομών του Ιδρύματος, ώστε να ανταποκριθεί πιο
αποτελεσματικά στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, στις αυξημένες –σε εποχή κρίσης–
απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και στα ακαδημαϊκά πρότυπα των τεχνολογικών ιδρυμάτων
υψηλού κύρους του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, στην 1η ανακοίνωση του, το ΣΙ ΕΜΠ υπογραμμίζει:
•

•

•

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 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.
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.

3.2. Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση ΝΠΙΔ διαχείρισης της περιουσίας
Το ΣΙ ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτά εκτέθηκαν στην
Ενότητα 2, κρίνει ότι η σύσταση ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) για τη
διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας, αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο
υλοποίησης της στρατηγικής του και ουσιαστικής υποστήριξης της αναπτυξιακής πορείας του
Ιδρύματος.
Η συγκρότηση του ΝΠΙΔ θα δώσει την ευκαιρία στο ΕΜΠ να προχωρήσει ταχύτερα και
αποτελεσματικότερα στην αξιοποίηση του σημαντικού έργου που ήδη επιτελείται σε πολλές
Σχολές, επιτρέποντας ταυτόχρονα την καλύτερη εκμετάλλευση της περιουσίας του, αλλά και την
προσέλκυση νέων πηγών χρηματοδότησης.
Συγκεκριμένα, η δημιουργία του ΝΠΙΔ, λόγω της φιλοσοφίας, της δομής του και των σημαντικών
διαχειριστικών πλεονεκτημάτων του, αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στους εξής
στρατηγικούς στόχους:
 τη διευκόλυνση της ταχείας ανάπτυξης διεπιστημονικών ερευνητικών συνεργειών στο
Ίδρυμα,
 τη δημιουργία κρίσιμης μάζας ερευνητών και πόρων για την αποτελεσματικότερη
θεραπεία πρωτοποριακών περιοχών τεχνολογίας,
 την επακόλουθη ενίσχυση της διεθνούς προβολής του Ιδρύματος,
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την οικονομική ενίσχυση του ΕΜΠ,
την προσέλκυση χορηγιών,
τη διεύρυνση του θεσμού των υποτροφιών σε προ- και μετα-πτυχιακό επίπεδο.

Το ΣΙ ΕΜΠ, στη βάση αυτής της θεώρησης, προχώρησε στη νομική επεξεργασία και υπέβαλε στο
Υπουργείο Παιδείας (18/6/2015) ολοκληρωμένο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) και
εισηγητική έκθεση για τη σύσταση του ΝΠΙΔ (http://si.ntua.gr/law.html#3), χωρίς μέχρι στιγμής να
έχει λάβει σχετική απάντηση.
Η προτεινόμενη δομή προβλέπει τη συγκρότηση και σταδιακή ανάπτυξη διακριτών ερευνητικών
ινστιτούτων που θα δραστηριοποιούνται σε περιοχές έρευνας και τομείς τεχνολογίες αιχμής, 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 διευρύνεται κατά 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
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, προσδοκάται η προσέλκυση νέων αξιόλογων ερευνητών στα Ινστιτούτα, ενώ
αναμένεται ότι και οι ίδιες οι νεοφυείς επιχειρήσεις, απασχολώντας αποφοίτους του ΕΜΠ, θα
συμβάλλουν στην ανάσχεση της μετανάστευσης στο εξωτερικό μηχανικών υψηλού επιπέδου.
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.
3.3. Άλλες ενέργειες
Οι στρατηγικοί στόχοι που έθεσε το ΣΙ επηρέασαν το σύνολο των ενεργειών και παρεμβάσεων που
πραγματοποίησε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Κυριότερες από αυτές ήταν:
 Η επιλογή τριών (3) από τους συνολικά επτά (7) που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση
Πρύτανη ΕΜΠ, και η ομαλή διεξαγωγή των πρυτανικών εκλογών με τους τρεις (3)
επιλεγέντες υποψήφιους.
 Η συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και η επιλογή των
καθηγητών που την αποτελούν.
 Οι παρεμβάσεις προς τις Πρυτανικές αρχές για σύνταξη Οργανισμού και Εσωτερικού
Κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος, και η βοήθεια που παρεσχέθη κατά τη σύνταξη
του υπάρχοντος σχεδίου.
 Συναντήσεις με Υπουργούς για τη διευθέτηση του θέματος χορηγιών κυρίως από τις ΗΠΑ,
τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών για τη σύνδεση του ΕΜΠ με τις
ελληνικές βιομηχανίες.
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Συναντήσεις με τους Κοσμήτορες των Σχολών και τους επικεφαλής στρατηγικής σημασίας
μονάδων του Ιδρύματος (π.χ. Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Μονάδα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας).
Ανακοινώσεις-παραινέσεις σε θέματα επικαιρότητας (π.χ. απεργίες προσωπικού,
διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων).
Η δημιουργία ενημερωμένων ιστοσελίδων του ΣΙ (http://si.ntua.gr/) στις οποίες
αναφέρονται εγκαίρως όλες οι ενέργειες, οι αποφάσεις, και οι ανακοινώσεις του ΣΙ.

Το ΣΙ ΕΜΠ πιστεύει ότι παρά τα εμπόδια του παρόντος δυσχερούς οικονομικού περιβάλλοντος,
είναι αναγκαίο να ενισχυθεί και να αναδειχθεί το σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των
καθηγητών και του λοιπού ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού, με έμφαση στην καινοτομία
και την εξωστρέφεια. Είναι χρέος όλων μας η διασφάλιση σπουδών υψηλού επιπέδου στους
προικισμένους σπουδαστές μας που αποτελούν και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ΕΜΠ

Μιχάλης Τριανταφύλλου
Καθηγητής ΜΙΤ
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