
ΦΕΚ Β' 1098/5.9.2000 Αριθ.Φ1/232/Β1/404 
Εγκριση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
       
     
                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
    
                ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ    
    
    
    
     Εχοντας υπόψη: 
    
     1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και 4 του Ν.2083/1992 (Α'159) 
   και 
    
     2. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας 
   απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ή 
   του προϋπολογισµού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (άρθρο 29Α του 
   Ν.1558/1985 όπως αυτό προσετέθη µε το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 και 
   τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 (Α'38), 
   αποφασίζουµε: 
    
    
    
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
    
    
     Εγκρίνουµε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας  του Εθνικού Μετσοβίου 
   Πολυτεχνείου τον οποίο κατάρτισε η Σύγκλητος του Ιδρύµατος και ο 
   οποίος έχει ως εξής: 
    
    
    
                        ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
                       
                        ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
    
     Η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου την 9η συνεδρίαση της 
   07.07.2000 αφού έλαβε υπόψη της: 
    
     α)Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2ν,5 και 12 παρ. 8,9 του Ν. 2083/92 
    
     β)Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που 
   έχουν ληφθεί στις συνεδριάσεις 9η/16.07.1999, 10η/27.08.1999, 
   14η/22.10.1999 και 18η/22.12.1999 καταρτίζει τον εσωτερικό Κανονισµό 
   Λειτουργίας του Ιδρύµατος ως ακολούθως: 
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                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
      
                  ΑΡΧΕΣ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ Ε.Μ.Π. 
    
                            ΑΡΘΡΟ 1 
    
                ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟ (Ε.Μ.Π.) 
    
    
     1. Αποστολή του Ιδρύµατος 
    
     1.1.Πρωτεύουσα θεσµική συνιστώσα 
    
     Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) είναι ως εκ της φυσικής και 
   νοµικής δοµής του Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυµα (Α.Ε.Ι.). Στα πλαίσια του 
   άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγµατος, του άρθρου 1 του Ν. 1268/82 της 
   παράδοσης και της ανθρώπινης και υλικοτεχνικής υποδοµής του, το Ε.Μ.Π. 
   µέσω της αδιάσπαστης ενότητας των σπουδών και της ερευνάς, έχει ως 
   πρωτεύουσα θεσµική συνιστώσα της αποστολής του την παροχή ανώτατης 
   παιδείας διακεκριµένης ποιότητας και την προαγωγή των επιστηµιών και 
   της τεχνολογίας. 
    
   1.2.Ολοκλήρωση της αποστολής 
    
     Σύµφωνα µε την κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του, περί διατήρησης και 
   ενίσχυσης της θέσης του, ως διακεκριµένου και στο διεθνή χώρο 
   πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος των επιστηµών και της τεχνολογίας, το Ε.Μ.Π. 
   µε έµβληµα τον Προµηθέα Πυροφόρο, µέτρο τον άνθρωπο και κύριες 
   παραµέτρους την ποιότητα της ζωής και την προστασία των δηµοκρατικών 
   δικαιωµάτων και κατακτήσεων, ολοκληρώνει την αποστολή του µε την 
   ανάπτυξη και των ευρύτερων προσωπικών και κοινωνωικών αρετών των 
   διδασκόντων ερευνητών και των διδασκοµένων φοιτητών. 
    
     α.καλλιεργώντας τις δεξιότητες για την αυτοδύναµη πρόσβαση στη γνώση, 
   τη σύνθεση την έρευνα την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη διοίκηση 
   προσωπικού και έργων. 
    
     β.αναδεικνύοντας ολοκληρωµένες προσωπικότητες, που όχι µόνο διαθέτουν 
   ανανεώσιµη επιστηµονική και τεχνολογική γνώση αλλά και γνωρίζουν να 
   ϊστανται" ως επιστήµονες και να "υπάρχουν" ως συνειδητοί - υπεύθυνοι 
   διεθνούς κοινότητας. 
    
     γ. προσφέροντας αµέριστη και αποτελεσµατική συµβολή στην κάλυψη των 
   επιστηµονικών και τεχνολογικών, των κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων 
   ευρύτερων αναπτυξιακών αναγκών της χώρας κατά προτεραιότητα αλλά και 
   της διεθνούς κοινότητας. 
      
     2.∆οµή του Ιδρύµατος 
    
     2.1.Ακαδηµαϊκές µονάδες και λειτουργίες 
    
     α)Η κύρια δοµή του Ιδρύµατος συγκροτείται από τις ακαδηµαϊκές 
   µονάδες:Τα Τµήµατα µε τους Τοµείς τους και τα θεσµοθετηµένα Εργαστήρια 
   και Σπουδαστήρια. 
    
     β)Οι κύριες ακαδηµαικές λειτουργίες του Ε.Μ.Π. πηγάζουν από τις 
   ακαδηµαικές του µονάδες και συνοψίζονται στις προπτυχιακές και 
   µεταπτυχιακές σπουδές στη βασική και την εφαρµοσµένη ελεύθερη ή 
   προσανατολισµένη έρευνα. Ασκούνται από τους θεσµοθετηµένους φορείς του 
   Ιδρύµατος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και εξειδικευόνται για 
   Ε.Μ.Π. στα κεφάλαια Γ και ∆ του παρόντος. 



    
     γ) Το πλαίσιο άσκησης των διοικητικών λειτουργιών και η ιεραρχηµένη 
   διάρθρωση των διαφόρων οργάνων διοίκησης της ακαδηµαϊκής κοινότητας του 
   Ε.Μ.Π. καθορίζονται από τις κείµενες διατάξεις, συνοψίζονται στο επόµενο 
   άρθρο 2 εξειδικεύονται δε στα κεφάλαια Β και Ε του παρόντος. 
    
     2.2.Οι ∆ιοικητικές Υπηρεσίες 
    
     α)Οι ακαδηµαϊκές λειτουργίες του Ιδρύµατος υποστηρίζονται από τις 
   ∆ιοικητικές Υπηρεσίες, οι οποίες είναι δοµηµένες και λειτουργούν 
   σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο στο ΦΕΚ 51/16.03.98, Τεύχος Α"Προεδρικό 
   ∆ιάταγµα 46/1998 για τον  "Οργανισµό ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Ε.Μ.Π. " 
   (Ο.∆.Υ.) 
    
     β) Στο πλαίσιο του  προαναφερθέντος Ο.∆.Υ. οι αρµοδιότητες, η 
   οργάνωση εργασίας, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού των 
   ∆ιοικητικών Υπηρεσιών συνοψίζονται στα άρθρα 10,11,12 και 13 του 
   Κεφαλαίου Ε του παρόντος. 
    
     2.3.Οι παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και 
   λειτουργίες . 
    
     Παράλληλα µε τις υπηρεσίες που εντάσσονται στον Ο.∆.Υ αναπτύσσονται 
   επιπλέον ορισµένες άλλες δραστηριότητες, οι οποίες υποστηρίζουν 
   σηµαντικές ειδικές εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες 
   του Ε.Μ.Π. εξυπηρετούν ή έχουν συναφές αντικείµενο ή συνεργάζονται µε 
   συγκεκριµένες Συγκλητικές Επιτροπές ή και ∆ιευθύνσεις και έχουν ως 
   κορυφή της ιεραρχίας τον Πρύτανη ή τον εξουσιοδοτηµένο από αυτόν 
   Αντιπρύτανη. 
    
     3.Ρύθµιση λεπτοµερειών και ερµηνείες του Εσωτερικού Κανονισµού 
   Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) Ε.Μ.Π. 
    
     Οι λεπτοµέρειες και ερµηνείες επί των θεµάτων που ρυθµίζει ο παρών 
   Ε.Κ.Λ. του Ε.Μ.Π. ορίζονται µε αποφάσεις της Συγκλήτου, οι οποίες 
   περιλαµβάνονται σε ενιαίο κείµενο Οδηγού Λειτουργίας και Ανάπτυξης του 
   Ιδρύµατος.    
       
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
    
    
                                 ΑΡΘΡΟ 2 
    
                     
    
                         Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Μ.Π. 
    
    
     1.Θεσµικό πλαίσιο και διοικητική πρακτική 
    
     Τα Οργανα ∆ιοίκησης του Ε.Μ.Π. τόσο στο συνολικό, κεντρικό επίπεδο 
   (Κεντρική ∆ιοίκηση) όσο και στο διακεκριµένο και αποκεντρωµένο επίπεδο 
   των ακαδηµαϊκών µονάδων του (Τµηµάτων, Τοµέων, Εργαστηρίων και 
   Σπουδαστηρίων) αποφασίζουν σχετικά µε την αντιµετώπιση όλων των 
   εκπαιδευτικών, ερευνητικών λειτουργικών και διοικητικών προβληµάτων, 



   στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την αποστολή 
   και την στρατηγική του Ιδρύµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις επιστηµονικές, 
   τεχνολογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις και τις αντίστοιχες 
   αναπτυξιακές ανάγκες, της χώρας κατά προτεραιότητα. 
    
   Ενδεικτικά, και σύµφωνα µε το Σύνταγµα και την ισχύουσα νοµοθεσία 
   ορίζεται ότι:  
    
     α)Το Ε.Μ.Π είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου  πλήρως 
   αυτοδικαιούµενο. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό 
   Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
    
     β)Η οργάνωση και η λειτουργία του Ε.Μ.Π. διέπεται από την κείµενη 
   νοµοθεσία. 
    
     γ)Το Ε.Μ.Π. επιχορηγείται από το Κράτος για την εκπλήρωση της 
   αποστολής του και έχει ευθύνη της διαχείρισης των πόρων που προέρχεται 
   τόσο από την κρατική επιχορήγηση όσο και από την περιουσία του. 
    
     δ)Οι πάσης φύσεως αποδοχές του ∆ιδακτικού, ∆ιοικητικού, ∆ιοικητικού 
   και λοιπού Προσωπικού, που υπηρετεί µε οποιαδήποτε µορφή και σχέση 
   εργασίας δηµοσίου λογιστικού στο Ε.Μ.Π. και τα παραρτήµατα του, 
   βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό στον οποίο γράφονται οι σχετικές 
   πιστώσεις. 
    
     ε)Τα Οργανα ∆ιοίκησης διακρίνονται σε Συλλογικά και Μονοµελή και 
   ασκούν τη διοίκηση σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες και ευθύνες, που 
   ορίζονται στην κείµενη Νοµοθεσία, τον Ο.∆.Υ και τον παρόντα  Εσωτερικό 
   Κανονισµό Λειτουργίας του Ιδρύµατος. 
    
     στ)Η διοικητική πρακτική στο Ε.Μ.Π. στηρίζεται στην παραδοσιακή 
   ακαδηµαϊκή ελευθερία κατά την άσκηση των καθηκόντων και την ευρύτερη 
   δυνατή συναίνεση κατά την λήψη των αποφάσεων. Η επιτυχία της πρακτικής 
   αυτής επιβάλλει την πλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων: 
    
     ι.Υποδειγµατική ακαδηµαϊκή συµπεριφορά επίπονη εργασία και 
   αποτελεσµατική άσκηση διοίκησης µε σαφή αναπτυξιακή της εκπαίδευσης και 
   της έρευνας διάσταση, από τις εκάστοτε Πρυτανικές Αρχές του Προέδρους 
   και Αναπληρωτές Προέδρους Τµηµάτων και του ∆ιευθυντές Τοµέων, 
   Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων. 
    
     ι.Αρτια οργάνωση, στελέχωση µε ικανό διοικητικό προσωπικό και στενή 
   παρακολούθηση της λειτουργίας των κύριων Ακαδηµαϊκών Οργάνων, 
   (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συµβούλιο, Συγκλητικές Επιτροπές  βλ. κεφ. Β του 
   παρόντος) και των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της Κεντρικής ∆ιοίκησης και των 
   Τµηµάτων του Ιδρύµατος (βλ. κεφ. Ε). 
    
     ι.Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύµατος, 
   τόσο στο κεντρικό όσο και στο αποκεντρωµένο στα Τµήµατα επίπεδο, µε τη 
   µορφή συνεχούς και αποτελεσµατικής υποστήριξης (βλ. κεφάλαιο Ε.) 
    
     ι.Απόλυτη διαφάνεια και µέγιστη δυνατή ενηµέρωση όλων των µελών του 
   Ιδρύµατος για τα δρώµενα, την πολιτική και τους στόχους του. 
    
     ζ)Το Ε.Μ.Π. θεσµοθετεί την ανά τακτά χρονικά διαστήµατα εσωτερική και 
   εξωτερική αποτίµηση - αξιολόγηση του ερευνητικού  έργου και των 
   παρεχόµενων υπηρεσιών σε επίπεδο Τµήµατος και Ιδρύµατος θεωρώντας ότι 
   το προϊον µιας πλήρους και αντικειµενικής αποτίµησης - αξιολόγησης 
   αποτελεί την απαραίτητη υποδοµή της διοίκησης, των ακαδηµαϊκών µονάδων 
   και των υπηρεσιών για τον ορθολογικό στρατηγικό σχεδιασµό των 
   λειτουργιών και της αναπτυξής του. 
    
     2. Συλλογικά Οργανα ∆ιοίκησης (Σ.Ο.∆) 



    
     2.1 Τα Σ.Ο.∆ κατά ιεραρχική σειρά 
    
     Η σύνθεση, συγκρότηση και οι αρµοδιότητες των Σ.Ο.∆., η θητεία των 
   µελών τους, καθώς και οι εν γένει κανόνες λειτουργίας τους ρυθµίζονται 
   από τις κείµενες διατάξεις.  Τα Σ.Ο.∆. κατά ιεραρχική σειρά είναι:  
    
     α)Η Σύγκλητος (Σ) 
    
     β)Το Πρυτανικό Συµβούλιο (Π.Σ.) 
    
     γ)Η Γενική  Συνέλευσή (Γ.Σ) του Τµήµατος και Γενική Συνέλευση Ειδικής 
   Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τµήµατος 
    
     δ)Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ) του Τµήµατος 
    
     ε)Η Γενική Συνέλεση (Γ.Σ) του Τοµέα 
    
     2.2. Σύγκληση των Σ.Ο.∆ 
    
     α)Τα Σ.Ο.∆ συγκαλούνται τακτικά µε συχνότητα που καθορίζεται από τις 
   κείµενες διατάξεις και εκτάκτως όποτε προκύπτει ανάγκη. Για το µέγεθος 
   και τις δραστηριότητες του Ε.Μ.Π. η συχνότητα σύγκλησης καθενός Σ.Ο.∆. 
   δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη της µίας φοράς ανά µήνα. 
    
     β) Η σύγκληση των Σ.Ο.∆ γίνεται µε ευθύνη του επικεφαλής τους, ο 
   οποίος καταρτίζει την Ηµερήσια ∆ιάταξη (Η.∆.) Εισηγητές των θεµάτων 
   ορίζονται από τα όργανα, εφόσον δεν ορίζονται από τις κείµενες 
   διατάξεις. 
       
     γ)Η πρόσκληση των µελών των Σ.Ο.∆. µε συνηµµένη την Η.∆. και τις 
   εισηγήσεις, κοινοποιείται µε ευθύνη της γραµµατείας του οργάνου στα 
   µέλη τουλάχιστον νωρίτερα 2 εργάσιµες µέρες εφόσον πρόκειται για 
   τακτική συνεδρίαση. Σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων τα οποία κατά την 
   κρίση του προεδρέυοντος απαιτούν άµεση έκτακτη σύγκληση των Σ.Ο.∆. δεν 
   τηρείται η παραπάνω προθεσµία κοινοποίησης της Η.∆. Προκειµένου για την 
   πρόσκληση συνεδριάσεων µε αντικείµενο  τις εκλογές µελών ∆.Ε.Π ισχύουν 
   όσα ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 3.2. δ και ε  του παρόντος. 
    
     δ)Η µη τήρηση των παραπάνω προθεσµιών ή η µη παραλαβή των προσκλήσεων 
   από όλα τα µέλη του οργάνου αποτελούν λόγους ακυρότητας της συνεδρίασης 
   για την πραγµατοποίηση της οποίας αποφασίζει πριν από την Η.∆. το  
   όργανο, 
   εφόσον προβληθεί κάποιος από τους παραπάνω λόγους, µε πλειοψηφία των 
   3/4/ των παρόντων, οπότε και µόνον η συνεδρίαση είναι έγκυρη. 
    
     ε)Η ευθύνη για την ειδιοποίηση του αναπληρωµατικού µέλους ανήκει  στο 
   τακτικό µέλος ή στη γραµµατεία του Οργάνου, εφόσον της έχει 
   γνωστοποιηθεί η απουσία του τακτικού µέλους. 
    
     2.3. Σύνθεση της Ηµερήσιας ∆ιάταξης (Η.∆.) 
    
     α)Στην Η.∆. της πρώτης προσεχούς τακτικής συνεδρίασης Σ.Ο.∆. 
   περιλαµβάνονται, υποχρεωτικά, θέµατα που προτάθηκαν από κατώτερο Σ.Ο.∆. 
   ή από το 1/5 των µελών του οργάνου, τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες πριν 
   από τη συνεδρίαση αυτή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις κείµενες 
   διατάξεις. 
    
     β)Στις Η.∆. εκτάκτων συνεδριάσεων περιλαµβάνονται θέµατα µε ευθύνη 
   του Προέδρου του Οργάνου ή θέµατα που έχουν εγγράφων ζητηθεί από το 1/3/ 
   τουλάχιστον των µελών του οργάνου και δεν περιλήφθηκαν στην πρώτη 
   τακτική µετά την αίτηση, συνεδρίαση του οργάνου.  
    



     γ)Εφόσον στην Η.∆. περιλαµβάνεται το θέµα "Ανακοινώσεις του 
   Προέδρου" λαµβάνονται αποφάσεις αν συµφωνήσει η πλειοψηφία των 3/4/ των 
   παρόντων µελών του οργάνου. 
    
     δ)Ο Πρόεδρος κάθε Σ.Ο.∆. έχει το δικαίωµα πριν αρχίσει η συζήτηση των 
   θεµάτων της Η.∆. µετά από επαρκή αιτιολογήση να ζητήσει τη 
   διαφοροποίηση της σειράς των θεµάτων της Η.∆. αν η αναβολή κάποιου  
   θέµατος 
   ή την εγγραφή νέου θέµατος. Στις περιπτώσεις αυτές το όργανο αποφασίζει 
   µε πλειοψηφία των 3/4/ των παρόντων µελών. 
    
     ε)Θέµατα που για οποιοδήποτε λόγο δε συζητήθηκαν καταγράφονται πρώτα 
   στην Η.∆. της επόµενης τακτικής συνεδρίασης του οργάνου ή συζητούνται 
   σε έκτακτη συνεδρίαση που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό. 
    
     2.4. Λειτουργικά θέµατα 
    
     α)Η διαδικασία εισαγωγής και ψηφοφορίας προτάσεων στα Σ.Ο.∆. 
   καθορίζεται µε ευθύνη του Προέδρου. 
    
     β)Με ευθύνη του Προέδου µπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις των 
   Σ.Ο.∆. µε δικαίωµα λόγου, µη µέλη του καλούµενα κατά περίπτωση, που 
   αποχωρούν πριν από την λήψη των αποφάσεων. 
    
     γ)Τα Σ.Ο.∆. µπορούν να συγκροτούν Επιτροπές ή Οµάδες Εργασίες µόνιµου 
   ή προσωρινού χαρακτήρα για την κατάρτιση εισηγήσεων σε συγκεκριµένα 
   θέµατα, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. 
    
     δ)Λόγω της µείζονος σηµασίας τους, οι λειτουργίες της Συγκλήτου του 
   Πρυτανικού Συµβουλίου και των συγκλητικών Επιτροπών έχουν εξειδικευθεί 
   επιχειρησιακά στο Ε.Μ.Π. και οι αντίστοιχοι ειδικοί κανόνες ορίζονται 
   στο κεφάλαιο Β (άρθρα 3,4, και 5) του παρόντος. 
    
     3. Μονοµελή Οργανα ∆ιοίκησης (Μ.Ο.∆.) 
    
     3.1. Τα Μ.Ο.∆. κατά ιεραρχική σειρά 
    
     Η ανάδειξη των Μ.Ο.∆. η θητεία τους και οι αρµοδιότητές του 
   ρυθµίζονται από τις κείµενες διατάξεις. Τα Μ.Ο.∆ κατά ιεραρχική σειρά 
   είναι: 
    
     α) Ο Πρύτανης 
    
     β) Οι Αντιπρυτάνεις, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων οι οποίες έχουν 
   ανατεθεί. 
    
     γ)Ο Πρόεδρος του Τµήµατος 
    
     δ)Ο ∆ιευθυντής του Τοµέα 
    
     ε)Ο ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου ή Σπουδαστηρίου 
          
     3.2. Αναπλήρωση των Μ.Ο.∆. 
    
    
     α)Αναπλήρωση των Μ.Ο.∆. όπου δεν προβλέπεται από τις κείµενες 
   διατάξεις ή σε περίπτωση κωλύµατος του νόµιµου αναπληρωτή γίνεται µε 
   απόφαση του αντίστοιχου Σ.Ο.∆. από µέλος του οργάνου αυτού. 
    
     β)Ο Πρύτανας αναπληρώνεται από τους Αντιπρυτάνεις κατά το πλαίσιο των 
   αρµοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί, και σε περίπτωση απουσίας ή 
   κωλύµατος, εφόσον προκύψει επιτακτική ανάγκη αναπλήρωσης, από τον 
   αρχαιότερο των  Αντιπρυτάνεων, ισχύουσών σε κάθε περίπτωση των 



   κειµένων διατάξεων. 
    
     4.Η Κεντρική διοίκηση (Κ.∆) 
    
     4.1. Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις (Πρυτανικές αρχές) 
    
     α)Την κορυφή της ιεραρχίας του Ε.Μ.Π αποτελούν ο Πρύτανης και οι 
   Αντιπρυτάνεις (Πρυτανικές αρχές). 
    
     β)Ο Πρύτανης διευθύνει το Ε.Μ.Π εποπτεύει την εύρυθµη λειτουργία των 
   υπηρεσιών και των Τµηµάτων εκπροσωπεί το Ιδρυµα συγκαλεί τη σύγκλητο 
   και το Πρυτανικό Συµβούλιο, καταρτίζει την Ηµερήσια ∆ιάταξη προεδρεύει 
   των εργασιών τους κ.λ.π. όπως οι σχετικές διατάξεις ορίζουν. 
     
    γ)Ο Πρύτανης κατά την άσκηση των καθηκόντων του επικουρείται από δύο 
   Αντιπρυτάνεις, τον Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και 
   Ανάπτυξης και τον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, οι 
   οποίοι ασκούν τις αρµοδιότητες που αναθέτει σε καθέναν από αυτούς το 
   Πρυτανικό Συµβούλιο. 
    
     δ) Οι Πρυτανικές αρχές εκλέγονται από το σύνολο της Πολυτεχνειακής 
   Κοινότητας, µε τριετή θητεία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
    
     4.2. Σύγκλητος και Πρυτανικό Συµβούλιο 
    
     α)Ανώτατο συλλογικό διοικητικό όργανο του Ιδρύµατος είναι η 
   Σύγκλητος. 
       
     β)Κρίσιµες διοικητικές αρµοδιότητες, κυρίως για την αντιµετώπιση 
   προβληµάτων καθηµερινής λειτουργίας έχει και το Πρυτανικό Συµβούλιο. 
    
     γ.Οι αρχές λειτουργίας Συγκλήτου και Πρυτανικού Συµβουλίου στο Ε.Μ.Π. 
   ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος. Οι λειτουργικές λεπτοµέρειες 
   των οργάνων αυτών ορίζονται µε αποφάσεις της Συγκλήτου σύµφωνα µε την 
   παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος. 
    
     5. ∆ιοίκηση των Τµηµάτων του Ιδρύµατος 
    
     5.1.Πρόεδρος του Τµήµατος 
    
     α)Την ευθύνη της ∆ιοίκησης κάθε Τµήµατος έχει το µονοµελές όργανο 
   διοίκησης, ο Πρόεδρος  του Τµήµατος και ο Αναπληρωτής  Πρόεδρος. 
    
     β) Η θητεία του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος είναι 
   διετής και η διαδικασία εκλογής ορίζεται από το άρθρο 8 του Ν.1268/82 
   όπως ισχύει. 
    
     γ)Ο Πρόεδρος διευθύνει το Τµήµα οι υπηρεσίες του οποίου είναι 
   υπεύθυνες απέναντί του για την αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία 
   τους. Εποπτεύει την ποιότητα των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
   διαδικασιών, την φυσική παρουσία των µελών του Τµήµατος, (Β. και την 
   παρ. 1.4. του άρθρου 10 του παρόντος) εκπροσωπεί το Τµήµα στη Σύγκλητο, 
   συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και προεδρέυει 
   των εργασιών τους, µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της Γ.Σ. και 
   του ∆.Σ. κ.λ.π. όπως σχετικές διατάξεις ορίζουν. 
    
     5.2. Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 
    
     α)Ανώτατο διοικητικό όργανο του Τµήµατος είναι η Γ.Σ. το κανονιστικό 
   πλαίσιο και οι αρµοδιότητες της οποίας περιγράφονται από την κείµενη 
   νοµοθεσία. 
    
     β)Οι µείζονος ακαδηµαϊκής και εκτελεστικής σηµασίας αρµοδιότητες της 



   Γ.Σ. του Τµήµατος, όπως προγράµµατα σπουδών, (βλ. άρθρα 6 και 7 ) 
   προγραµµατισµός, προκηρύξεις και εκλογές µελών ∆ιδακτικού Ερευνητικού 
   Προσωπικού (∆.Ε.Π.) (βλ. άρθρο 15) εκπαίδευση και γενικότερη στήριξη  
   των φοιτητών (βλ. άρθρα 16 και 17 ), εποπτεία ερευνητικού έργου (βλ. 
   άρθρα 8 και 9 ) την καθιστούν κυρίαρχο όργανο των µετώπων του 
   Ιδρύµατος, δηλαδή των άµεσων εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
   δραστηριότητων του. 
    
     γ)Οι εκπρόσωποι των Γ.Σ. των Τµηµάτων στην Σύγκλητο, δηλαδή ο 
   Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι του ∆.Ε.Π. 
   υποστηρίζουν τις συλλογικές αποφάσεις και απόψεις   της Γενικής 
   Συνέλευσης του Τµήµατος τους και αντίστοιχα είναι υπεύθυνοι για την 
   ενηµέρωση του Τµήµατος επί των απόψεων και αποφάσεων της Συγκλήτου, 
   τόσο για θέµατα που αφορούν στο Τµήµα, όσο και για την γενική πολιτική 
   σε όλα τα σηµαντικά θέµατα του Ιδρύµατος. 
    
     5.3. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) 
    
     Τα θέµατα των µεταπτυχιακών σπουδών είναι της αρµοδιότητας ενός άλλου 
   σχεδόν ταυτόσηµου συλλογικού οργάνου, της Γ.Σ.Ε.Σ. (βλ. άρθρο 7 του 
   παρόντος) 
    
     5.4. ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) 
    
     α) Η τρέχουσα διοίκηση και η αντιµετώπιση προβληµάτων καθηµερινής 
   λειτουργίας ανήκουν στο ∆.Σ. του Τµήµατος, το κανονιστικό πλαίσιο και 
   οι αρµοδιότητες του οποίου περιγράφονται από την κείµενη νοµοθεσία. 
    
     β)Το ∆.Σ. του Τµήµατος απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή 
   Πρόεδρο, τους ∆ιευθυντές των Τοµέων και εκπροσώπους φοιτητών και µελών 
   του Ε.Μ.Π. σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
    
     γ) Το ∆.Σ. έχει την ευθύνη της εκτέλεσης και την εποπτεία εφαρµογής 
   των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ορισµένων δραστηριότητων που 
   µεταβιβάζει η Γ.Σ., καθώς και την ευθύνη της τρέχουσας και διαρκούς 
   εποπτείας για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος. 
    
     6. Οι Τοµείς 
    
     6.1. Σύσταση και µετεξέλιξη 
    
     α) Το Τµήµα διαιρείται σε Τοµείς. Οι Τοµείς θεραπεύουν συκγεκριµένα 
   πεδία της Επιστήµης του Τµήµατος και αποτελούν τα Πανεπιστηµιακά 
   κύτταρα, τα οποία συνθέτουν µε απόφαση του Υ.Π.Ε.Θ µετά από γνώµη της 
   Γ.Σ. του Τµήµατος, την πρωτευούσα δοµή  του Α.Ε.Ι., καλύπτουν, στηρίζουν 
   και προάγουν τη ∆ιδασκαλία και τη Ερευνα. 
    
     β)Κάθε περίπτωση µετεξέλιξης, δηλαδή αλλαγής του περιεχοµένου των 
   Τοµέων ενός Τµήµατος, οφείλει να διασφαλίζει: 
    
     ι. Την ποιότητα τόσο του διδακτικού και ερευνητικού περιεχόµενου του 
   Τοµέα, όσο και της υποστήριξής του από ανθρώπινο δυναµικό και 
   υλικοτεχνική υποδοµή, η οποία οφείλει να βρίσκεται στο επίπεδο των 
   άλλων Τοµέων του Ιδρύµατος. 
    
     ιι.Την πλήρη ένταξη του περιεχόµενου του Τοµέα στο Πρόγραµµα Σπουδών 
   (Π.Σ) του αντίστοιχου  Τµήµατος άλλως η όποια πρόταση νέου Τοµέα 
   οφείλει να συνυποβάλλεται µε ένα νέο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος. 
    
     ιιι.Τη µη επικάλυψη του περιεχοµένου του Τοµέα από άλλους τοµείς του 
   Ιδρύµατος. 
    
     γ)Οι διαδικασίες περί συστάσεως, συγχωνεύσεως, κατατµήσεως κλπ. 



   Τοµέων αναλύονται στις παρακάτω ενέργειες: 
    
     ι.Στο επίπεδο του Τµήµατος, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
    
     1. Εισήγηση από το ∆.Σ. του Τµήµατος σε ειδική συνεδρίαση της Γ.Σ. 
   του Τµήµατος µετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του τµήµατος πρός 
   όλα τα µέλη του ∆.Ε.Π. που εξυπηρετούν διδακτικά το Τµήµα και προς τους 
   φοιτητές µέλη της Γ.Σ. µε αντικείµενο και τη συνολική θεώρηση των 
   Τοµέων του Τµήµατος. 
    
     2.Απόφαση στην ίδια ειδική συνεδρίαση από το Γ.Σ. του Τµήµατος 
    
     3. ∆ιαβίβαση αυτής της απόφασης, εφόσον οδηγεί σε αλλαγή δοµής των 
   Τοµέων του Τµήµατος στα άλλα Τµήµατα του Ιδρύµατος και στον Πρύτανη ο 
   οποίος µπορεί να παραπέµψει στη Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών 
   Σπουδών (ΣΕ - ΠΣ). 
    
     ii.Σε επίπεδο Ιδρύµατος ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
    
      1.Αµεση σύγκληση της Σ.Ε - Π.Σ παρουσία και του Πρύτανη, εφόσον το 
   θέµα έχει παραπεµφθεί για τη διαµόρφωση εισήγησης στη Σύγκλητο επί της 
   αλλαγής δοµής των Τοµέων ενός Τοµέων ενός Τµήµατος, όσον αφορά µόνον τα 
   θέµατα των παραπάνω παραγράφων β, βιι, βιιι. 
    
     2. Εισαγωγή από τον Πρύτανη στη Σύγκλητο, κατά προτεραιότητα, 
   συζήτηση και λήψη απόφασης, µόνον επί των θεµάτων  των παραπάνω 
   παραγράφων β.i., β.ii, β.iii. 
    
     3.∆ιαβίβαση των αποφάσεων της Γ.Σ. του Τµήµατος και της άποψης της 
   Συγκλήτου, στο Υ.Π.Ε.Π.Θ. 
    
     6.2.∆ιευθυντής του Τοµέα 
    
     α)Επικεφαλής κάθε Τοµέα του Τµήµατος είναι ο ∆ιευθυντής του Τοµέα, ο 
   οποίος εκλέγεται µε ετήσια θητεία και αποτελεί µέλος του ∆.Σ. του 
   Τµήµατος. 
    
     β) Ο ∆ιευθυντής διευθύνει τον Τοµέα προεδρεύει των εργασιών της Γ.Σ. 
   του Τοµέα, εποπτεύει την εύρυθµη λειτουργία και την ποιότητα του 
   παρεχόµενου από τον Τοµέα εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και , 
   σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 7 του Ν.2083/92, το Ν. 2530/97 και την παρ. 
   1.4. του άρθρου 10 του παρόντος, είναι πρώτος υπεύθυνος και για τον 
   έλεγχο της φυσικής παρουσία των µελών του Τοµέα. 
    
     6.3. Γενική Συνέλευση Τοµέα 
    
     α)Ανώτατο διοικητικό όργανο του Τοµέα είναι η Γ.Σ. το κανονιστικό 
   πλαίσιο της οποίας περιγράφεται από το άρθρο 9 του Ν.1268/82. 
       
     β)Κύριο και πρωταρχικό για το Ιδρυµα έργο της Γ.Σ.του Τοµέα είναι η 
   σύνθεση και εφαρµογή των αναλυτικών προγραµµάτων των σπουδών, σύµφωνα 
   µε τις αρχές και τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις και 
   προδιαγραφές των άρθρων 6 και 7 του παρόντος και η προώθηση και 
   εποπτεια των ερευνητικών δραστηριοτήτων των µελών του Τοµέα. 
    
     6.4.∆ιοικητική στήριξη του Τοµέα 
    
     α)Ο Τοµέας, ως εκ της κύριας Ακαδηµαϊκής αποστολής του, οφείλει να 
   λειτουργεί µε διοικητική συνέχεια, συνέπεια και µνήµη, δηλαδή µε 
   αξιόπιστο αρχείο και γραµµατεία, η οποία πρέπει να δύναται να 
   ενηµερώνει και να στηρίζει τον εκάστοτε ∆ιευθυντή του Τοµέα. 
    
     β)Ο εκάστοτε ∆ιευθυντής του Τοµέα υποστηρίζεται γραµµατειακά, εκ του 



   κατανεµηθέντος στον Τοµέα διοικητικού προσωπικού, σύµφωνα µε τις 
   ρυθµίσεις του άρθρου 13, παρ.3β του Ν.2817/2000 (απόδοση Πρυτανικού 
   Συµβουλίου, ύστερα από γνώµη του ∆.Σ. του Τµήµατος) 
    
     γ.Στην περίπτωση κατά την οποία τεκµηριωµένα, η γραµµατειακή 
   υποστήριξη του Τοµέα δεν είναι δυνατό να καλυφθεί από το µόνιµο 
   διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατος, το κενό καλύπτεται από προσωπικό 
   που προσλαµβάνεται στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος διοικητικής 
   στήριξης του Τοµέα. 
    
    
     7.Εργαστήρια και Σπουδαστήρια 
    
     7.1.Σύσταση  
    
     α)Αποτελούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές µονάδες µε την πλέον 
   προχωρηµένη εξειδίκευση στα επιµέρους επιστηµονικά και τεχνολογικά 
   αντικείµενα του Ιδρύµατος. Θεσµοθετούνται µε την έκδοση του σχετικού Π∆ 
   από το Υ.Π.Ε.Π.Θ. µετά από τις εγκρίσεις των αρµόδιων Σ.Ο.∆. του Ε.Μ.Π. 
   σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
    
     β)Με αποφάσεις της Γ.Σ. κάθε Τµήµατος τα Εργαστήρια και Σπουδαστήρια 
   κατανέµονται στους Τοµείς ή παραµένουν ως ανεξάρτητες µονάδες στο 
   Τµήµα. 
    
     γ) Οι περιπτώσεις µετεξέλιξης δηλαδή τροποποίησης του αντικειµένου 
   ενός Εργαστηρίου ή Σπουδαστηρίου αντιµετωπίζονται µε τη διαδικασία της 
   παρ. 7.1. α κατ'αναλογία της παραγράφου 6.1.β του παρόντος άρθρου και 
   ελέγχονται από την ιεραρχικά υπερκείµενη ακαδηµαϊκή µονάδα (Τοµέα ή 
   Τµήµα) κατά τα αναφερόµενα στην ίδια ως άνω παράγραφο. 
    
     7.2. ∆ιεύθυνση 
    
     α)Επικεφαλής κάθε Εργαστηρίου ή Σπουδαστηρίου είναι ο ∆ιευθυντής του, 
   ο οποίος εκλέγεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
    
     β) Οι ευθύνες του ∆ιευθυντή και όλα τα  σχετικά   για τη διοίκηση, τη 
   λειτουργία και την επίτευξη των στόχων του Εργαστηρίου ή Σπουδαστηρίου 
   θέµατα που ορίζονται κατ'αρχήν στο ιδρυτικό ΠΠ και κωδικοποιούνται ή 
   εξειδικεύονται σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
   άρθρου 1 του παρόντος.  
           
      8.H εκτέλεση των αποφάσεων των Σ.Ο.∆ και Μ.Ο.∆. 
    
     8.1.Υπεύθυνα όργανα 
    
     α)Οι αποφάσεις των Σ.Ο.∆ εκτελούνται µε συνευθύνη των Μ.Ο.∆.αφενός 
   και αφετέρου: 
    
     ι. Των υπηρεσιών  της Κεντρικής ∆ιοίκησης (Κ.∆.) στο συνολικό 
   ιδρυµατικό επίπεδο. 
    
     ιι.Των υπηρεσιών   ∆ιοικητικής και Λειτουργικής Στήριξης των Τµηµάτων 
   και των Τοµέων στο διακεκριµένο, αποκεντρωµένο επίπεδο. 
    
     ιιι.Των υπόλοιπων µονάδων και υπηρεσιών του Ιδρύµατος στο επίπεδο 
   υποστήριξης του συνολικού έργου εκπαίδευσης, έρευνας και διοίκησης των 
   Τµηµάτων και της Κ.∆. 
    
     β)Οι αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων των υπηρεσιών της Κ.∆. και 
   των Τµηµάτων του ιδρύµατος καθορίζονται                    
    
     i.Των υπηρεσιών της Κεντρικής ∆ιοίκησης (Κ.∆.) στο συνολικό 



   Ιδρυµατικό επίπεδο. 
    
     ii.Με αποφάσεις της Συγκλήτου για τις παράλληλες λειτουργικές 
   δραστηριότητες στήριξης, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 
   1 του παρόντος. 
    
     8.2.Συντονισµός των οργάνων 
    
     Ο συντονισµός για την εκτέλεση των αποφάσεων σχετικά µε τη διεξαγωγή 
   των ακαδηµαϊκών λειτουργιών επιτελείται: 
       
     α)Μεταξύ µελών του Τοµέα, σε πρώτο βαθµό από τον ∆ιευθυντή και σε 
   δεύτερο από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 
    
     β)Μεταξύ των Τοµέων, σε πρώτο βαθµό από τον Πρόεδρο του Τµήµατος και 
   σε δεύτερο από τη Γ.Σ. 
    
     γ)Μεταξύ των Τµηµάτων σε πρώτο βαθµό από τον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών 
   Υποθέσεων ή και τον Πρύτανη και σε δέυτερο από τη Σύγκλητο. 
     
     δ)Οι δραστηριότητες των Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων ασκούνται στα 
   πλαίσια του σχετικού προγραµµατισµού της ακαδηµαϊκής µονάδος, στην 
   οποία υπάγονται (συνήθως στον Τοµέα, µη αποκλεισµένης της υπαγωγής 
   απευθείας στο Τµήµα ή και στο Ιδρυµα µε την ευθύνη των ∆ιευθυντών τους. 
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                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
    
               ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
                               
                             ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
    
                                 ΑΡΘΡΟ 3 
    
                              Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
    
     1.Γενικές αρχές 
    
     α)Η Σύγκλητος ως ανώτατο όργανο διοίκησης κάθε Α.Ε.Ι. αποτελεί και το 
   κύριο όργανο, χάραξης και εποπτείας της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και 
   κοινωνικής πολιτικής του Ιδρύµατος. Η λειτουργία της καθορίζεται σε 
   όλες τις λεπτοµέρειες από την ίδια, στα πλαίσια των κείµενων διατάξεων, 
   οι οποίες ορίζουν και τη σύνθεσή της και περιλαµβάνονται σε ενιαίο 
   κείµενο κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος. 
    
     β)Ο Πρύτανης ως προεδρεύων της Συγκλήτου οφείλει να διασφαλίζει: 
    
     i.Τη χρηστή και αποτελεσµατική λειτουργία ενός κυρίαρχου ακαδηµαϊκού 
   οργάνου. 
    
     ii.Την αναβάθµιση της αποστολής της Συγκλήτου και των λειτουργικών 
   της διαδικασιών µε συγκεκριµένες ενέργειες και µέτρα. 
    
     iii.Τη λεπτοµερειακή ρύθµιση όλων των ενδεχοµένων διαδικαστικών και 



   επί της ουσίας περιπτώσεων που παρουσιάζονται κατά την προετοιµασία και 
   τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Συγκλήτου. 
    
     2.Προετοιµασία και υποδοµή των συνεδριάσεων της Συγκλήτου 
    
     2.1.Συγκρότηση της Η.∆. 
    
     α)Η Η.∆. καταρτίζεται και υπογράφεται από τον Πρύτανη. 
    
     β)Προετοιµαζεται ένα συγκροτηµένο και πλήρες τεύχος για κάθε µια 
   συνεδρίαση της Συγκλήτου, µε εξώφυλλο, την πρόσκληση µε την Η.∆. και 
   τους αποδέκτες της και περιεχόµενα τις γραπτές εισηγήσεις µε τα 
   σχετικά- συνηµµένα και τα σχέδια της απόφασης. 
    
     γ) Το εξώφυλλο - πρόσκληση του τεύχους κάθε συνεδρίασης της Συγκλήτου 
   παρουσιάζει µία κατά το δυνατό αντιπροσωπευτικότερη και περιεκτικότερη 
   Η.∆. της συνεδρίασης, από την οποία οι παραλήπτες έχουν µία πρώτη 
   εικόνα των προς συζήτης θεµάτων και της σύνθεσης της Συγκλήτου µε τους 
   εκάστοτε προσκεκληµένους, σύµφωνα µε τον παρακάτω λογότυπο. 
    
     2.2.Αποδέκτες της Η.∆. 
    
     Για την κάλυψη των απαιτήσεων διαφανεις αλλά και ευρείας δηµοσιότητας 
   των συζητούµενων στη  Σύγκλητο θεµάτων η Η.∆. κοινοποιείται, πέραν των 
   θεσµοθετηµέων αποδεκτών - µελών της Συγκλήτου και  
    
     α)στο Νοµικό Σύµβουλο και στους Προιστάµενους των αρµοδίων στο υπόψη 
   θέµα υπηρεσιών, για την νοµική κάλυψη των εισηγήσεων και κατά την 
   παρουσίαση του θέµατος στη Σύγκλητο για την καλύτερη παρακολούθηση της 
   εξέλιξης του θέµατος. 
    
     β)στις Γραµµατείς των Τµηµάτων για την ενδεχόµενη έγκαιρη παρέµβασή 
   τους µέσω των Προέδρων και των Συγκλητικών, 
    
     γ)στους Προέδρους των Συλλόγων των εργαζοµένων και των φοιτητών για 
   την ουσιαστική και έγκαιρη ενηµέρωσή τους και την ενδεχόµενη παρέµβασή 
   τους σε όλα τα σηµαντικά θέµατα του Ιδρύµατος. 
       
     δ)στο Σύστηµα Ελέγχου και ∆ιαχείρισης των ∆ικτύων Τηλεµατικής του 
   Ε.Μ.Π. το οποίο αναλαµβάνει και την ευθύνη της διακίνησης της Η.∆. 
   αλλά και των αποφάσεων της αποφάσεων της Συγκλήτου, σε όλα τα µέλη της 
   Πολυτεχνειακής Κοινότητας, µέσω του παγκόσµιου δικτυακού ιστού.  
    
     2.3.Θέµατα της Η.∆. συνηµµένα εισηγήσεις, σχέδια αποφάσεων 
    
     Οι εισηγήσεις επί των διαφόρων θεµάτων της Η.∆. είναι σαφείς και 
   γραπτές . Ειδικότερα:  
    
     α)Η πρώτη σελίδα περιέχει τα απαραίτητα σχετικά ή και συνηµµένα από 
   τα οποία τεκµηριώνονται πλήρως το ιστορικό, τα δεδοµένα και µία 
   εκτελεστική περίληψη του θέµατος. 
    
     β)Ακολουθούν στις επόµενες σελίδες της εισήγησης  η ανάλυση του 
   θέµατος µε τίτλους στις επιµέρους ενότητες και το προτεινόµενο από τον 
   εισηγητή γραπτό σχέδιο απόφασης. 
    
     γ) Ο λογότυπος αλλά και η διαδικασία της παρουσίασης των θεµάτων της 
   Η.∆. έχουν κωδικοποιηθεί ως εξής:  
    
     1. Στις ανακοινώσεις του Πρύτανη (θέµα 1ο) υποβάλλεται γραπτώς ο 
   αναλυτικός πίνακας του περιεχόµενου των ανακοινώσεων µε όλα τα σχετικά 
   συννηµένα Γεγονότα µεταγενέστερα της ώρας αποστολής της Η.∆ εφόσον 
   κριθεί ότι είναι επείγοντα και πρέπει να περιέλθουν σε γνώση της 



   Συγκλήτου, ανακοινώνονται κατ'εξαίρεση, προφορικά από τον Πρύτανη. Οταν 
   µία ανακοίνωση είναι ιδιαίτερης σοβαρότητας, υποβάλλεται από 
    
     1.Στο θέµα της Η.∆. "Ελεγχος - Ερωτήσεις- Επερωτήσεις" υποβάλλονται 
   και απαντώνται εαν υπάρχουν, ερωτήσεις προς την Σύγκλητο και σε 
   περίπτωση ανεπαρκούς απάντησης επερωτήσεις. Εξυπακούεται ότι το θέµα 2 
   µπορεί να περιλάβει και προφορικές ερωτήσεις, εφόσον το θέµα για το 
   οποίο υποβάλλονται έχει έρθει εκτάκτως στη Συγκλητο, δηλαδή δεν έχει 
   διανεµηθεί έγκαιρα µε την Η.∆. 
    
     1.Εισηγήσεις που δεν συντάσσονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ή 
   δεν περιέχουν και σχέδιο απόφασης, κατά την άποψη του εισηγητή δεν 
   περιλαµβάνονται στην Η.∆. και επιστρέφονται για ανασύνταξη, δεδοµένου 
   ότι χωρίς εκτελεστική περίληψη, τίτλους (ή πίνακα) περιεχοµένων και 
   σχέδιο απόφασης µία συνηθισµένη εισήγηση είναι απωθητική για τον 
   συνήθως πολυάσχολο παραλήπτη. 
    
     1. Εφαρµόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία υπογραφών των συναρµόδιων 
   οργάνων µε προσθήκη έγγραφων παρατηρήσεων της ιεραρχίας εφόσον 
   διαφοροποιούνται προς την εισήγηση ή θέλουν να τη συµπληρώσουν. 
    
     Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις παρατηρήσεις του Νοµικού Συµβούλου του 
   Ιδρύµατος, εφόσον ο ίδιος  κρίνει ότι απαιτούνται διευκρινίσεις σε 
   νοµικό αντικείµενο του θέµατος. 
    
     3.∆ιαδικασία ελέγχου και υπογραφής των αποφάσεων 
    
     3.1.Αµεσος έλεγχος και υπογραφή 
    
     Η διαφάνεια η σαφήνεια η ακαδηµαϊκή δεοντολογία αλλά και η 
   αποτελεσµατική λειτουργία των Πανεπιστηµιακών οργάνων, και κατά µείζοντα 
   λόγω της Συγκλήτου, επιβάλλουν οι λαµβανόµενες αποφάσεις να 
   συντάσσονται, να ελέγχονται και να προσυπογράφονται από όλα τα παρόντα 
   στη συνεδρίαση µέλη, κατά προτίµηση στο τέλος της συζήτησης κάθε 
   θέµατος έτσι ώστε να είναι νωπή η εικόνα της απόφασης και να 
   προβάλλονται αµέσως οι όποιες αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις. 
    
    
     3.2 Προυποθέσεις 
    
     Η παραπάνω διαδικασία προυποθέτει και επιβάλλει την πληρότητα της 
   γραπτής εισήγησης σε κάθε θέµα της Η.∆. προυπάρχοντα σχέδια απόφασης 
   και καλή προετοιµασία των µελών της Συγκλήτου βάσει του έγκαιρα 
   κοινοποιούµενου πλήρους τεύχους µε τα θέµατα της Η.∆. 
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                                    ΑΡΘΡΟ 4 
    
                           ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
    
    
     1.Γενικές αρχές 
    
     Το Πρυτανικό Συµβούλιο αποτελεί το δεύτερο σε σπουδαιότητα συλλογικό 



   όργανο διοίκησης τνω Α.Ε.Ι. Αποστολή του είναι η ταχύτερη και ευέλικτη 
   λόγω του περιορισµένου αριθµού των µελών του αντιµετώπιση της πληθώρας 
   των τρεχόντων θεµάτων κάθε Ιδρύµατος. 
    
     Η λειτουργία του Πρυτανικού Συµβουλίου ακολουθεί κανόνες αντίστοιχους 
   µε αυτούς της Συγκλήτου προσαρµοσµένους στο θεσµικό του πλαίσιο το 
   οποίο ορίζει και τη σύνθεσή του και περιλαµβάνεται σε ενιαίο κείµενο 
   κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος. 
    
     2.Εισηγήσεις και αποφάσεις 
    
     Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή θεµάτων προς συζήτηση στο 
   Πρυτανικό Συµβούλιο είναι η συµλήρωση ενός "τύπου εισηγήσεων"που 
   εξασφαλίζει αφενός µία ελάχιστη απαιτητή πληρότητα παρουσίασης κάθε 
   θέµατος προς τα µέλη του Π.Σ. και αφετέρου τη βεβαιότητα ότι τα 
   εµπλεκόµενα όργανα και οι υπηρεσίες έχουν εισηγηθεί αρµοδίως µε 
   υπευθυνότητα και µε σαφήνεια. 
    
     Η χρήση συγκεκριµένου τύπου κειµένου απόφασης µε σχέδιο απόφασης, 
   εξασφαλίζει τη σαφήνεια ως προς τις απόψεις των εισηγητών και την 
   επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης απόφασης, έστω και αν η τελική απόφαση 
   του  Π.Σ διατυπωθεί διαφορετικά. 
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                              ΑΡΘΡΟ 5 
    
    
                     ΟΙ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Σ.Ε.) 
    
    
     1.Σύσταση και αρχές  
    
     1.1 Σύσταση 
    
     α) Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 1β του Ν.2083/92 λειτουργεί σε επίπεδο  
   Α.Ε.Ι. η (Συγκλητική) Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.-Μ.Σ) η οποία 
   και είναι αρµόδια για το συντονισµό και την εποπτεία των µεταπτυχιακών 
   προγραµµάτων. 
    
     β)Πέραν της παραπάνω νοµοθετηµένης Επιτροπής, σύµφωνα µ το άρθρο 2 
   παρ. 2 β VII του Ν.2083/92, συγκροτούνται και λειτουργούν Ε.Μ.Π µε 
   αποφάσεις της Συγκλήτου, Επιτροπές µε την ονοµασία "Συγκλητικές 
   Επιτροπές " (Σ.Ε.) ∆ιακρίνονται σε γενικές και ειδικές 
   Συµπεριλαβανοµένης και της Σ.Ε - Μ.Σ έχουν συσταθεί και καταγράφονται 
   ως εξής: 
    
     i.Γενικές Σ.Ε. 
    
     1.Προπτυχιακών Σπουδών (ΣΕ-Π.Σ) 
    
     2.Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.-Μ.Σ.) 
    
     3.Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης (ΣΕ.-ΣΕ) 



    
     4.Πανεπιστηµιακών Εγκαταστάσεων (ΣΕ-ΠΕ) 
    
     5.Βιβλιοθήκης(Σ.Ε.-ΒΙ) 
    
     6.Η/Υ και ∆ικτύων (Σ.Ε.-ΗΥ &∆) 
    
     7.Θεσµών και Στρατηγικής (ΣΕ-Θ.Σ.) 
    
     8.Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (Σ.Ε. - Τ.Π.Π.Λ.) 
    
     9.Πανεπιστηµιακών Συγγραµάτων και Εκδόσεων (Σ.Ε. - Π.Σ. &Ε.)  
    
     ii.Ειδικές Σ.Ε. 
    
     1.Κληροδοτηµάτων του Ιδρύµατος 
    
     1.Βασικής Ερευνας 
    
     1.Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων και Ποιότητας Ζωής 
    
     1.Επενδυτική των ∆ιαθεσίµων του Ιδρύµατος (διαχείριση διαθεσίµων) 
    
     1.Σύνδεσης του Ε.Μ.Π. µε το Μέτσοβο 
    
     1.Συντονιστική της Λειτουργίας των Πολυδυνάµων 
    
     2.Ενεργειακής ∆ιαχείρισης 
    
     1.2 Αποστολή και αντικείµενο των Σ.Ε      
    
     α)Οι Συγκλητικές Επιτροπές (Σ.Ε.) έχουν συµβουλευτικό προς τη 
   Σύγκλητο χαράκτηρα. Συντονίζουν τις εκπαιδευτικές ερευνητικές και 
   γενικότερα τις αναπτυξιακές δραστηριότητες του Ιδρύµατος και 
   εισηγούνται σχετικά προς τη Σύγκλητο. 
    
     β)Η αναβάθµιση των Προπτυχιακών Σπουδών η θεµελίωση και ανάπτυξη των 
   Μεταπτυχιακών Σπουδών η Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση και τα Πανεπιστιηµιακά 
   Συγγράµµατα και Εκδόσεις, ο έγκαιρος προγραµµατισµός και η ταχεία 
   προώθηση των έργων που έχουν σχέση µε τις Πανεπιστηµιακές 
   Εγκαταστάσεις, τη Βιβλιοθήκη, τα ∆ίκτυα και τους ΗΥ και το 
   Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, η ολοκλήρωση των θέσεων για τους 
   Θεσµούς και τη Στρατηγική του Ιδρύµατος, η χρηστή και αποτελεσµατική 
   διαχείριση των κληροδοτηµάτων και η µελετηµένη αναβάθµιση των 
   πολιτιστικών εκδηλώσεων αποτελούν κύριους τοµείς δράσης του Ιδρύµατος 
   και πολλαπλασιάζουν τη σηµασία αλλά και το έργο των αντίστοιχων Σ.Ε. 
    
     γ)Η προγραµµατισµένη τακτική  λειτουργία των Σ.Ε. εντάσσεται πλήρως 
   στο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα των Πρυτανικών Αρχών καλύπτοντας σηµαντικό 
   µέρος του. 
    
     δ) Τα επιµέρους αντικείµενα των Σ.Ε. ορίζονται σε γενικές γραµµές από 
   τους τίτλους τους και εξειδικεύονται από το ετήσιο πρόγραµµα στόχων και 
   δράσεων κάθε Σ.Ε. 
    
     ε)Ειδικότερα η Σ.Ε. - Τ.Π.Π.Λ. επεξεργάζεται διαµορφώνει και 
   εισηγείται στη Σύγκλητο τη γενική πολιτική του Ιδρύµατος στο Τ.Π.Π.Λ. Η 
   εφαρµογή της πολιτικής του Ε.Μ.Π. καθώς και η καλή λειτουργία, η χρηστή 
   διαχείριση και η εξασφάλιση της βιωσιµότητας του Τ.Π.Π.Λ. ανατίθεται 
   στην Εταιρεία Αξιιοποίησης και ∆ιαχείρισης της Περιουσίας του Ιδρύµατος 
   (Ε.Α.∆ι.Π-Ε.Μ.Π.) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Α.∆.Π. Ε.Μ.Π µε τακτικά 
   και αναπληρωµατικά µέλη του αποφασίστηκε να αποτελεί και τη 
   Σ.Ε.-Τ.Π.Π.Λ. έχει δε όλες τις σχετικές αρµοδιότητες και ευθύνες. Οι 



   µελέτες των κτηριακών παρεµβάσεων και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης 
   των έργων ανατίθενται, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών, στη 
   Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είναι και ο τελικός 
   υπεύθυνος για την καλή και σύµφωνη µε τις περί δηµοσίων έργων διάταξεις 
   εκτέλεση των έργων και συνεπώς εισηγητής όλων των σχετικών θεµάτων στο 
   Πρυτανικό Συµβούλιο. 
    
     2.Συγκρότηση Συγκλητικών Επιτροπών 
    
     2.1 ∆ιοίκηση των Σ.Ε. 
    
     α)Η Σ.Ε.- Μ.Σ έχει ως Πρόεδρο σύµφωνα µε το Νόµο, τον Αντιπρύτανη 
   Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού 
    
     β)Προέδροι των άλλων γενικών Σ.Ε. οριζόντια στα πλαίσια της απόφασης 
   του Πρυτανικού  Συµβουλίου περί αναθέσεων καθηκόντων στους 
   Αντιπρυτάνεις, οι καθ' ύλην  αρµόδιοι Αντιπρύτανεις ή ο Πρύτανης, κατά 
   την απόλυτη κρίση του αν θεωρεί ότι οφείλει να συµβάλει προσωπικά στις 
   εργασίες της Σ.Ε. Στην περίπτωση αυτή, ο αρµόδιος Αντιπρύτανης έχει τη 
   θέση του Αναπληρωτή Προέδρου. 
    
     γ)Οι ειδικές  Σ.Ε. προεδρεύονται από Καθηγητές του Ιδρύµατος 
   οριζόµενους από τη Σύγκλητο µετά από εισήγηση του Πρύτανη και 
   λειτουργούν µε τη διοικητική ευθύνη του καθ" ύλην αρµοδίου Αντιπρύτανη. 
    
     δ)Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε Σ.Ε. εκλέγεται ένας προεδρέυων 
   Αντιπρόεδρος µέλος ∆.Ε.Π. της βαθµίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή 
   Καθηγητή, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρύτανη ή Αντιπρύτανη σε περίπτωση 
   απουσίας τους και έχει την ευθύνη του συντονισµού και της υλοποίησης 
   των στόχων και αποφάσεων της Σ.Ε. 
    
     2.2.Σύνθεση των Σ.Ε. 
    
     α)Σύµφωνα µε το Νόµο η ΣΕ-Μ.Σ. συγκροτείται µε πράξη του Πρύτανη και 
   απαρτίζεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ως 
   πρόεδρο και από ένα (1) µέλος ∆.Ε.Π. κάθε Τµήµατος στο οποίο λειτουργεί 
   Π.Μ.Σ. Το µέλος ∆.Ε.Π. κάθε Τµήµατος ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση  
   Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) και ανήκει κατά προτίµηση στα µέλη στα οποία 
   έχει ανατεθεί µεταπτυχιακό εν γένει έργο. 
       
     β)Τα τµήµατα µέσω των Γενικών Συνελέυσεων τους ορίζουν από ένα µέλος 
   ∆.Ε.Π. ως εκπρόσωπο σε κάθε µία (γενική) Σ.Ε. µε κριτήρια τη γνώση του 
   αντικειµένου ή και την εκτίµηση περί ουσιαστικής συµβολής και προσφοράς 
   έργου µέλους στην Σ.Ε. 
    
     γ)Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Επιτροπών 
   Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι επιλεγησόµενοι εκπρόσωποι 
   των Τµηµάτων πρέπει να είναι οι αντίστοιχοι Πρόεδροι των 
   θεµοθετηµένων(Ν1268/82, άρθρο 24 παραγρ. 6, Επιτροπή Προγράµµατος 
   (Προπτυχιακών) Σπουδών (Ε.Π.Σ.) Τµήµατος αντίστοιχων επιτρόπων σε 
   επίπεδο Τµήµατος. ∆εδοµένου ότι και η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
   κάθε Α.Ε.Ι. είναι θεσµοθετηµένη, αποφασίστηκε και εφαρµόζεται η σύσταση 
   και λειτουργία Επιτροπών Μεταπτυχιακών Σπουδών σε κάθε Τµήµα, στις 
   οποίες συµµετέχουν εκπρόσωποι των Τοµέων Τµήµατος και οι ∆ιευθυντές των 
   θεσµοθετηµένων ∆ιατµηµατικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
    
     δ)Σε όλες τις Σ.Ε. συµµετέχουν από ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών 
   και των µεταπτυχιακών φοιτήτων του ∆ιοικητικού Προσωπικού του 
   Ε.Ε.∆.Ι.Π. και του ΕΤΕΠ ορισµένος από τους αντίστοιχους Συλλόγους 
   Επίσης σε κάθε µία Σ.Ε. συµµετέχουν από ένα εως τρία, το πολύ µέλη 
   ∆.Ε.Π. της επιλογής τνω Πρυτανικών Αρχών. 
    
    



     2.3.Θητεία των Σ.Ε. 
    
     α)Η θητεία της Ε - ΜΣ είναι τριετής κατά το νόµο και µπορεί να 
   ανανεώνεται 
    
     β)Η θητεία των Σ.Ε. ορίζεται τριετής και ακολουθεί χρονικά τη θητεία 
   των Πρυτανικών Αρχών 
    
     γ)Τα µέλη τους εκλέγονται αµέσως µετά τις πρυτανικές εκλογές και 
   αναλαµβάνουν καθήκοντα µε την έναρξη του νέου ακαδηµαικού έτους. 
    
     δ)Τα Τµήµατα και οι Σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα της αντικατάστασης 
   ενός µέλους Σ.Ε. µετά από αιτιολογηµένη απόφαση των συλλογικών τους 
   οργάνων και την υποχρέωση της αντικατάστασης σε περίπτωση απουσίας 
   µέλους Σ.Ε. σε περισσότερες από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις και 
   αθροιστικά ανά ακαδηµαϊκό έτος σε περισσότερες απο το 1/3 των 
   συνεδριάσεων του έτους. 
    
     3.Λειτουργία των Συγκλητικών Επιτροπών 
    
     Η λειτουργία των Σ.Ε. πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδο ανάλογο του 
   επιπέδου λειτουργίας της Συγκλήτου. Για το λόγο αυτό θεσµοθετούνται: 
    
     3.1. ∆ιοικητική υποστήριξη 
    
     α)∆ιοικητική και γραµµατειακή κάλυψη παρέχονται για τις 1,2,3 και 9 
   ΣΕ από τη ∆ιεύθυνση Σπουδών για τις 4 και 8 από τη Γενική ∆ιεύθυνση 
   Τεχνικών Υπηρεσιών, για την 5 από την Υπηρεσία Βιβλιοθήκης, για την 6 
   από τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και για την 7 από το Γραφείο του 
   Προισταµένου Γραµµατείας ή της Συγκλήτου. Ανάλογες ρυθµίσεις 
   διοικητικής κάλυψης γίνονται και για τις Ειδικές Σ.Ε. µε εισήγηση του 
   Προέδρου του και απόφαση του Π.Σ. Οι αρµόδιοι Πορϊστάµενοι των παραπάνω 
   Υπηρεσιών συµµετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις των Σ.Ε. τις οποίες 
   υποστηρίζουν διοικητικά χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
    
     β)Η αρµόδια Υπηρεσία και το γραφείο του Προέδρου κάθε Σ.Ε τηρούν 
   πλήρη αρχεία των εργασιών (Πρακτικά εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο, 
   εισερχόµενα και εξερχόµενα κλπ) και ενηµερώνουν έγκαιρα τα Τµήµατα 
   και του Συλλόγου για τις περιπτώσεις αντικατάστασης των µελών τους, λόγω 
   απουσιών. 
    
     3.2. Προγραµµατισµός εργασιών υλοποίηση προγράµµατος και απολογισµός. 
    
     α)Ετήσιο πρόγραµµα των στόχων και δράσεων κάθε Σ.Ε. υποβάλλεται στη 
   Σύγκλητο για έγκριση στην αρχή κάθε ακαδηµακού έτους και εντός µηνός 
   από την πρώτη συνδερίαση της Σ.Ε. µε ευθύνη του Αντιπροέδρου της. 
    
     β)Το πρόγραµµα περιλαµβάνει υποχρεωτικά και τις µέρες και ώρες των 
   συνεδριάσεων της ΣΕ. για όλο το ακαδηµαικό έτος µε συχνότητα όχι 
   µικρότερη της µιας συνεδρίασης ανά δίµηνο. 
    
     γ)Η υλοποίηση του προγράµµατος ανατίθεται µε χρονοδιάγραµµα σε 
   ολιγοµελή (το πολύ πενταµελή) εκτελεστική οµάδα της Σ.Ε. η οποία 
   επικουρείται από Υπηρεσίες και πρόσωπα µέλη ή και µη µέλη της Σ.Ε. 
    
     δ)Ετήσιοι απολογισµοί του έργου κάθε Σ.Ε. (ανά ακαδηµαϊκό έτος) 
   υποβάλλονται στη Σύγκλητο µεταξύ 20 και 30 Σεπτεµβρίου. Οι απολογισµοί 
   αυτοί έρχονται στη Σύγκλητο  ως ίδια θέµατα Η.∆. κατά την πρώτη ή 
   δεύτερη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, η οποία είναι και ανοικτή 
   απολογιστική συνεδρίαση των πεπραγµένων του προηγούµενου ακαδηµαϊκού 
   έτους, µε εισηγήσεις από οτυς Προέδρους και Αντιπροέδρους κάθε Σ.Ε. 
    
     3.3. Προετοιµασία των εισηγήσεων παρουσίαση και κοινοποιήσεις. 



    
     α)Η κωδικοποίηση της Η.∆. για κάθε µία Σ.Ε. του πλαισίου παρουσίασης 
   των εισηγήσεων και επιλογής των εισηγητών επί κάθε θέµατος της Η.∆. των 
   περιληπτικών πρακτικών και των τελικών εισηγήσεων κάθε µίας Σ.Ε. προς τη 
   Σύγκλητο γίνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω λογότυπο (ακολουθεί µετά το 
   εδάφιο β)και τα πρότυπα των προαναφερθεισών αντίστοιχων λειτουργιών της 
   Συγκλήτου, µε ευθύνη του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου. 
    
     β) Η έγκαιρη και πλήρης ενηµέρωση όλων των Τµηµάτων και για 
   τις εισηγήσεις  των Σ.Ε. γίνεται µέσω κοινοποιήσεων της Η.∆. και των 
   εισηγήσεων στις Γραµµατείς των Τµηµάτων και τους Προισταµένους των 
   σχετικών µε τα αντικείµενα της Σ.Ε. υπηρεσιών, µε ευθύνη της υπηρεσίας 
   που έχει την διοικητική υποστήριξη και αναλυτική ενηµέρωση των Γ.Σ. των 
   Τµηµάτων από τους εκπροσώπους τους στη Σ.Ε. 
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                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
    
                      ΟΙ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
    
                        ΑΡΘΡΟ 6 
    
                     ΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
    
    
     1. Γενικές αρχές 
    
     1.1. Αντικείµενο και Οδηγοί των Σπουδών 
    
     α)Σε εκπλήρωση της αποστολής και της στρατηγικής επιλογής του το 
   Ε.Μ.Π. όχι µόνο διατηρεί, αλλά και ενισχύει την ποιότητα , την 
   ουσιαστική επαγγελµατική κατάρτιση και το διεθνές κύρος των 
   χορηγούµενων τίτλων των ενιαίων, πενταετούς διάρκειας Σπουδών του. Ο 
   όρος "Προπτυχιακές" υποδηλώνει την προ της χορήγησης του ∆ιπλώµατος 
   χρονική τους εξέλιξη, λαµβανοµένων υπόψη όλων των δεδοµένων δοµής, 
   διάρθρωσης και ποιοτικών - ποσοτικών προδιαγραφών του παρόντος άρθρου. 
   Τα Τµήµατα που χορηγούν τους τίτλους σπουδών αποτελούν τις "Σχολές"κατά 
   την παράδοση του Ε.Μ.Π. 
    
     β)Οι Οδηγοί Σπουδών όλων των Τµηµάτων του Ιδρύµατος έχουν το ακόλουθο 
   περιεχόµενο και στο µέτρο του δυνατού, αποκτούν µία ενιαία δοµή ως 
   εξής:  
    
                ΟΙ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
    
     1.1. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (περίληψη του Αρθρου 1 του 
   παρόντος) 
    
     1.1...... 
    
     1.2.                   περίληψη (ή αυτούσιες οι παραγράφοι), του 
                            παρόντος Αρθρου 
    
    



     2. ΤΟ ΤΜΗΜΑ (π.χ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
    
     3.ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΤΟΜΕΙΣ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (π.χ. ΧΗΜΙΚΩΝ 
   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 
    
     4.Η ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
    
     4.1. Τα εργαστήρια του Τµήµατος κατά Τοµείς 
    
     4.2. Τα ερευνητικά προγράµµατα 
    
     4.3. Το δηµοσιευµένο επιστηµονικό έργο 
                       
     5. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (π.χ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κατά Τοµείς) 
    
     6. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
    
     6.1. Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο  
    
     6.2. Λειτουργικές Πληροφορίες  
    
     6.3. Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο  
    
     6.4. ∆ιάρθρωση και Παρακολούθηση των Σπουδών  
    
     6.5. ∆ιπλωµατικές Εργασίες  
    
     6.6. Κοινωνικές Υπηρεσίες  
    
     7. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
    
     7.1. Γενικές Αρχές  
    
     7.2. Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά  
    
     7.3. Συνοπτικό Πρόγραµµα Σπουδών  
    
     7.4. Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραµµα Σπουδών και συνοπτικά περιεχόµενα  
          µαθηµάτων  
    
     7.5. Στατιστικά Στοιχεία του Προγράµµατος  
    
     8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
    
     8.1. Ευρετήριο µαθηµάτων και προσωπικού  
    
     8.2. Χάρτης Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου  
    
     8.3. Χάρτης Συγκροτήµατος Πατησίων  
    
    
     γ) Αµέσως µετά την έγκριση των αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών κάθε 
   Τµήµατος (βλ. παρ. 3.3.) και µε επισπεύδοντες τους Προέδρους των 
   Επιτροπών Προγραµµάτων Σπουδών των Τµηµάτων ετοιµάζονται οι Οδηγοί 
   Σπουδών σύµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο και υποβάλλονται µέχρι τέλους 
   Απριλίου για έγκριση στις Γ.Σ. των Τµηµάτων.  
    
     δ) Οι Οδηγοί Σπουδών των Τµηµάτων εγκρίνονται από τις Γ.Σ. των 
   Τµηµάτων το αργότερο µέχρι 10 Μαϊου και υποβάλλονται σε ένα αντίγραφο 
   και δισκέτα στη ∆ιεύθυνση Σπουδών, Τµήµα Προπτυχιακών Σπουδών.  
    
     ε) Εφ' όσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος 
   Αρθρου, οι νέοι Οδηγοί Σπουδών των Τµηµάτων προωθούνται προς εκτύπωση 



   στην εκτυπωτική µονάδα του Ιδρύµατος, µε την εξωτερική παρουσίαση και 
   τον αριθµό αντιτύπων που επιθυµεί η Γ.Σ. του Τµήµατος, κατά δήλωση του 
   επισπεύδοντος Προέδρου της Επ. Π.Σ. Αν υπάρχουν αντιφάσεις, 
   υποβάλλονται για συζήτηση στην Σ.Ε. - Π.Σ.  
    
     στ) Η εκτύπωση ολοκληρώνεται στο διάστηµα Μαϊου - Ιουλίου, έτσι ώστε 
   οι Οδηγοί Σπουδών των Τµηµάτων να διατίθενται σε όλα τα µέλη τους και 
   στους συλλόγους εργαζοµένων και φοιτητών µε την έναρξη του εποµένου 
   Ακαδηµαϊικού έτους.  
    
     1.2. ∆οµή, αποστολή και στόχοι των Σπουδών 
    
     Το Ε.Μ.Π. καταρτίζει τα Π.Π.Σ. και λειτουργεί τις σπουδές του σύµφωνα 
   µε την γενική αποστολή και την κυρίαρχη επιλογή του, ακολουθώντας το 
   παρακάτω πλαίσιο δοµής, αποστολής και στόχων :  
    
     α) ∆ιατήρηση της ισχυρής δοµής και εµπλουτισµός των σπουδών µε 
   σύγχρονο όραµα και συγκεκριµένη αποστολή  
    
     i. ∆ιατηρείται και ενισχύεται η δοµή των σπουδών µε πενταετή 
   διάρκεια, ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στις θετικές επιστήµες και στον 
   κορµό της επιστηµονικής περιοχής του ∆ιπλώµατος και υψηλού επιπέδου 
   ∆ιπλωµατική εργασία.  
    
     ii. Συνειδητοποιώντας τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο των αποφάσεων του 
   Ε.Μ.Π. κατά τον 21ο αιώνα οι σπουδές παρέχουν : 
    
     1. Συστηµατική ανάπτυξη των ικανοτήτων συνεχούς εµβάθυνσης και 
   αποτελεσµατικής αξιοποίησης της επιστήµης και τεχνολογίας στα πλαίσια 
   µιας γόνιµης επικοινωνίας τόσο µε το πολιτικό, οικονοµικό και νοµικό 
   περιβάλλον, όσο και µε το πολιτιστικό, κοινωνικό και ιστορικό υπόβαθρο 
   στην περιοχή της κατασκευής και της λειτουργίας των έργων ή στο χώρο 
   της παροχής των υπηρεσιών.  
    
     2. Ισόρροπη ολοκλήρωση της προσωπικότητας του φοιτητή Ε.Μ.Π. µε την 
   ανάπτυξη και των ανθρωπίνων αρετών του. Αποτελεί τον αποφασιστικό 
   παράγοντα για ένα άλλο σηµαντικό σκέλος της αποστολής του διπλωµατούχου 
   Ε.Μ.Π.: Τη διοίκηση του προσωπικού και τη διαχείριση των έργων και 
   γενικότερα των πόρων της περιοχής ευθύνης του.  
    
     β) Ενίσχυση της υψηλής στάθµης των Π.Π.Σ. και συνακόλουθοι στόχοι 
    
     Απαράβατη αρχική συνθήκη είναι ότι κάθε Π.Π.Σ. οφείλει να είναι 
   αντάξιο της υψηλής στάθµης και παράδοσης του Ιδρύµατος, να τις 
   αναδεικνύει και να τις στηρίζει, µε κύριους στόχους 
    
     i. τη συνεκτικότητα και το επιστηµονικό βάθος,  
    
     ii. την ανταπόκρισή του στις τρέχουσες και µελλοντικές αναπτυξιακές 
   ανάγκες,  
    
     iii. τη µεθοδική προσαρµογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς τις 
   ενεργητικές µορφές διδασκαλίας,  
    
     iv. τη σύνδεση σπουδών και πράξης, επαγγελµατικής ή ερευνητικής,  
    
     v. τη δόµηση των Τοµέων σε νέες ενεργητικές µονάδες παραγωγής και 
   µετάδοσης της γνώσης.  
    
     1.3. ∆ιάρθρωση των Σπουδών  
    
     α) Οι Σπουδές σε όλα τα Τµήµατα του Ε.Μ.Π. καλύπτουν µια πλήρη και 
   ενιαία πενταετή διάρκεια. Υποδιαιρούνται σε δέκα (10) αυτοτελή 



   ακαδηµαϊκά εξάµηνα, από τα οποία τα περιττά είναι χειµερινά και τα 
   άρτια εαρινά.  
    
     β) Το 10ο εξάµηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωµατικής 
   εργασίας, η ανάθεση της οποίας γίνεται στο 9ο εξάµηνο µε τη διαδικασία 
   που ορίζεται αναλυτικά στην παρ. 3.4. του παρόντος άρθρου.  
    
     γ) Προκειµένου για εγγραφές, µετεγγραφές, κατατάξεις κ.λπ. στα 
   Τµήµατα του Ε.Μ.Π., όπου στη νοµοθεσία του Α.Ε.Ι. προέλευσης αναφέρεται 
   έτος ή τάξη σπουδών νοείται ένα από τα δύο εξάµηνα, χειµερινό ή εαρινό 
   του ακαδηµαϊκού έτους, που µε απόφαση ορίζει το Τµήµα για τον κάθε 
   υποψήφιο.  
    
     δ) Η εντός του εξαµήνου διάρθρωση του σπουδών ορίζεται αναλυτικά από 
   το Ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο της παρ. 3.5 του παρόντος άρθρου.  
    
     1.4. ∆ιοικητική υποστήριξη των Σπουδών  
    
     α) Σύµφωνα µε την πολιτική αποκέντρωσης αρµοδιοτήτων και ευθυνών στα 
   Τµήµατα (βλ. άρθρο 11 του παρόντος), υποστηρίζονται λειτουργικά οι 
   αντίστοιχες Γραµµατείς των Τµηµάτων. Οι λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται σε 
   ειδικό κεφάλαιο κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του 
   παρόντος.  
    
     β) Παράλληλα, σύµφωνα και µε τον ισχύοντα Οργανισµό ∆ιοικητικών 
   Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, οι Σπουδές 
   υποστηρίζονται από τη ∆ιεύθυνση Σπουδών, όπου περιλαµβάνεται ειδικό 
   Τµήµα για τις Προπτυχιακές Σπουδές του Ιδρύµατος.  
    
     γ) Επιδίωξη του Ιδρύµατος είναι το προσωπικό υποστήριξης των Σπουδών 
   κάθε Τµήµατος να ενισχύεται και από το διοικητικό προσωπικό που 
   προσλαµβάνεται για την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων σχετικών µε 
   τις Π.Σ.  
    
     δ) Η υποστήριξη των Π.Σ. κάθε Τµήµατος ενισχύεται µηχανογραφικά και 
   καλύπτεται από τις προβλεπόµενες από τον Ο∆Υ δράσεις, µε έµφαση στις 
   ακόλουθες :  
    
     i. Εγγραφές, κατατάξεις και µεταγραφές.  
    
     i. Τήρηση µητρώων φοιτητών.  
    
     i. Εκδοση πιστοποιητικών, φοιτητικών εισιτηρίων, καρτών σίτισης, 
   βιβλιαρίου υγείας.  
    
     i. Χορήγηση υποτροφιών και δανείων.  
    
     i. Συγκέντρωση, επεξεργασία, διάθεση στατιστικών δεδοµένων των 
   σπουδών.  
    
     i. Σύνταξη και έκδοση προγραµµάτων µαθηµάτων και εξετάσεων.  
    
     i. Εκδοση δελτίων βαθµολογίας µαθηµάτων και διπλωµατικών εργασιών.  
    
     i. Ελεγχο προαπαιτουµένων, απαλλαγών από µαθήµατα, βελτιώσεις 
   βαθµολογιών.  
    
     i. Εκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που χορηγούνται 
   κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων φοιτητών και υπογράφονται από 
   στέλεχος των διοικητικών υπηρεσιών του Τµήµατος.  
    
     i. Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδροµών, πρακτικών ασκήσεων.  
    



     i. Εκδοση και απονοµή διπλωµάτων.  
    
     2. Ποιοτικές και Ποσοτικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές των Σπουδών, 
   στο Ε.Μ.Π.  
    
     Στο πλαίσιο  της ισχύουσας νοµοθεσίας και των παραπάνω γενικών αρχών 
   που διέπουν τις Προπτυχιακές Σπουδές στο Ε.Μ.Π. θεσµοθετούνται και 
   εφαρµόζονται υποχρεωτικά µε ευθύνη των αρµοδίων Σ.Ο.∆. και Μ.Ο.∆., των 
   διδασκόντων και των διδασκοµένων, οι παρακάτω δεκαεπτά (17) ποιοτικές 
   και ποσοτικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του Ιδρύµατος.  
    
     2.1. Μετεξέλιξη των Σπουδών 
    
     Στο πλαίσιο της ισχυρής κεντρικής δοµής και µόνο, γίνεται και η 
   προετοιµασία των Τµηµάτων για τη δηµιουργία νέων κατευθύνσεων, αλλά και 
   τη µετεξέλιξή τους στις κατά την κρίση τους ενδιαφέρουσες επιστηµονικές 
   περιοχές. Οι διαδικασίες δηµιουργίας νέων κατευθύνσεων και γενικότερα 
   µετεξέλιξης ορίζονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.  
    
     2.2. Εξάλειψη της άσκοπης απώλειας διδακτικών ωρών  
    
     Επιβάλλεται η εξάλειψη της άσκοπης απώλειας ωρών, που οφείλεται στους 
   παρακάτω πέντε κυρίους λόγους, οι οποίοι και πρέπει να αίρονται : 
    
     α) Ασυντόνιστος διαχωρισµός θεωρίας και ασκήσεων.  
    
     β) Υπερβολικό ποσοστό γνωστικών αντικειµένων γενικών µαθηµάτων, που 
   δεν ανταποκρίνονται ούτε στην εµβάθυνση θεµελιωδών γνώσεων ούτε στο 
   γνωστικό αντικείµενο του διπλώµατος.  
    
     γ) Επικαλύψεις ύλης.  
    
     δ) Μερική υπερφόρτωση του προγράµµατος µε µαθήµατα ή τµήµατα 
   µαθηµάτων εξειδικευµένου µεταπτυχιακού επιπέδου.  
    
     ε) Εν µέρει κρατούσα ακόµα παθητική µορφή διδασκαλίας, χωρίς επαρκή 
   ενεργοποίηση του φοιτητή µε ενδιαφέρουσες εργασίες (και όχι αντιγραφές) 
   στο σπίτι.  
    
     2.3. Ενεργητική µορφή διδασκαλίας 
    
     α) Η σύγχρονη ενεργητική µορφή διδασκαλίας και η αντιστοίχηση της 
   νοµοθετηµένης "διδακτικής µονάδας" µε την ώρα διδασκαλίας ως 
   θεµελιώδους µοναδιαίου µεγέθους, της εκπαιδευτικής διαδικασίας (βλ. 
   παρ. 3.1 του παρόντος άρθρου) επιβάλλουν την κατάργηση της διάκρισης, 
   ανάµεσα σε θεωρία και ασκήσεις από έδρας. Ο διδάσκων, ανεξαρτήτως 
   βαθµίδας, οφείλει να καλύπτει αυτοτελώς µία ενότητα ύλης, µε συνεχή ροή 
   θεωρίας και ασκήσεων για την εµπέδωσή της.  
    
     β) Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει, αλλά αντίθετα επιβάλλει και τη 
   συνεργασία του διδάσκοντα µε νεότερο εκπαιδευτικό προσωπικό κατάλληλης 
   στάθµης, το οποίο όµως υποχρεούται, όπου αυτό χρειάζεται να παρουσιάζει 
   συγκεκριµένες εφαρµογές, χωρίες άσκοπες και υπεραπλουστευµένες 
   ανακεφαλαιώσεις της διδασκοµένης ύλης. 
    
     2.4. Οριοθέτηση των συνολικών ωρών διδασκαλίας στα Π.Π.Σ.  
    
     α) Λαµβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του όλου ελληνικού 
   συστήµατος σπουδών, µία συγκρατηµένη συνολική µείωση των 
   αντιστοιχισµένων µε διδακτικές µονάδες ωρών διδασκαλίας µπορεί να 
   θεωρηθεί όχι µόνο εφικτή, χωρίς αποδυνάµωση της προσφερόµενης γνώσης, 
   αλλά και επιβεβληµένη, µε ενδεικτικό σύνολο 210 έως 240 ωρών, το οποίο 
   τίθεται ως επιθυµητός στόχος για κάθε Π.Π.Σ. του Ιδρύµατος.  



    
     β) Για την ενιαία αντιµετώπιση των ωρών διδασκαλίας στα Τµήµατα του 
   Ε.Μ.Π. και τον προσδιορισµό των σχετικών βαρών των µαθηµάτων, της 
   διπλωµατικής εργασίας και του βαθµού διπλώµατος των Π.Π.Σ., ισχύουν τα 
   αναφερόµενα στην παρ. 3.1. του άρθρου αυτού.  
    
     2.5. Βέλτιστη εβδοµαδιαία διάρκεια µαθήµατος  
    
     α) Από εκπαιδευτική άποψη, το εξαµηνιαίο µάθηµα θεωρείται διεθνώς ότι 
   έχει βέλτιστη απόδοση, όταν η εβδοµαδιαία χρονική του διάρκεια είναι 
   περίπου τρίωρη.  
    
     β) Ανάλογος στόχος τίθεται και στα Π.Π.Σ. των Τµηµάτων µε άνω όριο 
   την τετράωρη εβδοµαδιαία διάρκεια ενός µαθήµατος, εκτός ορισµένων 
   δικαιολογηµένων εξαιρέσεων.  
    
     2.6. Βέλτιστα εβδοµαδιαία σύνολα ωρών και αριθµού µαθηµάτων.  
    
     Λαµβάνοντας υπόψη τις ποιοτικές και χρονικές ιδιαιτερότητες των 
   σπουδών στην Ελλάδα και τις διεθνείς προδιαγραφές των ισοτίµων 
   Πολυτεχνείων, τίθεται ως επιθυµητός στόχος οι 25 έως 26 ώρες ανά 
   εβδοµάδα και τα έξι έως επτά µαθήµατα ανά εξάµηνο.  
    
     2.7. Χωροχρονική συγκέντρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας  
    
     Συγκέντρωση της εντός Ε.Μ.Π. κύριας εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
   στον ίδιο χώρο και χωρίς ενδιάµεσα χρονικά κενά, στο χρονικό διάστηµα 
   8.45' - 15.30' από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή, µε µηχανοργάνωση των 
   Ωρολογίων Π.Σ. επενδύσεις υποδοµής για την επίτευξη επάρκειας των 
   αιθουσών διδασκαλίας και χρονικές υπερβάσεις µόνο σε περιπτώσεις 
   πραγµατικής υπερκάλυψης των χώρων διδασκαλίας.  
    
     2.8. Κατάτµηση των µεγάλων φοιτητικών ακροατηρίων σε τµήµατα  
    
     α) Επιβάλλεται η κατάτµηση των εγγεγραµµένων για πρώτη φορά σε ένα 
   µάθηµα φοιτητών, σε τµήµατα ονοµαστικής δύναµης 80 το πολύ φοιτητών ανά 
   διδάσκοντα.  
    
     β) Η διδακτέα και η διδαχθείσα ύλη, τα διδακτικά βοηθήµατα και η 
   βιβλιογραφία, οι εργασίες στο σπίτι, οι ενδιάµεσες και οι τελικές 
   εξετάσεις είναι αυστηρά οι ίδιες σε όλα τα τµήµατα, µε ευθύνη του 
   συντονιστή της επιτροπής του µαθήµατος, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση 
   της Γ.Σ. του Τοµέα, εγκρίνεται από το Τµήµα και αναγράφεται στο 
   αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών.  
    
     2.9. Ενίσχυση των ενδιάµεσων εκπαιδευτικών δοκιµασιών  
    
     α) Ενσωµάτωση, στις επιµέρους εκπαιδευτικές διαδικασίες κάθε 
   µαθήµατος, ατοµικών για κάθε φοιτητή εργασιών, µε έλεγχο και 
   βαθµολόγηση από τον διδάσκοντα ή και ενδιάµεσων εξεταστικών δοκιµασιών.  
    
     β) Η βαθµολογική βαρύτητα των ως άνω κατ' ελάχιστο θα αντιστοιχεί στο 
   30% του τελικού βαθµού του µαθήµατος και ο φοιτητής τις επιλέγει ως 
   σύνολο.  
    
     γ) Οι φοιτητές, λαµβανοµένου υπόψη και του παρακάτω εδαφίου ε, εφόσον 
   το δηλώσουν έγκαιρα στο συντονιστή του µαθήµατος δύνανται να προσέλθουν 
   στην τελική εξέταση του µαθήµατος, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ενδιάµεση 
   εξεταστική δοκιµασία.  
    
     δ) Στο µέτρο της συµµετοχής τους στην ενδιάµεση εκπαιδευτική 
   διαδικασία, οι φοιτητές µπορούν να διατηρήσουν το αποκτηθέν ποσοστό επί 
   του τελικού βαθµού και για το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος.  



    
     ε) Η εξειδίκευση και οι ιδιαιτερότητες ανά µάθηµα, µε ενδεχόµενες 
   διαφοροποιήσεις αλλά στο πνεύµα των παραπάνω και της σχετικής 
   νοµοθεσίας, ρυθµίζονται µε αποφάσεις της Γ.Σ. του Τµήµατος που 
   δηµοσιεύονται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος.  
    
     2.10. Εξορθολογισµός και εµπλουτισµός των γενικών µαθηµάτων  
    
     Λαµβανοµένων υπόψη και των ελληνικών ιδιαιτεροτήτων τίθεται ως στόχος 
   η διάθεση ποσοστού 34% επί του συνόλου των ωρών του Π.Σ. για τα γενικά 
   µαθήµατα και διατίθεται ένα επιπλέον ποσοστό της τάξεως του 4% για 
   περιβαλλοντικά, οικονοµοτεχνικά και διοίκησης έργων νέα γενικά 
   µαθήµατα.  
    
     2.11. Εγκαιρη παρουσίαση των τεχνολογικών µαθηµάτων  
    
     Επιθυµητή θεωρείται η µετακίνηση ορισµένων τεχνολογικών µαθηµάτων 
   προς τα πρώτα εξάµηνα των σπουδών, έτσι ώστε να τονώνεται έγκαιρα το 
   ενδιαφέρον του φοιτητή για το αντικείµενο της ειδικότητας που διαλέγει, 
   αλλά και να δηµιουργείται χώρος για υψηλής στάθµης θεωρητικά µαθήµατα 
   στα µεγάλα εξάµηνα των σπουδών.  
    
     2.12. Ενταξη και ενίσχυση της εκτός Ε.Μ.Π. πρακτικής εξάσκησης  
    
     Εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία η συστηµατική πρακτική 
   εξάσκηση των φοιτητών σε κατάλληλα κέντρα παραγωγής µελετών ή έρευνας ή 
   έργων τα οποία καθορίζονται από τις Γ.Σ. των Τοµέων, µε υποκατάσταση 
   κατ' επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων ή και υποχρεωτικών µαθηµάτων, 
   βάσει προκαθορισµένης διαδικασίας αξιολόγησης της επίδοσης του φοιτητή.  
    
     2.13. Πλήρης ένταξη της πληροφορικής και των δέκα (10) (µε µορφή), 
   Εργαστηριακών Προσωπικών Υπολογιστών (Ε.Π.Υ.) στα Π.Π.Σ.  
    
     α) Στο πλαίσιο των επί µέρους απαιτήσεων και προδιαγραφών για την 
   αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των Σπουδών στο Ε.Μ.Π., εντάσσεται 
   πλήρως, δηλαδή ουσιαστικά και σε βάθος, η Πληροφορική και οι Η/Υ στο 
   σύστηµα σπουδών, µε ταυτόχρονη ισχυρή υποστήριξη της πρακτικής άσκησης 
   όλων των φοιτητών στη χρήση Η/Υ.  
    
     β) Η υλοποίηση του µείζονος αυτού στόχου υποστηρίζεται µε τον 
   εξοπλισµό, την οργάνωση και τη συνεχή ανανέωση και λειτουργία µονάδων 
   προσωπικών υπολογιστών, οι οποίες λειτουργούν εκτός του Ο∆Υ, σε 
   οργανωµένα σύνολα, µε τη µορφή φοιτητικού Εργαστηρίου Προσωπικών 
   Υπολογιστών (Ε.Π.Υ.), σε κάθε ένα από τα Τµήµατα του Ε.Μ.Π., µε 
   παράλληλη υποστήριξη από τις κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής, 
   τηλεµατικής και Η/Υ του Ιδρύµατος.  
    
     γ) Η εύρυθµη λειτουργία των Ε.Π.Υ., υποστηρίζεται µε το κατάλληλο 
   προσωπικό, του οποίου προϊσταται µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος και 
   περιλαµβάνει διαχειριστή πλήρους απασχόλησης του Ε.Π.Υ., µέλος 
   Ε.Τ.Ε.Π., στέλεχος των ∆ικτύων Τηλεµατικής του Ε.Μ.Π. και 
   µεταπτυχιακούς φοιτητές, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας των 
   Ε.Π.Υ. που περιλαµβάνεται σε ειδικό παράρτηµα κατά τα αναφερόµενα στην 
   παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος.  
    
     2.14. Περιοδικός έλεγχος των διδακτικών βοηθηµάτων  
    
     α) Ανάθεση σε ειδική επιτροπή του Τµήµατος, την οποία συγκροτεί η 
   Γ.Σ. του Τµήµατος µε ευθύνη του Προέδρου του Τµήµατος και υπό την 
   Προεδρία του, του περιοδικού αναλυτικού ελέγχου των διδακτικών 
   βοηθηµάτων, µετά από σχετική έγγραφη εισήγηση των Τοµέων, στην οποία 
   πρέπει να περιλαµβάνονται και οι έγγραφες απόψεις του οικείου συλλόγου 
   των Φοιτητών, ανά διδακτικό βοήθηµα.  



    
     β) Η περιοδικότητα του ελέγχου δεν µπορεί να υπερβαίνει την τριετία 
    
     2.15. Εγκαιρη διανοµή των διδακτικών βοηθηµάτων  
    
     α) Οργάνωση της έγκαιρης διανοµής των διδακτικών βοηθηµάτων σε 
   συνεννόηση και στενή συνεργασία των διδασκόντων κάθε Τµήµατος µε το 
   Τµήµα Εκδόσεων και Τυπογραφείου της ∆ιεύθυνσης Σπουδών. Πρώτος στόχος 
   είναι η κατάθεση των προς διανοµή βοηθηµάτων για το επόµενο ακαδηµαϊκό 
   έτος στα αρµόδια όργανα και γενικότερα στον εκδότη, το αργότερο µέχρι 
   τέλους Απριλίου του προηγουµένου ακαδηµαϊκού έτους. ∆εύτερος στόχος 
   είναι η δηµιουργία κέντρων διανοµή, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του 
   Ιδρύµατος και στο Θωµαϊδειο Κέντρο Εκδόσεων για την Πολυτεχνειούπολη 
   Ζωγράφου και στη Βιβλιοθήκη του κτιρίου Αβέρωφ για το Συγκρότηµα 
   Πατησίων.  
    
     β) Η διάθεση των βοηθηµάτων ολοκληρώνεται εντός της πρώτης εβδοµάδας 
   από την έναρξη κάθε µαθήµατος, βάσει έγκαιρα καταρτιζοµένων καταλόγων.  
    
     2.16. Κωδικοποίηση των κυρίων συνιστωσών των Π.Π.Σ.  
    
     Τυποποίηση και µονιµοποίηση προγράµµατος µαθηµάτων, εξεταστικών 
   περιόδων και έκδοσης αποτελεσµάτων µε ευθύνη των Τµηµάτων, οι Υπηρεσίες 
   των οποίων υποχρεούνται να ενσωµατώσουν τα παραπάνω στο w.w.w. 
    
     2.17. Εύρυθµη λειτουργία των χώρων διδασκαλίας  
    
     Παρακολούθηση κατά προτεραιότητα της κατάστασης των χώρων 
   διδασκαλίας, µε δυνατότητες άµεσης παρέµβασης προς τα αρµόδια όργανα 
   του Ιδρύµατος, από τις οµάδες πολυδύναµης λειτουργικής και αναπτυξιακής 
   υποστήριξης κάθε Τµήµατος, τα αρµόδια µέλη των οποίων οφείλουν να 
   επισκέπτονται κάθε εβδοµάδα όλους τους χώρους διδασκαλίας και να 
   υποβάλουν εκθέσεις για την κατάσταση των χώρων στον Πρόεδρο του 
   Τµήµατος.  
    
     3. Τα Αναλυτικά Προγράµµατα των Σπουδών : Σύνθεση, έγκριση και 
   εφαρµογή  
    
     3.1. ∆ιαδικασία εφαρµογής των προβλεποµένων από το Ν. 1268/82 ενιαίων 
   κριτηρίων για τις "ώρες διδασκαλίας" 
    
     α) Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα προδιαγραφή 2.3, η ώρα διδασκαλίας 
   αντιστοιχίζεται µε τη νοµοθετηµένη "διδακτική µονάδα" και καθορίζεται 
   ως θεµελιώδες µοναδιαίο µέγεθος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
   καταργούµενης και της διάκρισης µεταξύ θεωρίας και ασκήσεων από έδρας.  
    
     β) Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για το σχετικό βάρος των 
   µαθηµάτων και τον βαθµό ∆ιπλώµατος, η αντιστοίχιση της "ώρας 
   διδασκαλίας" µε την "διδακτική µονάδα", σε όλα τα µαθήµατα των Π.Π.Σ. 
   του Ιδρύµατος και την διπλωµατική εργασία, ακολουθεί τις παρακάτω αρχές 
   και αλγόριθµους. 
    
     γ) Τεκµηρίωση υπολογισµού του σχετικού βάρους των µαθηµάτων  
    
     Για την τεκµηρίωση του υπολογισµού του σχετικού βάρους των ωρών 
   διδασκαλίας κάθε µαθήµατος ως προς το µοναδιαίο µέγεθος "διδακτική 
   µονάδα", θα πρέπει οι Τοµείς και τα Τµήµατα να συνεκτιµήσουν, 
   συγκριτικά για κάθε µάθηµα : 
    
     i. Τον αριθµό ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος  
    
     i. Τη µέθοδο διεξαγωγής των ασκήσεων  
    



     i. Τη µέθοδο διεξαγωγής των εργαστηριακών µαθηµάτων, καθώς και το αν 
   παραδίδεται τεχνική έκθεση  
    
     i. Την εκπαιδευτική εκδροµή, αν γίνεται  
    
     i. Τη µέθοδο εξέτασης και βαθµολογίας  
    
     i. Το αναλυτικό περιεχόµενο του µαθήµατος  
    
     δ) Τελική αντιστοίχιση, µεταβατικό στάδιο, συνολικός αριθµός ωρών 
   διδασκαλίας και βαθµός διπλώµατος  
    
     Για την ενιαία αντιµετώπιση των Π.Π.Σ. όλων των Τµηµάτων του 
   Ιδρύµατος ισχύουν τα εξής : 
    
     i. Σε κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα αντιστοιχεί ένας συνολικός αριθµός 
   εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος, ο οποίος και αναγράφεται 
   στο αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραµµα. Με εισήγηση των Τοµέων και έγκριση 
   των Γ.Σ. Τµηµάτων γίνεται η ποσοτική προσαρµογή των ωρών διδασκαλίας 
   κάθε εξαµηνιαίου µαθήµατος προς διδακτικές µονάδες, σύµφωνα µε τη 
   διαδικασία της παραπάνω παρ. 3.1.γ. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί αυτή η 
   προσαρµογή θεωρείται ότι το Τµήµα αποδέχεται πως ο συντελεστής 
   προσαρµογής των ωρών διδασκαλίας του εκάστοτε εγκεκριµένου προγράµµατος 
   σπουδών προς τις διδακτικές µονάδες, δηλαδή το σχετικό βάρος τους, 
   ισούται προς τη µονάδα.  
    
     i. Σε ορισµένα Τµήµατα του Ε.Μ.Π. εκπονούνται µεγάλα µαθήµατα - 
   θέµατα, κυρίως κατά τη διάρκεια των τελευταίων κανονικών εξαµήνων 
   σπουδών, τα οποία καταλαµβάνουν µεγάλο τµήµα του ωρολογίου 
   προγράµµατος. Για αυτά τα µαθήµατα - θέµατα, ο αριθµός των ισοδυνάµων 
   ωρών διδασκαλίας ορίζεται µε εισήγηση της Γ.Σ. του οικείου Τοµέα και 
   έγκριση της Γ.Σ. του Τµήµατος µε περιορισµό τη µη υπέρβαση του µέσου 
   όρου των ωρών διδασκαλίας των εξαµήνων του Τµήµατος.  
    
     i. Η διπλωµατική εργασία αντιστοιχεί στο 15-20% του συνολικού αριθµού 
   ωρών διδασκαλίας. Μέχρις ότου οι Γ.Σ. των Τµηµάτων καθορίσουν το 
   ακριβές ποσοστό, το Τµήµα αποδέχεται ότι ισχύει η σηµερινή τιµή του 
   20%.  
    
     i. Ο συνολικός αριθµός εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας που απαιτούνται 
   για την απονοµή διπλώµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της διπλωµατικής 
   εργασίας, ορίζεται σε τριακόσιες (300) για κάθε ένα από τα Τµήµατα του 
   Ε.Μ.Π. Μέχρις ότου τα Π.Π.Σ. των Τµηµάτων προσαρµοστούν στον συνολικό 
   αυτό αριθµό, οι ώρες διδασκαλίας, ωδi, των επί µέρους µαθηµάτων i και 
   της διπλωµατικής εργασίας προσαρµόζονται πολλαπλασιαζόµενες επί το 
   συντελεστή  
    
    
                               300  
                               --- 
                               Μ 
                               Σωδi 
                               il 
    
     όπου Μ ο συνολικός αριθµός µαθηµάτων, συµπεριλαµβανοµένης και της 
   διπλωµατικής εργασίας.  
    
     v. Ο βαθµός διπλώµατος (Β.∆.) προκύπτει, µε δύο δεκαδικά ψηφία, ως ο 
   σταθµισµένος µέσος όρος όλων των µαθηµάτων και της διπλωµατικής 
   εργασίας, βάσει της σχέσης : 
    
    
                               Μ 



                               ΣωδiΒi 
                               i=l 
                        Β.∆.=--------- 
                               Μ 
                               Σωδi 
                               i=l 
    
     όπου 
    
     ωδi=ώρες διδασκαλίας µαθήµατος i, ισοδύναµες µε διδακτικές µονάδες, 
   συµπεριλαµβανοµένης και της διπλωµατικής εργασίας (µε ή χωρίς την 
   προσαρµογή της παραπάνω παραγράφου δ)  
    
     Βi = βαθµός µαθήµατος i.  
    
     vi. Η επίδοση των φοιτητών στο δίπλωµα, αλλά και γενικότερα στα 
   µαθήµατα, χαρακτηρίζεται από τις τρεις κλίµακες: Αριστα (9 έως 10), 
   Λίαν Καλώς (7 έως 8,99), Καλώς (5 έως 6,99).  
    
     3.2. Τα αναλυτικά περιεχόµενα των µαθηµάτων  
    
     Οι Ε.Π.Σ. των Τµηµάτων, σύµφωνα µε τις παραπάνω αρχές γενικής 
   εφαρµογής και το παρακάτω, (βλ. παρ. 3.3.) αντίστοιχο χρονοδιάγραµµα, 
   καθορίζουν τα αναλυτικά περιεχόµενα των γενικών µαθηµάτων που καλύπτουν 
   το απαραίτητο για τη θεωρητική υποδοµή κάθε Τµήµατος γνωσιολογικό 
   υπόβαθρο και όλες τις άλλες απαιτήσεις ενός καλά οργανωµένου Π.Π.Σ. 
   Ειδικότερα, µε ευθύνη των Ε.Π.Σ. των Τµηµάτων, οι οποίες κωδικοποιούν 
   τις προτάσεις των Τοµέων, ορίζονται για κάθε ένα Π.Π.Σ.: 
    
     α) Οι τίτλοι και τα περιεχόµενα των µαθηµάτων, υποχρεωτικών ή κατ' 
   επιλογήν υποχρεωτικών, µε τη βιβλιογραφία, τα διδακτικά βοηθήµατα, τους 
   τίτλους των βιβλίων πολλαπλής βιβλιογραφίας και τους διδάσκοντες.  
    
     β) Οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε µαθήµατος, όπου 
   περιλαµβάνονται όλες οι διδακτικές δραστηριότητες και η αντιστοίχισή 
   τους µε διδακτικές µονάδες.  
    
     γ) Τα τµήµατα στα οποία διαχωρίζεται κάθε µάθηµα (βλ. παρ. 2.8) και ο 
   συντονιστής της επιτροπής του µαθήµατος.  
    
     δ) Η χρονική αλληλουχία των µαθηµάτων.  
    
     ε) Τα χαρακτηριστικά του µαθήµατος από πλευράς τεχνικής υποστήριξης.  
    
     στ) Οι επικαλύψεις µε άλλα µαθήµατα του πενταετούς κύκλου σπουδών ή 
   άλλων αµιγώς µεταπτυχιακών προγραµµάτων (βλ. άρθρο 7 του παρόντος).  
    
     ζ) Το σύστηµα βαθµολογίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 2.9 
   του παρόντος άρθρου.  
    
     η) Οι ενδεχόµενες µεταβατικές διατάξεις και ρυθµίσεις για την οµαλή 
   µετάβαση από παλαιό σε νέο Π.Π.Σ.  
    
     3.3. Σύνθεση και έγκριση των αναλυτικών Προγραµµάτων  
    
     α) Τα Τµήµατα και η Σύγκλητος, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες γενικές 
   αρχές των Π.Π.Σ. και την εφαρµογή στο Ε.Μ.Π. του Ν. 2530/97, οργανώνουν 
   από την αρχή του χειµερινού εξαµήνου σπουδών τις απαραίτητες, ανά 
   µάθηµα ή σύνολα µαθηµάτων, οµάδες εργασίας µε κινητήριο µοχλό τις 
   Ε.Π.Σ., συνθέτουν και εγκρίνουν το αργότερο µέχρι τις 10 Απριλίου κάθε 
   ακαδηµαϊκού έτους τα αναλυτικά Π.Π.Σ., σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 
    
    



     Α/Α     Προθεσµία      Αρµόδιο Οργανο      Ενέργεια - Εισηγήσεις - 
                                                   Εγκρίσεις Π.Π.Σ.  
    
      1       15/Σεπτ.     Πρόεδρος Τµήµατος    Συγκρότηση Επιτροπής Π.Σ.  
                                                Τµήµατος  
       
      2       31/Ιαν.      Γ.Σ. Τοµέα           Εισηγήσεις (προς το Τµήµα  
                                                και την ΕΠΣ) (α) για το  
                                                Π.Π.Σ. του επόµενου έτους 
                                                και (β) για αναγκαίες  
                                                επιτροπές Τοµέα 
    
      3       28/Φεβ.      Ε.Π.Σ. Τµήµατος      Ενιαία εισήγηση (προς το  
                                                Τµήµα) για το Π.Π.Σ. του 
                                                επόµενου έτους  
    
      4       20/Μαρ.      Γ.Σ. Τµήµατος        Προέγκριση Π.Π.Σ. επόµενου 
                                                έτους  
    
      5       30/Μαρ.      Σ.Ε. - Π.Σ.          Εισήγηση (προς Σύγκλητο) 
                                                για Π.Π.Σ.  
    
      6       10/Απρ.      Σύγκλητος            Συζήτηση των Π.Π.Σ. και 
                                                τελική έγκριση κατά το 
                                                νόµο        
    
     β) Αναλυτικότερα για το Ε.Μ.Π. ισχύουν τα εξής : 
    
     i. Οι τελικές έγγραφες εισηγήσεις για το αναλυτικό περιεχόµενο και 
   τις διαδικασίες εφαρµογής κάθε προγράµµατος υποβάλλονται το αργότερο 
   µέχρι 28 Φεβρουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους από την Ε.Π.Σ. του οικείου 
   Τµήµατος, η οποία έχει κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τοµέων προς τη 
   Γ.Σ. του Τµήµατος.  
    
     ii. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος διανέµει αµέσως σε όλους τους διδάσκοντες 
   του Τµήµατος τις γραπτές εισηγήσεις όλων των Τοµέων που εξυπηρετούν 
   διδακτικά τις Προπτυχιακές Σπουδές του Τµήµατος, την τελική εισήγηση 
   της Ε.Π.Σ., µε απολογισµό του προηγουµένου ακαδηµαϊκού έτους, 
   αιτιολογική έκθεση και ανάλυση του προτεινοµένου νέου Π.Π.Σ., τα 
   συνηµµένα αναλυτικά προγράµµατα της ύλης κάθε µαθήµατος και, εφόσον το 
   κρίνει χρήσιµο, και την προσωπική του τελική εισήγηση.   
     
     iii. Η Γ.Σ. συνεδριάζει το αργότερο µέχρι 20 Μαρτίου, παρουσία όλων 
   των µελών των Τοµέων (∆.Ε.Π., Ε.∆.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Φ.), που έχουν δικαίωµα 
   και υποχρέωση να συµµετέχουν στη διδασκαλία των µαθηµάτων (θεωρία, 
   φροντιστήρια, ασκήσεις, εργαστήρια) µε θέµα την προέγκριση του Π.Π.Σ. 
   του εποµένου ακαδηµαϊκού έτους. Το Π.Π.Σ. προεγκρίνεται στα επί µέρους 
   µαθήµατα και στο σύνολό του στην ίδια συνεδρίαση, από τα έχοντα 
   δικαίωµα ψήφου µέλη της Γ.Σ. του Τµήµατος και διαβιβάζεται αµέσως στη 
   Σ.Ε. - Π.Σ. και στη ∆ιεύθυνση Σπουδών του Ε.Μ.Π. 
    
     iv. Η Σ.Ε. - Π.Σ. συνεδριάζει µε ειδικά θέµατα Η.∆. τα Π.Π.Σ. των 
   Τµηµάτων, το αργότερο µέχρι τις 30 Μαρτίου και εισηγείται αναλυτικά για 
   κάθε ένα από αυτά προς τη Σύγκλητο, µε αντίστοιχα σχέδια απόφασης.  
    
     v. Η Σύγκλητος συνεδριάζει το αργότερο µέχρι την 10 Απριλίου, µε 
   ειδικά θέµατα Η.∆. τα Π.Π.Σ. των Τµηµάτων και προσκεκληµένους τα 
   αρµόδια στελέχη της ∆ιεύθυνσης Σπουδών και τα µέλη της Σ.Ε. - Π.Σ. Οι 
   σχετικές τελικές αποφάσεις λαµβάνονται κατά νόµο.  
    
     vi. Σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα αναλυτικά Προγράµµατα των Σπουδών, 
   συντάσσονται και δηµοσιεύονται έγκαιρα και πάντως προ του τέλους 
   Ιουνίου τα ωρολόγια προγράµµατα διδασκαλίας. Η σύνταξη γίνεται υπό το 



   συντονισµό των ∆ιευθύνσεων Σπουδών και Πληροφορικής για τη βέλτιστη 
   διάθεση και χρήση των χώρων διδασκαλίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
   χωροχρονική συγκέντρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύµφωνα µε την 
   παρ. 27 του παρόντος άρθρου.  
    
     3.4. Οι ∆ιπλωµατικές Εργασίες (∆.Ε.).  
    
     α) Θέση της ∆.Ε. στο Πρόγραµµα Σπουδών και διαδικασία ανάθεσης  
    
     i. Σύµφωνα και µε τις παραγράφους 1.2 και 1.3 του παρόντος άρθρου, οι 
   ∆.Ε. έχουν τύποις και ουσία το περιεχόµενο και την ελάχιστη διάρκεια 
   (ένα πλήρες ακαδηµαϊκό εξάµηνο, το 10ο) µιας εργασίας υψηλού επιπέδου, 
   µε την οποία ολοκληρώνεται και η εξειδίκευση που παρέχει το Ε.Μ.Π., 
   µέσω των µαθηµάτων κατεύθυνσης, στα τελευταία εξάµηνα των Σπουδών του.  
    
     i. Η ∆.Ε. εκπονείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές σε Τοµέα και 
   γνωστικό αντικείµενο της επιλογής τους, εντός ή στην ευρύτερη περιοχή 
   του Τοµέα, υπό την εποπτεία µέλους ∆.Ε.Π. του Τοµέα που διδάσκει το 
   συγγενέστερο µάθηµα, µε τον ενδεχόµενο περιορισµό του παρακάτω εδαφίου 
   iv. Το τυπικό µέρος της επιλογής του Τοµέα και του θέµατος γίνεται 
   έπειτα από αίτηση του φοιτητή προς τη Γραµµατεία του Τµήµατος, σύµφωνα 
   µε το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο του Τµήµατος. Επί της ουσίας, ο καθορισµός 
   του θέµατος και η συνακόλουθη επιλογή Τοµέα γίνονται : 
    
     1. Με επιλογή από τον φοιτητή µέσα από κατάλογο συγκεκριµένων 
   θεµάτων, που ανακοινώνει το κάθε µέλος ∆.Ε.Π. στην αρχή του κάθε 
   ακαδηµαϊκού εξαµήνου.  
    
     2. Με απευθείας συνεννόηση φοιτητή - µέλους ∆.Ε.Π.  
    
     3. Με πρόταση του φοιτητή, εφόσον γίνει δεκτή από το µέλος ∆.Ε.Π.  
    
     4. Με αίτηση του φοιτητή προς το Τµήµα 
    
     i. Μετά την οριστικοποίηση του θέµατος το µέλος ∆.Ε.Π. ενηµερώνει το 
   ∆ιευθυντή του Τοµέα, ο οποίος οφείλει να τηρεί αρχείο εκπονουµένων 
   διπλωµατικών εργασιών στον Τοµέα και να ενηµερώνει παράλληλα τη 
   Γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής, προκειµένου να 
   προωθηθούν οι αιτήσεις στο ∆.Σ. του Τµήµατος για την τελική έγκριση και 
   κατανοµή των ∆.Ε.  
    
     i. Κάθε µέλος ∆.Ε.Π. έχει δικαίωµα και υποχρέωση εποπτείας ∆.Ε. στην 
   περιοχή των µαθηµάτων που διδάσκει και σε συναφή επιστηµονικά πεδία. 
   Αρνηση ανάληψης της επίβλεψης ∆.Ε. δε δικαιολογείται ούτε όταν το 
   αντικείµενο δεν εµπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του µέλους ∆.Ε.Π. 
   ούτε όταν κατά την κρίση του ο φοιτητής δεν έχει την επιθυµητή στάθµη.  
    
     i. Το κάθε Τµήµα µπορεί να θέτει ένα κάτω και άνω όριο αριθµού ∆.Ε. 
   µετά από γνώµη των Τοµέων, εποπτευοµένων ταυτόχρονα από ένα µέλος 
   ∆.Ε.Π., ώστε να διασφαλίζεται αφενός η αποτελεσµατική επίβλεψη και 
   αφετέρου η ισόρροπη κατά το δυνατόν κατανοµή του εκπαιδευτικού έργου σε 
   περισσότερα µέλη.  
    
     i. ∆εδοµένου ότι ένας από τους κύριους στόχους της ∆.Ε. είναι η 
   ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του φοιτητή, η εκπόνησή της γίνεται ατοµικά 
   από τον κάθε φοιτητή ή, αν το απαιτεί η φύση του θέµατος και κατ' 
   εξαίρεση πλήρως αιτιολογηµένη, από οµάδα φοιτητών υπό την προϋπόθεση 
   ότι είναι διακριτή η ατοµική εργασία και συµβολή τόσο κατά την εκπόνηση 
   όσο και κατά την παρουσίαση. Η έκταση του θέµατος πρέπει να είναι 
   τέτοια, ώστε η ολοκλήρωσή του να είναι καταρχήν εφικτή µέσα σε ένα 
   ακαδηµαϊκό εξάµηνο πλήρους εργασίας του φοιτητή, αν και ο πραγµατικός 
   χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του 
   θέµατος και το βαθµό απασχόλησης. Το σύνολο των εκτιµωµένων ωρών 



   συστηµατικής απασχόλησης πρέπει να είναι της τάξεως των 500 ανά 
   φοιτητή.  
    
     i. ∆εν είναι εν γένει δυνατή η τυπική ανάθεση θέµατος ∆.Ε. σε φοιτητή 
   που οφείλει περισσότερα από τα µαθήµατα του 9ου εξαµήνου ή ισόποσο 
   αριθµό µαθηµάτων άλλων εξαµήνων συν άλλα τρία µαθήµατα. Η αρµόδια για 
   τις Προπτυχιακές Σπουδές υπηρεσία του Τµήµατος ενηµερώνει έγκαιρα τους 
   Τοµείς για τους δικαιούµενους να αναλάβουν ∆.Ε. φοιτητές. Τα µέλη 
   ∆.Ε.Π. ανακοινώνουν στη Γραµµατεία του Τοµέα τα ονόµατα των φοιτητών 
   που ανέλαβαν ∆.Ε., µε κοινοποίηση στο γραφείο Π.Σ. του Τµήµατος. 
   Παρεκκλίσεις επιτρέπονται κατά την κρίση και ευθύνη του επιβλέποντος, 
   προκειµένου ιδιαίτερα για προκαταρκτικά στάδια της εκπόνησης της ∆.Ε. 
   (π.χ. βιβλιογραφική ενηµέρωση).  
    
     β) Εκπόνηση, παράδοση και εξέταση της ∆.Ε. 
    
     i. Η ∆.Ε. εκπονείται µε ευθύνη του φοιτητή, µε τη συνεχή 
   παρακολούθηση - βοήθεια του επιβλέποντος. Ο Τοµέας καλύπτει µε ευθύνη 
   του την απρόσκοπτη εκπόνηση και παρουσίαση των ∆.Ε., µε τα µέσα που 
   διαθέτει και, αν χρειαστεί, σε συνεργασία µε την εκτυπωτική µονάδα του 
   Ιδρύµατος. Πριν από κάθε εξεταστική περίοδο ο επιβλέπων συµπληρώνει 
   σχετική έντυπη βεβαίωση για κατ' αρχήν αποδοχή των διπλωµατικών 
   εργασιών που παρακολουθεί. Μετά την κατ' αρχήν αποδοχή της ∆.Ε., οι 
   επιπλέον δαπάνες του φοιτητή για την τελική παρουσίαση καλύπτονται από 
   τους Τοµείς ή τα Τµήµατα, που δικαιούνται να πιστωθούν µε τα αντίστοιχα 
   ποσά των λειτουργικών δαπανών, αναλωσίµων, κ.λπ. από τον Τακτικό 
   Προϋπολογισµό, µετά από αιτιολογηµένη αίτησή τους, κατά την έναρξη του 
   ακαδηµαϊκού έτους και µε άνω όριο το οποίο καθορίζει η Σύγκλητος.  
    
     i. Η τελική παράδοση της ∆.Ε. γίνεται σύµφωνα µε το ακαδηµαϊκό 
   ηµερολόγιο και πάντως έγκαιρα, δηλαδή το αργότερο δέκα (10) εργάσιµες 
   ηµέρες πριν από την εκάστοτε καθοριζόµενη ηµεροµηνία εξέτασης. Η ∆.Ε. 
   υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση του Τοµέα, κατ' αρχήν σε τρία αντίγραφα που 
   διαβιβάζονται αµέσως στα τρία µέλη της εξεταστικής επιτροπής. Το τελικό 
   εγκεκριµένο αντίγραφο παραµένει στην κατοχή του επιβλέποντα, ενώ άλλα 
   δύο κατατίθενται υποχρεωτικά ανά ένα στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος και 
   την Κεντρική Βιβλιοθήκη και είναι διαθέσιµα για δανεισµό σε κάθε 
   ενδιαφερόµενο.  
    
     i. Το κείµενο της παρουσίασης της ∆.Ε. συντίθεται µε επεξεργασία 
   κειµένου σε λογότυπο της έγκρισης της Γ.Σ. του Τµήµατος και πρέπει να 
   περιλαµβάνει και τα εξής : 
    
     1. Σύνοψη (1.200 έως 2.000 λέξεων) και Περίληψη (300 έως 500 λέξεων) 
   στην Ελληνική και µια ξένη γλώσσα (κατά προτίµηση Αγγλική).  
    
     2. Πίνακα περιεχοµένων.  
    
     3. Βιβλιογραφικές αναφορές.  
    
     iv. Η εξέταση της ∆.Ε. πραγµατοποιείται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
   όλων των άλλων υποχρεώσεων του Π.Π.Σ. από τον φοιτητή και είναι 
   προφορική και δηµόσια, σε ηµεροµηνίες που καθορίζονται από το 
   ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο του Τµήµατος στο πλαίσιο του προγράµµατος που 
   καταρτίζει η Γραµµατεία του Τµήµατος. Για την παρουσίαση της κάθε 
   εργασίας διατίθενται κατ' ελάχιστο 30 λεπτά.  
    
     v. Η εξέταση και βαθολόγηση της ∆.Ε. γίνεται από τριµελή Επιτροπή 
   µελών ∆.Ε.Π. (τετραµελή για το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), που 
   εισηγείται η Γ.Σ. του Τοµέα και εγκρίνει η Γ.Σ. του Τµήµατος ή το ∆.Σ. 
   εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί. Τα Τµήµατα δικαιούνται να αυξήσουν τον 
   αριθµό των µελών της Επιτροπής, µε την παρατήρηση ότι τα πρόσθετα µέλη 
   δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη βαθµολογία. Σε κάθε εξεταστική 



   περίοδο επιδιώκεται ορισµένα µέλη να είναι κοινά στις επιτροπές του 
   Τοµέα για τη διασφάλιση της δικαιότερης δυνατής συγκριτικής 
   αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποτελείται από τον επιβλέποντα, το κατά το 
   δυνατό κοινό µέλος και ένα µέλος µε συγγενή εξειδίκευση. Σε περίπτωση 
   εκπόνησης ∆.Ε. στον Τοµέα από φοιτητή άλλου Τµήµατος το τρίτο µέλος της 
   εξεταστικής επιτροπής ορίζεται από τον συγγενέστερο Τοµέα του άλλου 
   Τµήµατος.  
    
     vi. Φοιτητής που κρίνεται ότι δεν επέτυχε στις προφορικές εξετάσεις 
   της ∆.Ε. µπορεί να υποστεί µια ακόµα φορά την εξέταση αυτή σε επόµενη 
   περίοδο, µετά από αίτησή του. Αν αποτύχει και δεύτερη φορά, ο φοιτητής 
   µε αίτησή του ζητά νέο θέµα στην ίδια ή άλλη περιοχή, προκειµένου να 
   εξετασθεί σε επόµενη περίοδο εξετάσεων ∆.Ε. 
    
     γ) Κριτήρια αξιολόγησης της ∆.Ε.  
    
     i. Από τα κυριότερα κριτήρια αξιολόγησης της ∆.Ε. αναφέρονται : 
    
     1. Η ενηµέρωση στην υπάρχουσα γνώση µε αντίστοιχη βιβλιογραφική 
   διερεύνηση.  
    
     2. Η απόκτηση ειδικών δεδοµένων (µε διεξαγωγή εργαστηριακών 
   πειραµάτων ή συγκέντρωση δεδοµένων πεδίου ή αποτελέσµατα θεωρητικών 
   υπολογισµών).  
    
     3. Η λογική επεξεργασία (π.χ. επεξεργασία συγκεντρωθέντων δεδοµένων, 
   κατάστρωση µαθηµατικού οµοιώµατος, δοκιµές σε Η.Υ., εφαρµογές σε 
   συγκεκριµένα προβλήµατα, αξιολόγηση αποτελεσµάτων).  
    
     4. Η δοµή της ∆.Ε. και η γραπτή παρουσίασή της, π.χ. η συνοχή του 
   κειµένου, η σωστή χρήση της ορολογίας και της γλώσσας, η ακριβής 
   διατύπωση των εννοιών, η επιστηµονικά ορθή τεκµηρίωση των συµπερασµάτων 
   κ.λπ. 
    
     5. Η πρωτοτυπία της ∆.Ε.  
    
     6. Ο ζήλος και οι πρωτοβουλίες του φοιτητή.  
    
     7. Η προφορική παρουσίαση της ∆.Ε.  
    
     ii. Οι συντελεστές βαρύτητας των παραπάνω ποικίλλουν ανάλογα µε τη 
   φύση του θέµατος και εκτιµώνται κατά την κρίση της εξεταστικής 
   επιτροπής. Για τη διευκόλυνση της σύνθεσης του τελικού βαθµού είναι 
   σκόπιµο να χρησιµοποιούνται ειδικά έντυπα. Η τελική βαθµολογία της ∆.Ε. 
   προκύπτει ως ο µέσος όρος των τελικών βαθµών των τριών (ή τεσσάρων για 
   τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς) εξεταστών, στρογγυλοποιούµενος προς την 
   πλησιέστερη ακέραια ή µισή µονάδα, µε κατώτερο βαθµό επιτυχίας το 5,5.  
    
     3.5. Το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο  
    
     Σύµφωνα µε το άρθρο 25, παρ. 1 και 2 του Ν. 1268/1982, το ακαδηµαϊκό 
   έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους και λήγει την 
   31η Αυγούστου του εποµένου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκό έτος 
   διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάµηνα, το χειµερινό και το εαρινό, 
   σύµφωνα µε την παράγραφο 1.3 του παρόντος άρθρου.  
    
     α) ∆ιαδικασία υποβολής, έγκρισης και δηµοσιοποίησης 
    
     i. Ολα τα Π.Π.Σ. εντάσσονται σε ενιαίο "Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο" 
    
     i. Παράλληλα µε την έγκριση των Π.Π.Σ. και το αργότερο µέχρι 10 
   Απριλίου (βλ. προηγ. παρ. 3.3) η ∆ιεύθυνση Σπουδών υποβάλλει στην Σ.Ε. 
   - Π.Σ. σχέδιο Ακαδηµαϊκού Ηµερολογίου του εποµένου Ακαδηµαϊκού Ετους.  



    
     i. Η Σ.Ε. - Π.Σ. συγκαλείται εκτάκτως και εισηγείται σχετικά στη 
   Σύγκλητο, η οποία και εγκρίνει το τελικό Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο, το 
   αργότερο µέχρι τέλους Απριλίου, έτσι ώστε να περιληφθεί στους υπό 
   εκτύπωση Οδηγούς Σπουδών των Τµηµάτων του εποµένου Ακαδηµαϊκού έτους 
   (βλ. παρ. 1.1γ του παρόντος άρθρου).  
    
     β) ∆ιάρκεια µαθηµάτων και ουσιαστική κάλυψη της διδακτέας ύλης  
    
     i. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 5 του Ν. 2083/1992, 
   κάθε εξάµηνο σπουδών περιλαµβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις 
   εβδοµάδες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων του.  
    
     ii. Το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο κάθε εξαµήνου, εκτός των άλλων, περιέχει 
   δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες για το κυρίως εκπαιδευτικό έργο.  
    
     iii. Κάθε µέλος ∆.Ε.Π. έχει την υποχρέωση της ουσιαστικής κάλυψης 
   (και όχι της λογιστικής τακτοποίησης) όλης της διδακτέας ύλης σύµφωνα 
   µε το αναλυτικό περιεχόµενο του µαθήµατός του, εντός των προβλεποµένων 
   δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδοµάδων, π.χ. για ένα τρίωρο (µε 
   την έννοια της παρ. 2.3) εξαµηνιαίο µάθηµα πρέπει να καλυφθούν 3Χ13=39 
   ώρες διδασκαλίας.  
    
     iv. Σε περιπτώσεις απώλειας ωρών διδασκαλίας ενός συγκεκριµένου 
   µαθήµατος, µέχρι το πολύ δύο διδακτικών εβδοµάδων, λόγω συµπτώσεων µε 
   αργίες ή άλλα έκτακτα περιστατικά, το υπεύθυνο µέλος ∆.Ε.Π. οφείλει να 
   προτείνει έγγραφα στη ∆/νση του Τοµέα και τον Πρόεδρο του Τµήµατος τις 
   ηµέρες και ώρες αναπλήρωσής τους, που σε καµµία περίπτωση δεν µπορούν 
   να συµπίπτουν µε άλλο προγραµµατισµένο µάθηµα, έτσι ώστε να καλυφθεί 
   πλήρως το σύνολο της διδακτέας ύλης, αλλά και των ωρών που αντιστοιχούν 
   σε δεκατρείς πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας.  
    
     v. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 9 του Ν. 2083/1992, ο 
   προβλεπόµενος στην παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 1268/1982 αριθµός "2/3" 
   αντικαθίσταται µε τον αριθµό "4/5". Κατά συνέπεια, σε κάθε περίπτωση, 
   οι διδακτικές εβδοµάδες δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερες από έντεκα 
   (11), δηλαδή σε περιπτώσεις απώλειας πέραν των δύο διδακτικών 
   (11), δηλαδή σε περιπτώσεις απώλειας πέραν των δύο διδακτικών 
προγραµµατισµένες ώρες διδασκαλίας των δεκατριών εβδοµάδων σε λιγότερες 
   από έντεκα εβδοµάδες.  
    
     γ) Εξετάσεις και συναφή θέµατα  
    
     i. Η πολιτική του Ε.Μ.Π. στο εξεταστικό σκέλος της εκπαιδευτικής 
   διαδικασίας συνίσταται στην συνεχή παρακολούθηση, ενίσχυση και 
   αξιολόγηση της προόδου του φοιτητή, µε την ενεργοποίησή του καθ' όλη τη 
   διάρκεια των µαθηµάτων, συνοψίζεται δε στην παράγραφο 2.9 του παρόντος 
   άρθρου (ενίσχυση των ενδιάµεσων εκπαιδευτικών δοκιµασιών).  
    
     i. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις : η κανονική του Ιανουαρίου - 
   Φεβρουαρίου, η κανονική του Ιουνίου και η επαναληπτική του Σεπτεµβρίου. 
   Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αυτονοµίας των Τµηµάτων, το Ακαδηµαϊκό 
   Ηµερολόγιο περιέχει πέντα (5) συνολικά εβδοµάδες για τις µετά το 
   Χειµερινό και Εαρινό Εξάµηνο περιόδους και τέσσερις (4) εβδοµάδες για 
   την περίοδο του Σεπτεµβρίου, οι οποίες διατίθενται στις Γενικές 
   Συνελεύσεις των Τµηµάτων, για κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, 
   εξετάσεων και διακοπών. 
    
     i. Η τελευταία, για κάθε Ακαδηµαϊκό έτος, περίοδος ειδικών 
   εκπαιδευτικών αναγκών και επαναληπτικών εξετάσεων µαθηµάτων χειµερινού 
   και εαρινού εξαµήνου, διάρκειας τεσσάρων εβδοµάδων, µπορεί να αρχίζει 
   την δεύτερη, µετά την 15η Αυγούστου, ∆ευτέρα του Αυγούστου. Η κατάθεση 
   βαθµολογίας των εξετάσεων αυτών γίνεται αµέσως µετά τη λήξη τους και 



   πάντως προ της τελευταίας εβδοµάδας του Σεπτεµβρίου.  
    
     i. Η επίδοση των φοιτητών βαθµολογείται µε την κλίµακα 0-10, χωρίς 
   χρήση κλασµατικών. Ο βαθµός επιτυχίας είναι ίσος ή πάνω από πέντε (5).  
    
     i. Την πρώτη και τελική ευθύνη σύνταξης των Προγραµµάτων της 
   Εξεταστικής Περιόδου κάθε εξαµήνου έχει ο Πρόεδρος του Τµήµατος. 
   Οφείλει εποµένως να ενηµερώνεται από τους ∆ιευθυντές των Τοµέων ή και 
   τα µέλη ∆.Ε.Π. σχετικά µε τα µαθήµατα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί 
   µέχρι την προβλεπόµενη από το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο λήξη των µαθηµάτων.  
   Στη συνέχεια και αφού ο κατάλογος των µη ολοκληρωθέντων µαθηµάτων 
   επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος (ή το ∆.Σ., εφόσον έχει 
   εξουσιοδοτηθεί σχετικά), ο Πρόεδρος εκδίδει το Πρόγραµµα Εξετάσεων της 
   αντίστοιχης περιόδου.  
    
     i. Οι εξετάσεις διενεργούνται µε αυστηρή τήρηση του επίσηµου 
   Προγράµµατος, το οποίο εκδίδεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο. Τυχόν 
   µεταβολές στο Πρόγραµµα, εξαιτίας λόγων ανώτερης βίας, θα πρέπει να 
   εγκρίνονται πρώτα από τον Πρόεδρο, ο οποίος έχει την ευθύνη και την 
   υποχρέωση της έκδοσης της επίσηµης ανακοίνωσης.  
    
     i. Με ευθύνη του συντονιστή της επιτροπής του αντίστοιχου µαθήµατος 
   (βλ. και παρ. 2.8 του παρόντος άρθρου) επιβάλλεται η σχολαστική τήρηση 
   της ώρας της έναρξης και κυρίως της λήξης των εξετάσεων και της 
   εξασφάλισης του εποπτικού προσωπικού για τις εξετάσεις, κατ' αρχήν στο 
   πλαίσιο των δυνατοτήτων των Τοµέων τους και - σε περίπτωση αδυναµίας - 
   µετά από συνεννοήσεις για επικουρία από άλλους Τοµείς.  
    
     i. Η βαθµολογία καταχωρείται από τους διδάσκοντες στο σχετικό 
   µαγνητικό αρχείο της δισκέτας, η οποία αποστέλλεται από τη Γραµµατεία 
   του Τµήµατος, προκειµένου να ακολουθήσει - µετά την κατάθεσή της σε 
   αυτές - η σχετική ενηµέρωση του Φοιτητολογίου από το αρµόδιο προσωπικό, 
   µε την εξής διαδικασία : 
    
     1. Μετά την καταχώρηση της βαθµολογίας στη δισκέτα, ο διδάσκων 
   προχωρεί στην εκτύπωση του καταλόγου της βαθµολογίας, την οποία 
   υπογράφει στο τέλος κάθε σελίδας του.  
    
     2. Στον πιο πάνω εκτυπωµένο κατάλογο δε νοείται καµία χειρόγραφη 
   διόρθωση, πολύ δε περισσότερο η προσθήκη κάποιου ονόµατος. Σε περίπτωση 
   που στην εξέταση προσήλθαν φοιτητές, τα ονόµατα των οποίων δεν υπάρχουν 
   στο µαγνητικό αρχείο, ο διδάσκων πρέπει να ζητήσει αρµοδίως την έκδοση 
   συµπληρωµατικού χειρόγραφου δελτίου βαθµολογίας.  
    
     3. Είναι αυτονόητο ότι, εφόσον ακολουθηθεί το βήµα 1, ο εκτυπωµένος 
   κατάλογος θα αποτελεί πιστό και επίσηµα υπογεγραµµένο αντίγραφο του 
   µαγνητικού αρχείου. Σε περίπτωση που αυτό δεν επαληθευθεί από το 
   σχετικό έλεγχο που γίνεται από το προσωπικό της Γραµµατείας του 
   Τµήµατος, τότε τα δύο αρχεία (δισκέτα και κατάλογος) θα επιστρέφονται 
   µε ενυπόγραφο σηµείωµα των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών στο διδάσκοντα, από 
   τον οποίο θα ζητείται η επανυποβολή τους λόγω σφάλµατος.  
    
     4. Ο κατάλογος µε τη βαθµολογία πρωτοκολλείται ως εισερχόµενο έγγραφο 
   από το αρµόδιο διοικητικό προσωπικό του Τµήµατος.  
    
     i. Η κατάθεση της βαθµολογίας γίνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την 
   εξέταση και πάντως προ της παρελεύσεως µιας εβδοµάδας από τη λήξη της 
   εξεταστικής περιόδου, έτσι ώστε το αρµόδιο διοικητικό προσωπικό του 
   Τµήµατος να είναι σε θέση να εκδίδει έγκαιρα τα αποτελέσµατα και να 
   προχωρεί απρόσκοπτα η εγγραφή των φοιτητών στα επόµενα εξάµηνα.  
    
     i. Τυχόν σφάλµατα που διαπιστώνονται από τον διδάσκοντα στην 
   βαθµολογία, µετά την κατάθεσή της στο πρωτόκολλο του Τµήµατος, 



   γνωστοποιούνται στο Τµήµα µε έγγραφό του κατά τη διάρκεια του εποµένου 
   εξαµήνου από εκείνο κατά το οποίο διδάχθηκε το µάθηµα και εισάγονται 
   για έγκριση στο ∆.Σ. ή τη Γ.Σ. του Τµήµατος. Μετά την παρέλευση του 
   εξαµήνου, καµία διόρθωση δεν γίνεται δεκτή.  
    
     δ) Τυπικό Ηµερολόγιο των εξαµήνων  
    
     Το τυπικό Ηµερολόγιο ενός εξαµήνου στο Ε.Μ.Π. έχει ως εξής : 
    
     Ηµέρα                    Αντικείµενο             Χρονική περίοδος  
    
      ∆Ε            Εναρξη µαθηµάτων και εγγραφών:     Εβδοµάδα µηδέν 
                    Τελευταία εβδ. Σεπτ. (χειµ. εξ.), 
                    δεύτερη εβδ. Φεβ. (θερινό εξ.). 
    
      ΠΑ            Λήξη προθεσµίας εγγραφών           ∆ύο εβδ. µετά την  
                                                       έναρξη  
    
      ΠΑ            Λήξη προθεσµίας παραιτήσεως από    Τρεις εβδ. µετά την  
                    µαθήµατα του εξαµήνου που          έναρξη  
                    δηλώθηκαν  
    
      ∆Ε            Εκδοση καταλόγων των φοιτητών που  Τέσσερις εβδ. µετά     
                    γράφτηκαν από τις Γραµµατείες      την έναρξη  
                    των Τµηµάτων  
    
      ΠΑ            Λήξη προθεσµίας παραιτήσεως από    Εξι εβδ. µετά την  
                    την όλη σπουδή του εξαµήνου        έναρξη  
    
      ΠΑ            Λήξη µαθηµάτων                     Μετά τη συµπλήρωση  
                                                       δεκατριών πλήρων  
                                                       διδακτικών 
                                                       εβδοµάδων 
    
      ∆Ε            Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών     ∆ιάρκεια, πέντε  
                    αναγκών, εξετάσεων και             εβδοµάδες  
                    διακοπών  
    
      ΠΑ            Λήξη περιόδου ειδικών               
                    εκπαιδευτικών αναγκών,  
                    εξετάσεων και διακοπών  
    
      ΠΑ            Κατάθεση βαθµολογίας               Εντός εβδοµάδας από  
                                                       τη λήξη  
    
     Αµέσως µετά το τέλος του εαρινού εξαµήνου πραγµατοποιείται και το 
   ενταγµένο στο αντίστοιχο Π.Π.Σ. µάθηµα "Μεγάλες Ασκήσεις ...." 
   ορισµένων Τµηµάτων του Ιδρύµατος.  
    
     ε) ∆ιπλωµατικές Εργασίες  
    
     i. Οι ουσιαστικές συνεργασίες των φοιτητών µε τους διδάσκοντες για 
   την ανάθεση και επίβλεψη των ∆.Ε., γίνονται προφανώς καθόλη τη διάρκεια 
   του ακαδηµαϊκού έτους.  
    
     ii. Στο ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο ορίζονται οι ηµεροµηνίες, 
    
     1. έναρξης προθεσµίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή Τοµέα 
   και θέµατος διπλωµατικής εργασίας,  
    
     2. λήξης προθεσµίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων,  
    
     3. κατανοµής διπλωµατικών εργασιών από τα Τµήµατα, τόσο για το 



   χειµερινό (Οκτ. - Νοέµ.), όσο και για το εαρινό (Φεβ. - Μαρ.), εξάµηνο, 
   συνολικής διάρκειας τριών έως τεσσάρων εβδοµάδων 
    
     iii. Οµοίως ορίζονται και οι ηµεροµηνίες των προφορικών εξετάσεων 
   στην διπλωµατική εργασία, για τις περιόδους Οκτωβρίου, Φεβρουαρίου και 
   Ιουνίου, συνολικής διάρκειας τριών έως τεσσάρων εβδοµάδων, µε το 
   ακόλουθο περιεχόµενο : 
    
     1. Λήξη προθεσµίας παραδόσεως διπλωµατικών εργασιών.  
    
     2. Λήξη προθεσµίας για αποδοχή διπλωµατικών εργασιών.  
    
     3. Εναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωµατικών εργασιών.  
    
     4. Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωµατικών εργασιών.  
    
     5. Κατάθεση βαθµολογίας διπλωµατικών εργασιών.  
    
     στ) Αργίες και διακοπές. 
    
     Κατά τη διάρκεια του χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου δεν γίνονται 
   µαθήµατα και εξετάσεις στις ακόλουθες ηµεροµηνίες : 
    
     i. Χειµερινό εξάµηνο : 
    
     1. Την 28η Οκτωβρίου  
    
     1. Την 17η Νοεµβρίου  
    
     1. Τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν 
   την 23η ∆εκεµβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου  
    
     1. Την 30η Ιανουαρίου  
    
     ii. Εαρινό εξάµηνο : 
    
     1. Την Καθαρή ∆ευτέρα  
    
     1. Την 25η Μαρτίου  
    
     1. Τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη ∆ευτέρα και λήγουν 
   την Κυριακή του Θωµά 
    
     1. Την 1η Μαϊου  
    
     1. Του Αγίου Πνεύµατος  
    
     3.6. Ενταξη και ανάθεση καθηκόντων στα µέλη ∆.Ε.Π.  
    
     Η εφαρµογή του Ν. 2530/97 στο Ε.Μ.Π. οι διαδικασίες και το 
   χρονοδιάγραµµα ένταξης στην κατηγορία της πλήρους ή της µερικής 
   απασχόλησης και ανάθεσης καθηκόντων των µελών ∆.Ε.Π. έπονται της 
   έγκρισης των Π.Π.Σ. και ακολουθούν τον παρακάτω πίνακα : 
    
        ∆ιαδικασίες ένταξης και ανάθεσης καθηκόντων σε µέλη ∆.Ε.Π.  
    
     1  01/Απρ.     Μέλη ∆.Ε.Π.     Υποβολή ∆ήλωσης Επιλογής Κατηγορίας 
    
     2  25/Απρ.     Γ.Σ. Τοµέα      (α) Κατανοµή διδακτικού έργου Π.Π.Σ.  
                                    (β) Εγκρίσεις βοηθηµάτων. (γ) Ορισµός 
                                    λοιπών καθηκόντων µελών ∆.Ε.Π.  
                                    (δ) Αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων.  
                                    (ε) Κατάρτιση συγκεντρωτικών 



                                    καταστάσεων 
    
     3  25/Απρ.     Μέλη ∆.Ε.Π.     Συµπλήρωση εντύπου εξειδίκευσης  
                                    καθηκόντων στον Τοµέα  
    
     4  15/Μαϊου    Γ.Σ. Τµήµατος   Εγκριση αναθέσεων διδακτικού έργου  
                                    Π.Π.Σ. και βοηθηµάτων  
    
     5  31/Μαϊου    Πρόεδρος        Εκδοση πράξεων ένταξης και υποβολή  
                    Τµήµατος        στη Σύγκλητο συγκεντρωτικών 
                                    καταστάσεων 
    
     6  15/Ιουν.    Σύγκλητος       Εγκριση πράξεων ένταξης και αποκλίσεων 
    
     7  30/Ιουν.    Πρύτανης        Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων  
                                    ένταξης στα Υπουργεία : Παιδείας  
                                    (µαζί µε έγκριση αποκλίσεων) και  
                                    Οικονοµικών 
    
                      ∆ιαδικασία απολογισµού µελών ∆.Ε.Π.  
    
     8  30/Ιουν.    Μέλη ∆.Ε.Π.     Υποβολή προς τον Τοµέα του εντύπου  
                                    απολογισµού του διαρεύσαντος  
                                    ακαδηµαϊκού έτους  
    
     9  30/Ιουν.    Γ.Σ. Τοµέα      Επικύρωση του απολογισµού των µελών  
                                    ∆.Ε.Π. για το διαρρεύσαν ακαδηµαϊκό 
                                    έτος 
    
     3.7. Ο Σύµβουλος των Σπουδών  
    
     Αµέσως µετά την έκδοση καταλόγου των εγγεγραµµένων φοιτητών, το ∆.Σ. 
   του Τµήµατος ορίζει ένα µέλος ∆.Ε.Π., ως Σύµβουλο Σπουδών για κάθε ένα 
   φοιτητή µε καθήκοντα και υποχρεώσεις που περιγράφονται κατά την παρ. 3 
   του άρθρου 1 του παρόντος.  
    
     4. Η Μετεξέλιξη των Σπουδών στο Ε.Μ.Π.  
    
     Τα Τµήµατα, στο πλαίσιο της κύριας εκπαιδευτικής και ερευνητικής 
   αποστολής τους, προωθούν και τη µετεξέλιξή τους κατά τρόπο βαθµιαίο και 
   συνεχή, µε τις ετήσιες βελτιώσεις σε επιµέρους µαθήµατα κατά τη 
   διαδικασία της παραπάνω παρ. 3.3 ή µε σηµαντικές διακριτές αλλαγές, 
   µέσω της δηµιουργίας νέων Τοµέων ή και Τµηµάτων. Αναγνωρίζεται ότι οι 
   κοινωνικές πιέσεις και προσδοκίες αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις 
   προτρέπουν τόσο στην αύξηση των εισαγοµένων φοιτητών στα Ελληνικά 
   Α.Ε.Ι., όσο και στη διεύρυνση των προσφεροµένων επιλογών επιστηµονικού 
   και επαγγελµατικού προσανατολισµού.  
    
     4.1. Αρχές και προϋποθέσεις των διακριτών µετεξελίξεων  
    
     α) Η οποιαδήποτε διακριτή µετεξέλιξη των Π.Π.Σ. στο Ε.Μ.Π. 
   προϋποθέτει την τήρηση των αρχών περί της αποστολής και της δοµής τους 
   και επιπλέον πρέπει να εξασφαλίζει ότι : 
    
     i. ∆εν θα θιγούν το επίπεδο και οι δυνατότητες απασχόλησης των 
   αποφοίτων των σηµερινών Τµηµάτων.  
    
     ii. Τεκµηριώνεται πλήρως η επιστηµονική - τεχνολογική ανάγκη 
   δηµιουργίας της διακριτής µετεξέλιξης.  
    
     iii. Καλύπτεται αξιόπιστα τόσο το καθιερωµένο στο Ε.Μ.Π. υψηλό 
   επίπεδο εκπαίδευσης από πλευράς προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής, 
   όσο και η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των µετεξελιγµένων Τµηµάτων.  



    
     iv. Το πτυχίο των αποφοίτων του Ε.Μ.Π. θα έχει την αντίστοιχη 
   επαγγελµατική αξία και θα οδηγεί σε άµεση και ουσιαστική - αντίστοιχη 
   µε τα προσόντα τους - απασχόληση.  
    
     β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση µιας πρότασης µετεξέλιξης 
   αποτελεί η συµµετοχή των φοιτητών, που θα πρέπει να επιδιωχθεί έγκαιρα 
   τόσο στο επίπεδο τνω Γεν. Συνελεύσεων των Τµηµάτων όσο και στη 
   Σύγκλητο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενηµερώνονται οι φοιτητικοί 
   σύλλογοι και να καθορίζεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και διαδικασία, 
   µε στόχο την ανάπτυξη όλων των προβληµατισµών και των συζητήσεων που 
   κρίνονται αναγκαίες για την υιοθέτηση τέτοιων επιλογών.  
    
     γ) Η διαδικασία µετεξέλιξης Τοµέων των Τµηµάτων του Ιδρύµατος 
   ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του παρόντος.  
    
     4.2. ∆ιαδικασία µετεξέλιξης µέσω δηµιουργίας νέων Τµηµάτων 
    
     α) Κάθε πρόταση που διαµορφώνεται στις συνελεύσεις των Τµηµάτων ή από 
   ειδική διεπιστηµονική επιτροπή της Συγκλήτου θα πρέπει να συνοδεύεται 
   από επεξεργασµένη τεκµηρίωση.  
    
     β) Για την τελική της προώθηση απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η 
   θετική απόφαση της Συγκλήτου.  
    
     5. Ανάδραση του συστήµατος των σπουδών. Αξιολόγηση διδασκόντων και 
   µαθηµάτων από τους φοιτητές.  
    
     Το περιεχόµενο και η διαδικασία εφαρµογής του θεσµού των 
   ερωτηµατολογίων αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Εργου έχουν ως εξής : 
    
     α) Την όλη διαδικασία διανοµής, επεξεργασίας κ.λπ. του 
   ερωτηµατολογίου διαχειρίζεται επιτροπή, οριζόµενη από τον Πρόεδρο κάθε 
   Τµήµατος, µε Πρόεδρο τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, στην οποία συµµετέχουν 2 
   µέλη ∆.Ε.Π., 2 εκπρόσωποι των φοιτητών και δύο εκπρόσωποι της 
   Γραµµατείας του Τµήµατος. Η επιτροπή έχει και την ευθύνη του 
   συντονισµού και της παρακολούθησης όλων των σχετικών µε την υλοποίηση 
   της αξιολόγησης ενεργειών, ενηµερώνει δε έγκαιρα για τυχόν 
   καθυστερήσεις ή δυσλειτουργίες τον Πρόεδρο του Τµήµατος και την 
   Πρυτανεία.  
    
     β) Ο κάθε διδάσκων λαµβάνει γνώση, κατ' ιδίαν, των αναλυτικών 
   αποτελεσµάτων που αφορούν στο µάθηµά του και των συνολικών 
   αποτελεσµάτων του Τµήµατός του, µέσω της αποστολής τους µε συστηµένο 
   εµπιστευτικό φάκελο από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.  
    
     γ) Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα κάθε Τµήµατος διαβιβάζονται µε 
   ευθύνη της Γραµµατείας (∆ιοικητικών Υπηρεσιών) του Τµήµατος προς τον 
   Πρόεδρο και τους ∆ιευθυντές των Τοµέων του Τµήµατος, την Πρυτανεία, τη 
   Σ.Ε. - Π.Σ., τη ∆ιεύθυνση Σπουδών, τους φοιτητικούς συλλόγους και τον 
   επικεφαλής της κύριας οµάδας αποτίµησης εκπαιδευτικού έργου του Ε.Μ.Π. 
   ∆ιαβιβάζονται επίσης τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των γενικών 
   µαθηµάτων στον Πρόεδρο και τους ∆ιευθυντές Τοµέων του Τµήµατος 
   Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών. Ολα τα αναλυτικά 
   αποτελέσµατα διαβιβάζονται στον Πρύτανη και στους Προέδρους των 
   Τµηµάτων (τα σχετικά µε το Τµήµα τους), οι οποίοι να τα αξιοποιούν, 
   κατά τις εξελίξεις των µελών ∆.Ε.Π., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
    
     δ) Η διανοµή του ερωτηµατολογίου γίνεται µεταξύ της 6ης και της 10ης 
   διδακτικής εβδοµάδας κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Ειδικότερα, τα 
   ερωτηµατολόγια διανέµονται στα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα 
   µεταξύ 6ης και 8ης εβδοµάδας µαθηµάτων και στα υποχρεωτικά µαθήµατα 
   µεταξύ 7ης και 10ης εβδοµάδας µαθηµάτων.  



    
     ε) Για τα µαθήµατα στα οποία γίνεται συνδιδασκαλία, παράλληλα ή 
   σειριακά, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα, ώστε τα ερωτηµατολόγια να 
   διανέµονται και στα δύο τµήµατα. Ειδικά, αν πρόκειται για σειριακή 
   διδασκαλία, θα µοιράζονται αφού έχει συµπληρωθεί το 80% περίπου των 
   ωρών διδασκαλίας κάθε διδάσκοντα.  
    
     στ) Κρίνεται επίσης απαραίτητο οι φοιτητές µαζί µε την εγγραφή τους 
   σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος να παίρνουν και ένα ενηµερωτικό κείµενο σχετικά 
   µε τα ερωτηµατολόγια, καθώς και να συµπληρώνουν ένα πολύ σύντοµο 
   ερωτηµατολόγιο το οποίο θα περιέχει ερωτήσεις σχετικά µε το αν και σε 
   ποιο ποσοστό είχαν απαντήσει το προηγούµενο έτος στα ερωτηµατολόγια που 
   µοιράστηκαν και ποια είναι η άποψή τους για το θεσµό.  
    
     ζ) Οι εκπρόσωποι της Γραµµατείας στις επιτροπές διανοµής και συλλογής 
   του ερωτηµατολογίου έχουν υπολογίσει εκ των προτέρων, έστω και κατά 
   προσέγγιση, τον αριθµό που αντιστοιχεί στο 20% των πρωτοεγγραφοµένων σε 
   κάθε µάθηµα φοιτητών. Σε περίπτωση που οι παρόντες σε ένα µάθηµα 
   φοιτητές είναι λιγότεροι του παραπάνω αριθµού, ο εκπρόσωπος της 
   Γραµµατείας αναστέλλει τη διαδικασία διανοµής και την επαναλαµβάνει σε 
   άλλη µέρα και ώρα του µαθήµατος, ανεξαρτήτως του αριθµού των παρόντων 
   φοιτητών.  
    
     η) Η επεξεργασία και η αρχειοθέτηση των αποτελεσµάτων των 
   ερωτηµατολογίων γίνεται κεντρικά από τη ∆ιεύθυνση Σπουδών του Ε.Μ.Π. 
   µέσω ανανεουµένου ερευνητικού προγράµµατος, διετούς διάρκειας, µε 
   επιστηµονικό υπεύθυνο ειδικευµένο µέλος ∆.Ε.Π. του Ιδρύµατος, κύριο 
   ερευνητή πλήρους απασχόλησης, διπλωµατούχο Α.Ε.Ι. ειδικευµένο σε θέµατα 
   στατιστικής και πληροφορικής και σύµβουλο άλλο µέλος ∆.Ε.Π. του 
   Ιδρύµατος. Η όλη εργασία πραγµατοποιείται στους χώρους της ∆ιεύθυνσης 
   Σπουδών και συνεπικουρείται από ένα ∆ιοικητικό Υπάλληλο από το 
   προσωπικό της ∆ιεύθυνσης. Ολη η διαδικασία πρέπει να γίνεται µε 
   υπευθυνότητα, διακριτικότητα και εχεµύθεια όσον αφορά στα επί µέρους 
   στοιχεία.  
    
     θ) Οι διδάσκοντες οφείλουν να διευκολύνουν τα µέλη της Γραµµατείας 
   στη διαδικασία συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων, αφού προηγουµένως 
   ενηµερωθούν για την ηµεροµηνία και την ώρα διανοµής των εντύπων. Σε 
   περίπτωση διαφωνίας ή άρνησής τους οφείλουν να ενηµερώνουν οι ίδιοι ή 
   το τέλος της Γραµµατείας και εγγράφως τον Πρόεδρο του Τµήµατος.  
    
     ι) Η αποσφράγιση γίνεται από τον Πρόεδρο, τον Γραµµατέα και έναν 
   εκπρόσωπο φοιτητών. Αν κάποιο µέλος απουσιάζει κατά την ηµεροµηνία 
   αποσφράγισης που ορίζεται από τη Γραµµατεία, η αποσφράγιση γίνεται από 
   τα δύο µέλη.  
    
     ια) Είναι προφανής η ανάγκη ανάδρασης από την εφαρµογή των 
   ερωτηµατολογίων, για να αποκτήσει κύρος ο θεσµός και να κατανοηθεί η 
   συµβολή του, κυρίως από τους φοιτητές. Για να γίνει αυτό 
   πραγµατοποιείται ανά διετία ανάλυση των ερωτηµατολογίων από τον κύριο 
   ερευνητή του προγράµµατος, ο οποίος καταλήγει σε συµπεράσµατα για τα 
   θετικά και τα αρνητικά σηµεία που επισηµαίνουν τα ερωτηµατολόγια.  
    
     ιβ) Για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν συνολικά σε ένα 
   Τµήµα, αποφασίζεται η στάθµιση της βαθµολογίας ανάλογα µε το ποσοστό 
   των συµπληρωµένων δελτίων, µε το ποσοστό παρακολούθησης αλλά και µε το 
   πλήθος των δελτίων. Επίσης, κατά την εξαγωγή των συγκεντρωτικών 
   αποτελεσµάτων επιλέγεται η παραµετρική διερεύνηση του βαθµού στάθµισης 
   τόσο σε σχέση µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών, όσο και µε το 
   ποσοστό παρακολούθησης που δηλώνει ο φοιτητής στο ερωτηµατολόγιο.  
    
     ιγ) Η βαθµολογική κλίµακα είναι ενιαία σε όλο το ερωτηµατολόγιο και 
   δεκαβάθµια (1-10).  



    
     ιδ) Το τελικό περιεχόµενο των ερωτηµατολογίων προσδιορίζεται σύµφωνα 
   µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος.  
    
     6. Χορηγούµενα διπλώµατα και πιστοποιητικά σπουδών  
    
     α) Το χορηγούµενο από το Ε.Μ.Π. "∆ίπλωµα" συνοδεύεται από 
   πιστοποιητικό, στο οποίο αναγράφονται όλα τα µαθήµατα του Προγράµµατος 
   Σπουδών µε την αντίστοιχη βαθµολογία του αποφοίτου. Στο τέλος του 
   πιστοποιητικού τονίζεται ιδιαίτερα το θέµα και ο βαθµός της 
   ∆ιπλωµατικής Εργασίας.  
    
     β) Το ∆ίπλωµα και το Πιστοποιητικό χορηγούνται στον απόφοιτο στην 
   Ελληνική γλώσσα και σε µετάφραση στην Αγγλική γλώσσα, σύµφωνα µε τις 
   κείµενες διατάξεις.  
    
     γ) Η έκδοση και το περιεχόµενο διπλωµάτων και πιστοποιητικών σπουδών 
   προσδιορίζονται (παρ. 3 του άρθρου 1), σύµφωνα µε τις αρχές του 
   παρόντος άρθρου.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
    
                                 ΑΡΘΡΟ 7 
    
                        ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ  
    
     1. Γενικές Αρχές  
    
     1.1. Αντικείµενο και Οδηγοί των Μεταπτυχιακών Σπουδών  
    
     α) Σε ενίσχυση της αποστολής του Ιδρύµατος και για τη δηµιουργία 
   πλουσίων πηγών παραγωγής Επιστήµης και Τεχνολογίας, το Ε.Μ.Π. προχώρησε 
   στη λειτουργία υψηλής στάθµης Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
   (Π.Μ.Σ.) αφ' ενός µεν στο πλαίσιο ενός µόνου Τµήµατος, µε µοναδικό και 
   τελικό στόχο την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος, γι' αυτό και 
   ονοµάζονται Μονοτµηµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Π.Μ.Σ.) 
   και αφετέρου ∆ιεπιστηµονικών - ∆ιατµηµατικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών 
   Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) µε ευρεία συµµετοχή διαφόρων Τµηµάτων του ή και 
   Τµηµάτων άλλων Α.Ε.Ι. (∆ιαπανεπιστηµιακά). Τα τελευταία, µετά από 
   σπουδές ελάχιστης διάρκειας ενός πλήρους ηµερολογιακού έτους οδηγούν 
   και στον ενδιάµεσο στόχο της απόκτησης ενός Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος 
   Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.), κατοχυρωµένου στο ΦΕΚ µε αντίστοιχες ιδρυτικές 
   Υπουργικές Αποφάσεις. Τα προσφερόµενα από το Ε.Μ.Π. Προγράµµατα 
   Μεταπτυχιακών Σπουδών, τόσο τα Μονοτµηµατικά όσο και τα ∆ιατµηµατικά 
   αλλά και τα ∆ιαπανεπιστηµιακά, µε τις αντίστοιχες περιοχές αιχµής της 
   Επιστήµης και Τεχνολογίας, περιλαµβάνονται κατά τα αναφερόµενα στην 
   παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος.  
    
     β) Οδηγοί των ∆ιεπιστηµονικών - ∆ιατµηµατικών Μ.Σ. και οι Οδηγοί των 
   Οργανωµένων Μ.Σ. κάθε Τµήµατος, αποκτούν, στο µέτρο του δυνατού, µία 
   ενιαία δοµή και συµπληρώνονται µε τις αρχές, προδιαγραφές και 
   ενδεικτικά περιεχόµενα των παρ. 1, 2 και 4 και 1, 3 και 4 του παρόντος 
   άρθρου, έτσι ώστε να ενηµερώνονται µε σαφήνεια και πληρότητα 
   διδάσκοντες και διδασκόµενοι.  
    
     γ) Αµέσως µετά την έγκριση των αναλυτικών Προγραµµάτων Μ.Σ. από τα 



   αντίστοιχα αρµόδια όργανα και µε επισπεύδοντες τους ∆ιευθυντές των 
   Ε.∆.Ε. για τις ∆ιατµηµατικές Μ.Σ. και τους Προέδρους των Συντονιστικών 
   Επιτροπών Μεταπτυχιακών Σπουδών για τις Τµηµατικές Μ.Σ., ετοιµάζονται 
   οι Οδηγοί Μ.Σ. κάθε Προγράµµατος σύµφωνα µε τα παραπάνω και 
   υποβάλλονται µέχρι τέλους Απριλίου για έγκριση στις Ε.∆.Ε. ή στις 
   Γ.Σ.Ε.Σ. των Τµηµάτων.  
    
     δ) Μετά την έγκριση και το αργότερο µέχρι 15 Μαϊου, οι Οδηγοί Μ.Σ. 
   υποβάλλονται από τους επισπεύδοντες σε ένα αντίγραφο και δισκέτα στη 
   ∆/νση Σπουδών, Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών.  
    
     ε) Εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος 
   άρθρου, προωθούνται προς εκτύπωση µε την εξωτερική παρουσίαση και τον 
   αριθµό αντιτύπων που επιθυµεί ο εξουσιοδοτηµένος, από το εγκριτικό 
   όργανο, επισπεύδων. Αλλως υποβάλλονται για συζήτηση στην Σ.Ε. - Μ.Σ.  
    
     στ) Η εκτύπωση ολοκληρώνεται στο διάστηµα Μαϊου - Ιουλίου, έτσι ώστε 
   οι Οδηγοί Μ.Σ. των διαφόρων Προγραµµάτων να διατίθενται σε διδάσκοντες 
   και διδασκόµενους µε την έναρξη του εποµένου Ακαδηµαϊκού έτους.  
    
     1.2. Πλαίσιο και ∆ιάγραµµα Αρχών, ∆οµής και Ροής των Μεταπτυχιακών 
   Σπουδών στο Ε.Μ.Π.  
    
     α) Το Ε.Μ.Π. καταρτίζει και λειτουργεί τις Μεταπτυχιακές Σπουδές 
   σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και τους ακόλουθους επιµέρους 
   στόχους : 
    
     i. ∆ιατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας, της επαγγελµατικής 
   κατάρτισης και του διεθνούς κύρους των χορηγουµένων "∆ιπλωµάτων" των 
   πενταετούς διάρκειας Σπουδών του Ε.Μ.Π.  
    
     ii. Ελεγχος και αντικειµενική αξιολόγηση όλων των µεταπτυχιακών 
   µαθηµάτων έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αδιαφιλονίκητο του 
   µεταπτυχιακού επιπέδου τόσο της διδακτέας ύλης όσο και των θεµάτων 
   εξετάσεων και να αποφεύγεται οποιοδήποτε ενδεχόµενο υποκατάστασης ή 
   υποβάθµισης των κανονικών προγραµµάτων πενταετούς διάρκειας σπουδών των 
   Τµηµάτων του Ιδρύµατος.  
    
     iii. Συνεκτικότητας και επιστηµονικό βάθος.  
    
     iv. Ανταπόκριση στις τρέχουσες και µελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες, 
   αλλά και στις τεκµηριωµένες ερευνητικές επιλογές.  
    
     v. Προσαρµογή της διάρκειας προς τις ελάχιστες νόµιµες διάρκειες.  
    
     vi. Ελκυστικότητα για τους σπουδαστές άλλων ισοτίµων πανεπιστηµίων.  
    
     β) Και οι δύο τύποι Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν παράλληλες συγγενείς 
   ροές και κοινό στόχο, όπως προκύπτει από το συνηµµένο ∆ιάγραµµα ∆οµής 
   και Ροής του Πλέγµατος των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ε.Μ.Π. : 
    
     Προσφέρουν µαθήµατα Μεταπτυχιακού επιπέδου, παρέχουν τη δυνατότητα 
   µετάβασης από το ∆.Π.Μ.Σ. στο Μ.Π.Μ.Σ. ή και αντίστροφα και οδηγούν µε 
   ή/και χωρίς την απόκτηση Μ.∆.Ε. στην εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 
   (∆.∆.), στο συνολικό, προβλεπόµενο από το νόµο, ελάχιστο χρονικό 
   διάστηµα των τριών (3) ακαδηµαϊκών ετών, εφόσον η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφανθεί 
   ότι το Μ.∆.Ε. είναι συναφές µε το αντικείµενο της ∆.∆.  
    
     γ) Οι ∆.∆. από τη φύση τους µπορούν και πρέπει να εκπονούνται στα 
   κύτταρα της έρευνας, τους Τοµείς και υποβάλλονται στους αρµοδίους 
   φυσικούς φορείς τους, τα Τµήµατα, σύµφωνα µε τη µόνη διαδικασία που 
   διασφαλίζει την ουσιαστική εµβάθυνση στην Επιστήµη και την ποιότητα της 
   Ερευνας.  



    
     1.3. ∆ιοικητική υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ε.Μ.Π.  
    
     α) Σύµφωνα µε την πολιτική του Ιδρύµατος για την αποκέντρωση 
   αρµοδιοτήτων και ενίσχυση των Τµηµάτων του, αναβαθµίζονται λειτουργικά 
   οι αντίστοιχες Γραµµατείες και συνακόλουθα η υποστήριξη των 
   Μεταπτυχιακών Σπουδών σε επίπεδο Τµήµατος.  
    
     β) Παράλληλα, σύµφωνα και µε τον Οργανισµό ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του 
   Ε.Μ.Π., σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, η ∆ιεύθυνση Σπουδών 
   περιλαµβάνει ειδικό Τµήµα για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Ιδρύµατος. 
    
     γ) Επιδίωξη του Ιδρύµατος είναι το προσωπικό υποστήριξης των 
   Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Τµήµατος να ενισχύεται και από το διοικητικό 
   προσωπικό που προσλαµβάνεται για την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων 
   σχετικών µε τις Μ.Σ.  
    
     δ) Η υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Τµήµατος ενισχύεται 
   µηχανογραφικά και καλύπτει τις προβλεπόµενες από τον Ο∆Υ δράσεις µε 
   έµφαση στις ακόλουθες : 
    
     i. ∆ιαδικασία προκήρυξης θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.).  
    
     ii. Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων Μ.Φ.  
    
     iii. Εγγραφές (µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής) των 
   υποψηφίων Μ.Φ. και επικαιροποίηση στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου.  
    
     iv. Σύνταξη καταλόγου εγγραφοµένων Μ.Φ., ανά Πρόγραµµα και µάθηµα.  
    
     v. Τήρηση καρτέλας για κάθε εγγεγραµµένο Μ.Φ. και ενηµέρωσή της κατά 
   τη διάρκεια των σπουδών.  
    
     vi. Εκδοση δελτίων βαθµολογίας των Μ.Φ.  
    
     vii. Σύνταξη των Μ.Π.Μ.Σ. και ∆.Π.Μ.Σ. (Ωρολογίων και Εξετάσεων).  
    
     viii. Εκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, που 
   χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων και υπογράφονται από 
   τον Γραµµατέα του Τµήµατος.  
    
     ix. ∆ιαδικασίες χορήγησης δανείων και υποτροφιών.  
    
     x. Τήρηση µηχανογραφηµένου αρχείου Μ.Φ.  
    
     xi. Στήριξη των Γ.Σ.Ε.Σ. των Τµηµάτων.  
    
     xii. Στήριξη των Ε.Μ.Σ. των Τµηµάτων.  
    
     xiii. Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων σχετικά µε τις 
   Μ.Σ. του Τµήµατος και διάθεσή τους στον παγκόσµιο δικτυακό ιστό 
   (w.w.w.).  
    
     xiv. ∆ιαδικασίες απονοµής τίτλων και αναγόρευση Μ.∆.Ε. και ∆.∆.  
    
     xv. Ενηµέρωση βιβλίων Μ.∆.Ε. και ∆ιδακτόρων.  
    
     1.4. Παρουσίαση Τµήµατος ή Τµηµάτων που παρέχουν Μ.Σ.  
    
     Στους επί µέρους οδηγούς καθενός ∆.Π.Μ.Σ. ή Μ.Π.Μ.Σ. και µε ευθύνη 
   των οργάνων διοίκησής τους, επιβάλλεται για λόγους ενιαίων κανόνων 
   πληροφόρησης, η συνοπτική παρουσίαση του Τµήµατος ή των Τµηµάτων µε 200 
   έως 300 λέξεις ανά Τµήµα.  



    
    
                        (Ακολουθεί ∆ιάγραµµα) 
    
    
     2. Τα ∆ιεπιστηµονικά - ∆ιατµηµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών 
   Σπουδών, (∆.Π.Μ.Σ.)  
    
     Τα ∆.Π.Μ.Σ. οδηγούν κατ' αρχήν στην χορήγηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος 
   Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.), σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες και τις 
   παρακάτω αρχές : 
    
     2.1. Προδιαγραφές και διαδικασίες γενικής εφαρµογής για τα ∆.Π.Μ.Σ.  
    
     α) Σύµφωνα και µε το άρθρο 12, παρ. γ του Ν. 2083/92, το αντίστοιχο 
   των Γ.Σ.Ε.Σ. αρµόδιο όργανο για τα ∆.Π.Μ.Σ. είναι η "Ειδική 
   ∆ιατµηµατική Επιτροπή", (Ε.∆.Ε.). Οι διεπιστηµονικές ιδιαιτερότητες 
   κάθε ∆.Π.Μ.Σ. απαιτούν συνεχή έλεγχο της ολικής ποιότητας, των τελικών 
   στόχων και της βιωσιµότητας κάθε ∆.Π.Μ.Σ.  
    
     Ειδικότερα : 
    
     i. Ακαδηµαϊκά όργανα παροχής εκπαιδευτικού έργου και διδασκόντων 
   παραµένουν οι συµµετέχοντες στο ∆.Π.Μ.Σ. Τοµείς και Τµήµατα, οι θέσεις 
   των οποίων συντίθενται από τις Συντονιστικές Επιτροπές Μεταπτυχιακών 
   Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) των Τµηµάτων και ορίζονται από τις Γ.Σ.Ε.Σ. των 
   Τµηµάτων.  
    
     ii. Συντονιστικό και εποπτικό, σε επίπεδο Ε.Μ.Π., όργανο των ∆.Π.Μ.Σ. 
   είναι η θεσµοθετηµένη (άρθρο 12 παρ. 1.β του Ν. 2083/92, βλ. παρ. 1.3, 
   άρθρου 5 του παρόντος). Συγκλητική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
   (Σ.Ε. - Μ.Σ.): 
    
     iii. Ανώτατο εγκριτικό όργανο είναι η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης, οι 
   αποφάσεις της οποίας για όλες τις Μ.Σ. ρυθµίζουν θέµατα διοικητικού και 
   οργανωτικού χαρακτήρα.  
    
     iv. Η σύνταξη και έγκριση των αναλυτικών ∆.Π.Μ.Σ., µε στόχο και την 
   οργάνωση της εφαρµογής στο Ε.Μ.Π. του Ν. 2530/97, συνοψίζεται στον 
   παρακάτω πίνακα.  
    
     Α/Α     Προθεσµία      Αρµόδιο Οργανο      Ενέργεια - Εισηγήσεις -  
                                                  Εγκρίσεις ∆.Π.Μ.Σ.  
    
      1       31/Ιαν.             Ε.∆.Ε.       Εισηγήσεις προς τα Τµήµατα  
                                               και τους Τοµείς για το  
                                               ∆.Π.Μ.Σ. του εποµένου έτους  
    
      2       20/Φεβ.      Σ.Ε.Μ.Σ. Τµηµάτων   Ενιαία εισήγηση προς τη  
                           και Τοµείς          Γ.Σ.Ε.Σ. του συντονίζοντος  
                                               Τµήµατος για τα ∆.Π.Μ.Σ.  
                                               του εποµένου έτους  
    
      3       10/Μαρ.      Γ.Σ.Ε.Σ.            Εγκριση ∆.Π.Μ.Σ. εποµένου  
                           συντονίζοντος       έτους και εισήγηση στη  
                           Τµήµατος            Σ.Ε. - Μ.Σ.  
    
      4       20/Μαρ.      Σ.Ε. - Μ.Σ.         Εισήγηση προς Σύγκλητο Ε.Σ. 
                                               για τα ∆.Π.Μ.Σ.  
    
      5       31/Μαρ.      Σύγκλητος Ε.Σ.      Εγκριση των ∆.Π.Μ.Σ. του  
                                               Ε.Μ.Π.  
    



     β) Αναλυτικότερα για το Ε.Μ.Π ισχύουν τα εξής : 
    
     i. Στην Ε.∆.Ε. κάθε ∆.Π.Μ.Σ. τα Τµήµατα συµµετέχουν, κατ' αναλογία 
   του ποσοστού των ωρών διδασκαλίας που παρέχει κάθε συµµετέχον Τµήµα, µε 
   ελάχιστη συµµετοχή ενός εκπροσώπου ανά συµµετέχον Τµήµα και συνολικό 
   αριθµό µελών τα εννέα (9), µε εξαίρεση τα ∆ιαπανεπιστηµιακά Π.Μ.Σ.  
    
     ii. Η Ε.∆.Ε. συγκροτείται σε σώµα, µε επισπεύδον το αρχαιότερο µέλος 
   της, που προέρχεται από το συντονίζον Τµήµα και εκλέγει, µετά από 
   πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του συντονίζοντος Τµήµατος, τον ∆ιευθυντή του 
   ∆.Π.Μ.Σ. µε διετή θητεία.  
    
     iii. Οι Ε.∆.Ε. των ∆.Π.Σ, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Συγκλήτου για 
   τις γενικές αρχές, τη δοµή και το γενικό περιεχόµενο των 
   ∆ιεπιστηµονικών - ∆ιατµηµατικών Μεταπτυχιακών Σπουδών, οργανώνουν τις 
   απαραίτητες ανά µάθηµα ή σύνολα µαθηµάτων οµάδες εργασίας, συνθέτουν τα 
   αναλυτικά ∆.Π.Μ.Σ. µέχρι τέλους Ιανουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, τα 
   υποβάλλουν στα Τµήµατα και τους Τοµείς που συµµετέχουν και συντονίζουν 
   την προετοιµασία κοινών εισηγήσεων.  
    
     iv. Οι τελικές έγγραφες εισηγήσεις για το περιεχόµενο, τις 
   διαδικασίες εφαρµογής και την ανάθεση της διδασκαλίας των µαθηµάτων του 
   ∆.Π.Μ.Σ. υποβάλλονται το αργότερο µέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού 
   έτους από την Συντονιστική Ε.Μ.Σ. κάθε συµµετέχοντος στο ∆.Π.Μ.Σ. 
   Τµήµατος, η οποία έχει κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τοµέων, προς την 
   Ε.∆.Ε. και προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του συντονίζοντος Τµήµατος. Η µη υποβολή 
   σηµαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή της πρότασης της Ε.∆.Ε.  
    
     v. Με ευθύνη του Προέδρου του συντονίζοντος το ∆.Π.Μ.Σ. Τµήµατος (ο 
   οποίος διανέµει έγκαιρα, το αργότερο µέχρι την 1η Μαρτίου, σε όλους 
   τους προσκεκληµµένους τις γραπτές εισηγήσεις της Ε.∆.Ε., όλων των 
   Τοµέων που εξυπηρετούν διδακτικά τις ∆.Π.Μ.Σ., τις τελικές εισηγήσεις 
   των Ε.Μ.Σ., µε απολογισµό του προηγουµένου ακαδηµαϊκού έτους, 
   αιτιολογική έκθεση και ανάλυση του προτεινοµένου νέου ∆.Π.Μ.Σ., τα 
   συνηµµένα αναλυτικά προγράµµατα της ύλης κάθε µαθήµατος και, εφόσον το 
   κρίνει χρήσιµο, και την προσωπική του τελική εισήγηση), η Γ.Σ.Ε.Σ. του 
   συντονίζοντος Τµήµατος συνεδριάζει µε διευρυµένη σύνθεση το αργότερο 
   µέχρι 10 Μαρτίου παρουσία όλων των µελών των Τοµέων ∆.Ε.Π., Ε.∆.Π., 
   Ε.Τ.Ε.Π., Μ.Φ., που έχουν δικαίωµα και υποχρέωση να συµµετέχουν στη 
   διδασκαλία των µαθηµάτων (θεωρία, φροντιστήρια, ασκήσεις, εργαστήρια). 
   Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει µε τα έχοντα δικαίωµα ψήφου µέλη της για την 
   έγκριση ή τροποποίηση των Προγραµµάτων στα επί µέρους µαθήµατα και στο 
   σύνολό τους, καθώς και για τα διδακτικά βοηθήµατα που θα 
   χρησιµοποιηθούν σε κάθε µάθηµα. Η εν λόγω απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
   διαβιβάζεται στη Σ.Ε. - Μ.Σ., στη ∆ιεύθυνση Σπουδών καθώς και στην 
   αρµόδια Ε.∆.Ε., οι απόψεις της οποίας επίσης διαβιβάζονται άµεσα και 
   στη Σ.Ε. - Μ.Σ.  
    
     vi. Η Σ.Ε. - Μ.Σ. συνεδριάζει αµέσως, µε ειδικά θέµατα Η.∆. τα 
   ∆.Π.Μ.Σ. του Ιδρύµατος, παρουσία και των ∆ιευθυντών των Ε.∆.Ε. και 
   εισηγείται αναλυτικά για κάθε ένα από αυτά προς τη Σύγκλητο Ειδικής 
   Σύνθεσης, (Ε.Σ.), µέχρι 20 Μαρτίου.  
    
     vii. Η Σύγκλητος Ε.Σ. συνεδριάζει εντός του τρίτου δεκαηµέρου του 
   Μαρτίου, µε θέµατα Η.∆. τα ∆.Π.Μ.Σ. του Ιδρύµατος και προσκεκληµµένους 
   τα αρµόδια στελέχη της ∆/νσης Σπουδών, τους ∆ιευθυντές των Ε.∆.Ε. και 
   τα µέλη της Σ.Ε. - Μ.Σ. Οι σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου Ε.Σ. 
   κοινοποιούνται στις Ε.∆.Ε. και τις Γ.Σ.Ε.Σ. των Τµηµάτων, και είναι υπό 
   τον περιοδικό έλεγχο της Σ.Ε. - Μ.Σ.  
    
     viii. Η µη τήρηση από µία Ε.∆.Ε. της παραπάνω διαδικασίας σύνθεσης, 
   έγκρισης και απολογισµού του έργου του αντιστοίχου ∆.Π.Μ.Σ. απαλλάσσει 
   κατ' αρχάς το Ε.Μ.Π. από την υποχρέωση υλικής ή ακαδηµαϊκής υποστήριξης 



   και από την ευθύνη για το περιεχόµενο και την ποιότητα των Μ.Σ. που 
   παρέχει το υπόψη ∆.Π.Μ.Σ. Στη συνέχεια, µέσω των οργάνων του, το Ιδρυµα 
   κινεί τη διαδικασία της διακοπής λειτουργίας του υπόψη ∆.Π.Μ.Σ.  
    
     2.2. Χώρος Προέλευσης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.).  
    
     Σε όλα τα διεπιστηµονικά - διατµηµατικά Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. γίνονται 
   κατ' αρχάς δεκτοί από τις αντίστοιχες Ε.∆.Ε. µετά από ανοικτή προκήρυξη 
   για Μ.∆.Ε. : 
    
     α) Απόφοιτοι του Ε.Μ.Π. και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.  
    
     β) Απόφοιτοι λοιπών Α.Ε.Ι. της χώρας, θετικής κυρίως κατεύθυνσης.  
    
     γ) Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θετικής κυρίως κατεύθυνσης, µε 
   σπουδές νόµιµα αναγνωρισµένες ως ισότιµες ελληνικών Α.Ε.Ι., µε 
   πτυχίο επιπέδου Μ.Sc. ή Μ.Eng. ή άλλου ισοδυνάµου τίτλου.  
    
     δ) Τελειόφοιτοι του Ε.Μ.Π. ή Α.Ε.Ι. των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον 
   καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του πτυχίου τους θα 
   προηγηθεί της έναρξης του ∆.Π.Μ.Σ.  
    
     ε) Απόφοιτοι άλλων Τµηµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
    
     2.3. Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και εγγραφής των Μ.Φ.  
    
     α) Γενική προϋπόθεση εγγραφής των Μ.Φ. για την απόκτηση Μ.∆.Ε. είναι 
   η κατοχή γνώσης ενός ελαχίστου επιστηµονικού υποβάθρου. Το υπόβαθρο 
   αυτό καθορίζεται από την Ε.∆.Ε., περιέχει δε ένα σύνολο προαπαιτουµένων 
   Προπτυχιακών Μαθηµάτων, τα οποία καλύπτουν τις θεµελιώδεις γνώσεις στο 
   ευρύτερο διεπιστηµονικό αντικείµενο των Τµηµάτων που χορηγούν το Μ.∆.Ε.  
    
     β) Τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υποβάθρου καλύπτονται είτε µε 
   τα αναλυτικά περιεχόµενα των προηγουµένων σπουδών και υπόµνηµα 
   σταδιοδροµίας του Μ.Φ. είτε µε την προεγγραφή του για παρακολούθηση και 
   την επιτυχή εξέταση στα µαθήµατα των πενταετούς διάρκειας σπουδών του 
   Ε.Μ.Π. που καθορίζει η Ε.∆.Ε. Ειδικότερα, κατά την επιλογή των 
   υποψηφίων συνεκτιµώνται από την Ε.∆.Ε., µετά από εισήγηση Επιτροπής 
   Επιλογής των Μ.Φ., η οποία συγκροτείται από την Ε.∆.Ε., και τα κριτήρια 
   του άρθρου 12, παρ. 2α και β του Ν. 2083/92, καθορίζονται δε 
   ενδεχοµένως και τα ποσοστά των εγγραφοµένων από κάθε χώρο προέλευσης.  
    
     γ) Ως συµπληρωµατικά κριτήρια λαµβάνονται υπόψη και τα παρακάτω: 
    
     i. Η σειρά του βαθµού του πτυχίου µε τους βαθµούς των υπολοίπων 
   αποφοίτων στο ίδιο Τµήµα και Ακαδηµαϊκό έτος.  
    
     ii. Η ερευνητική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου.  
    
     iii. Οι γνώσεις πληροφορικής.  
    
     iv. Οι συστατικές επιστολές.  
    
     v. Εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του 
   φορέα από τον οποίο προέρχεται.  
    
     2.4. ∆οµή και διάγραµµα ροής των ∆.Π.Μ.Σ.  
    
     Συνοψίζεται στο διάγραµµα δοµής και ροής των Μ.Σ. στο Ε.Μ.Π. της παρ. 
   1.2.β. του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα: 
    
     α) Κύριος στόχος των Μ.Φ. είναι η απόκτηση, σε πρώτη φάση, του Μ.∆.Ε. 
   και στη συνέχεια για όσους επιθυµούν να συνεχίσουν και υπό ορισµένες 



   προϋποθέσεις του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος.  
    
     β) Η κάλυψη των προαπαιτήσεων γίνεται µε προεγγραφή των υποψηφίων 
   Μ.Φ. µετά από απόφαση της Ε.∆.Ε. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες στα 
   προαπαιτούµενα µαθήµατα Μ.Φ. εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση 
   του Μ.∆.Ε., το οποίο χορηγείται µετά από επιτυχή παρακολούθηση πλήρους 
   ετήσιου (12µηνου) Π.Μ.Σ. Το πρόγραµµα καλύπτεται από δύο τετράµηνα 
   (συνολικής ελάχιστης διάρκειας 24 εβδοµάδων και είκοσι, κατ' ελάχιστο, 
   έως σαράντα κατά µέγιστο διδακτικών µονάδων) µεταπτυχιακών µαθηµάτων 
   εµβάθυνσης, τα οποία ορίζει η Ε.∆.Ε. και εγκρίνει τελικά η Σύγκλητος 
   Ε.Σ., εντός του πλαισίου του τυπικού ενιαίου ακαδηµαϊκού ηµερολογίου 
   των Μ.Σ. της παραγράφου 4.4. Ακολουθεί η εκπόνηση µεταπτυχιακής 
   εργασίας. Η επιτυχής παρακολούθηση των δύο τετραµήνων του Π.Μ.Σ. 
   αποτελεί προϋπόθεση για την απ' ευθείας, δηλαδή χωρίς Μ.∆.Ε., εκπόνηση 
   ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, µε την αναφερόµενη στο συνηµµένο διάγραµµα ροής 
   πορεία προς τη Σ.Ε.  
    
     γ) Σε περιπτώσεις διαπανεπιστηµιακών Π.Μ.Σ., δηλαδή συνεργασίας και 
   Τµηµάτων Α.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης, είναι δυνατή η κάλυψη του 
   προγράµµατος µαθηµάτων και σε τρία, κατά µέγιστο, ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 
   Στις περιπτώσεις αυτές τροποποιούνται ανάλογα το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο 
   της παρ. 4.4. και οι χρονικές δεσµεύσεις των παρ. 4.5. και 4.6.  
     
     δ) Το πρόγραµµα προβλέπει ολιγοµελή τµήµατα της τάξεως των 30 µε 40 
   Μ.Φ., τον ακριβή αριθµό των οποίων καθορίζει η Ε.∆.Ε., λαµβανοµένων 
   υπόψη των περιορισµών που έχουν τεθεί στις εγκριτικές Υ.Α. Τα µαθήµατα 
   που απαιτούν εργαστηριακή εξάσκηση ή χρήση Η/Υ περιλαµβάνουν κατά το 
   δυνατό ατοµική εκπαίδευση των Μ.Φ. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται και στην 
   εκπαίδευση των Μ.Φ. κατά οµάδες µε ουσιαστικά θέµατα µικρής έκτασης, 
   ώστε να ενισχυθεί το οµαδικό πνεύµα και η συνθετική ικανότητά τους.  
    
     ε) Η διάρθρωση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων περιλαµβάνει υποχρεωτικά 
   και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) µαθήµατα. Στον κύκλο των 
   υποχρεωτικών µαθηµάτων παρέχονται προαπαιτούµενα µαθήµατα κορµού και 
   ειδίκευσης. Κατά την κρίση της Ε.∆.Ε. τα µαθήµατα µπορεί να δίνονται 
   από άλλα Τµήµατα του Ε.Μ.Π. ή και άλλα Α.Ε.Ι. Είναι προφανές ότι πολλά 
   από τα µαθήµατα εµβάθυνσης των ∆.Π.Μ.Σ. είναι επιλέξιµα από τα Μ.Π.Μ.Σ.  
    
     στ) Οι κάτοχοι άλλου ισοδυνάµου Μ.∆.Ε., σε αντίστοιχη µε το 
   περιεχόµενο του προτεινοµένου Μ.Π.Μ.Σ. επιστηµονική περιοχή, δύνανται, 
   µετά από εισήγηση της Ε.∆.Ε., να αποταθούν στο συντονίζον Τµήµα ή σε 
   ένα από τα συνεργαζόµενα Τµήµατα για ορισµό Συµβουλευτικής Επιτροπής 
   και να προχωρήσουν στην εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε ή και χωρίς 
   παρακολούθηση µεταπτυχιακών µαθηµάτων, τα οποία υποδεικνύει η 
   συσταθείσα για τον Υ.∆., Σ.Ε. ∆ηλαδή ανάγονται ουσιαστικά στις 
   περιπτώσεις της αντίστοιχης παραγράφου 3.4 για τα Μ.Π.Μ.Σ., µε την 
   παρατήρηση ότι τελικά απονέµεται ∆.∆. του Ε.Μ.Π.  
    
     ζ) Η µετά την απόκτηση του Μ.∆.Ε. εκπόνηση της ∆ιδακτορικής 
   ∆ιατριβής, ελάχιστης διάρκειας δύο (2) ακαδηµαϊκών ετών, ακολουθεί την 
   νοµοθετηµένη διαδικασία και καταλήγει στην απονοµή του ∆ιδακτορικού 
   ∆ιπλώµατος του Ε.Μ.Π. σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην παραπάνω 
   παράγραφο 1.2.β. 
    
     2.5. Σύνθεση των αναλυτικών περιεχοµένων των ∆.Π.Μ.Σ. Ελεγχος και 
   αξιολόγηση.  
    
     Οι Ε.∆.Ε. των ∆.Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε τις αρχές γενικής εφαρµογής της 
   παρούσας παραγράφου, πρέπει να  καθορίσουν τόσο τα µαθήµατα των 
   πενταετούς διάρκειας σπουδών του Ε.Μ.Π., που καλύπτουν το απαραίτητο 
   για την εγγραφή σε κάθε ένα Μ.∆.Ε. γνωστικό υπόβαθρο, όσο και τα 
   µαθήµατα εµβάθυνσης και όλες τις άλλες απαιτήσεις ενός καλά οργανωµένου 
   Π.Μ.Σ. Ειδικότερα, µε απόφαση των Ε.∆.Ε., πρέπει να καθορίζονται µέχρι 



   τέλους Φεβ. κάθε ακαδηµαϊκού έτους, για κάθε ένα ∆.Π.Μ.Σ., λαµβάνοντας 
   υπόψη και το εγκεκριµένο από το Υ.Π.Ε.Π.Θ. και δηµοσιευµένο στο ΦΕΚ 
   περιεχόµενό τους: 
    
     α) Οι τίτλοι και τα αναλυτικά περιεχόµενα των προαπαιτούµενων 
   µαθηµάτων των πενταετούς διάρκειας σπουδών του Ε.Μ.Π., όπως προκύπτουν 
   από τις ∆ιατµηµατικές απαιτήσεις για το διεπιστηµονικό γνωστικό 
   αντικείµενο κάθε Μ.∆.Ε., για τη βιβλιογραφία και τα διδακτικά 
   βοηθήµατα. 
    
     β) Οι τίτλοι και τα αναλυτικά περιεχόµενα των µαθηµάτων εµβάθυνσης, 
   υποχρεωτικών και κατ'επιλογήν υποχρεωτικών, όπως παραπάνω. 
    
     γ) Οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε µαθήµατος, όπου 
   περιλαµβάνονται όλες οι διδακτικές δραστηριότητες. 
    
     δ) Η χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων. 
    
     ε) Οι διδακτικές µονάδες (credit, unites de valeur) κάθε µαθήµατος. 
    
     στ) Τα χαρακτηριστικά του µαθήµατος από πλευράς τεχνικής υποστήριξης. 
    
     ζ) Οι επικαλύψεις µε άλλα µαθήµατα προπτυχιακού επιπέδου, Μ.∆.Ε., 
   ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος. 
    
     η) Το σύστηµα βαθµολογίας. 
    
     θ) Ο συνεχής έλεγχος και η αντικειµενική αξιολόγηση όλων των 
   µαθηµάτων για την απόκτηση Μ.∆.Ε. ως προς το µεταπτυχιακό επίπεδο και 
   τη διατµηµατικότητα και διεπιστηµονικότητα της διδακτέας ύλης και τα 
   θέµατα εξετάσεων, προς αποφυγή οποιασδήποτε σχέσης υποκατάστασης των 
   κανονικών προγραµµάτων των πενταετούς διάρκειας σπουδών των Τµηµάτων 
   του Ιδρύµατος. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση γίνονται τόσο εσωτερικά, από 
   ερωτηµατολόγια που συµπληρώνουν και παραδίδουν στην Ε.∆.Ε. και την Σ.Ε. 
   - Μ.Σ. οι διδάσκοντες και οι Μ.Φ., όσο και εξωτερικά, από διεθνούς 
   κύρους αξιολογητές που προτείνονται από την Ε.∆.Ε. και αποφασίζονται 
   από τη Σύγκλητο µετά από γνώµη της Σ.Ε. - Μ.Σ. 
    
     2.6. Γλώσσα διδασκαλίας. 
    
     Γλώσσα διδασκαλίας είναι προφανώς η ελληνική και για το λόγο αυτό 
   προωθείται η ταχύρρυθµη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους 
   αλλοδαπούς Μ.Φ.. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να προβλεφθεί για 
   αλλοδαπούς Μ.Φ. και ξενόγλωσση διδασκαλία. 
    
     2.7. Βιωσιµότητα - Χρηµατοδότηση 
    
     α) Η φοίτηση για ηµεδαπούς ή προερχόµενους από την Ευρωπαϊκή Ενωση 
   Μ.Φ. είναι χωρίς δίδακτρα. Η χρηµατοδότηση και η βιωσιµότητα των 
   ∆.Π.Μ.Σ. πρέπει να εξασφαλίζονται από τους πόρους: 
    
     i. Πόροι του ΕΠΕΑΕΚ και του Ειδικού Λογαριασµού του Ε.Μ.Π., σύµφωνα 
   µε την πολιτική του Ε.Μ.Π. για την ενίσχυση των Μ.Σ. και της έρευνας. 
    
     ii. Χρηµατοδότηση του Ε.Μ.Π. από φορείς του ευρύτερου ∆ηµοσίου 
   (Υπουργεία, ΝΠ∆∆ κ.λπ) ή και του ιδιωτικού τοµέα, υπό τους όρους και 
   τις προϋποθέσεις που θέτει το Ε.Μ.Π. 
    
     iii. ∆ίδακτρα για τους εκτός Ε.Ε. αλλοδαπούς φοιτητές, µε εξαιρέσεις 
   κατά περίπτωση. 
    
     β) Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για τη χορήγηση υποτροφιών σε Μ.Φ., 
   σύµφωνα µε τον κανονισµό υποτροφιών του Ιδρύµατος. 



    
     2.8. Ενταξη και ανάθεση καθηκόντων σε µέλη ∆.Ε.Π. 
    
     Για την εφαρµογή του Ν. 2530/97 στο Ε.Μ.Π., οι διαδικασίες και το 
   χρονοδιάγραµµα ένταξης και ανάθεσης καθηκόντων σε µέλη ∆.Ε.Π. έπονται 
   της έγκρισης των ∆.Π.Μ.Σ. και ακολουθούν τον παραπάνω πίνακα: 
    
     ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ∆.Ε.Π. 
    
   1.  01/Απρ.  Μελη ∆.Ε.Π.     Υποβολή ∆ήλωσης Επιλογής Κατηγορίας 
    
   2.  25/Απρ.  Γ.Σ. Τοµέα      (α)Κατανοµή διδακτικού έργου ∆.Π.Μ.Σ..(β) 
                                Εγκρίσεις βοηθηµάτων. (γ) Ορισµός λοιπών 
                                καθηκόντων µελών ∆.Ε.Π.. (δ) Αιτιολόγηση 
                                τυχόν αποκλίσεων. (ε) Κατάρτιση συγκεντρω- 
                                τικών καταστάσεων. 
    
   3.  25/Απρ.  Μέλη ∆.Ε.Π.     Συµπλήρωση εντύπου εξειδίκευσης καθηκόντων 
                                στον Τοµέα. 
    
   4.  15/Μαϊ   Ε.∆.Ε.          Εγκριση αναθέσεων διδακτικού έργου 
                                ∆.Π.Μ.Σ.  
    
   5.  31/Μαϊ   Πρόεδρος        Εκδοση πράξεων ένταξης και υποβολή στη  
                Τµήµατος        Σύγκλητο συγκεντρωτικών καταστάσεων. 
    
   6.  15/Ιουν. Σύγκλητος       Εγκριση πράξεων ένταξης και αποκλίσεων. 
    
   7.  30/Ιουν. Πρύτανης        Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων  
                                ένταξης στα Υπουργεία: Παιδείας (µαζί µε  
                                έγκριση αποκλίσεων) και Οικονοµικών. 
    
            ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ∆.Ε.Π. 
    
   8.  30/Ιουν. Μέλη ∆.Ε.Π.     Υποβολή προς τον Τοµέα του εντύπου  
                                απολογισµού του διαρρεύσαντος ακαδηµαϊκού 
                                έτους. 
    
   9. 30/Ιουν.  Γ.Σ. Τοµέα      Επικύρωση του απολογισµού των µελών ∆.Ε.Π. 
                                για το διαρρεύσαν ακαδηµαϊκό έτος. 
    
     3. Τα Οργανωµένα Μονοτµηµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
   (Μ.Π.Μ.Σ.). 
    
     3.1. Προδιαγραφές και ∆ιαδικασίες Γενικής Εφαρµογής για τα Μ.Π.Μ.Σ. 
    
     (α) Η διαδικασία εκπόνησης ∆.∆. προβλέπεται στις γενικές της γραµµές 
   από το νόµο. Το παρακάτω πλαίσιο αρχών αποτελεί συµπληρωµατική 
   κανονιστική ρύθµιση, σε επίπεδο Ε.Μ.Π. Με επισπεύδουσα την Συντονιστική 
   Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) του Τµήµατος και εγκριτικό 
   όργανο τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.).: 
    
     i. Φορέας των οργανωµένων Μ.Π.Μ.Σ. είναι το Τµήµα και ο οριζόµενος ή 
   οι οριζόµενοι από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Τοµέας ή Τοµείς.  
    
     ii. Συντονιστικά, σε επίπεδο Ε.Μ.Π., όργανο είναι η νοµοθετική 
   (Συγκλητική) Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, (Σ.Ε. - Μ.Σ.).  
    
     iii. Ανώτατο θεσµικό όργανο είναι η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης, οι 
   αποφάσεις της οποίας για τις Μ.Σ. ρυθµίζουν τα θέµατα διοικητικού και 
   οργανωτικού χαρακτήρα των Μ.Σ. στο Ιδρυµα. Το Τµήµα υποχρεούται να 
   επιλέξει τη λειτουργία οργανωµένων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αν διατυπωθεί 
   ρητή και αιτιολογηµένη διαφωνία από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, 



   εφαρµόζεται το άρθρο 13 του Ν. 2083/92. 
    
     iv. Η σύνταξη και έγκριση των αναλυτικών Μ.Π.Μ.Σ., µε στόχο και την 
   οργάνωση της εφαρµογής στο Ε.Μ.Π. του Ν. 2530/97, συνοψίζεται στον 
   παρακάτω πίνακα.  
    
    
   Α/Α    Προθεσµία   Αρµόδιο Οργανο      Ενέργεια - Εισηγήσεις -  
                                             Εγκρίσεις Π.Μ.Σ.  
    
    1      31/Ιαν.    ΣΕΜΣ Τµήµατος       Εισηγήσεις προς τους Τοµείς 
                                        για το Π.Μ.Σ. του εποµένου έτους 
    
    2      20/Φεβ.    ΣΕΜΣ Τµήµατος      Ενιαία εισήγηση προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
                      και Τοµείς         του Τµήµατος για το Π.Μ.Σ. του  
                                                 εποµένου έτους  
    
    3      10/Μαρ.    Γ.Σ.Ε.Σ. Τµήµατος    (α) Εγκριση Π.Μ.Σ. εποµένου  
                                          έτους. (β) Ορισµός Σ. Επιτροπών 
                                          Τµήµατος και έγκριση Επιτροπών  
                                                      Τοµέων  
    
    4      20/Μαρ.    ΣΕ - ΜΣ              Εισήγηση προς Σύγκλητο Ε.Σ.  
                                                   για τα Π.Μ.Σ. 
    
    5      31/Μαρ.    Σύγκλητος Ε.Σ.     (α) Εγκριση των Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. 
                                         (β) Ορισµός Συγκλητικής Επιτροπής 
                                             Μ.Σ.  
    
    
     β) Αναλυτικότερα για το Ε.Μ.Π. ισχύουν κατ' αναλογία όσα αναφέρθηκαν 
   στην παρ. 2.1.β. του παρόντος άρθρου.  
    
     3.2. Χώρος Προέλευσης των Υποψηφίων ∆ιδακτόρων (Υ.∆.).  
    
     Σε όλα τα Τµήµατα του Ε.Μ.Π. γίνονται κατ' αρχάς δεκτοί, από τις 
   Γ.Σ.Ε.Σ., µετά από ανοικτή προκήρυξη για ∆.∆., οι έχοντες τα 
   αναφερθέντα στην παρ. 2.2. του παρόντος άρθρου προσόντα.  
    
     3.3. Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και εγγραφής των Υ.∆.  
    
     α) Γενική προϋπόθεση επιλογής και εγγραφής των Υ.∆. για την απόκτηση 
   ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος είναι η κατοχή γνώσης ενός τουλάχιστον 
   επιστηµονικού υποβάθρου του γνωστικού αντικειµένου της ∆.∆. Το υπόβαθρο 
   αυτό καθορίζεται από την Σ.Ε.Μ.Σ. του Τµήµατος και εγκρίνεται από τη 
   Γ.Σ.Ε.Σ. κατ' αναλογία των όσων αναφέρονται στην παρ. 2.3. του παρόντος 
   άρθρου.  
    
     β) Για τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υποβάθρου, τα κριτήρια και 
   τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 
   2.3. του παρόντος άρθρου.  
    
     3.4. ∆οµή και διάγραµµα ροής των οργανωµένων Μ.Π.Μ.Σ. 
    
     Συνοψίζεται στο διάγραµµα δοµής και ροής των Μ.Σ. στο Ε.Μ.Π., της 
   παρ. 1.2.β. του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα: 
    
     α) Στόχος των Υ.∆. είναι η απόκτηση του ∆.∆. 
    
     β) Η κάλυψη των προαπαιτήσεων γίνεται µε προεγγραφή των Υ.∆. βάσει 
   απόφασης της Σ.Ε.Μ.Σ. του Τµήµατος. Στη συνέχεια οι επιτυχόντες τα 
   προαπαιτούµενα µαθήµατα Υ.∆. εγγράφονται στο Π.Μ.Σ., το οποίο 
   αποτελείται από δύο τετράµηνα (συνολικής ελάχιστης διάρκειας 24 



   εβδοµάδων και µεγίστου βάρους 30 διδακτικών µονάδων) µεταπτυχιακών 
   µαθηµάτων εµβάθυνσης, το πλήθος και την επιλογή των οποίων ορίζει η 
   Συµβουλευτική Επιτροπή (Σ.Ε.) για κάθε Υ.∆., στο πλαίσιο των κανόνων 
   που εισηγείται η Σ.Ε.Μ.Σ. του Τµήµατος και εγκρίνει η Γ.Σ.Ε.Σ., στα 
   πλαίσια του τυπικού ενιαίου ακαδηµαϊκού ηµερολογίου της παραγράφου 4.4.  
    
     γ) Το πρόγραµµα προβλέπει τµήµατα της τάξεως των 30 Υ.∆., τον ακριβή 
   αριθµό των οποίων καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., λαµβανοµένων υπόψη των 
   περιορισµών που έχουν τεθεί στις εγκριτικές Υ.Α., ενώ τα µαθήµατα που 
   απαιτούν εργαστηριακή εξάσκηση ή χρήση Η/Υ περιλαµβάνουν κατά το δυνατό 
   ατοµική εκπαίδευση των Υ.∆. Ιδιαίτερη έµφαση θα δίδεται και στην 
   εκπαίδευση των Υ.∆. κατά οµάδες µε ουσιαστικά θέµατα µικρής έκτασης, 
   ώστε να ενισχυθεί το οµαδικό πνεύµα και η συνθετική ικανότητά τους.  
    
     δ) Η διάρθρωση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων περιλαµβάνει υποχρεωτικά 
   και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) µαθήµατα. Κατά κρίση της Σ.Ε. τα 
   µαθήµατα µπορεί να δίνονται και από άλλα Τµήµατα ή και άλλα Α.Ε.Ι.. 
   Είναι προφανές ότι πολλά από τα µαθήµατα των Μ.Π.Μ.Σ. είναι επιλέξιµα 
   και από τα ∆.Π.Μ.Σ.  
    
     ε) Οι κάτοχοι Μ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. ή άλλου ισότιµου Α.Ε.Ι., σε 
   αντίστοιχη µε το περιεχόµενο του προτεινοµένου Μ.Π.Μ.Σ. επιστηµονική 
   περιοχή, και οι προερχόµενοι από ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. µετά από επιτυχή 
   παρακολούθηση των µαθηµάτων και των δύο τετραµήνων µπορούν να 
   απαλλαγούν από πολλά ή και όλα τα µαθήµατα, (βλ. επίσης διάγραµµα δοµής 
   και ροής της παρ. 1.2.β. και τις παρ. 2.4.β. και στ' του παρόντος 
   άρθρου). Στην περίπτωση της πλήρους απαλλαγής είναι δυνατή η επιλογή 
   θέµατος ∆.∆. κατά το πρώτο τετράµηνο του Ακαδηµαϊκού Ηµερολογίου (βλ. 
   παρ. 4.4.).  
    
     στ) Μετά από επιτυχή κάλυψη του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων 
   ο Υ.∆. ακολουθεί το συνήθη ερευνητικό κύκλο, ελάχιστης συνολικής 
   διάρκειας (από την εγγραφή του) τριών (3) πλήρων ακαδηµαϊκών ετών, στον 
   Τοµέα και το Τµήµα που οργανώνει τις Προδιδακτορικές Σπουδές.  
    
     3.5. Σύνθεση των αναλυτικών περιεχοµένων των Μ.Π.Μ.Σ. Ελεγχος και 
   αξιολόγηση 
    
     Οι Σ.Ε.Μ.Σ. των Τµηµάτων, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες αρχές 
   γενικής εφαρµογής, πρέπει να καθορίσουν τα αναλυτικά περιεχόµενα τόσο 
   των µαθηµάτων του πενταετούς κύκλου σπουδών που καλύπτουν το απαραίτητο 
   για την εγγραφή σε κάθε Τµήµα γνωσιολογικό υπόβαθρο, όσο και των 
   µαθηµάτων εµβάθυνσης και όλες τις άλλες απαιτήσεις ενός καλά 
   οργανωµένου Π.Μ.Σ. Ειδικότερα, µε ευθύνη των Σ.Ε.Μ.Σ. των Τµηµάτων, 
   πρέπει να καθορίζονται µέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, 
   για κάθε ένα Μ.Π.Μ.Σ., τα αντίστοιχα των όσων αναφέρονται στην παρ. 2.5 
   του παρόντος άρθρου: 
    
     3.6. Γλώσσα διδασκαλίας, βιωσιµότητα, αυτοχρηµατοδοτήσεις, ένταξη και 
   ανάθεση καθηκόντων σε µέλη ∆.Ε.Π. Ισχύουν κατ' αναλογία όσα αναφέρονται 
   στις παρ. 2.6., 2.7 και 2.8 του παρόντος άρθρου.  
    
     4. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Συγκεκριµένο Μ.Π.Μ.Σ. ή ∆.Π.Μ.Σ.  
    
     Στους επί µέρους οδηγούς καθενός Μ.Π.Μ.Σ. ή ∆.Π.Μ.Σ. και µε ευθύνη 
   των οργάνων διοίκησής τους επιβάλλεται, για λόγους ενιαίων κανόνων 
   πληροφόρησης, η συνοπτική παρουσίαση των αντίστοιχων δεδοµένων, σύµφωνα 
   µε τις προδιαγραφές των εποµένων παρ. 4.1, 4.2, 4.3., 4.9. και 4.10.  
    
     4.1. Το περιεχόµενο, η αναγκαιότητα, το επίκαιρο και οι στόχοι του 
   Μ.Π.Μ.Σ. ή του ∆.Π.Μ.Σ.  
    
     Παρουσιάζονται µε 500 έως 600 λέξεις, από τη Γ.Σ.Ε.Σ. για τα Μ.Π.Μ.Σ. 



   ή από την Ε.∆.Ε. για τα ∆.Π.Μ.Σ. 
    
     4.2. Τα προαπαιτούµενα µαθήµατα  
    
     Παρουσιάζονται µε 200 έως 300 λέξεις και πίνακες των προαπαιτουµένων, 
   από τη Γ.Σ.Ε.Σ. για τα Μ.Π.Μ.Σ. ή από την Ε.∆.Ε. για τα ∆.Π.Μ.Σ.  
    
     4.3. Τα µεταπτυχιακά µαθήµατα και οι διδάσκοντες  
    
     Παρουσιάζονται µε 200 έως 300 λέξεις και πίνακες µαθηµάτων ανά 
   τετράµηνο σπουδών, από τη Γ.Σ.Ε.Σ. για τα Μ.Π.Μ.Σ. ή από την Ε.∆.Ε. για 
   τα ∆.Π.Μ.Σ.  
    
     4.4. Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο  
    
     Ολα τα Π.Μ.Σ., στα οποία το Ε.Μ.Π. είναι ο αποκλειστικός ακαδηµαϊκός 
   φορέας, εντάσσονται σε "Ενιαίο Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο των Μεταπτυχιακών 
   Σπουδών του Ιδρύµατος", το οποίο εισηγείται η Σ.Ε. - Μ.Σ. στη Σύγκλητο 
   µέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε ηµερολογιακού έτους και εγκρίνεται µέχρι 
   τέλους Μαρτίου. Οι γενικές αρχές δοµής και σύνθεσης του Ακαδηµαϊκού 
   Ηµερολογίου των Π.Μ.Σ. έχουν ως εξής: 
    
     α) ∆ιάρκεια και αντικείµενο των τετραµήνων: 
    
     1ο τετράµηνο, Οκτωβρίου - Ιανουαρίου: 12 κατ' ελάχιστο διδακτικές 
   εβδοµάδες, δύο εβδοµάδες διακοπές Χριστουγέννων και περίοδος ειδικών 
   εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων δύο εβδοµάδων. Η έναρξη µαθηµάτων 
   ορίζεται την πρώτη ∆ευτέρα του Οκτωβρίου, έτσι ώστε να ολοκληρώνονται 
   οι διδακτικές εβδοµάδες εντός του ∆εκεµβρίου.  
    
     2ο τετράµηνο, Φεβρουαρίου - Μαϊου: 12 κατ' ελάχιστο διδακτικές 
   εβδοµάδες, δύο εβδοµάδες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων 
   και δύο εβδοµάδες διακοπών Πάσχα.  
    
     3ο τετράµηνο, Ιουνίου - Σεπτεµβρίου, µόνο για το Μ.Π.Σ.: Επιλογή 
   θέµατος ∆.∆. από Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από εισήγηση της Σ.Ε. και έναρξη 
   εκπόνησης της ∆.∆., µε τις προϋποθέσεις της παρ. 4.7. 
    
     3ο τετράµηνο, Ιουνίου - Σεπτεµβρίου, µόνο για το ∆.Π.Μ.Σ.: Ανάληψη, 
   εκπόνηση και εξέταση της µεταπτυχιακής εργασίας, µε τις προϋποθέσεις 
   της παρ. 4.6. 
    
     β) Ολα τα τετράµηνα έχουν δεκαήµερη ανοχή στην ολοκλήρωση του 
   εξεταστικού αντικειµένου τους. Π.χ. οι εξετάσεις πρώτου τετραµήνου ή 
   µεταπτυχιακής εργασίας µπορεί να διεξάγονται το πρώτο δεκαήµερο του 
   Φεβρουαρίου ή του Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για την 
   ανάθεση της µεταπτυχιακής εργασίας ή της ∆.∆.  
    
     γ) Εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων ως Υ.∆. ή Μ.Φ. στο Μ.Π.Μ.Σ. ή 
   ∆.Π.Μ.Σ. και σε µαθήµατα των τετραµήνων και σε προαπαιτούµενα µαθήµατα 
   (σε ιδιαίτερο κατάλογο): µεταξύ τελευταίου δεκαηµέρου µηνός Σεπτεµβρίου 
   και πρώτου δεκαηµέρου µηνός Οκτωβρίου.  
    
     δ) Μέχρι τέλους της πρώτης εβδοµάδας των µαθηµάτων είναι δυνατή η 
   αλλαγή ενός το πολύ µαθήµατος επιλογής. Η παραίτηση από µάθηµα µπορεί 
   να γίνει το πολύ µέχρι και την έβδοµη εβδοµάδα από την έναρξη των 
   µαθηµάτων.  
    
     ε) Εντός της 2ης εβδοµάδας από την έναρξη των µαθηµάτων κάθε 
   τετραµήνου οι Γραµµατείς των Τµηµάτων εκδίδουν κατάλογο εγγεγραµµένων 
   σε κάθε µάθηµα και τον αποστέλλουν στους αντίστοιχους διδάσκοντες και 
   στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, για τα Μ.Π.Μ.Σ., ή στην Ε.∆.Ε., για τα 
   ∆.Π.Μ.Σ. Εκδίδουν επίσης χωριστό κατάλογο µε τα προαπαιτούµενα µαθήµατα 



   των Υ.∆. ή Μ.Φ.  
    
     στ) Εφόσον οι Μ.Φ. έχουν ολοκληρώσει τις λοιπές υποχρεώσεις, η 
   εξέταση της µεταπτυχιακής εργασίας µπορεί επίσης να γίνει και κατά την 
   εβδοµάδα που ακολουθεί την έκδοση των αποτελεσµάτων των µαθηµάτων των 2 
   τετραµήνων.  
    
     ζ) Το τυπικό "Ενιαίο Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο των Μεταπτυχιακών Σπουδών 
   του Ιδρύµατος" έχει ως εξής: 
    
    
     Ηµέρα        Χρονική περίοδος              Αντικείµενο  
    
                                       Πρώτο τετράµηνο (Οκτ. - Ιαν.) 
      ∆Ε      τελευταίο δεκαήµερο      Εναρξη εγγραφών  
                  Σεπτεµβρίου 
      ΠΑ        πρώτο δεκαήµερο        Λήξη προθεσµίας εγγραφών  
                  Οκτωβρίου 
      ∆Ε        πρώτη ∆ευτέρα          Εναρξη µαθηµάτων. Προθεσµία µίας 
                  Οκτωβρίου            εβδοµάδας για την αλλαγή µαθήµατος 
                                       επιλογής  
    
      ∆Ε       2η εβδ. από έναρξη      Εκδοση καταλόγων εγγεγραµµένων σε  
                   µαθηµάτων           κάθε µάθηµα Μ.Φ. και Υ.∆. και  
                                       χωριστά των προαπαιτουµένων  
                                       µαθηµάτων από τα γραφεία Μ.Σ.,  
                                       των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών των  
                                       Τµηµάτων  
    
      ΠΑ       µέχρι έβδοµη            Λήξη προθεσµίας παραιτήσεως από   
               εβδ. µαθηµάτων          µαθήµατα επιλογής  
    
      ΠΕ       τελευταία εβδ. προ      Λήξη µαθηµάτων  
               των Χριστουγέννων        
      ∆Ε       2η εβδ. νέου έτους      Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών  
                                       αναγκών και εξετάσων  
    
      ΠΑ       4η εβδ. νέου έτους      Λήξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών 
                                       αναγκών και εξετάσεων  
    
      ΠΑ       Μία εβδ. µετά τη        Κατάθεση βαθµολογίας  
               λήξη των εξετάσεων  
       
                                       ∆εύτερο τετράµηνο (Φεβρ. - Μαϊου) 
      ∆Ε       5η ∆ευτέρα του νέου     Εναρξη εγγραφών και µαθηµάτων  
               έτους 
      ΠΑ       10 ηµέρες µετά την      Λήξη προθεσµίας εγγραφών  
               έναρξη 
      ∆Ε       2η εβδ. από έναρξη      Εκδοση καταλόγων των Μ.Φ. και Υ.∆. 
               µαθηµάτων               από τα γραφεία Μ.Σ. των ∆ιοικητικών 
                                       Υπηρεσιών των Τµηµάτων  
      ΠΑ       12 εβδοµάδες µαθηµάτων  Λήξη µαθηµάτων  
               κατ' ελάχιστο  
      ∆Ε       εντός του πρώτου        Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών  
               δεκαηµέρου Μαϊου        αναγκών και εξετάσεων  
      ΠΑ       µετά 12 ηµέρες, εντός   Λήξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών  
               του Μαϊου               αναγκών και εξετάσεων  
      ∆Ε       µία εβδοµάδα µετά τη    Κατάθεση βαθµολογίας  
               λήξη των εξετάσεων  
      ∆Ε       Τελευταίο δεκαήµερο     Προκηρύξει Π.Π.Μ.Σ., ∆.Π.Μ.Σ.,  
               Μαϊου                   εποµένου ακαδ. έτους  
    
                                       Τρίτο τετράµηνο (Ιουν. - Σεπτ.) 



                                       µόνο για τα ∆.Π.Μ.Σ. 
      ΠΑ       1η εβδοµάδα Ιουνίου     Ανάθεση θέµατος Μ.Ε.  
      ΠΑ       2η εβδοµάδα Σεπτεµβρίου Κατάθεση των Μ.Ε.  
      ∆Ε       3η εβδοµάδα Σεπτεµβρίου Εβδοµάδα εξετάσεων των Μ.Ε.  
      ∆Ε       4η εβδοµάδα Σεπτεµβρίου Εκδοση αποτελεσµάτων Μ.Ε.  
    
                                       Ανάθεση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής  
                                       (∆.∆.)  
    
                                       α) Πρώτο τετράµηνο (Οκτ. - Ιαν.) 
      ∆Ε       2ο δεκαπενθήµερο        Εναρξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων 
               Οκτωβρίου               για υποψηφιότητα ανάληψης θέµατος  
                                       ∆.∆., στη Γ.Σ. - Ε.Σ. του Τµήµατος  
      ΠΑ       εντός 12 ηµερών         Λήξη προθεσµίας υποβολής των  
                                       παραπάνω αιτήσεων  
      ΠΑ       εντός δύο εβδοµάδων     Ορισµός θέµατος από Γ.Σ. - Ε.Σ.  
               από προηγούµενη λήξη 
    
                                       β) ∆εύτερο τετράµηνο (Φεβρ.-Μαϊου) 
      ∆Ε       1ο δεκαπενθήµερο        Εναρξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων 
               Φεβρουαρίου             για υποψηφιότητα ανάληψης θέµατος  
                                       ∆.∆., στη Γ.Σ. - Ε.Σ. του Τµήµατος  
      ΠΑ       εντός 12 ηµερών         Λήξη προθεσµίας υποβολής των 
                                       παραπάνω αιτήσεων  
      ∆Ε       εντός 2 εβδοµάδων       Ορισµός θέµατος από Γ.Σ. - Ε.Σ.  
               από προηγούµενη λήξη  
    
                                       γ) Τρίτο τετράµηνο (Ιουν. - Σεπτ.) 
      ∆Ε       1ο δεκαήµερο Ιουνίου    Εναρξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων 
                                       για υποψηφιότητα ανάληψης θέµατος  
                                       ∆.∆., στη Γ.Σ. - Ε.Σ. του Τµήµατος 
      ΠΑ       εντός 12 ηµερών         Λήξη προθεσµίας υποβολής των  
                                       παραπάνω αιτήσεων  
      ΠΑ       µέχρι τέλος Ιουνίου     Ορισµός θέµατος από Γ.Σ. - Ε.Σ.  
    
                       ∆ιαδικασία επιλογής Υ.∆. στα Μ.Π.Μ.Σ.  
                              και Μ.Φ. στα ∆.Π.Μ.Σ. 
      ΠΑ       µέχρι και 3η            Τελευταία προθεσµία δηµοσίευσης  
               εβδοµάδα Μαϊου          στον ηµερήσιο τύπο των προσκλήσεων  
                                       για υποβολή υποψηφιοτήτων  
      ΠΑ       µέχρι και 3η            Τελευταία προθεσµία υποβολής      
               εβδοµάδα Ιουνίου        αιτήσεων από τους ενδιαφεροµένους  
      ΠΑ       µέχρι και 3η            Τελευταία προθεσµία έκδοσης  
               εβδοµάδα Ιουλίου        αποτελεσµάτων από τις Γραµµατείες  
                                       των (συντονιζόντων για τα ∆.Π.Μ.Σ.) 
                                       Τµηµάτων  
    
     η) Αργίες και διακοπές  
    
     Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 3.5 στ του άρθρου 6 για τις 
   Προπτυχιακές Σπουδές.  
    
     4.5. Παρακολούθηση - Εξέταση - Βαθµολογία Μαθηµάτων 
    
     α) Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και η συµµετοχή στις συναφείς 
   εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχεωτική. Σε 
   περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκµηριωµένοι λόγοι 
   αδυναµίας παρουσίας του Υ.∆. ή του Μ.Φ., η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.∆.Ε. µπορούν 
   να δικαιολογήσουν ορισµένες απουσίες, ο µέγιστος αριθµός των οποίων δεν 
   µπορεί να υπερβεί το 1/4 των διαλέξεων. Ο Υ.∆. ή Μ.Φ. έχει το δικαίωµα 
   να επαναλάβει το µάθηµα (ή άλλο αντίστοιχο που του ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. ή 
   η Ε.∆.Ε.) στην επόµενη και τελευταία διδακτική περίοδο.  
    



     β) Η βαθµολογία στα µαθήµατα γίνεται στην κλίµακα 0-10, χωρίς 
   κλασµατικό µέρος, µε βάση επιτυχίας κατ' ελάχιστο το 5. Ο βαθµός του 
   µαθήµατος προκύπτει υποχρεωτικά όχι µόνο από την τελική εξέταση αλλά 
   και από τις ασκήσεις, τα θέµατα και τις λοιπές εργασίες που διεξάγονται 
   κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, µε σχετική βαρύτητα που καθορίζεται σε 
   κάθε µάθηµα από τον αρµόδιο διδάσκοντα και δεν µπορεί να υπολείπεται 
   του 30% του συνολικού βαθµού του µαθήµατος. ∆ιευκρινίζεται παράλληλα 
   ότι µόνο η βαθµολογία της Μεταπτυχιακής Εργασίας, που δίνεται από τους 
   επιµέρους εξεταστές και ως µέσος όρος, µπορεί να περιλαµβάνει µισή 
   κλασµατική µονάδα.  
    
     γ) Η τελική εξέταση διεξάγεται την εβδοµάδα που έπεται του τέλους 
   διδασκαλίας του τετραµήνου. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.∆.Ε., µπορούν µε 
   τεκµηριωµένη απόφασή τους να αποδεχθούν έκτακτη επιπλέον εξέταση στο 
   1/4 των µαθηµάτων, κατά µέγιστο, ανά διδακτικό τετράµηνο, εφόσον δεν 
   µπόρεσε να εξεταστεί ο Υ.∆. ή Μ.Φ. για λόγους ανώτερης βίας.  
    
     δ) Τα αποτελέσµατα εκδίδονται από τους διδάσκοντες εντός µιας 
   εβδοµάδας από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης.  
    
     ε) Οι αποτυχόντες σε µαθήµατα µπορούν να επανεγγραφούν τον επόµενο 
   χρόνο στα ίδια (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για επιλογής) µαθήµατα. 
   Στις περιπτώσεις διαπανεπιστηµιακών Π.Μ.Σ., σύµφωνα και µε την παρ. 
   3.4, και εφόσον δεν είναι χρονικά δυνατή η επανεγγραφή, επιτρέπεται 
   κατ' εξαίρεση µία και µόνον πρόσθετη εξεταστική περίοδος, 
   προσδιοριζόµενη σε κατάλληλο χρόνο από την Ε.∆.Ε.  
    
     στ) Αν Υ.∆. ή Μ.Φ. έχει παρακολουθήσει µαθήµατα άλλου αναγνωρισµένου 
   µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, 
   µπορεί να απαλλαγεί από αντίστοιχα µαθήµατα του Μ.Π.Μ.Σ. ή ∆.Π.Μ.Σ. 
   µετά από αίτησή του, εισήγηση των αντιστοίχων διδασκόντων και απόφαση 
   της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε.  
    
     4.6. Μεταπτυχιακή εργασία - Απονοµή και βαθµός Μ.∆.Ε. (για τα 
   ∆.Π.Μ.Σ.) 
    
     α) Η ανάληψη µεταπτυχιακής εργασίας µπορεί να γίνει µετά το τέλος του 
   2ου τετραµήνου του πρώτου έτους σπουδών, µε την προϋπόθεση ότι ο Μ.Φ. 
   έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα µισά από τα 
   µεταπτυχιακά µαθήµατα του ∆.Π.Μ.Σ.  
    
     β) Η εξέταση και βαθµολόγηση της µεταπτυχιακής εργασίας γίνεται µετά 
   την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των µαθηµάτων, από τριµελή επιτροπή που 
   περιλαµβάνει τον επιβλέποντα και ορίζεται από την Ε.∆.Ε. η οποία και 
   θεσπίζει ενιαία κριτήρια αξιολόγησης, κατ' αναλογία των κριτηρίων της 
   παραγράφου 3.4.γ του άρθρου 6 του παρόντος. Βαθµός προαγωγής: 5,5.  
    
     γ) Το κείµενο της µεταπτυχιακής εργασίας συντίθεται µε επεξεργασία 
   κειµένου σε λογότυπο της έγκρισης της Ε.∆.Ε., υποβάλλεται σε 5 
   τουλάχιστον αντίτυπα και περιλαµβάνει οπωσδήποτε σύνοψη 1.200 έως 2.000 
   λέξεων, πίνακα περιεχοµένων, βιβλιογραφικές αναφορές και περίληψη 300 
   έως 500 λέξεων στην ελληνική και µια τουλάχιστον ξένη γλώσσα (κατά 
   προτίµηση αγγλική).  
    
     δ) Αν η µεταπτυχιακή εργασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του 3ου 
   τετραµήνου, µπορεί να συνεχιστεί κατά το επόµενο έτος.  
    
     ε) Η µέγιστη διάρκεια φοίτησης για το Μ.∆.Ε. είναι 2 χρόνια, 
   υπολογιζόµενη από την κανονική εγγραφή στο ∆.Π.Μ.Σ. (δηλαδή χωρίς την 
   παρακολούθηση των - µη παραλλήλων - προαπαιτουµένων).  
    
     στ) Σε κάθε περίπτωση για την απονοµή του Μ.∆.Ε. απαιτείται ο 
   προαγωγικός βαθµός στα µεταπτυχιακά µαθήµατα και στη µεταπτυχιακή 



   εργασία. Αν τούτο δεν επιτευχθεί εντός της διετίας, ο Μ.Φ. παίρνει απλό 
   πιστοποιητικό παρακολούθησης των συγκεκριµένων µαθηµάτων και αποχωρεί. 
   Κατ' εξαίρεση, αν κάποιος Μ.Φ. έχει βαθµό 4 σε ένα µόνο από τα µαθήµατα 
   και ο µέσος όρος των λοιπών µαθηµάτων είναι υψηλός, πάνω από όριο 
   οριζόµενο από την Ε.∆.Ε., η Ε.∆.Ε. µπορεί να αποφασίσει την απονοµή του 
   Μ.∆.Ε., µετά από έγκριση των Γ.Σ.Ε.Σ. και ανακοίνωση στη Σύγκλητο.  
    
     ζ) Μια φορά το χρόνο και συγκεκριµένα τον Οκτώβριο καταρτίζεται, από 
   τη Γραµµατεία του Τµήµατος των Υ.∆. ή του συντονίζοντος Τµήµατος για 
   τους Μ.Φ., πίνακας αποφοιτούντων που περιλαµβάνει όσους ολοκλήρωσαν 
   επιτυχώς κατά το λήξαν ακαδηµαϊκό έτος τις υποχρεώσεις µαθηµάτων για 
   Μ.Π.Μ.Σ. ή τις συνολικές υποχρεώσεις του ∆.Π.Μ.Σ. για το Μ.∆.Ε., στους 
   οποίους και απονέµεται σε ειδική τελετή ο σχετικός τίτλος σπουδών.  
    
     η) Ο γενικός βαθµός του Μ.∆.Ε. προκύπτει ως ο σταθµισµένος µέσος όρος 
   των βαθµών των µεταπτυχιακών µαθηµάτων και της µεταπτυχιακής εργασίας, 
   όπου η τελευταία θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε διδακτικές µονάδες, ενός 
   τετραµήνου µαθηµάτων, π.χ. για 8 µεταπτυχιακά µαθήµατα: Βαθµός Μ.∆.Ε. = 
   (Αθροισµα βαθµών 8 µεταπτυχιακών µαθηµάτων + τετραπλάσιο βαθµού 
   µεταπτυχιακής εργασίας):12.  
    
     4.7. Η ∆ιδακτορική ∆ιατριβή (∆.∆.) 
    
     α) Για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος του Ε.Μ.Π. απαιτείται 
   κατ' αρχάς η αίτηση για θέση υποψηφίου διδάκτορα (Υ.∆.) σε ένα από τα 
   Τµήµατά του, η αποδοχή της από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, µε ή χωρίς 
   προϋποθέσεις (π.χ. ενδεχόµενη παρακολούθηση επιπλέον µεταπτυχιακών 
   µαθηµάτων) και η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Στα οργανωµένα 
   Μ.Π.Μ.Σ., η όλη διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, 
   κ.λπ. αναλύονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.  
    
     β) Οι Μ.Φ. των ∆.Π.Μ.Σ., µετά την απόκτηση του Μ.∆.Ε. ή την επιτυχή 
   ολοκλήρωση όλων των µεταπτυχιακών µαθηµάτων, µπορούν να υποβάλουν 
   σχετική αίτηση για θέση Υ.∆. στην Ε.∆.Ε. προσδιορίζοντας και το Τµήµα 
   επιλογής τους. Ακολουθεί εισήγηση της Ε.∆.Ε. στο Τµήµα για την επιλογή 
   Υ.∆. Εφόσον γίνει δεκτή, ακολουθεί ο ορισµός Σ.Ε., επιλογή θέµατος 
   ∆.∆., έγκριση από αντίστοιχο Τοµέα και τη Γ.Σ.Ε.Σ., έναρξη εκπόνησης 
   της ∆.∆.  
    
     γ) Για κάθε Υ.∆. η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος ορίζει τριµελή Συµβουλευτική 
   Επιτροπή από µέλη ∆.Ε.Π., ένα από τα οποία ορίζεται ως Επιβλέπων και 
   ανήκει στην βαθµίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου 
   Καθηγητή του Τµήµατος. Από τα άλλα δύο µέλη το ένα µπορεί να είναι 
   Λέκτορας του οικείου Τµήµατος, εφόσον είναι µόνιµος ή έχει συµπληρώσει 
   τουλάχιστον τριετή θητεία, ή ερευνητής αναγνωρισµένου Ερευνητικού 
   Κέντρου ή Ιδρύµατος κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 3α του άρθρου 12 του 
   Ν. 2083/92. 
    
     δ) Η Γ.Σ. Τοµέα ή η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος µπορούν να συστήσουν την µη 
   υπέρβαση άνω ορίου αριθµού ∆.∆. που επιβλέπονται ταυτόχρονα από µέλος 
   ∆.Ε.Π., µετά από, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένη αρµόδια εισήγηση, (π.χ. 
   έξι (6) ∆.∆.).  
    
     ε) Το θέµα της διατριβής από τη Γ.Σ.Ε.Σ., µετά από εισήγηση της Σ.Ε. 
   σε συνεργασία µε τον Υ.∆., και κοινοποιείται στον Τοµέα. Κατά τη 
   διαδικασία ορισµού του θέµατος συνιστάται ο Υ.∆. να υποβάλλει στη Σ.Ε. 
   πρόταση, η οποία να περιλαµβάνει και τα παρακάτω: 
    
     i. Σύντοµη ανασκόπηση της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας, από την οποία 
   να αναδεικνύεται η ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόµενη θεµατική 
   περιοχή.  
    
     ii. Τη στενότερη επιστηµονική περιοχή στην οποία θα στοχεύει η 



   διατριβή και το θέµα της.  
    
     iii. Τις µεθόδους ανάλυσης, έρευνας που κατ' αρχάς κρίνονται δόκιµες 
   και επαρκείς.  
    
     iv. Χρονοδιάγραµµα εργασίας.  
    
     στ) Η συνολική διάρκεια από την εγγραφή του Υ.∆. µέχρι και την 
   εκπόνηση, συγγραφή και χορήγηση του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος δεν µπορεί 
   να είναι µικρότερη από τρία πλήρη ακαδηµαϊκά έτη (έξι ακαδηµαϊκά 
   εξάµηνα), εκ των οποίων δύο τουλάχιστον έτη διατίθενται υποχρεωτικά για 
   την κυρίως ∆.∆. µετά την επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων του 
   Μ.Π.Μ.Σ. ή µετά τη λήψη του Μ.∆.Ε. για τις ∆.Π.Μ.Σ.  
    
     ζ) Μετά την ανάθεση της ∆.∆. και τον καθορισµό του θέµατος, ο Υ.∆. 
   έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί, σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα, την 
   υλικοτεχνική υποδοµή του Τοµέα, στα όρια των υφισταµένων δυνατοτήτων 
   και κανόνων που έχει καθιερώσει ο Τοµέας και η πρακτική.  
    
     η) Η Σ.Ε. κάθε Υ.∆. µε πρωτοβουλία και ευθύνη του επιβλέποντα 
   συνεδριάζει µε συµµετοχή του Υ.∆., που υποβάλλει έγκαιρα και σχετικό 
   υπόµνηµα, τουλάχιστον µία φορά ανά εξάµηνο, µε σκοπό την ενηµέρωσή της, 
   τον έλεγχο και το συντονισµό της εργασίας. Στηριζόµενη στις παραπάνω 
   συνεδριάσει, η Σ.Ε. υποβάλλει σχετική έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. του 
   Τµήµατος και κοινοποίηση στον Τοµέα, στο τέλος κάθε έτους, και τελική 
   έκθεση, µε σαφή τεκµηρίωση των πρωτοτύπων σηµείων που παράγουν την 
   επιστήµη, µετά την υποβολή του τελικού κειµένου της ∆.∆. από τον Υ.∆. 
    
     θ) Η τελική κρίση της διατριβής γίνεται από επταµελή Εξεταστική 
   Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τα τρία µέλη της Συµβουλευτικής 
   Επιτροπής (εφόσον είναι όλα µέλη ∆.Ε.Π.) και άλλα µέλη ∆.Ε.Π. που έχουν 
   συγγενή προς το αντικείµενο της διατριβής επιστηµονική ειδικότητα και 
   µπορούν κάποια από αυτά να ανήκουν σε άλλο Τµήµα του Ε.Μ.Π. ή σε άλλο 
   Α.Ε.Ι. Τουλάχιστον τρία από τα µέλη της επιτροπής ανήκουν στη βαθµίδα 
   του Καθηγητή. Η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής γίνεται από τη 
   Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, µετά από πρόταση της Συµβουλευτικής Επιτροπής. 
   Προϋπόθεση για την υποβολή της έκθεσης της εξεταστικής επιτροπής 
   αποτελεί η αποδοχή µίας τουλάχιστον δηµοσίευσης από τη διατριβή, σε 
   έγκριτο διεθνές επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές.  
    
     ι) Η προφορική ανάπτυξη και υποστήριξη της διατριβής από τον υποψήφιο 
   γίνεται δηµόσια, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Ο επιβλέπων τη 
   διατριβή είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη γνωστοποίηση στον Τοµέα και το 
   Τµήµα του τόπου και χρόνου υποστήριξης της διατριβής.  
    
     ια) Μετά την έγκριση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής και την κατάθεση επτά 
   (7) αντιγράφων και εβδοµήντα (70) περιλήψεων (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 
   στη Γραµµατεία του Τµήµατος, όπου τηρείται αρχείο ∆ιδακτορικών 
   ∆ιατριβών, κατατίθενται µε ευθύνη του επιβλέποντα και ανά δύο αντίγραφα 
   στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος και στη βιβλιοθήκη του Τοµέα, τα 
   οποία µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να δανειστεί.  
    
     ιβ) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος υποχρεούται εντός µηνός από την έγκριση 
   της ∆.∆. να συγκαλέσει σε ειδική συνεδρίαση τη Γ.Σ.Ε.Σ., παρουσία 
   µέλους των Πρυτανικών Αρχών και άλλων προσκεκληµένων, για την 
   αναγόρευση και ορκωµοσία του νέου ∆ιδάκτορα του Ιδρύµατος.  
    
     4.8. Ο Σύµβουλος των Μεταπτυχιακών Σπουδών  
    
     α) Ταυτόχρονα ή αµέσως µετά την επιλογή των υποψηφίων, η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η 
   Ε.∆.Ε. ορίζει για κάθε Υ.∆. ή Μ.Φ. ένα Σύµβουλο, ανάλογα µε την 
   ειδικότερη γνωστική περιοχή στην οποία εντάσσεται ο Υ.∆. ή ο Μ.Φ.  
    



     β) Κατά τη διάρκεια των σπουδών για τη ∆.∆. ή το Μ.∆.Ε. ο σύµβουλος 
   συνεργάζεται και κατευθύνει τον Υ.∆. ή τον Μ.Φ. στην επιλογή των 
   καταλληλοτέρων µαθηµάτων - εκτός των υποχρεωτικών - σύµφωνα µε τα 
   ενδιαφέροντα και τους στόχους του και προσυπογράφει τον πίνακα 
   µαθηµάτων στα οποία εγγράφεται ο Υ.∆. ή ο Μ.Φ. στην αρχή του κάθε 
   τετραµήνου. Επίσης παρακολουθεί την εν γένει πορεία του Υ.∆. ή του Μ.Φ. 
   στο Μ.Π.Μ.Σ. ή το ∆.Π.Μ.Σ., συµπεριλαµβανοµένης της κάλυψης των 
   προαπαιτήσεων όπου χρειάζεται, και εισηγείται προς την Γ.Σ.Ε.Σ. ή την 
   Ε.∆.Ε. σχετικά µε τη συνέχιση των σπουδών του υποψηφίου για 
   διδακτορικό.  
    
     γ) Ο σύµβουλος δεν ταυτίζεται κατ' ανάγκη µε τον επιβλέποντα της 
   µεταπτυχιακής εργασίας ή της ∆.∆. Ως σύµβουλοι µπορούν να οριστούν κατ' 
   αρχάς όλα τα µέλη ∆.Ε.Π. που διδάσκουν στο Μ.Π.Μ.Σ. ή το ∆.Π.Μ.Σ.  
    
     δ) Για τους εν ενεργεία υποψηφίους διδάκτορες του Τµήµατος ή των 
   συνεργαζοµένων Τµηµάτων, που εντάσσονται στο Μ.Π.Μ.Σ. ή το ∆.Π.Μ.Σ µετά 
   από αίτησή τους, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του προγράµµατος 
   ορίζεται ως σύµβουλος ο ήδη επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής τους.  
    
     4.9. Τύπος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.), 
   ∆ιατµηµατικού Ε.Μ.Π. ή ∆ιαπανεπιστηµιακού  
    
     α) Καθιερώνονται οι συνηµµένοι στην παρούσα παράγραφο τύπο Μ.∆.Ε., 
   ∆ιατµηµατικού Ε.Μ.Π. ή ∆ιαπανεπιστηµιακού µε συντονίζον Α.Ε.Ι. το 
   Ε.Μ.Π.  
    
     β) Με ευθύνη του ∆ιευθυντή της Ε.∆.Ε. και διοικητική φροντίδα του 
   συντονίζοντος Τµήµατος εκδίδονται έγκαιρα τα Μ.∆.Ε., µε την ηλεκτρονική 
   υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής του Ε.Μ.Π.  
    
     γ) Το Μ.∆.Ε. συνοδεύεται από πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται όλα 
   τα µαθήµατα του ∆.Π.Μ.Σ. (µε την αντίστοιχη βαθµολογία). Στο τέλος του 
   πιστοποιητικού τονίζεται ιδιαίτερα το θέµα και ο βαθµός της 
   Μεταπτυχιακής Εργασίας.  
    
     δ) Το Μ.∆.Ε. και το Πιστοποιητικό χορηγούνται στην Ελληνική γλώσσα 
   και σε µετάφραφη στην Αγγλική γλώσσα, σύµφωνα µε τις κείµενες 
   διατάξεις.  
    
    
                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    
                     ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
    
                               ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ  
           ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ -  
              ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
    
                       (π.χ.) "Υπολογιστική Μηχανική" 
    
             ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ (π.χ.) ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
                         ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  
        (π.χ.) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,  
                ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
                        ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.  
                                   ΑΠΟΝΕΜΕΙ  
    
                     Στον/ην ................................... 
          ο οποίος τον (µήνα, έτος) εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του  
    
        ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ  
          ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: (π.χ.) "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ" 



    
           ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: .......................................... 
    
                                         ΜΕ ΒΑΘΜΟ "............"   
    
     Αθήνα, .................................... 
    
   Ο ∆ιευθυντής του Προγράµµατος   Ο Γραµµατέας του συντονίζοντος Τµήµατος 
    
          Υπογραφή                                  Υπογραφή  
    
                   
                             Ο Πρύτανης  
     
                              Υπογραφή  
    
    
    
                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
    
                   ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  
          ΤΟ (π.χ.) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   
                 ΚΑΙ ΤΟ (π.χ.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ    
    
                              ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ        
                  ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
         ΤΟΥ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ - ∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
                         ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
    
                  (π.χ.) "ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" 
    
         ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ (π.χ.) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  
                      ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Ε.Μ.Π. 
         ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (π.χ.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 
                      Ε.Κ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ  
                       ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, Π.Π. 
    
                              ΑΠΟΝΕΜΕΙ  
    
                  Στο/ην ........................................ 
         ο οποίος τον (µήνας, έτος) εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του 
    
        ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 
                             ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: 
    
                      (π.χ.) "ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" 
    
                 ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ................................. 
    
                        ΜΕ ΒΑΘΜΟ ".........." 
    
     Αθήνα ............................. 
    
    
   Ο ∆ιευθυντής του Προγράµµατος  Ο Γραµµατέας του συντονίζοντος Τµήµατος 
    
            Υπογραφή                             Υπογραφή  
    
    
                            Οι Πρυτάνεις  
    
                              Υπογραφή  
    



                                  
                                      του Ε.Μ.Π., του ΕΚΠΑ, του ΠΠ  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
    
     
                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 
    
                                 Η ΕΡΕΥΝΑ  
    
    
                                 ΑΡΘΡΟ 8  
    
                       ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ  
    
     1. Γενικές Αρχές  
    
     1.1. Εισαγωγικές έννοιες  
    
     α) Ως Ερευνα νοείται το σύνολο των εργασιών που δηµιουργούν γνώση, 
   εντελώς νέα ή βελτιωτική - προσθετική υπάρχουσας. Στον Πανεπιστηµιακό 
   (και όχι µόνο) χώρο η έννοια της έρευνας περιορίζεται στα αντικείµενα 
   της επιστήµης και της τεχνολογίας και αποτελεί τη µητρική δεξαµενή 
   γένεσης και ανάπτυξης της παιδείας.  
    
     β) Σύµφωνα µε το Ν. 1514/85: 
    
     i. Ως Ερευνα ορίζεται "η εργασία που έχει σκοπό να προάγει την 
   επιστηµονική γνώση, σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτές επιστηµονικές θεωρίες, 
   ή η επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή 
   επιστηµονική κοινότητα. Αναγκαία προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί µία 
   εργασία ως ερευνητική είναι η πρωτοτυπία".  
    
     ii. Η έρευνα διακρίνεται σε "ελεύθερης επιλογής" και σε 
   "προσανατολισµένη". Ειδικότερα ορίζονται ως: 
    
     1. Ελεύθερης Επιλογής "η έρευνα, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση ή 
   βελτίωση της επιστηµονικής γνώσης, ανεξαρτήτως της δυνατότητας άµεσης 
   πρακτικής εφαρµογής της, και η οποία προάγει τη δηµιουργική ικανότητα 
   και εξυπηρετεί τις πνευµατικές ανάγκες των επιστηµόνων της Χώρας".  
    
     2. Προσανατολισµένη "η έρευνα που εκτιµάται ότι µπορεί να οδηγήσει σε 
   εφαρµογές για τη βελτίωση της οικονοµίας, της ποιότητας ζωής και της 
   άµυνας της Χώρας". Η προσανατολισµένη έρευνα κατά κανόνα είναι 
   επιχορηγούµενη υπό την έννοια των παραγράφων 1.3.α, ii του παρόντος 
   άρθρου.  
    
     γ) Με την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/96 εξειδικεύεται η συνακόλουθη της 
   έρευνας έννοια της "παροχής υπηρεσιών", µε την οποία χαρακτηρίζεται η 
   παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, η 
   εκπόνηση ειδικών µελετών, η εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών 
   εξετάσεων και αναλύσεων, η παροχή γνωµοδοτήσεων, η σύνταξη προδιαγραφών 
   για λογαριασµό τρίτων, καθώς και κάθε άλλη συναφής εργασία ή 
   δραστηριότητα που συµβάλλει στη σύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή.  
    
     δ) Το Ε.Μ.Π. διατηρεί τις ιστορικά θεµελιωµένες και λειτουργικές 



   διακρίσεις της έρευνας σε "Βασική" και "Εφαρµοσµένη", µε τους ειδικούς 
   ορισµούς που δίνονται στις αντίστοιχες παραγράφους του παρόντος άρθρου 
   σύµφωνα και µε την νοµοθετική κατοχύρωσή τους στο άρθρο 1 του Ν. 
   2530/97 (έργο των µελών ∆.Ε.Π.) και στο άρθρο 16, παρ. 3α του Ν. 
   2817/2000.  
    
     1.2. Η ερευνητική αποστολή του Ε.Μ.Π.  
    
     α) Σύµφωνα µε την αποστολή του Ε.Μ.Π. το Σύνταγµα και τους Νόµους, η 
   έρευνα αποτελεί δικαίωµα που ασκείται σε συνθήκες ακαδηµαϊκής 
   ελευθερίας, η οποία εγγυάται την έναντι πάντων αδέσµευτη επιστηµονική 
   έρευνα και διδασκαλία και αναφέρεται όχι µόνο ως ατοµικό δικαίωµα και 
   υποχρέωση του πανεπιστηµιακού δασκάλου και ερευνητή αλλά και ως 
   υποστηιρζόµενη και οργανωµένη δραστηριότητα.  
    
     β) Η παραγωγή νέας Επιστήµης και Τεχνολογίας, µέσω αναγνωρισµένου από 
   τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα ερευνητικού έργου, ολοκληρώνει την 
   αποστολή του Ιδρύµατος, ισχυροποιεί την κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του 
   και δικαιώνει εκ του αποτελέσµατος την υψηλή ποιότητα των Σπουδών του. 
   Η ερευνητική πολιτική του Ε.Μ.Π. συνοψίζεται στη συστηµατική υποστήριξη 
   της περαιτέρω ανάπτυξης της Ερευνας, µέσως και της αµέριστης ενίσχυσης 
   των ερευνητών από τις διοικήσεις και τις γενικές και ειδικές υπηρεσίες 
   του Ιδρύµατος, µε έµφαση στην ποιότητα του ερευνητικού έργου και στη 
   χρηστή και διάφανη διαχείριση των πόρων της Ερευνας.  
    
     γ) Στις ερευνητικές µονάδες του Ιδρύµατος παράγεται η νέα 
   επιστηµονική και τεχνολογική γνώση µέσα από τη διεξαγωγή βασικής και 
   εφαρµοσµένης έρευνας, ελεύθερης ως προς την επιλογή του θέµατος ή 
   προσανατολισµένης, σύµφωνα µε το Νόµο. Ως εκ τούτου: 
    
     1. Το Ε.Μ.Π. αποτελεί κατ' εξοχή χώρο προαγωγής των επιστηµών και της 
   τεχνολογίας και εξασφαλίζει τη συνεχή αναβάθµιση της εκπαίδευσης 
   µηχανικών και γενικότερα υψηλό επίπεδο επιστηµόνων στις εφαρµοσµένες 
   επιστήµες.  
    
     2. Μέσω και του παραγοµένου ερευνητικού έργου το Ιδρυµα στηρίζει την 
   ανάπτυξη της χώρας και µε νέες επιστηµονικές δράσεις, ενισχύοντας στην 
   πράξη την ελληνική παρουσία και συµβολή στο διεθνές παραγωγικό 
   γίγνεσθαι.  
    
     3. Αξιοποιώντας και τους ερευνητικούς του πόρους το Ιδρυµα ενισχύει 
   την ανάπτυξη της έρευνας σε όλο το φάσµα των γνωστικών αντικειµένων που 
   θεραπεύουν οι ακαδηµαϊκοί φορείς και τα µέλη του.  
    
     1.3. Ερευνητικοί πόροι, προγράµµατα και χρηµατοδοτούµενη έρευνα  
    
     α) Οι Ερευνητικοί Πόροι του Ιδρύµατος προέρχονται από: 
    
     i. Την κρατική επιχορήγηση του Ε.Μ.Π. ανά οικονοµικό έτος από το 
   Υ.Π.Ε.Π.Θ., µέσω του Τακτικού Προϋπολογισµού και του Προγράµµατος 
   ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  
    
     ii. Αλλους Εθνικούς ή Κοινοτικούς, ∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς ή 
   και φυσικά πρόσωπα που χρηµατοδοτούν ερευνητικές οµάδες ή/και 
   µεµονωµένα µέλη ∆.Ε.Π. για την παραγωγή συγκεκριµένων ερευνητικών 
   έργων.  
    
     β) Τα έργα της παρακάτω περιπτώσεως ii, όπως ρυθµίζονται από τον 
   Οδηγό Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού (ΕΙ.Λ.), (βλ. παρ. 2.2.), 
   στα οποία θεωρείται ότι υπάγεται και η "παροχή υπηρεσιών", υλοποιούνται 
   βάσει συµφωνίας µεταξύ ερευνητών και χρηµατοδότη, η οποία περιέχει 
   υποχρεωτικά το αντικείµενο του ερευνητικού έργου, χρονοδιάγραµµα 
   εκτελέσεώς του και προϋπολογισµό δαπανών και ονοµάζεται "Ερευνητικό 



   Πρόγραµµα". Ο υπόλογος εκ µέρους του Ε.Μ.Π. για την εκτέλεση του έργου 
   ονοµάζεται "Επιστηµονικός Υπεύθυνος".  
    
     γ) Με τον όρο εξωτερικά χρηµατοδοτούµενη έρευνα, ή απλά 
   "Χρηµατοδοτούµενη Ερευνα", περιγράφονται οι δραστηριότητες της παραπάνω 
   περιπτώσεως ii και διακρίνονται 
    
     i. στην "Επιχορηγούµενη Ερευνα", η οποία ανατίθεται και 
   χρηµατοδοτείται από φορείς - όπως η Ευρωπαϊκή Ενωση και η Γ.Γ.Ε.Τ. - 
   που προκηρύσσουν ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράµµατα και της οποίας τα 
   αποτελέσµατα είναι ιδιοκτησία του Ε.Μ.Π. και  
    
     ii. στην "Κατ' ανάθεση Ερευνα", η οποία ανατίθεται απευθείας και της 
   οποίας τα αποτελέσµατα είναι συνήθως ιδιοκτησία του παραγγέλλοντος.  
    
     1.4. Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις  
    
     α) Ολες οι ερευνητικές δραστηριότητες του Ε.Μ.Π. χαρακτηρίζονται από 
   πλήρη διαφάνεια. Τα αποτελέσµατά τους είναι διαθέσιµα σε όλα τα µέλη 
   της Πολυτεχνειακής Κοινότητας και το κοινωνικό σύνολο και κατατίθενται 
   σε ειδικά προβλεπόµενο χώρο της Βιβλιοθήκης. Οταν απαιτηθεί από το 
   χρηµατοδότη, επιτρέπεται η προσωρινή εµπιστευτικότητα στοιχείων (από τα 
   συµβαλλόµενα µέρη) για την προστασία διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, 
   πρωτοτύπων ανακοινώσεων ή της παραγωγής νέων προϊόντων, ύστερα από 
   σχετική έγκριση του Τοµέα και του Τµήµατος.  
    
     β) Τα ερευνητικά προγράµµατα πρέπει να συνδέονται µε το επιστηµονικό 
   γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα και µε τις δυνατότητες των Εργαστηρίων.  
    
     γ) Η ερευνητική απασχόληση µέλους ∆.Ε.Π. αποτελεί µέρος των 
   καθηκόντων του, αλλά δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος άλλων υποχρεώσεών 
   του προς το Ιδρυµα (διδασκαλία, διοίκηση κ.α.).  
    
     δ) Οι επιστηµονικές, τεχνολογικές και καλλιτεχνικές υπηρεσίες µπορούν 
   να παρέχονται εφόσον διαπιστωθεί ότι: 
    
     1. ∆εν παρακωλύονται ή δυσχεραίνονται οι εκπαιδευτικές και 
   ερευνητικές δραστηριότητες.  
    
     2. Η παρεχόµενη υπηρεσία παρουσιάζει επιστηµονικό ενδιαφέρον και 
   προάγει την επιστήµη στην πράξη.  
    
     3. Η παρεχόµενη υπηρεσία δεν έχει ως αποκλειστικό σκοπό το κέρδος.  
    
     ε) Κάθε επιστηµονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράµµατος είναι 
   υπεύθυνος προς το Ιδρυµα, τόσο ως προς τις συµβατικές υποχρεώσεις µε 
   τον χρηµατοδότη, όσο και για την άρτια επιστηµονική ποιότητα του 
   εκτελούµενου έργου.  
    
     στ) Η στελέχωση των ερευνητικών οµάδων γίνεται κατά προτεραιότητα από 
   το προσωπικό του Ιδρύµατος, τις δυνατότητες του οποίου οφείλει να 
   εξαντλήσει ο επιστηµονικός υπεύθυνος πριν απευθυνθεί σε τρίτους.  
    
     ζ) Για τη χρηστή διοίκηση και διαχείριση των πόρων της έρευνας έχει 
   συγκροτηθεί Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού (Ε.∆.ΕΙ.Λ.) του 
   Ιδρύµατος κατά τα οριζόµενα από το νόµο (βλ. παρ. 1 του άρθρου 9), µε 
   σκοπό τη διαχείριση των ερευνητικών πόρων. Η Ε.∆.ΕΙ.Λ. εισηγείται προς 
   τη Σύγκλητο για θέµατα σχετικά µε την ερευνητική πολιτική του 
   Ιδρύµατος. Επίσης συντάσσει τον ετήσιο απολογισµό του ΕΙ.Λ. και τον 
   υποβάλλει για έγκριση στη Σύγκλητο (βλ. αναλυτικότερα στην παρ. 2 του 
   άρθρου 9 του παρόντος).  
    
     η) Ποσοστό, εντός των νοµίµων ορίων του προϋπολογισµού κάθε 



   ερευνητκού προγράµµατος, το ύψος του οποίου αποφασίζει η Σύγκλητος, 
   παρακρατείται από το Ιδρυµα για την κάλυψη σε προσωπικό, εγκαταστάσεις 
   και όργανα κατά την εκτέλεση του προγράµµατος και για τα έξοδα 
   λειτουργίας του ΕΙ.Λ. Η έγκριση του Προϋπολογισµού, που περιλαµβάνει 
   και τη διάθεση των πλεονασµάτων, αποφασίζεται από τη Σύγκλητο.  
    
     1.5. Περιορισµοί  
    
     α) Η ιστορία του Ιδρύµατος είναι συνδεδεµένη µε αγώνες για την 
   ελευθερία και την ειρήνη. Για το λόγο αυτό στο Ε.Μ.Π. δεν επιτρέπεται η 
   διεξαγωγή ή συµµετοχή σε έρευνες για πολεµικούς σκοπούς οποιασδήποτε 
   µορφής, µε εξαίρεση την έρευνα για τις αµυντικές ανάγκες της χώρας, και 
   δεν αναλαµβάνονται έρευνες µε χρηµατοδότηση από διεθνείς στρατιωτικούς 
   συνασπισµούς.  
    
     β) Η διεξαγωγή απόρρητης έρευνας δεν επιτρέπεται. Εάν µια απόρρητη 
   έρευνα εξυπηρετεί την άµυνα της χώρας, απαιτείται ειδική εγκριτική 
   απόφαση της Συγκλήτου.  
    
     γ) Το Ε.Μ.Π., αυτοπεριοριζόµενο στην ερευνητική αποστολή του, δεν 
   επιτρέπει στα µέλη του την ανάληψη ερευνητικών προγραµµάτων µε σαφή 
   χαρακτήρα µελέτης τρέχουσας τεχνολογίας, δηλαδή συνήθων µελετών που 
   µπορούν να εκτελεσθούν από Τεχνικά Γραφεία. Επίσης δε συµµετέχει σε 
   µειοδοτικούς διαγωνισµούς, παρά µόνο µε έγκριση της Συγκλήτου και 
   εφόσον η σχετική προκήρυξη το επιβάλλει.  
    
     δ) Το Ιδρυµα δεν αναλαµβάνει έρευνες που το δεσµεύουν µε οικονοµικές 
   υποχρεώσεις άµεσης εκταµίευσης. ∆έχεται µόνο την αναλογική συνεισφορά 
   στα γενικά έξοδα της έρευνας από τη χρήση και απόσβεση των 
   εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του και από τους µισθούς και τις 
   κοινωνικές παροχές εκείνων που παίρνουν µέρος στις ερευνητικές 
   δραστηριότητες.  
    
     ε) ∆εν επιτρέπεται χωρίς την ειδική άδεια της Συγκλήτου η χρήση των 
   εγκαταστάσεων του Ιδρύµατος για την εκτέλεση επιχορηγουµένων 
   ερευνητικών προγραµµάτων ή την παροχή υπηρεσιών, των οποίων τη 
   διαχείριση δεν έχει η Ε.∆.ΕΙ.Λ. 
    
     στ) ∆εν επιτρέπεται η άµεση ή έµµεση διαφηµιστική χρήση του ονόµατος 
   και των εµβληµάτων του Ιδρύµατος από επιχειρήσεις και φορείς που έχουν 
   χρηµατοδοτήσει και αναθέσει ερευνητικά προγράµµατα σε µέλη ∆.Ε.Π. ή 
   εργαστήρια του Ε.Μ.Π.  
    
     2. Η Βασική Ερευνα  
    
     2.1. Ορισµός  
    
     α) Ορίζεται από τον κύριο στόχο της, τη συµβολή της στην βάση, τα 
   θεµέλια της επιστήµης και της τεχνολογίας, µε τη δηµιουργία εντελώς 
   νέας γνώσης ή την αύξηση ή βελτίωση της υπάρχουσας.  
    
     β) Ταυτίζεται σε σηµαντικό ποσοστό, ως προς τα κίνητρα, µε τον ορισµό 
   της έρευνας ελεύθερης επιλογής, η οποία πράγµατι επιχειρεί τη 
   δηµιουργία γνώσης ανεξαρτήτως της δυνατότητας άµεσης πρακτικής 
   εφαρµογής της, παράγοντας παράλληλα τη δηµιουργική ικανότητα και 
   κοινοποιώντας τις πνευµατικές ανάγκες των επιστηµόνων.  
    
     2.2. Η Μόνιµη (Εισηγητική) Επιτροπή Βασικής Ερευνας (Μ.Ε.Β.Ε.) 
    
     Το Ιδρυµα στηρίζει ουσιαστικά τη Βασική Ερευνας τόσο από θεσµική, όσο 
   και από οικονοµική και λειτουργική άποψη για τους παραπάνω λόγους και 
   επιπλέον διότι οι διακρίσεις των µελών του Ε.Μ.Π. στον ελληνικό και 
   ευρωπαϊκό χώρο για τις ποιοτικές και ποσοτικές επιτυχίες τους στον 



   τοµέα της Εφαρµοσµένης Ερευνας, που κερδίζονται υπό ανταγωνιστικές 
   συνθήκες, πρέπει να υποστηρίζονται ανάλογα και από την Βασική Ερευνα.  
    
     Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Συγκλήτου συγκροτήθηκε και 
   λειτουργεί ειδική επιτροπή παρακολούθησης, οργάνωσης και χρηµατοδότησης 
   της βασικής έρευνας, µε τη µορφή "Μόνιµης (Εισηγητικής) Επιτροπής 
   Βασικής Ερευνας" (Μ.Ε.Β.Ε.), η οποία υπάγεται στη θεσµοθετηµένη 
   Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού (Ε.∆.ΕΙ.Λ.) ως µόνιµο 
   παράρτηµά της για τη στήριξη του έργου της. Η Μ.Ε.Β.Ε. απαρτίζεται από 
   εκλεγµένους εκπροσώπους όλων των Τµηµάτων και έχει επικεφαλής, ως 
   Πρόεδρο, ένα µέλος της Ε.∆.ΕΙ.Λ. που ορίζει η Σύγκλητος, µε τριετή 
   θητεία, µετά από εισήγηση της Ε.∆.ΕΙ.Λ. Στις αρµοδιότητες της επιτροπής 
   ορίσθηκαν: 
    
     α) Η καταγραφή των απόψεων των Τµηµάτων για το τι θεωρούν βασική 
   έρευνα και πώς ειδικεύεται στο πεδίο τους, των παραµέτρων της βασικής 
   έρευνας που διεξάγεται στο Ε.Μ.Π., όπως των οµάδων και ερευνητικών 
   κατευθύνσεών του, των διδακτορικών διατριβών, των δηµοσιεύσεων, του 
   αριθµού των αναφορών (Citations) και της ανά ακαδηµαϊκό έτος 
   επικαιροποίησης αυτής της καταγραφής.  
    
     β) Η καταγραφή των θεµατικών περιοχών της βασικής έρευνας, η ανά 
   ακαδηµαϊκό έτος επικαιροποίησή τους και η προς τη Σύγκλητο, µέσω της 
   Ε.∆.ΕΙ.Λ., εισήγηση του ύψους της απαιτούµενης για κάθε ακαδηµαϊκό έτος 
   χρηµατοδότησης, µέχρι τέλους Μαρτίου του προηγουµένου ακαδηµαϊκού 
   έτους. Η εισήγηση στηρίζεται στην αξιολόγηση της χρήσης όσων κονδυλίων 
   από Προϋπολογισµούς του Ιδρύµατος χρησιµοποιούνται ή θα µπορούσαν να 
   χρησιµοποιηθούν, µε εφαρµογή καταλλήλου συστήµατος κριτηρίων ή/και 
   κανόνων, για τη χρηµατοδότηση της Βασικής Ερευνας.  
    
     γ) Η τακτική ανά έτος πρόσκληση των µελών ∆.Ε.Π. να υποβάλουν 
   προτάσεις για χρηµατοδότηση µέχρι τέλους Μαϊου του προηγουµένου 
   ακαδηµαϊκού έτους. Οι προτάσεις αυτές αξιολογούνται από τη ΜΕΒΕ µέχρι 
   τέλους Ιουνίου, έτσι ώστε να υπάρχει έγκαιρη εισήγηση προς την 
   Ε.∆.ΕΙ.Λ. και να αρχίζει η χρηµατοδότηση µε την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού 
   έτους.  
    
     δ) Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθείται από πρόταση προς την 
   Ε.∆.ΕΙ.Λ., η οποία εισηγείται προς τη Σύγκλητο περί κατανοµής , κατά 
   δίκαιο τρόπο, ενός σηµαντικού κονδυλίου από ίδιους πόρους του Ιδρύµατος 
   για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων βασικής έρευνας.  
    
     2.3. Η χρηµατοδότηση της Βασικής Ερευνας 
    
     α) Η Σύγκλητος, µετά από εισήγηση της Ε.∆.ΕΙ.Λ., καθορίζει τους ανά 
   ακαδηµαϊκό έτος προς διάθεση πόρους για τη Βασική Ερευνα, φροντίζοντας 
   για την κατά το δυνατό ενίσχυσή τους.  
    
     β) Ο προϋπολογισµός κατανοµής των διαθεσίµων του Ερευνητικού 
   Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
   (ΕΠΙΣΕΥ) διαµορφώνεται µε έµφαση στη βασική έρευνα. Ο προϋπολογισµός 
   αυτός κατατίθεται στη Σύγκλητο του Ιδρύµατος και πρέπει να έχει τη 
   σύµφωνη γνώµη της πριν αποσταλεί στο ΥΠΕΠΘ προς έγκριση.  
    
     3. Η Εφαρµοσµένη Ερευνα  
    
     3.1. Ορισµός  
    
     α) Ορίζεται από τον κύριο στόχο της, την αξιοποίηση της Βασικής 
   Ερευνας για την προαγωγή της γνώσης σε εφαρµογές της επιστήµης και της 
   τεχνολογίας, είτε εντελώς νέες είτε υπάρχουσες, τις οποίες και 
   βελτιώνει ή αναπτύσσει.  
    



     β) Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι χρηµατοδοτούµενη, υπό την 
   έννοια της παραγράφου 1.3.α, ii του παρόντος άρθρου.  
    
     γ) Ταυτίζεται σε σηµαντικό ποσοστό, ως προς τα κίνητρα, µε τον ορισµό 
   της Προσανατολισµένης Ερευνας, κυρίως όσον αφορά την κοινή επιθυµία 
   χορηγού και ερευνητή να την οδηγήσουν σε εφαρµογές µε άµεσο όφελος για 
   την οικονοµία ή/και τις υπηρεσίες.  
    
     3.2. Η Εφαρµοσµένη Ερευνα στο Ε.Μ.Π.  
    
     α) Τα Τµήµατα του Ιδρύµατος εξ αντικειµένου δραστηριοποιούνται κατά 
   κύριο λόγο στην περιοχή της Εφαρµοσµένης Ερευνας.  
    
     β) Σύµφωνα µε τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και την ερευνητική πολιτική 
   του Ιδρύµατος, τα έσοδα από τη διαχείριση των πόρων της 
   χρηµατοδοτούµενης έρευνας, µετά την αφαίρεση των εξόδων λειτουργίας της 
   Γραµµατείας του ΕΙ.Λ., διατίθενται κυρίως σε: 
    
     i. Υποτροφίες Υποψηφίων ∆ιδακτόρων  
    
     ii. Προµήθεια εξοπλισµού ιδιαίτερης σηµασίας για το Ιδρυµα και τη 
   χώρα 
    
     iii. Ενίσχυση λειτουργικών αναγκών, του Ιδρύµατος  
    
     iv. Επιστροφές στα Τµήµατα για προµήθειες οργάνων, αναλωσίµων ή 
   κάλυψη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή αναπτυξιακών αναγκών 
   και  
    
     v. Ενίσχυση βασικής έρευνας και έρευνας σε περιοχές και σε νέα 
   ερευνητικά αντικείµενα.  
    
     γ) Το Ε.Μ.Π. θεωρεί απαραίτητη την άσκηση αυστηρού και λεπτοµερούς 
   ελέγχου για την έγκαιρη πρόληψη εκφυλιστικών, της εκπαιδευτικής και 
   ερευνητικής αποστολής του, φαινοµένων. Γι' αυτό και θεσµοθέτησε τους 
   αναλυτικούς κανόνες ελέγχου και διαχείρισης των ερευνητικών 
   προγραµµάτων, όπως συνοψίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος.  
    
     δ) Η ορθολογική αναδιανοµή των κρατήσεων και των εσόδων από τη 
   διαχείριση του αποθεµατικού της χρηµατοδοτούµενης έρευνας στο σύνολο 
   των ζωτικών λειτουργιών του Ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των 
   υποδοµών που διασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο ζωής στους χώρους και 
   τις εγκαταστάσεις του, αποτελεί για το Ε.Μ.Π. µείζονα ακαδηµαϊκό στόχο.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
    
                                 ΑΡΘΡΟ 9  
    
                  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  
                       ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
    
     Το παρόν άρθρο κωδικοποιεί τις διαδικασίες και τις αρµοδιότητες των 
   οργάνων ελέγχου και διαχείρισης, βάσει του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου 
   και των αρχών, προϋποθέσεων και περιορισµών που έχει θεσπίσει το Ε.Μ.Π.  
    
     1. Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο  



    
     1.1. Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις  
    
     Η διαχείριση της χρηµατοδοτούµενης έρευνας, το αντικείµενο και οι 
   πόροι του Ειδικού Λογαριασµού και τα όργανα διοίκησης και διαχείρισής 
   του διέπονται από τις κείµενες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν και 
   καταγράφονται στον Οδηγό Χρηµατοδότησης.  
    
     1.2. Ασκηση εποπτείας από τη Σύγκλητο  
    
     α) Η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία και 
   τα πεπραγµένα του Ειδικού Λογαριασµού και ενηµερώνεται από τις εκθέσεις 
   των Ορκωτών Ελεγκτών κατά τις διαδικασίες που προβλέπονται: 
    
     1. Από τον Οδηγό Χρηµατοδότησης του ΕΙ.Λ., τον οποίο εγκρίνει η ίδια 
   (συνοψίζεται στην παρ. 2.3 του παρόντος άρθρου).  
    
     2. Από τον ετήσιο Προϋπολογισµό του ΕΙ.Λ., τον οποίο επίσης εγκρίνει 
   η ίδια.  
    β) Στις υποχρεώσεις των Επιστηµονικών Υπευθύνων, των Τοµέων και των 
   Τµηµάτων, κατά την εκτέλεση Ερευνητικών Εργων, προστίθεται και η 
   ενηµέρωση της Συγκλήτου σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των 
   παραγράφων 1.4 και 1.5 του άρθρου 8 του παρόντος για τις προϋποθέσεις, 
   τις υποχρεώσεις και τους περιορισµούς κατά την ανάληψη έργων βασικής 
   και εφαρµοσµένης έρευνας ή άλλη παραβίαση του Νοµικού πλαισίου ή του 
   Οδηγού Χρηµατοδότησης.  
    
     1.3. Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ).  
    
     α) Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν. 2083/92, τα ΕΠΙ είναι Νοµικά Πρόσωπα  
   Ιδιωτικού ∆ικαίου και συνεπώς δεν ανήκουν στο ∆ηµόσιο Τοµέα υπό τη 
   στενή έννοια. Το ερευνητικό τους αντικείµενο αναφέρεται σε ορισµένη 
   περιοχή της Επιστήµης και λειτουργούν σε ειδική σχέση µε τα Α.Ε.Ι., η 
   οποία εκτός των άλλων επιτρέπει και την εν όλω ή εν µέρει εγκατάστασή 
   τους εκτός των χώρων του Α.Ε.Ι.  
    
     β) Επί του γενικού θέµατος των ΕΠΙ, η ερευνητική πολιτική του 
   Ιδρύµατος, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, συνοψίζεται στα εξής: 
    
     i. Το Ε.Μ.Π. θεωρεί ότι εξέλειπαν όλοι οι λόγοι ίδρυσης ΕΠΙ στα 
   Α.Ε.Ι. και αποφάσισε τη µη ίδρυση άλλων ΕΠΙ στο Ιδρυµα.  
    
     ii. Τα υπάρχοντα ΕΠΙ αποτελούν οργανικές µονάδες και αναπόσπαστο 
   τµήµα του Ε.Μ.Π., µε ό,τι αυτό συνεπάγεται από άποψη δικαιωµάτων και 
   υποχρεώσεων. Οι κανόνες που θεσπίζουν οι νόµοι ή/και η Σύγκλητος του 
   Ε.Μ.Π. αφορούν στο σύνολο του Ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των 
   ΕΠΙ.  
    
     2. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού (Ε.∆.ΕΙ.Λ.).  
    
     2.1. Συγκρότηση της Ε.∆.ΕΙ.Λ.  
    
     α) Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/96 η Ε.∆.ΕΙ.Λ. 
   "συγκροτείται" µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου και απαρτίζεται από 
   τακτικούς και αναπληρωµατικούς εκπροσώπους όλων των Τµηµάτων του Α.Ε.Ι.  
    
     β) Της Ε.∆.ΕΙ.Λ. προεδρεύει ένας από τους Αντιπρυτάνεις, τον οποίο 
   ορίζει το Πρυτανικό Συµβούλιο.  
    
     γ) Τα µέλη ∆.Ε.Π. που εκπροσωπούν τα Τµήµατα στην Ε.∆.ΕΙ.Λ. πρέπει να 
   έχουν βαθµίδα και προσόντα που καθορίζονται από την πιο πάνω Υπουργική 
   Απόφαση και εκλέγονται µε απόφαση της Γ.Σ. κάθε Τµήµατος.  
    



     δ) Η θητεία των µελών της Ε.∆.ΕΙ.Λ. είναι τριετής.  
    
     ε) Οι αναπληρωµατικοί εκπρόσωποι µπορούν να µετέχουν σε όλες τις 
   συνεδριάσεις της Ε.∆.ΕΙ.Λ., αλλά χωρίς ψήφο εφόσον παρίσταται και το 
   αντίστοιχο τακτικό µέλος.  
    
     στ) Χρέη γραµµατέα της Ε.∆.ΕΙ.Λ. εκτελεί ο Προϊστάµενος της 
   Γραµµατείας του ΕΙ.Λ.  
    
     ζ) Με απόφαση της Συγκλήτου στην Ε.∆.ΕΙ.Λ. του Ε.Μ.Π. συµµετέχουν και 
   διατυπώνουν γνώµη και εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υ.∆., 
   του µόνιµου ∆ιοικητικού Προσωπικού, του Ε.Τ.Ε.Π. και του προσωπικού 
   Ι∆ΑΧ του Ιδρύµατος, χωρίς δικαίωµα ψήφου.  
    
     2.2. Αρµοδιότητες και ευθύνες  
    
     Η Ε.∆.ΕΙ.Λ. έχει συνοπτικά τις παρακάτω εντοπισµένες στα θέµατα της 
   χρηµατοδοτούµενης έρευνας αρµοδιότητες και ευθύνες: 
    
     α) Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο για την ερευνητική 
   πολιτική του Ιδρύµατος.  
    
     β) Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο στο συντονισµό των 
   ερευνητικών έργων που χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΙ.Λ. και εισηγείται 
   σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση πόρων του ΕΙ.Λ.  
    
     γ) Προτείνει στη Σύγκλητο τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, 
   χρηµατοδότησης, πληρωµής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσµάτων 
   των ερευνητικών έργων που χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΙ.Λ.  
    
     δ) Συντάσσει τον Οδηγό Χρηµατοδότησης του ΕΙ.Λ., στον οποίο 
   περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της 
   λειτουργίας και των πεπραγµένων του ΕΙ.Λ. από τη ∆ιοίκηση του 
   Ιδρύµατος.  
    
     ε) Εγκρίνει προτάσεις για χρηµατοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων, 
   µε τη συνεργασία των Τµηµάτων και των Τοµέων, στο πλαίσιο των 
   διαδικασιών που προβλέπονται από τον Οδηγό Χρηµατοδότησης.  
    
     στ) Καταρτίζει ετήσιο επιστηµονικό και οικονοµικό προϋπολογισµό και 
   φέρει και από νοµικής πλευράς την ευθύνη της σύνταξης και 
   δηµοσιοποίησης του ετήσιου απολογισµού και σχολιασµού των ερευνητικών 
   δραστηριοτήτων του Ε.Μ.Π., σε ό,τι αφορά στην πρόοδο και τις εισροές 
   του συνόλου των ερευνητικών έργων κατά Τµήµα και Τοµέα και κατά 
   κατηγορίες επιλεξίµων δαπανών.  
    
     ζ) Παρέχει κάθε αναγκαία ενηµέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο, το 
   ΥΠΕΠΘ, άλλα Υπουργεία και λοιπούς ενδιαφερόµενους, µε ειδικές εκδόσεις, 
   οι οποίες διανέµονται σε ικανό αριθµό αντιτύπων στα µέλη της 
   Πολυτεχνειακής Κοινότητας, σε µέλη ∆.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι., σε στελέχη 
   ∆ηµοσίων Οργανισµών και Επιχειρήσεων, σε εκπροσώπους της Τοπικής 
   Αυτοδιοίκησης, στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης κ.ο.κ. Συνοπτική περίληψη 
   του απολογισµού εκδίδεται και στην αγγλική γλώσσα. Καθηµερινή και 
   συστηµατική ενηµέρωση για τις δραστηριότητες της Ε.∆.ΕΙ.Λ. µπορεί να 
   λάβει ο κάθε ενδιαφερόµενος από σχετικές σελίδες στο ∆ιαδίκτυο 
   (Internet). Με όλες τις πιο πάνω ενέργειες εξασφαλίζεται η απαιτούµενη 
   διαφάνεια για ένα τόσο ευαίσθητο για το Ε.Μ.Π. τοµέα.  
    
     η) Χορηγεί υποτροφίες σύµφωνα µε ειδικό κανονισµό που εγκρίνει η 
   Σύγκλητος στο πλαίσιο του Οδηγού Χρηµατοδότησης.  
    
     θ) Ελέγχει την τήρηση των κανόνων λειτουργίας και διαχείρισης που 
   έθεσε η Σύγκλητος στο ΕΠΙΣΕΥ και την αξιολόγηση της λειτουργίας του.  



    
     ι) Καταρτίζει προϋπολογισµό που αφορά στη διαχείριση των πλεονασµάτων 
   του ΕΙ.Λ. τα οποία προκύπτουν από δύο πηγές: Τις κρατήσεις που 
   επιβάλλονται στα εκτελούµενα έργα και τα έσοδα από τη διαχείριση των 
   πόρων του ΕΙ.Λ. Ο προϋπολογισµός αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.  
    
     ια) Προσλαµβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραµµατείας 
   του ΕΙ.Λ., εποπτεύει το έργο της Γραµµατείας και ορίζει τον Προϊστάµενό 
   της.  
    
     ιβ) ∆ιατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των ερευνητικών έργων 
   χρηµατοδοτούµενης έρευνας.  
    
     2.3. Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού  
    
     α) Συντάσσεται από την Ε.∆.ΕΙ.Λ. και αποτελεί στην ουσία τους κανόνες 
   σύνδεσης της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασµού µε τις άλλες 
   λειτουργίες του Ιδρύµατος. Κατά συνέπεια η παρακολούθηση και ο έλεγχος 
   της λειτουργίας και των πεπραγµένων του ΕΙ.Λ. γίνονται σύµφωνα µε τις 
   διαδικασίες που προβλέπει ο Οδηγός Χρηµατοδότησης του ΕΙ.Λ.  
    
     β) Στον Οδηγό Χρηµατοδότησης του ΕΙ.Λ., περιγράφονται αναλυτικά: 
    
     1. τα όργανα και οι διαδικασίες για την έγκριση δραστηριοτήτων 
   χρηµατοδοτούµενης έρευνας,  
    
     2. οι διαδικασίες για την οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών 
   έργων,  
    
     3. οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων των ερευνητικών 
   έργων χρηµατοδοτούµενης έρευνας,  
    
     4. θέµατα αµοιβών των συµµετεχόντων σε ερευνητικές δραστηριότητες που 
   χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΙ.Λ. 
    
     γ) Ο Οδηγός εγκρίνεται, τροποποιείται ή και συµπληρώνεται από τη 
   Σύγκλητο. Στη συνέχεια δηµοσιεύεται από την Ε.∆.ΕΙ.Λ. και κοινοποιείται 
   στο ΥΠΕΠΘ και στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονοµικών.  
    
     3. ∆ιαδικασίες ανάληψης και διαχείρισης ερευνητικών έργων  
    
     Στο πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας, των γενικών αρχών των παρ. 1.4. 
   (Προϋποθέσεις και Υποχρεώσεις), 1.5, (Περιορισµοί), του άρθρου 8 του 
   παρόντος για τη βασική και εφαρµοσµένη έρευνα και σύµφωνα µε τον Οδηγό 
   Χρηµατοδότησης ΕΙ.Λ. του Ε.Μ.Π. έχουν καθοριστεί αναλυτικά και πρέπει 
   να τηρούνται όλες οι διαδικασίες για την ανάληψη και διαχείριση 
   ερευνητικών έργων. Συνοπτικά επισηµαίνονται τα παρακάτω: 
    
     3.1. Η κατ' αρχήν συµφωνία στο αρχικό στάδιο 
    
     α) Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει πρόσκληση για υποβολή 
   προτάσεων ερευνητικών προγραµµάτων για χρηµατοδότηση. Η πρόσκληση 
   γίνεται από κοινοτικούς (∆ιευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) ή 
   εθνικούς φορείς (Γενική Γραµµατεία Ερευνας και Τεχνολογίας, Υπουργεία). 
   Υπάρχουν και λίγες περιπτώσεις χρηµατοδότησης ερευνητικών προγραµµάτων 
   µε άµεση ανάθεση του έργου από τον ενδιαφερόµενο φορέα, συνήθως από 
   ιδιωτικές επιχειρήσεις και Υπουργεία, σε κάποιο Εργαστήριο του 
   Ιδρύµατος, χωρίς να υπάρχει ανακοίνωση για πρόσκληση υποβολής 
   προτάσεων.  
    
     β) Στην περίπτωση της πρόσκλησης από κοινοτικούς ή εθνικούς φορείς, 
   µέλος ∆.Ε.Π. του Ιδρύµατος (ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος) υποβάλλει 
   πρόταση εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τις οδηγίες του χρηµατοδότη. Η 



   πρόταση πρέπει να υπογράφεται από τον εκάστοτε Αντιπρύτανη του 
   Ιδρύµατος που έχει καθήκοντα Προέδρου της Ε.∆.ΕΙ.Λ.  
    
     γ) Στην περίπτωση άµεσης ανάθεσης, και πριν από τη σύναψη της κατ' 
   αρχήν συµφωνίας µε τον χρηµατοδότη, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος οφείλει 
   να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Εργαστηρίου ή των Εργαστηρίων, του 
   Τοµέα ή των Τοµέων που θα εµπλακούν στο ερευνητικό έργο.  
    
     3.2. Η σύνταξη του Ερευνητικού Προγράµµατος  
    
     α) Η πρόταση εκτέλεσης ερευνητικού προγράµµατος µετά από πρόσκληση 
   περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα (π.χ. σκοπός, αναλυτική τεχνική 
   περιγραφή, προϋπολογισµός δαπανών, αναλυτικό χρονοδιάγραµµα, 
   επιδιωκόµενα αποτελέσµατα) σύµφωνα µε τις οδηγίες του χρηµατοδότη.  
    
     β) Η κατ' αρχήν συµφωνία ερευνητικής οµάδας - χρηµατοδότη 
   συµπληρώνεται, µε αναλυτική περιγραφή, προϋπολογισµό δαπανών και 
   χρονοδιάγραµµα εκτελέσεως του ερευνητικού έργου, οπότε και ονοµάζεται 
   "Ερευνητικό Πρόγραµµα". 
    
     γ) Το χρονοδιάγραµµα οφείλει να προβλέπει µε λεπτοµέρεια τόσο τις 
   ανθρωποώρες που θα διατεθούν από τα µέλη της ερευνητικής οµάδας για την 
   εξυπηρέτηση του έργου όσο και τις ώρες απασχόλησης των εργαστηρίων ή 
   άλλων χώρων του Ιδρύµατος.  
    
     δ) Ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως 
   επιλέξιµες και που γίνονται τόσο επ' ωφελεία του χρηµατοδότη όσο και 
   για την εξυπηρέτηση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και οικονοµικού 
   συµφέροντος του Ε.Μ.Π. Οι κυριότερες επιλέξιµες δαπάνες που µπορεί κατ' 
   αρχήν να χρηµατοδοτούνται είναι: 
    
     i. Αµοιβές  
    
     1. µελών ∆.Ε.Π.,  
    
     2. λοιπού προσωπικού του Ε.Μ.Π.  
    
     3. προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών και  
    
     4. εξωτερικών συνεργατών για το συγκεκριµένο πρόγραµµα.  
    
     ii. Οργανα που χρησιµοποιούνται για το πρόγραµµα, αλλά παραµένουν 
   µετά το τέλος του στο Ε.Μ.Π.  
    
     iii. Οργανα που διατίθενται στους ερευνητές µόνον για τις ανάγκες του 
   προγράµµατος.  
    
     iv. Αναλώσιµα  
    
     v. Ταξίδια.  
    
     vi. Υπεργολαβικές εργασίες.  
    
     vii. Κατασκευές κτηρίων.  
    
     viii. Κρατήσεις για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της Γραµµατείας 
   του ΕΙ.Λ. και την ενίσχυση των διαθεσίµων του Ειδικού Λογαριασµού.  
    
     ε) Αλλα είδη δαπανών µπορούν κατ' εξαίρεση να θεωρηθούν επιλέξιµα, 
   εφόσον υπάρξει αιτιολογηµένη απόφαση της Ε.∆.ΕΙ.Λ. ή και ανώτερου 
   οργάνου του Ε.Μ.Π., και πάντοτε µέσα στα περιθώρια που αφήνει το 
   υπάρχον νοµικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασµών.  
    



     3.3. Ανάληψη και έγκριση του Ερευνητικού Προγράµµατος  
    
     α) Κάθε ερευνητικό πρόγραµµα υπογράφεται από το µέλος ∆.Ε.Π. που 
   ορίζεται ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος και υποβάλλεται προς έγκριση στη 
   Γ.Σ. του Τοµέα που ανήκει ο τελευταίος.  
    
     β) Σύµφωνα και µε τον Οδηγό Χρηµατοδότησης το ερευνητικό πρόγραµµα 
   πρέπει να συνδέεται µε το γνωστικό αντικείµενο του εµπλεκοµένου Τοµέα 
   και τις δυνατότητες των Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων του. Τη σύνδεση 
   αυτή κρίνει η Γ.Σ. του Τοµέα.  
    
     γ) Στη συνέχεια το ερευνητικό πρόγραµµα εγκρίνεται και από συλλογικό 
   όργανο - ∆.Σ. ή Γ.Σ. - του αντιστοίχου Τµήµατος και προωθείται 
   υπηρεσιακά προς την Ε.∆.ΕΙ.Λ. για τελική έγκριση.  
    
     δ) Τα συλλογικά όργανα των Τοµέων και των Τµηµάτων οφείλουν να 
   ελέγχουν τον τύπο αλλά και την ουσία της συµβατότητας των ερευνητικών 
   προγραµµάτων µε τις λοιπές δραστηριότητες των εµπλεκοµένων ακαδηµαϊκών 
   µονάδων αλλά και φυσικών προσώπων, ιδιαίτερα ως προς το χρόνο 
   απασχόλησής τους στο ερευνητικό πρόγραµµα.  
    
   ε) Η Ε.∆.ΕΙ.Λ. ελέγχει κυρίως το διαχειριστικό - οικονοµικό µέρος των 
   ερευνητικών προγραµµάτων, τη συµβατότητά τους µε τις διακηρυγµένες 
   αρχές του Ιδρύµατος και τα κριτήρια της Συγκλήτου, καθώς και τη νοµική 
   κάλυψη του Ιδρύµατος. Από το σύνολο της χρηµατοδότησης ενός ερευνητικού 
   έργου η Ε.∆.ΕΙ.Λ. παρακρατεί ποσοστό που ορίζεται από τη Σύγκλητο και 
   χρησιµοποιείται για την κάλυψη των εξόδων της Γραµµατείας του ΕΙ.Λ. και 
   την ενίσχυση των διαθεσίµων του ΕΙ.Λ., τµήµα των οποίων επανέρχεται 
   µετά από κεντρική ανακατανοµή στους ερευνητές.  
    
     3.4. Στόχοι της εγκριτικής διαδικασίας  
    
     Η διαδικασία έγκρισης ενός ερευνητικού προγράµµατος έχει ως κύριους 
   στόχους τη διασφάλιση της τήρησης των γενικών αρχών των παρ. 1.4 και 
   1.5 του άρθρου 8 του παρόντος, του νοµικού πλαισίου και του οδηγού 
   χρηµατοδότησης του ΕΙ.Λ. (βλ. και παρ. 1.1., 1.3. και 2.3. παρόντος 
   άρθρου) και επιπλέον: 
    
     α) Την άσκηση του προληπτικού ελέγχου στον τρόπο που προϋπολογίζεται 
   να δαπανηθούν τα κονδύλια που διαθέτει ο χρηµατοδότης.  
    
     β) Τη διασφάλιση ότι τα µέλη ∆.Ε.Π. και ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του 
   ερευνητικού προγράµµατος παραχωρούν ικανό χρόνο στο σχετικό ερευνητικό 
   έργο, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εξέλιξή του, χωρίς να 
   παρακωλύεται η προσφορά εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου ή να 
   περιορίζεται ο χρόνος, τον οποίο έχουν ήδη αναλάβει την υποχρέωση να 
   διαθέσουν σε ανειληµµένα ερευνητικά έργα.  
    
     γ) Τη µεγιστοποίηση της προσφοράς ενός ερευνητικού έργου στην 
   προπτυχιακή και µεταπτυχιακή εκπαίδευση που παρέχεται στο Ε.Μ.Π. Είναι 
   επιθυµητό να πραγµατοποιούνται, στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης 
   έρευνας, ∆ιπλωµατικές Εργασίες και ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές, να 
   αµείβονται Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, να ενθαρρύνεται η 
   µεταδιδακτορική έρευνα και να γίνεται προµήθεια εξοπλισµού που θα είναι 
   χρήσιµος και για την εργαστηριακή εξάσκηση των προπτυχιακών φοιτητών 
   και το ερευνητικό έργο των µεταπτυχιακών φοιτητών.  
    
     δ) Τη διασφάλιση της παραµονής στο Ε.Μ.Π. σηµαντικού µέρους της 
   προστιθέµενης αξίας από τα αποτελέσµατα ενός ερευνητικού έργου, όπως 
   π.χ. δικαιώµατα δηµοσιεύσεων, δικαιώµατα από την κατοχύρωση 
   ευρεσιτεχνιών, κ.λπ., σύµφωνα µε σχετικό υπό κατάρτιση κανονισµό.  
    
     ε) Τη διαπίστωση ότι το ερευνητικό έργο είναι συµβατό µε την 



   ακαδηµαϊκή και την επιστηµονική δεοντολογία.  
    
     στ) Την εξασφάλιση ότι ο υπεύθυνος της έρευνας, εξάντλησε τις 
   δυνατότητες στελέχωσης της ερευνητικής οµάδας του από το προσωπικό του 
   Ε.Μ.Π. συµπεριλαµβανοµένων των Υποψηφίων ∆ιδακτόρων, πριν απευθυνθεί σε 
   τρίτους: 
    
     ζ) Τον έλεγχο ότι χρεώνεται το κόστος χρήσεως των εγκαταστάσεων του 
   Ε.Μ.Π. για τους σκοπούς του ερευνητικού έργου.  
    
     3.5. Σύµβαση και ευθύνες 
    
     α) Μετά την τελική έγκριση η συµφωνία µε το χρηµατοδότη για το 
   ερευνητικό πρόγραµµα διατυπώνεται σε σύµβαση, η οποία υπογράφεται από 
   τον νόµιµο εκπρόσωπο του χρηµατοδότη και τον εκάστοτε εξουσιοδοτηµένο 
   εκπρόσωπο του Ε.Μ.Π.  
    
     β) Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είναι τύποις και ουσία υπεύθυνος για την 
   τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του ερευνητικού έργου και τη χρηστή 
   διαχείριση του προϋπολογισµού, µε τη συνεργασία και των υπαλλήλων της 
   Γραµµατείας του ΕΙ.Λ.  
    
     γ) Για µεταβολές στον προϋπολογισµό ενός ερευνητικού προγράµµατος, ο 
   Επιστηµονικός Υπεύθυνος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει έγκριση από 
   συλλογικά όργανα των εµπλεκοµένων Τµηµάτων και από την Ε.∆.ΕΙ.Λ.  
    
     δ) Ως προς το καθαρά επιστηµονικό µέρος, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος 
   παρακολουθεί την ερευνητική πρόοδο του αναληφθέντος έργου είτε 
   εµπλεκόµενος ο ίδιος, είτε κατευθύνοντας την ερευνητική οµάδα που το 
   διεκπεραιώνει, µε στόχο πάντοτε την εξυπηρέτηση των συµβατικών 
   υποχρεώσεων αλλά και την τήρηση της απαραίτητης για το Ε.Μ.Π. 
   επιστηµονικής δεοντολογίας.  
    
     4. Η Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού 
    
     Η Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού λειτουργεί στο γενικό πλαίσιο 
   του άρθρου 6 της Υ.Α. ΚΑ 679/96 και µεταξύ άλλων είναι υπεύθυνη για την 
   απρόσκοπτη και έγκαιρη γραµµατειακή και διαχειριστική υποστήριξη των 
   ερευνητικών προγραµµάτων. Στελεχώνεται και οργανώνεται σύµφωνα µε τις 
   ανάγκες του Ιδρύµατος κατά την εισήγηση της Ε.∆.ΕΙ.Λ., η οποία 
   ανακοινώνεται στη Σύγκλητο και µετά τη σύµφωνη γνώµη της περιγράφεται 
   κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
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                ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Μ.Π. 
    
                                ΑΡΘΡΟ 10 
     
          ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
           ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
    



     1. Θεσµικό πλαίσιο των υπηρεσιών στο Ε.Μ.Π.  
    
     1.1. Κατηγορίες προσωπικού  
    
     Το διοικητικό-οικονοµικό και τεχνικό προσωπικό υποστήριξης των 
   λειτουργιών και της ανάπτυξης στο Ε.Μ.Π. διέπεται από σειρά νοµοθετικών 
   ρυθµίσεων και κυρίως των σχετικών µε τα Α.Ε.Ι., εκπροσωπείται σε 
   συλλογικά όργανα ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος και ανήκει στις ακόλουθες 
   τρεις κατηγορίες: 
    
     α) Μόνιµο ∆ιοικητικό Προσωπικό, µε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα 
   του ∆ηµοσίου υπαλλήλου και την αντίστοιχη βαθµολογική εξέλιξη.  
    
     β) ∆ιοικητικό Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι∆ΑΧ), µε 
   τις ίδιες υποχρεώσεις αλλά χωρίς δικαίωµα βαθµολογικής εξέλιξης.  
    
     γ) Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό, (Ε.Τ.Ε.Π.), το οποίο 
   παρέχει έργο υποδοµής στη λειτουργία του Ε.Μ.Π., µε εξειδικευµένες 
   τεχνικές - εργαστηριακές υπηρεσίες στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και 
   εφαρµοσµένο έργο του Ιδρύµατος. Το προσωπικό αυτός, εκτός ειδικών 
   περιπτώσεων, ανήκει οργανικά στα Τµήµατα.  
    
     1.2. Ο Οργανισµός ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύµατος (Ο.∆.Υ.).  
    
     α) Ο ισχύων Ο.∆.Υ. περιέχεται στο Π.∆. αριθµ. 46 που δηµοσιεύθηκε στο 
   ΦΕΚ 51/16.03.98, Τεύχος Α, για τον "Οργανισµό ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του 
   Ε.Μ.Π." και ορίζει τη δοµή, τις αρµοδιότητες κ.λπ. των 
   ∆ιοικητικοοικονοµικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύµατος.  
    
     β) Στην παράγραφο 2.3 του άρθρου 1 γίνεται αναφορά στις εκτός κυρίως 
   Ο∆Υ δραστηριότητες που υποστηρίζουν ορισµένες ζωτικές ειδικές 
   εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Ε.Μ.Π. Συνοψίζονται στο άρθρο 
   14 του παρόντος.  
    
     γ) Η δοµή του ισχύοντος Ο.∆.Υ. σχηµατίζει µια ιεραρχικά πολυεπίπεδη 
   πυραµίδα, µε Γενικές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα, Γραµµατείες και 
   Αυτοτελή Γραφεία. ∆ιαθέτει ισχυρό κορµό Κεντρικής ∆ιοίκησης και κάθετη 
   πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων ανά λειτουργική µονάδα. Επιπλέον 
   θεσµοθετείται η λειτουργία αυτοτελούς και αποκεντρωµένης Υπηρεσίας 
   Βιβλιοθήκης, σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης και Γραφείου Νοµικού Συµβούλου.  
    
     1.3. ∆ιοικητικά, οργανωτικά και επιµορφωτικά µέτρα βελτίωσης  
    
     α) Η ανάγκη αποτελεσµατικής και άµεσης εξυπηρέτησης των χωρικά 
   πολυδιεσπαρµένων µετώπων του Ε.Μ.Π. δηλαδή των εννέα Τµηµάτων του, 
   οδήγησε στην ενίσχυσή τους µέσω της αποκεντρωµένης και µε πολλαπλά 
   καθήκοντα οργάνωσης της εργασίας των υπηρεσιών του Ιδρύµατος.  
    
     β) Οι λειτουργικοί κανόνες και αρµοδιότητες παρουσιάζονται στα 
   επόµενα άρθρα 11 και 12.  
    
     γ) Παράλληλα, η µετεκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού όλων των 
   κατηγοριών αποτελεί κοινή υποχρέωση και επιδίωξη των µελών του και της 
   διοίκησης του Ιδρύµατος. Για το σκοπό αυτό καταρτίζονται από κοινού και 
   επιχορηγούνται οι απαραίτητες πολιτικές εµπλουτισµού των γνώσεων, τόσο 
   ειδικών (π.χ. πληροφορική) όσο και γενικών (π.χ. ξένες γλώσσες, τέχνη), 
   στο πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας.  
    
     1.4. Φυσική παρουσία του προσωπικού στο Ιδρυµα  
    
     α) Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, το προσωπικό του Ιδρύµατος όλων 
   των κατηγοριών, πλην εκείνης των µελών ∆.Ε.Π., υποχρεούται σε 37,5 ώρες 
   εβδοµαδιαίας απασχόλησης. Για την κατηγορία των µελών ∆.Ε.Π. το θέµα 



   ρυθµίζεται µε τις διατάξεις του Ν. 2530/97 και ανάλογα µε την κατηγορία 
   πλήρους ή µερικής απασχόλησης που επιλέγει το µέλος ∆.Ε.Π., όπως 
   εξειδικεύεται στην παράγραφο 1.2. του άρθρου 15 του παρόντος. Οµοίως, 
   για τα µέλη τέως Ε.∆.Π., όπως εξειδικεύεται στην παράγραφο 2.1. του 
   άρθρου 16 του παρόντος.  
    
     β) Τα µέλη Ε.Τ.Ε.Π. που απασχολούνται στους Τοµείς για την τεχνική 
   υποστήριξή τους υποχρεούνται σε φυσική παρουσία 37,5 ωρών εβδοµαδιαίως. 
   Συνεκτιµώντας ότι εκτελείται και ένα µέρος εργασιών εκτός ωραρίου 
   ορίζεται ως ελάχιστη φυσική παρουσία στους χώρους εργασίας οι 30 ώρες 
   εβδοµαδιαίως, στο διάστηµα 08.00 - 17.00, εφόσον βεβαιωθεί από το ∆.Σ. 
   του Τµήµατος για κάθε µέλος Ε.Τ.Ε.Π. ονοµαστικά ότι πράγµατι 
   απασχολείται και σε συγκεκριµένες άλλες εκτός κανονικού ωραρίου 
   εργασίες και καλύπτει τη συνολική εβδοµαδιαία απασχόληση των 37,5 ωρών.  
    
     γ) Ο έλεγχος για την τήρηση του νόµιµου ωραρίου των µελών ∆.Ε.Π. 
   γίνεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος (Ν. 2530/97, Αρθρο 2, παρ. ια), 
   ενώ για τα µέλη Ε.∆.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ανήκει στην αρµοδιότητα και ευθύνη 
   του ∆ιευθυντή Τοµέα, του Προέδρου Τµήµατος και γενικότερα των 
   επικεφαλής των ∆ιοικητικών οργάνων της µονάδας που υπηρετούν, οι οποίοι 
   είναι υποχρεωµένοι (Ν. 2083/21.9.92, Αρθρο 8 παρ. 7) να αναφέρουν 
   αµελλητί κάθε παράβαση στον Πρύτανη. Η παράβαση των όρων αυτών αποτελεί 
   κατά το νόµο σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, χωρίς να αποκλείεται και η 
   στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης του ποινικού αδικήµατος της 
   παράβασης καθήκοντος (Αρθρο 259 Π.Κ.).  
    
     δ) Το ∆ιοικητικό Προσωπικό (∆Π) υποχρεούνται σε φυσική παρουσία 37,5 
   ωρών, ο δε έλεγχος τήρησης του ωραρίου ανατίθεται στους προϊσταµένους 
   των Υπηρεσιών, οι οποίοι υποβάλλουν τις σχετικές καταστάσεις εντός του 
   πρώτου πενθηµέρου του εποµένου µήνα, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, µε 
   κοινοποίηση στις προϊστάµενες Γενικές ∆ιευθύνσεις.  
    
     ε) Θεσπίζεται η εφαρµογή της ακόλουθης διαδικασίας για την τήρηση των 
   παραπάνω: 
    
     1) Στην αρχή κάθε µήνα οι διευθυντές των Εργαστηρίων στέλνουν στον 
   αντίστοιχο ∆ιευθυντή Τοµέα κατάσταση απουσιών των µελών του Εργαστηρίου 
   τους για τον προηγούµενο µήνα. Για τα µέλη του Τοµέα που δεν έχουν 
   ενταχθεί σε Εργαστήριο, ο έλεγχος γίνεται από τον ∆ιευθυντή του Τοµέα.  
    
     2. Ο ∆ιευθυντής του Τοµέα συγκεντρώνει τις καταστάσεις και τις 
   στέλνει στον Πρόεδρο του Τµήµατος, ο οποίος ελέγχει και στην συνέχεια 
   τις διαβιβάζει στον Πρύτανη, µε κοινοποίηση στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού.  
    
     3. Ο Πρύτανης µε πράξη του δικαιούται αλλά και οφείλει, σε περίπτωση 
   αδικαιολογήτων απουσιών µέλους ∆.Ε.Π., να προβεί στην περικοπή αποδοχών 
   µέχρι και τριών (3) µηνών και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι και έξι (6) 
   µηνών (Ν. 2083/92) ή και σε προσωρινή (εξάµηνη και πέραν) έως και 
   οριστική παύση του πειθαρχικώς διωχθέντος (Ν. 2530/23.10.1997, άρθρο 4, 
   παρ. 3).  
    
     4. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού έχουν αναλογικά εφαρµογή 
   οι διατάξεις του ισχύοντος υπαλληλικού κώδικα, που ορίζει (άρθρο 117) 
   ότι πειθαρχικός προϊστάµενος των υπαλλήλων των κεντρικών υπηρεσιών που 
   ανήκουν στην αρµοδιότητά τους είναι ο Πρύτανης Α.Ε.Ι. για όλο το 
   προσωπικό του Ιδρύµατος ... ο Πρόεδρος του Τµήµατος και ο ∆ιευθυντής 
   Τοµέα για το προσωπικό που υπάγεται σ' αυτούς. ∆ίδεται δε η δυνατότητα 
   (άρθρο 118 (2)) στους πειθαρχικώς προϊσταµένους να επιβάλλουν την ποινή 
   της επίπληξης ως και την ποινή του προστίµου. Ο Πρύτανης έως τα 2/3 των 
   µηνιαίων αποδοχών. Ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθυντής Τοµέα έως το 1/2 των 
   µηνιαίων αποδοχών.  
    
     5. Οι διοικητικοί προϊστάµενοι όλων των µονάδων του Ιδρύµατος 



   (Προϊστάµενοι Γ. ∆ιυθύνσεων, Τµηµάτων, Γραφείων, ∆ιευθυντές Τοµέων, 
   Πρόεδροι Τµηµάτων, κ.λπ.) διατηρούν καθηµερινά φύλλα ελέγχου παρουσίας 
   στα οποία οι εργαζόµενοι, σηµειώνουν ιδιοχείρως το ονοµατεπώνυµό τους, 
   την ώρα και υπογράφουν κατά την σειρά προσέλευσης και αποχώρησης από 
   την υπηρεσία. Για τα µέλη ∆.Ε.Π., τέως Ε.∆.Π., Ε.Ε.∆.Π. ισχύουν όσα 
   αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16 του παρόντος.  
    
     1.5. Αδειες Προσωπικού  
    
     α) Νοµοθετικό Πλαίσιο  
    
     Το πάσης φύσεως προσωπικού των Α.Ε.Ι. υπόκειται σύµφωνα µε το ισχύον 
   Νοµοθετικό Πλαίσιο στις παρακάτω ρυθµίσεις για τις νόµιµες άδειες: 
    
     i. Μόνιµοι Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, πλην Ι∆ΑΧ.  
    
     Σύµφωνα µε το Ν. 2683/99 άρθρο 48,  
    
     20 εργάσιµες ηµέρες για όσους έχουν συµπληρώσει δηµόσια πραγµατική 
   υπηρεσία ενός (1) έτους επαυξανόµενες κατά µία εργάσιµη ηµέρα για κάθε 
   έτος απασχόλησης και µέχρι την συµπλήρωση του ανωτάτου ορίου των 25 
   εργασίµων ηµερών.  
     
     ii. Υπάλληλοι Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου 
    
     Σύµφωνα µε το Ν.2556/97 άρθρο 22,  22 εργάσιµες ηµέρες και µετά την 
   συµπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας 25  εργάσιµες ηµέρες 
    
     β)Συγκέντρωση των αδειών στην περίοδο των θερινών διακοπών  
    
     Η εύρυθµη λειτουργία του Ιδρύµατος, στα πλαίσια της ισχύουσας 
   νοµοθεσίας και των ρυθµίσεων που προβλέπονται κατά το άρθρο 50 παρ. 4 
   του Ν. 1268/82 οδήγησε στις παρακάτω κανονιστικές ρυθµίσεις για το 
   Ε.Μ.Π.  
    
     i.Επιβάλλεται κατ'αρχάς η συγκέντρωση όλων των νόµιµων αδειών στο 
   διάστηµα των εκάστοτε οριζόµενων θερινών διακοπών. 
    
     ii.Η περιβάλλουσα των θερινών διακοπών για τα µέλη ∆.Ε.Π και λοιπού 
   ∆ιδακτικού Προσωπικού δεν µπορεί, υπό την διαµορφωµένη αυξηµένη 
   απασχόληση και τις πολλαπλές  υποχρεώσεις να είναι µεγαλύτερη από πέντε 
   εβοµάδες, οι οποίες προσδιορίζονται στο διάστηµα µεταξύ δεύτερου 
   δεκαπένθήµερου του Ιουλίου και τέλους Αυγούστου. 
    
    
     iii.Στο διάστηµα αυτό πρέπει να προγραµµατίζονται και οι νόµιµες 
   άδειες όλου του προσωπικού Ιδρύµατος, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
   νοµοθεσία. Κατά την έγκριση των σχετικών αιτήσεων των µελών που 
   εµπλέκονται στη λειτουργία των Εργαστηρίων /Σπουδαστηρίων, στην 
   εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων, διπλωµατικών εργασιών, διδακτορικών 
   διατριβών κ.ο.κ. που έχουν προγραµµατιστεί για την περίοδο των θερινών 
   διακοπών θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον Τοµέα ή το Τµήµα στο οποίο 
   ανήκουν η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των ανωτέρω δραστηριοτήτων, µε την 
   προϋπόθεση της έγγραφης τεκµηρίωσης των συγκεκριµένων εργασιών και των 
   αντίστοιχων αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό. 
    
     iv.∆εδόµενης της ουσιαστικής υπολειτουργίας των Α.Ε.Ι.  για ορισµένο 
   τµήµα των θερινών διακοπών επιβάλλεται η υποχρεωτική λήψη των νόµιµων 
   αδειών από όλο το προσωπικό του Ιδρύµατος για σαφές χρονικό διάστηµα, 
   το οποίο δειθνώς συνηθίζεται να είναι τέσσερις εβδοµάδες προς το τέλος 
   Ιουλίου έως και το  πρώτο εικοσαήµερο του Αυγούστου και ορίζεται  
   έγκαιρα από τη Σύγκλητο. Κατά το ίδιο διάστηµα διακόπτεται και η 
   λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Ιδρύµατος (Συγκλήτου, Πρυτανικού 



   Συµβουλίου, Γ.Σ. Τµήµάτων, Συγκλητικών Επιτροπών κ.λ.π.) µε εξαίρεση 
   την έκτακτη λειτουργία της Συγκλήτου για τις περιπτώσεις χi και χii του 
   εδαφ. β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν 2083/92. Κατά το διάστηµα 
   αυτό λειτουργούν κατ' εξαίρεση (µε προσωπικό το οποίο λαµβάνει το 
   ελάχιστο υποχρεωτικό διάστηµα των τριών εβδοµάδων αδείας) και µόνο: 
    
     1. Οι υπηρεσίες φύλαξης µε το αναγκαίο προσωπικό φύλαξης, διότι η 
   ιδιαιτερότητα της εργασίας του επιβάλλει διαφορετικό προγραµµατισµό, 
   ώστε και οι υπάλληλοι να ικανοποιηθούν και η ασφάλεια του Ιδρύµατος να 
   είναι συνεχής και σε ύψιστο βαθµό. 
    
     2.Το Τµήµα ∆ιεκ/σης και Αρχείου το οποίο λειτουργεί σε συγκεκριµένο 
   γραφείο µε έναν υπάλληλο στο Πρωτόκολλο και έναν στην παράδοση στους 
   ενδιαφερόµενους της αλληλογραφίας. 
    
     3.Ορισµένες υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το 
   προσωπικό που κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη συνέχεια των έργων 
   και µελετών της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης µε την προϋπόθεση 
   ότι υποβάλλεται µέχρι τέλους Ιουνίου από τη Γ.∆.Τ.Υ στην Πρυτανεία ο 
   ακριβής προγραµµατισµός των εργασιών που απαιτούν  την παρουσία 
   συγκεκριµένων προσώπων. 
    
     γ)Εγκαιρος προγραµµατισµός των αδειών 
    
     Για την εύρυθµη λειτουργία του Ιδρύµατος αλλά και την οργάνωση της 
   ζωής των εργαζοµένων σ'αυτό οι άδειες όλου του προσωπικού 
   προγραµµατίζονται έγκαιρα µε ευθύνη των Προιστάµενων των ∆ιευθύνσεων 
   κατά το µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους για το επόµενο ηµερολογιακό έτος στο 
   πλαίσιο της προηγούµενης παραγράφου β'. 
    
     Ειδικότερα ορίζονται τα εξής 
    
     i.Το µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους τα επί µέρους Τµήµατα των ∆ιευθύνσεων 
   των διαφόρων ∆ιοικητικών Μονάδων εκτιµώντας τις ανάγκες της υπηρεσίας 
   και λαµβάνοντας υπόψη τις επιθυµίες των υπαλλήλων, προβαίνουν στον 
   προγραµµατισµό όλων των υπηρεσιών τους στη Γενική ∆ιεύθυνση, η οποία 
   επιβλέπει και παρακολουθεί την εκτέλεσή του. Αντίγραφο αποστέλλεται στη 
   ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού για την ενηµέρωση της ∆ιοίκησης. 
    
     ii.Μετά τη λήξη της άδειας, το Τµήµα ενηµερώνει την προϊσταµένη 
   ∆ιευθύνση, η οποία ενηµερώνει τη Γενική ∆ιεύθυνση και τη ∆ιεύθυνση 
   ∆ιοικητικού για την ανάλογη µεταβολή. 
    
     iii.Οι ∆ιευθύνσεις τα αυτοτελή Τµήµατα και Γραφεία και οι εκτός Ο∆Υ 
   δραστηριότητες που δεν εντάσσονται διοικητικά σε Γενικές ∆ιευθύνσεις, 
   προβαίνουν κατά τον ίδιο χρόνο και διαδικασία στον προγραµµατισµό των 
   αδειών και υποβάλλουν σχετικό πίνακα στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού.Την ίδια 
   µε τις άλλες υπηρεσίες υποχρέωση έχουν κατά τη λήξη της άδειας. 
    
     iv.To χρονικό διάστηµα που το Ιδρυµα παραµένει κλειστό (βλ. 
   προηγούµενη παρ. β) υποχρεούνται όλοι οι υπάλληλοι να προγρµµατίζουν το 
   µεγαλύτερο µέρος της αδείας τους και οι προιστάµενοι των υπηρεσιών 
   υποχρεωτικά να το χορηγούν. Με τη έναρξη δηλαδή του ακαδηµαϊκού έτους 
   το σύνολο του προσωπικού πρέπει να έχει κάνει χρήση της αδείας του. 
    
     ν.Αποκλίσεις από τον προγραµµατισµό επιτρέπονται σε εξαιρετικές και 
   απόλυτα τεκµηριωµένες περιπτώσεις µετά από έγκριση του Πρυτανικού 
   Συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση οι Προϊστάµενοι των Υπηρεσιών οφείλουν να 
   µεριµνούν γαι τη χορήγηση όλης της άδειας µέχρι και τον µήνα Νοέµβριο. 
     
     Εαν απρόβλεπτες συνθήκες επέβαλαν τη µη χορήγηση ή τη µη χρήση 
   ολόκληρης της άδειας, το γεγονός αυτό πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς 
   και να προγραµµατίζεται η χορήγηση της υπόλοιπης µέχρι του τέλους του 



   ίδιου ηµερολογιακού έτους µε την ίδια διαδικασία µε την επιφύλαξη των 
   διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 49 του Ν. 2683/99 (εάν για οποιοδήποτε 
   λόγο δεν χοργηγηθεί η άδεια, χορηγείται υποχρεωτικά το επόµενο έτος). 
    
     νi. Οι Προϊστάµενοι φροντίζουν για την κατανοµή του προσωπικού που 
   απουσιάζει ανάλογα µε τις ανάγκες που αντιµετωπίζονται. Σε κάθε περίοδο 
   και σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος οφείλει να γνωρίζει ότι για να κάνει 
   χρήση της άδειας του θα πρέπει να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του 
   Προισταµένου του µετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται έγκαιρα. 
    
     νii.Κατ'εξαίρεση σε έκτακτες περιπτώσεις και για βραχύ χρονικό 
   διάστηµα µπορεί να εγκριθεί άδεια ενός µικρού από τη χορήγηση της, 
   χρονικού διαστήµατος. 
    
     νiii.Το καθεστώς των αδειών ασθενείας εφαρµόζεται σύµφωνα µε την 
   ισχύουσα νοµοθεσία. 
    
     1.6 Αξιολόγηση του προσωπικού 
    
     α)Η κείµενη νοµοθεσία προβλέπει ρητά τη συνεχή αξιολόγηση του 
   ∆ιοικητικού Πορσωπικού (∆.Π. του Ιδρύµατος, µέσω της σύνταξης ετήσιων 
   εκθέσεων αξιολόγησης οι οποίες λαµβάνονται υπόψη κατά κύριο λόγο για 
   την υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών. 
    
     β)Τα ουσιαστικά πρόσοντα του προσωπικού του Ιδρύµατος εν γένει 
   αξιολογούνται βάσει συστήµατος αξιολόγησης που ισχύει για κάθε ειδική 
   κατηγορία του προσωπικού. Το Ε.Μ.Π. µε τα αρµόδια όργανα φροντίζει  για 
   την πιστή εφαρµογή της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας. 
    
     1.7. ∆ιακίνηση εγγράφων 
    
     Για την αποτελεσµατική εσωτερική και εξωτερική έγγραφη επικοινωνία 
   των υπηρεσιών, µονάδων και µελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας και τη 
   χωρίς γραφειοκρατικές εµπλοκές προώθηση και επίλυση θεµάτων και 
   αιτηµάτων, οι διαδικασίες διακίνησης των εγγράφων κωδικοποιούνται ως 
   εξής: 
    
     α)Εισερχόµενα έγγραφα 
    
     1. Στην Κεντρική ∆ιοίκηση τηρείται το Γενικό Πρωτόκολλο στο οποίο 
   γίνεται η καταχώρηση όλων των εισερχόµενων και εξερχόµενων και 
   διαχειρίζονται απευθείας την αλληλογραφία του Τµήµατος. 
    
     3.Η πρωτοκόλληση κάθε ενυπόγραφου εγγράφου αποτελεί προϋπόθεση για 
   την παραπέρα εξέτασή του από τις υπηρεσίες. 
    
     4.Η ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος δεν έχει και δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε 
   ευθύνη για την τύχη εγγράφων που υποβάλλονται ή διακινούνται χωρίς να 
   έχουν πρωτοκολληθεί. 
    
     5.Τα εισερχόµενα έγγραφα σύµφωνα µε το θέµα που πραγµατεύονται, 
   χρεώνονται στις καθ'ύλην αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες. Η χρέωση 
   εγγράφων που αφορούν δραστηριότητες εκτός Ο.∆.Υ γίνεται σύµφωνα µε τα 
   όσα αναγραφονται στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 1 παρ. 3.3 του παρόντος. Την 
   ευθύνη του άµεσου χαρακτηρισµού των εισερχόµενων εγγράφων έχει ο 
   Προιστάµενος Γραµµατείας, µετά από εισήγηση του Προϊστάµενου του 
   Τµήµατος ∆ιεκ/σης και Αρχείου. Ο Προιστάµενος Γραµµατείας εντός 24 ωρών 
   από τη λήψη των εισερχόµενων ετοιµάζει για τις Πρυτανικές αρχές τον : 
   πίνακα εισερχόµενων ηµέρας " στον οποίο περιέχονται τα χαρακτηριστικά  
   και 
   το θέµα κάθε εισερχόµενου εγγράφου, µε πρόσθετες επισηµάνσεις ή 
   αντίγραφο, αν κρίνει ότι το θέµα είναι σοβαρό. Οι ευθύνες αυτές του 
   Προϊστάµενου Γραµµατείας σε περίπτωση κενής θέσης απουσίας ή κωλήµατος 



   µεταβιβάζονται κατά ιεραρχική σειρά µε απόφαση του Πρυτανικού 
   Συµβουλίου. 
    
     6.Κάθε νοµικής φύσεως εισερχόµενο έγγραφο (δικαστικές αποφάσεις 
   εξώδικα, δικόγραφα κ.λ.π) χρεώνεται στο ιδρυθέν µε το άρθρο 19, παρ. 26 
   του Ν. 2386/96 Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Ε.Μ.Π. και στην αρµόδια 
   ∆/νση η οποία ενεργεί σε συνεργασία µε το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου. 
    
     7.Τα προς νοµική γνωµάτευση έγγραφα των Τµηµάτων διαβιβάζονται στο 
   Γραφείο Νοµικού Συµβούλου µέσω των οικείων ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Η 
   οποιαδήποτε νοµική γνωµάτευση τίθεται υπόψη του Πρύτανη και γίνεται ή 
   όχι αποδεκτή. Η αποδοχή ή µη της γνωµάτευσης από τον Πρύτανη δεσµέυει 
   το κάθε Τµήµα-Υπηρεσία και γίνεται υποχρεωτική για το σύνολο του 
   Ιδρύµατος. 
    
     8.Για τη σύνταξη και έκδοση από το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου εγγράφων 
   που απευθύνονται σε υπηρεσίες εκτός Ιδρύµατος εφαρµόζονται οι 
   διαδικασίες των εξερχόµενων εγγράφων, που περιγράφονται παρακάτω και 
   ισχύουν για όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 
    
     9. Οι Προιστάµενοι των β υπηρεσιών ενηµερώνουν άµεσα την υπερκείµενη 
   ιεραρχία, τον Πρύτανη και τον αρµόδιο Αντιπρύτανη για κάθε µείζονος 
   σηµασίας η ειδικότερου ενδιαφέροντος εισερχόµενο έγγραφο. 
    
     β)Εξερχόµενα έγγραφα 
    
     1. Τα εξερχόµενα έγγαφα συντάσσονται σε ενιαίο για όλες τις υπηρεσίες 
   έντυπο (συν1) και υπογράφονται από τον Πρύτανη του Ιδρύµατος ή τα 
   εξουσιοδοτηµένα από τις κείµενες διατάξεις ή απ'αυτόν Μ.Ο.∆. 
    
     2.Οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών οφείλουν να προσυπογράφουν τα σχέδια 
   εγγράφων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του (Ν. 2683/99 άρθρο 25 
   παράγραφος 5) 
    
     3.Ολα τα εξερχόµενα έγγραφα πρωτοκολούνται στο Γενικό Πρωτόκολλο και 
   το Τµήµα ∆ιεκ/σης και Αρχείου αρχειοθετεί τα πρωτότυπα σχέδια των 
   εγγράφων αυτών. ∆εδοµένου ότι κατά το Νόµο ο Πρύτανης εκπροσωπεί το 
   Ιδρυµα δικαστικών και εξωδίκως κάθε σχετικό έγγραφο των Τµηµάτων 
   διακινείται µέσω της Κεντρικής ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος. Λόγω της 
   προαναφερθείσας στην παρ. 1.7 α 2 εξαίρεσης τα Μ.Ο.∆. και οι Γραµµατείς 
   των Τµηµάτων έχουν την ευθύνη της αποφυγής δέσµευσης του Ε.Μ.Π. ή 
   χάραξης πολιτικής επί θεµάτων αρµοδιότητας της Συγκλήτου, κατά την 
   άσκηση του δικαιώµατος της εξωτερικής αλληλογραφίας. 
    
     4.Οι υπηρεσίες επικοινωνωούν µεταξύ τους και µε υπηρεσιακά σηµειώµατα 
   (συν 2 ) χωρίς τη µεσολάβηση του Γενικού Πρωτοκόλλου. 
    
     5.Ολες οι υπηρεσίες οφείλουν να ενεργούν άµεσα για την αντιµετώπιση 
   και επίλυση των θεµάτων που ανήκουν στην αρµοδιότητά τους και να δίνουν 
   το γρηγορότερο δυνατό και έγκαιρα σαφείς απαντήσεις σε κάθε 
   ενδιαφερόµενο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
    
    
    
    
                 Π Α Ρ Α Λ Ε Ι Π Ε Τ Α Ι   Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
    
    
     2. Αποστολή και αρµοδιότητες των Υπηρεσιών της Κεντρικής ∆ιοίκησης 
    
    
     α)Η αξιόπιστη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύµατος, µε 
   παράλληλη αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των µελών του, επιβάλλουν µία 



   συγκροτηµένη πορεία ανάπτυξης βάσει αναλυτικού δεκαετούς προγράµµατος, 
   οι δράσεις του οποίου πρέπει να αξιοποιούν και τις δυνατότητες της 
   τεχνολογίας στις πάσης φύσεως υπηρεσίες και λειτουργίες του Ε.Μ.Π. 
    
     β)Η ενεργός συµµετοχή των Υπηρεσιών της Κ.∆. στη σύνταξη εφαρµογή και 
   ετήσια επικαιροποίηση του δεκαετούς προγράµµατος αποτελεί κύριο 
   παράγοντα της επιτυχίας του και αναβαθµίζει το ρόλο τους στην 
   αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύµατος. Η Κ.∆. έχει ως κύριο έργο να στηρίζει 
   επιτελικά, οργανωτικά και στην καθηµερινή πρακτική το πολυσύνθετο αυτό 
   εγχείρηµα. Για το σκοπό αυτό και στα πλαίσια του ισχύοντος Ο∆Υ του 
   Ε.Μ.Π. συνοψίζονται στη συνέχεια οι συγκεκριµένοι επιµέρους διαρκείς 
   στόχοι για τις δυο Γενικές ∆ιευθύνσεις του Ιδρύµατος. 
    
     3. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Στήριξης και Σπουδών 
    
     3.1. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού 
    
     α)Εγκαιρη και πλήρης κάλυψη του τύπου αλλά και της ουσίας των συνεχώς 
   αυξανόµενων διοικητικών υποθέσεων των οργάνων και των µελών του 
   Ιδρύµατος. 
    
     β)Εξασφάλιση της εύρυθµης και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών 
   επιστασίας και προστασίας των εγκαταστάσεων. 
    
     γ)Αναβάθµιση του νοµικού και επιχειρησιακού επιπέδου των Υπηρεσιών 
   της ∆ιεύθυνσης, µε χρήση και συνεχή προσαρµογή στις εξελίξεις της 
   µηχανογράφησης και της ηλεκτρονικής πληροφόρησης. 
    
     3.2.∆ιεύθυνση Σπουδών 
    
     α)Ουσιαστική παρακολούθηση και ενίσχυση των λειτουργιών της 
   παρεχόµενης Προπτυχιακής και Μεταπτυχιακής  Εκπαίδευσης , µε τη 
   συνεργασία της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής. 
    
     β)Συντονισµός σε κρίσιµα θέµατα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οπως 
   βέλτιστη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας κατά τις προδιαγραφές των παρ. 
   2.7 και 2.8 του άρθρου 6 του παρόντος, εφαρµογή και αξιοποίηση της 
   κριτικής των φοιτητών για διδάσκοντες και µαθήµατα. 
    
     γ)∆ιοικητική στήριξη των Σ.Ε. Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών 
   και της Συγκλήτου σε θέµατα Σπουδών, µε παράλληλη προώθηση της 
   υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων. 
    
     3.3. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
    
     α)Εγκαιρη πλήρης και µε σύχρονα µέσα κάλυψη των οικονοµικών 
   απαιτήσεων, υποχρεώσεων και συνναλαγών των οργάνων και µελών της 
   Πολυτεχνιακής Κοινότητας ως προς το οικονοµικό σκέλος των σχέσεών τους 
   µε το Ιδρυµα. 
    
     β)Χρηστή, αποτελεσµατική και έγκαιρη διαχείριση των οικονοµικών 
   συναλλαγών του Ιδρύµατος ή των µελών του µε τρίτους. 
    
     γ)Σαφής, σύννοµη και ορθολογική κατάρτιση και έγκαιρη κατάθεση των 
   Προϋπολογισµών, Ισολογισµών   και Απολογισµών του Ιδρύµατος.       
    
    
     3.4 ∆ιεύθυνση Πληροφορικής 
    
     α)Μηχανογραφική αναβάθµιση της λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών της 
   Κεντρικής ∆ιοίκησης 
    
     β)Μεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονης επιχειρησιακής τεχνολογίας στις 



   κρίσιµες λειτουργίες των Οικονοµικών Υπηρεσιών και στην οργάνωση και 
   παρακολούθηση των σπουδών και της έρευνας. 
    
     γ)Προσαρµογή ή και παραγωγή νέων συστηµάτων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης 
   των οργάνων ή µελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας. 
    
     3.5.∆ιεύθυνση Μέριµνας 
    
     α)Αναβάθµιση όλων των υπηρεσιών για τη µέριµνα του φοιτητή, µε 
   ιδιαίτερη έµφαση στην υγεία, τη σίτιση, τη στέγαση και τις υποτροφίες. 
    
     β)Μεγιστοποίηση της εισροής και απόδοσης των πόρων για τη φοιτητική 
   µέριµνα κυρίως όσον αφορά τα έσοδα από χορηγίες κυλικεία και άλλες 
   παρεµφερείς πηγές. 
    
     γ)Ανάδειξη και ανάπτυξη των σχετικών µε τις καλές τέχνες, τη µουσική 
   και τη φυσική αγωγή δεξιοτήτων των φοιτητών, µε αναβάθµιση της 
   αναγκαίας υποδοµής και οργάνωση του κατάλληλου περιβάλλοντος. 
    
     4.Η Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
    
     4.1.∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
    
     α)Αναβάθµιση του αναπτυξιακού και συντονιστικού ρόλου των τεχνικών 
   µελετών και ειδικότερα: 
    
     i.Ανασύνταξη της χωροθέτησης όλων των χρηστών στο σύνολο των χωρών 
   του Ιδρύµατος, βάσει ενός ρεαλιστικού δεκαετούς αναπτυξιακού 
   προγράµµατος, κυλιόµενου ανά έτος, µε την αντίστοιχη επικαιροποίηση. 
    
     ii.Εγκαιρη σύνταξη µελετών των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και των 
   λειτουργικών αναβαθµίσεων των υπαρχουσών, εν όψει και των χρονικών και 
   οικονοµικών δεσµεύσεων από τις διάφορες χρηµατοδοτήσεις και σε 
   συνεργασία µε τις αποκεντρωµένες στα Τµήµατα Πολυδύναµες οµάδες 
   τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης των χρηστών (Τµηµάτων του 
   Ιδρύµατος και Κεντρικής ∆ιοίκησης). 
    
     iii.Παρακολούθηση και ευθύνη της έγκαιρης σύνταξης και του 
   συντονισµού των µελετών που εκπονούνται στα πλαίσια των αποκεντρωµένων 
   στα Τµήµατα Πολυδύναµων οµάδων, λαµβανόµενης υπόψη και της ροής του 
   ετήσιου προπολογισµού για τη χρηµατοδότησή τους. 
    
     β)Αναβάθµιση της ποιότητας των κατασκευών και της έγκαιρης  
   οικονοµικής εκτέλεσης τους. Ειδικότερα: 
    
     i.Σύγχρονη επίβλεψη των κατασκευών µε ηλεκτρονική επιχειρησιακή 
   παρακολούθηση   των συνιστώσων κάθε έργου και έγκαιρες παρεµβάσεις στην 
   εξέλιξή του. 
    
     ii.Οργάνωση πλήρους ελέγχου της ποιότητας των κατασκευών µε 
   προληπτικές και δερµατοληπτικές παρεµβάσεις καθ'όλη τη διάρκεια του 
   έργου. 
    
     iii.Παρακολούθηση και συντονισµός των έργων που εκπονούνται 
   αποκεντρωµένα στα Τµήµατα µε δειγµατοληπτικούς ελέγχους ποιότητας και 
   συµβατότητας µε τη ροή του ετήσιου προϋπολογισµού για τη χρηµατοδότητσή 
   τους. 
    
     4.2.∆ιεύθυνση Συντήρησης των Εγκαταστάσεων 
    
     α)Οργανωτική και ποιοτική αναβάθµιση της συντήρησης των 
   εγκαταστάσεων και ειδικότερα: 
    



     i.∆ιαρκής τεχνικοοικονοµική βελτιστοποίηση των έργων συντήρησης 
   τρέχουσας φύσεως, µε έµφαση στους χώρους διδασκαλίας και έρευνας και 
   την πυρασφάλεια. 
    
    ii. Εκπόνηση και υλοποίηση στα πλαίσια των σηµαντικών χρηµατοδοτήσεων 
   (π.χ. ΚΠΣ) δεκαετούς προγράµµατος συντήρησης, µε κύριες συνιστώσεις τη 
   λειτουργική αναβάθµιση των χώρων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη 
   δραστική µείωση του ετήσιου κόστους συντήρησης. 
    
     iii.Παρακολούθηση και ευθύνη της έγκαιρης και του συντονισµού των 
   έργων συντήρησης που εκπονούνται αποκεντρωµένα στα Τµήµατα, 
   λαµβανόµενης υπόψη και της ροής του ετήσιου πορπολογισµού για τη 
   χρηµατοδότησή τους.  
    
    
     β)∆ραστική ποιοτική και λειτουργική βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου 
   µε έµφαση στην οργανωµένη σειρά χρήσεων αναψυχής και στην ολοκληρωµένη 
   και συνολική ανάπτυξη των χώρων πρασίνου. 
    
     5.∆ηµόσιες σχέσεις και κανόνες εθιµοτυπίας 
    
     5.1.Η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 
    
     α)Η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων υπάγεται άµεσα στον 
   Πρύτανη. 
    
     β)Ως κύριους στόχους έχει την οργάνωση των συνεργασιών και την 
   προβολή του Ιδρύµατος στο εσωτερικό και το εξωτερικό µέσω συµµετοχής 
   του επιστηµονικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού και των 
   φοιτητών σε επιστηµονικές εκδηλώσεις και διεθνείς οργανισµούς, τις 
   ανταλλαγές φοιτητών κλ. 
    
     γ)Ειδικότερα οι διαπανεπιστηµιακές σχέσεις καλύπτονται από το ειδικό 
   Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ η υποδοχή αλλοδαπών 
   φιλοξενούµενων φοιτητών από το ειδικό Τµήµα Ανταλλαγής Φοιτητών. 
    
     5.2.Εκδηλώσεις, εορτές, τελετές 
    
     α)Ο προγραµµατισµός, η οργάνωση και η πραγµατοποίηση εορτών τελετών 
   και άλλων εκδηλώσεων ανήκουν στην αρµοδιότητα του Τµήµατος ∆ηµοσίων 
   Σχέσεων, της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων, µε συναρµόδιους 
   φορείς ή πρόσωπα, τους εκάστοτε επισπεύδοντες τις εκδηλώσεις. 
    
     β)Η υλοποίηση των πάσης φύσεων εκδηλώσεων προϋποθέτει την έγκριση του 
   Πρύτανη. Εφόσον προκύπτει η ανάγκη κάλυψης δαπανών της εκδήλωσης από το 
   Ιδρυµα, απαιτείται η έγκριση του Πρυτανικού Συµβουλίου. 
    
     γ)Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις για τον εορτασµό της επετείου της 17 
   Νοέµβρη 1973, τιµούν ένα κορυφαίο ιστορικό γεγονός της νεότερης 
   ιστορίας µας, ταυτισµένο µε το "Πολυτεχνείο" και τους χώρους του, στο 
   Συγκρότηµα Πατησίων. Για το λόγο αυτό, η κατά το δυνατό πληρέστερη 
   οργάνωνσή τους και η λήψη των απαραίτητων µέτρων για την ανάδειξη της 
   εθνικής σηµασίας και την προστασία της µνήµης της επετείου αλλά και των 
   µελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας, των επισκεπτών και των χωρών και 
   εγκαταστάσεων του Ιδρύµατος από ηθικές και υλικές ζηµίες ή και πράξεις 
   βίας αποτελούν µείζον µέληµα της ∆ιοίκησης, των Υπηρεσιών και όλων των 
   µελών του Ε.Μ.Π. Η Σύγκλητος αποφασίζει έγκαιρα και εποπτεύει 
   αποτελεσµατικά, υπό την αιγίδα των Πρυτανικών Αρχών, την όλη οργάνωση 
   και λειτουργία του Ιδρύµατος και των οργάνων του κατά τη διάρκεια του 
   εορτασµού, λαµβάνοντας υπόψη και τις αποφάσεις και τα µέτρα που 
   λήφθηκαν κατά την τελευταία τριετία. (1997-98-99) 
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                                  ΑΡΡΘΟ 11 
    
    
            ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΩΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
                ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
    
     1. Γενική αρχή στήριξης της νοµοθετηµένης αποστολής των Τµηµάτων 
    
     Η ουσιαστική στήριξη της νοµοθετηµένης αποστολής των βασικών 
   λειτουργικών ακαδηµαϊκών µονάδων, των Τµηµάτων (Ν.1268/82) µέσω της 
   ενίσχυσης της διοικητικής και οικονοµικής τους αυτοτέλειας, εντάσσεται 
   στα πλαίσια των υποχρεώσεων των κεντρικών  οργάνων διοίκησης του Ε.Μ.Π. 
   για το προγραµµατισµό και τη χάραξη στρατηγικής  πορείας και αποτελεί 
   την  λειτουργική - οργανωτική στρατηγική επιλογή του Ιδρύµατος. 
    
     Η γενική αυτή αρχή γίνεται συγκεκριµένη στο παρόν άρθρο του 
   Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας µέσω του οργανωτικού σχήµατος 
   κατανοµής του  διοικητικού προσωπικού, της ανάθεσης καθηκόντων και του 
   καθορισµού κάθε άλλης σχετικής µε τις αρµοδιότητες και ευθύνες 
   λεπτοµέρειας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ο∆Υ του Ε.Μ.Π. και της 
   παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος. 
    
     2. Η  οργανωτική και λειτουργική ενίσχυση των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
   και Τµηµάτων 
    
     Η οργάνωση εργασίας και η συνακόλουθη  γενική ανάθεση καθηκόντων για 
   την αναβάθµιση της διοικητικής λειτουργίας των Τµηµάτων ορίζονται ως 
   εξής:  
    
     2.1. Οργάνωση εργασίας και γενικά καθήκοντα 
    
     α)Κεντρική υποστήριξη του Τµήµατος του Πρόεδρου, της Γ.Σ. και του 
   ∆.Σ. και εποπτεία της όλης διοίκησης Τµήµατος. 
    
     β)∆ιακεκριµένη στήριξη  των: 
    
     i.Προπτυχιακών Σπουδών 
    
     ii.Μεταπτυχιακών Σπουδών 
    
     ii. Προγραµµατισµού και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
    
     iv. Λειτουργίας και Ανάπτυξη του Τµήµατος 
    
     2.2. Ενίσχυση του ∆ιοικητικού Προσωπικού των Τµηµάτων          
    
    
     α)Ο προγραµµατισµός και η στρατηγική αποκέντρωσης του Ιδρύµατος έχουν 
   ως κύριο µέτρο την ενίσχυση των διοικητικών υπηρεσιών των Τµηµάτων, 
   µέσω της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού, µε το κατάλληλο µόνιµο προσωπικό, 
   νεοδιοριζόµενο ή εκ µετατάξεως ή αποστάσεως. 
    
     β)Παράλληλα µπορεί να ενισχύεται η λειτουργία των Γραµµατειών των 
   Τµηµάτων του Ιδρύµατος µε την διάθεση, από τους επιστηµονικούς 



   υπευθύνους των εκτελούµενων στο αντίστοιχα Τµήµα σχετικών µε τις 
   σπουδές και τη διαχείριση τους ερευνητικών έργων, συγκεκριµένων ατόµων, 
   τα οποία καλύπτουν τα αντίστοιχα αντικείµενα προπτυχιακών και 
   µεταπτυχιακών   σπουδών πρακτικής άσκησης, οικονοµικής υποστήριξης 
   κ.λ.π. 
    
     γ)Ο προσδιορισµός του αριθµού των ατόµων και η κατανοµή τους στα 
   αντίστοιχα αντικείµενα ανατίθεται στις αντίστοιχες επιτροπές 
   προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών κάθε Τµήµατος, µε αντίστοιχη 
   ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού. 
    
     3. Καθήκοντα και ευθύνες 
    
     Ο καθορισµός των σχετικών µε τα καθήκοντα και τις ευθύνες του 
   διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στα Τµήµατα λεπτοµερειών, στα 
   πλαίσια του ισχύοντος Ο∆Υ, συνοψίζεται ως εξής: 
    
     3.1. Η κεντρική υποστήριξη της Γραµµατείας του Τµήµατος. 
    
     α)Η Οµάδα εργασίας στελεχώνεται από το κατάλληλο ∆ιοικητικό Προσωπικό 
   (∆.Π.) στο οποίο παρίσταται ο Γραµµατέας του Τµήµατος. 
    
     β)Εχει την ευθύνη υποστήριξης της Γ.Σ. του ∆.Σ. του Τµήµατος και του 
   Προέδρου στα διοικητικά τους καθήκοντα. 
       
     γ)Φροντίζει για τις συνεδριάσεις των Οργάνων του Τµήµατος και τηρεί 
   τα Πρακτικά, το Αρχείο και το Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας του Τµήµατος. 
    
     ε)Εποπτεύει την καλή λειτουργία των οµάδων εργασίας που στηρίζουν τις 
   Προπτυχιακές Σπουδές, Μεταπτυχιακές Σπουδές και τον Προγραµµατισµό και 
   την Οικονοµική ∆ιαχείριση. 
    
     στ)Συνεργάζεται µε την Πολυδύναµη Οµάδα Στήριξης της Λειτουργίας και 
   Ανάπτυξης του Τµήµατος. 
    
     3.2. Η στήριξη των Προπτυχιακών Σπουδών 
    
     α)Η οµάδα εργασίας στελεχώνεται από το κατάλληλο ∆.Π. και φροντίζει 
   για όλα τα ζητήµατα των προπτυχιακών σπουδών που παρέχονται από το 
   Τµήµα   (βλ. παρ. 1.4. του άρθρου 6 του παρόντος) από της εγγραφής 
   µέχρι της αποφοιτήσεως των Φοιτητών του. 
    
    
     β)Επιδιώκει σε συνεργασία µε το λοιπό Προσωπικό την εξασφάλιση των 
   αναγκαίων µέσων για τη βελτίωση των σπουδών. 
    
     3.3.Η στήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών 
    
    
     α) Η Οµάδα εργασίας των Μ.Σ. στελεχώνεται από το κατάλληλο ∆.Π. και 
   φροντίζει για όλα τα ζητήµατα των Μεταπτυχιακών Σπουδών που παρέχονται 
   από το Τµήµα (βλ. παρ. 1.3. του άρθρου 7 του παρόντος), τόσο σε επίπεδο 
   σπουδών Υποψηφίων ∆ιδακτόρων (Υ.∆.) (από της εγγραφής τους µέχρι της 
   αναγόρευσης των Υ.∆.) όσο και σε επίπεδο διατµηµατικών µεταπτυχιακών 
   σπουδών, τα οποία οδηγούν σε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) 
    
     β)Ειδικότερα, στα ∆ιατµηµατικά Π.Μ.Σ. για τα οποία το αντίστοιχο 
   Τµήµα είναι συντονίζον, η Οµάδα εργασίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει 
   την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της Ε.∆.Ε. καθώς και των 
   αντίστοιχων µεταπτυχιακών φοιτητών από της εγγραφής τους µέχρι της 
   απονοµής του Μ.∆.Ε. (βλ. παρ. 1.2 και 3 του άρθρου 7 του παρόντος.) 
    
     γ)Επιδιώκει σε συνεργασία µε το λοιπό προσωπικό την εξασφάλιση των 



   αναγκαίων µέσων για τη βελτίωση των σπουδών. 
    
     3.4. Η στήριξη του Προγραµµατισµού & της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
    
     α) Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης ουσιαστικών οικονοµικών αρµοδιοτήτων 
   στα Τµήµατα, οργανώνεται και λειτουργεί Οµάδα Προγραµµατισµού και 
   Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, η οποία καταρτίζει και παρακολουθεί την 
   εκτέλεση του Προυπολογισµού ο οποίος αποκεντρώνεται στο Τµήµα και 
   χειρίζεται όλα τα οικονοµικά θέµατα για τη λειτουργία του Τµήµατος. 
   Αναλυτικότερα, η οµάδα αυτή. 
    
     i.Παρακολουθεί την εκτέλεση του Αποκεντρωµένου Προϋπολογισµού του 
   Τµήµατος στα πλαίσια του Ενιαίου Γενικού Προϋπολογισµού του Ιδρύµατος 
   και εισηγείται µέσω της Γραµµατείας τροποποιήσεις στην κεντρική 
   ∆ιοίκηση σύµφωνα µε τις  αποφάσεις του Τµήµατος. 
    
     ii.Αναλαµβάνει µέσω της Γραµµατείας, την ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης των 
   Οικονοµικών Υπηρεσιών Ε.Μ.Π. και της Γραµµατείας Ειδικού Λογαριασµού 
   για τις προγραµµατισµένες ή έκτακτες ανάγκες του Τµήµατος. 
    
     iii.Αναλαµβάνει την ενηµέρωση του Τµήµατος για τα διαθέσιµα των 
   Λογαριασµών ∆ιαχείρισης του Ιδρύµατος και για τις δυνατότητες που 
   παρέχονται κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού του Τµήµατος. 
    
     iv.Συντονίζει διαδικασίες απογραφής και διαχείρισης υλικού. 
    
     β)Η Οµάδα αυτή κατά την κατανοµή του προσωπικού στα Τµήµατα 
   στελεχώνεται µε προσωπικό κατάλληλο προσόντων. 
    
     3.5. Η στήριξη της Λειτουργίας & Ανάπτυξης 
    
     Η Οµάδα στήριξης της Λειτουργίας και Ανάπτυξης του Τµήµατος έχει όλα 
   τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες όπως αναλύονται στο επόµενο άρθρο 12 
   του παρόντος. Τα στελέχη αυτής της Πολυδύναµης Οµάδας Στήριξης έχουν 
   µόνιµη εγκατάσταση και πλήρες ωράριο στο χώρο που διαθέτει το ∆.Σ. του 
   Τµήµατος που εξυπηρετείται και συγκαλούνται σε ολοµέλεια, σε 
   εβδοµαδιαία βάση, παρουσία και του Προέδρου του Τµήµατος, ο οποίος και 
   προεδρεύει. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
    
    
                                    ΑΡΘΡΟ 12 
    
   Η ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 
                        
                           ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
    
     1.Αρχές κάλυψης των άµεσων λειτουργικών και αναπτυξιακών αναγκών των 
   Τµηµάτων 
    
     α)Η ικανοποίηση του επίµονου αιτήµατος των Τµηµάτων για καλύτερη και 
   ταχύτερη λειτουργική και τεχνική εξυπηρέτηση έχει ως προϋπόθεση την 
   οργάνωση και λειτουργία µίας απαραίτητης για τα Τµήµατα "Πολυδύναµης"(Π) 
   λειτουργικής (επιστασία, φύλαξη) και τεχνικής (κατασκευή και συντήρηση) 
   υποστήριξης. Εφαρµόζοντας τις επιτυχηµένες και στην πράξη σύγχρονες 



   θεωρίες περί διοίκησης διεσπαρµένων και πολύπλοκων συστηµάτων µε 
   πολλούς βαθµούς ελευθερίας, σύµφωνα µε τις οποίες "Οι οριζόντιες δοµές 
   διοίκησης και συνεργασίας είναι από τη φύση του αποκεντρωµένες και 
   εξυπηρετούν ιδιαίτερα µία ουσιαστικά συµµετοχική δηµοκρατική κοινωνία 
   το Ε.Μ.Π. οργανώνεει και λειτουργεί σε κάθε ένα από τα Τµήµατα του και 
   στην Κεντρική ∆ιοίκηση αποκεντρωµένες πολυδύναµες οµάδες υποστήριξης 
   των λειτουργιών και της ανάπτυξής του. 
    
     β)Η επί καθηµερινής βάσεως συνεργασία των µελών κάθε τέτοιας οµάδας 
   εργασίας µε τα µέλη των Τµηµάτων, για την άµεση επίλυση των διαφόρων 
   προβληµάτων του χώρου ευθύνης, υλοποιεί τη στρατηγική επιλογή της 
   αναβάθµισης της ποιότητας ζωής , της βέλτιστης διαχείρισης των 
   οικονοµικών πόρων και της αποφασιστικής ενίσχυσης της αποστολής και του 
   ρόλου µιας διοίκησης αποκεντρωµένης στα Τµήµατα και τους Τοµείς. 
    
     Παράλληλα δηµιουργείται ουσιαστικός δεσµός µεταξύ των µελών του 
   Τµήµατος και των µελών της Πολυδύναµης στήριξης. Οι χρήστες των 
   εγκαταστάσεων και των χωρών έχοντας άµεση γνώση των τεχνικών και 
   λειτουργικών προβληµάτων τους, ασκούν το δικαίωµα της από κοινού 
   φροντίδας για την επίλυσή τους, µαζί µε τους καθ'ύλην αρµόδιους 
   υπάλληλους του Ιδρύµατος. 
    
     2. Γενικό αντικείµενο της Πολυδύναµης (Π.) 
    
     α)Κάθε µία Πολυδύναµη (Π) εξυπηρετεί ένα σύνθετο τεχνικό και 
   λειτουργικό σύνολο εντοπισµένου και προσδιορισµένου χώρου ευθύνης ο 
   οποίος ταυτίζεται  µε τους πάσης φύσεως χώρους και τις εγκαταστάσεις 
   που υπάγονται στην ακαδηµαική κυριότητα και ευθύνη ενός Τµήµατος (για 
   τις εννέα Π.) της Κεντρικής ∆ιοίκησης (για τη δέκατη Π.).Τα µέλη της Π. 
   αποτελούνται από υπαλλήλους των Γ.∆.Τ.Υ. και Γ.∆.∆.Σ.& Σ. 
    
     β)Το γενικό αντικείµενο κάθε µία Π. είναι: 
    
     1.Η µελέτη επέκτασης βελτίωσης ή και συµπλήρωσης του χώρου ευθύνης 
   της, βάσει αιτηµάτων των χρηστών ή πρόβλεψης των στελεχών της Π. 
    
     ii. Η επίβλεψη της κατασκευής ή, εάν το επιβάλλουν οι συνθήκες, και η 
   µελέτη ενός νέου χώρου, που θα ενταχθεί στο ίδιο εντοπισµένο σύνολο. 
    
     iii.Η τρέχουσα τεχνική συντήρηση και διατήρηση της καλής λειτουργίας 
   όλων των εγκαταστάσεων του χώρου ευθύνης, στο πλαίσιο και του άρθρου 11 
   του Ο∆Υ του Ε.Μ.Π. για ορισµό συντηρητή για κάθε κτήριο σύµφωνα µε 
   αναλυτικούς πίνακες και οδηγίες που εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και 
   περιγράφονται κατά την παράγραφο 3 του άρθρο 1 του παρόντος. 
    
      
     iv.O προγραµµατισµός και η έγκαιρη εκτέλεση ή επίβλεψη όλων των 
   απαραίτητων περιοδικών συντηρήσεων του χώρου εύθυνης, σύµφωνα µε τους 
   προαναφερθέντες αναλυτικούς πίνακες. 
    
    
     ν. Η τακτική εποπτεία και φύλαξη του χώρου και των εγκαταστάσεων του 
   µε πλήρη υποστήριξη των συνηθισµένων εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
   δραστηριοτήτων (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια - 
   σπουδαστήρια) 
    
     νi.H τακτική περιοδική (π.χ. προ και µετά τις ώρες λειτουργίας) 
   εποπτείας και φύλαξη του χώρου και των εγκαταστάσεών του. 
    
     vii.Η έκτακτη και κατά περίπτωση (ειδικές εκδηλώσεις τελετές 
   κλπ.) εποπτεία και φύλαξη του χώρου και των εγκαταστάσεων. 
    
     viii. H µέριµνα καθαρότητας τους χώρου ευθύνης (µελέτη, επιβλέψη 



   εργολαβιών καθαριότητας). 
    
     3.Τυπική σύνθεση της Π. Αρµοδιότητες και ευθύνες µελών. 
    
     α)  Η Π. περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού, µε τα 
   αντίστοιχα γενικά αντικείµενα: 
    
     Στελέχη (α) Εναν τουλάχιστον ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό από τη Γ.∆.Τ.Υ 
   για τα αντικείµενα i, ii,iii και iν της προηγούµενης παραγράφου.     
    
     Στελέχη (β) Εναν τουλάχιστον Τεχνικό Υπάλληλο, διπλωµατούχο Μηχανικό 
   ή Τεχνολογικής ή ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, από τη Γ.∆.Τ.Υ ή και από 
   τη διοικητική δοµή του χώρου ευθύνης για τα αντικείµενα i, ii, iii και 
   iv της προηγούµενης  παραγράφου. 
    
     Στελέχη (γ) Εναν τουλάχιστον εργατοτεχνίτη από τη Γ.∆.Τ.Υ ή και 
   υπάλληλο αναλόγων προσόντων από τη διοικητική δοµή του χώρου ευθύνης 
   για τα αντικείµενα iii, iν της προηγούµενης παραγράφου. 
    
     Στελέχη (δ) Εναν τουλάχιστο Τεχνικό Υπάλληλο Τεχνολογικής ή 
   ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, από την διοικητική δοµή του χώρου ευθύνης, 
   για τη γραµµατειακή υποστήριξη του συνόλου των αντικειµένων της 
   προηγούµενης παραγράφου. 
    
     Στελέχη (ε) ∆ύο τουλάχιστον υπαλλήλους από τα Τµήµατα Επιστασίας και 
   Προστασίας των Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού, για τις 
   δράσεις ν, νι, νιι και νιιι της προηγούµενης παραγράφου. 
    
     Στελέχη (στ) Ενα υψηλόβαθµο στέλεχος ειδικότητας ∆ιπλωµατούχου 
   Μηχανικού, από τη διοικητική δοµή του χώρου ευθύνης, κατά προτίµηση 
   µέλος ∆.Ε.Π. για την εκπροσώπηση των διοικητικών αρχών του χώρου 
   ευθύνης της Π. 
    
     Στελέχη (ζ) Υψηλόβαθµα στελέχη από άλλες διοικητικές δοµές (άλλα 
   Τµήµατα ή Κεντρική ∆ιοίκηση)  για την εκπροσώπηση  τους στην Π. στο 
   βαθµό που αυτές εξυπηρετούνται από τον υπόψη χώρο ευθύνης. 
    
     β) Ειδικότερα, οι αρµοδιότητες και ευθύνες των µελών της Π. 
   εξειδικεύονται και στα εξής: 
    
    
     i. Υπεύθυνος της Π. ορίζεται ένα στέλεχος της κατηγορίας (α). Στις 
   δραστηριότητες Ανάπτυξης - Συντήρησης κατανέµονται τα λοιπά µέλη της 
   κατηγορίας (α) καθώς και τα µέλη των κατηγοριών (β) και (γ). Στις 
   δραστηριότητες Εποπτείας - Φύλαξης κατανέµονται τα µέλη της κατηγορίας 
   (ε). Στη δραστηριότητα της Γραµµατειακής υποστήριξης κατανέµονται τα 
   µέλη της κατηγορίας (δ). 
    
     ii.Το στέλεχος (στ) είναι εκπρόσωπος του Προέδρου του Τµήµατος για 
   τις Π. των Τµηµάτων ή των Πρυτανικών αρχών για την Π.10 της Κεντρικής 
   ∆ιοίκησης. Είναι εποµένως ο φορέας των απόψεων και θέσεων των χρηστών 
   του χώρου ευθύνης προς  την Π. συµµετέχει στην κατάρτιση του 
   προγραµµατισµού και είναι συνυπεύθυνος για την οικονοµική διαχείριση 
   της Μονάδας. Σε περίπτωση που κενούνται χώροι από µέλη του Τµήµατος, 
   συντάσσεται µε ευθύνη του στελέχους (στ) σχετικό πρωτόκολλο από τους 
   απερχόµενους  χρήστες, παρουσία και του Αντιπροέδρου της Σ.Ε.-Π.Ε. στον 
   οποίο και παραδίδονται τα κλειδιά Η.Π. ενηµερώνεται για κάθε περίπτωση 
   εκκένωσης ή αλλαγής χρήσης από το στέλεχος (στ) και διατυπώνει 
   προτάσεις για την επαναχρησιµοποίηση των χώρων. 
    
     iii. Τα στελέχη  (ζ) που προέρχονται από  άλλες διοικητικές δοµές 
   διασφαλίζουν τη λειτουργία του µέρους του χώρου ευθύνης που 
   χρησιµοποιούν οι διοικητικές δοµές προέλευσής του. 



    
     iν.Ο υπεύθυνπς (α) της Π. έχει τη συνολική ευθύνη για την καλή 
   λειτουργία, την τήρηση του Κανονισµού Λειτουργίας και του εγκεκριµένου 
   Προγράµµατος ∆ράσης, την εκπροσώπηση της Π. την κατάρτιση προτάσεων 
   βελτίωσης των λειτουργικών ζητηµάτων του χώρου ευθύνης και της 
   αποδοτικότητας της Π. Τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων των Οργάνων 
   στα οποία µετέχει η Π και το αρχείο της τρέχουσας αλληλογραφίας. Επίσης 
   έχει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης του έργου της Π. όπως αυτό 
   καθορίζεται στο Πρόγραµµα ∆ράσης  και στον παρόντα Κανονισµό 
   Λειτουργίας. Καταρτίζει τα προγράµµατα εφαρµογής των τεχνικών 
   δραστηριοτήτων της Π. συντονίζει όλα τα µέλη της µε καθηµερινή 
   προσωπική συνεργασία τα συγκαλεί σε συνεδρίαση µία φορά την εβδοµάδα σε 
   τακτή µέρα και ώρα και εκτάκτως όταν τα προβλήµατα και οι καταστάσεις 
   το απαιτούν, σε στενή συνεργασία µε τα στελέχη (στ) και (ζ). 
   Παρακολουθεί την υλοποίηση και προτείνει µεθόδους για την 
   αποτελσµατικότερη εξυπηρέτηση των προγραµµάτων αυτών. Εχει την ευθύνη 
   οργάνωσης και λειτουργίας του προσωπικού της Π. και κατανέµει τις 
   επιµέρους δραστηριότητες σ'αυτό. Ενδεχόµενη διαφωνία µεταξύ των 
   υπευθύνων (α) και των στελεχών (στ) ή (ζ) επιλύεται κατά σειρά από τον 
   Πρόεδρο του Τµήµατος το Συντονιστικό Οργανο (βλ. επόµενη παρ. 4δ) των 
   Π. συγκαλούµενο εκτάκτως µε περιορισµένη σύνθεση (χωρίς τους Προέδρους 
   και τα στελέχη των άλλων Π.) ή τελικά από το Π.Σ. 
    
     γ)Τα στελέχη (α) (β) (γ) Ανάπτυξης - Συντήρησης υλοποιούν όλα τα 
   αντικείµενα της Π. στα θέµατα ανάπτυξης και συντήρησης του χώρου 
   ευθύνης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπευθύνου (α). 
    
     νi.Το προσωπικό (ε) Εποπτείας - Φύλαξης διεκπεραιώνει όλες τις 
   δραστηριότητες της Π. στα θέµατα εποπτείας και φύλαξης του χώρου 
   ευθύνης σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπευθύνου (α). 
    
     νii.Το προσωπικό της Γραµµατειακής Υποστήριξης (δ) παρέχει, σύµφωνα 
   µε τις οδηγίες του Υπεύθυνου  (α) της Π. όλη τη διοικητική - 
   γραµµατειακή υποστήριξη που απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία της 
   Π.  Ειδικότερα τηρεί τα πρακτικά των εβδοµαδιαίων συνεδριάσεων της Π. 
   συνοψίζει τα συµπεράσµατα και τα διανέµει έγκαιρα στα µέλη της ώστε 
   να χρησιµοποιηθούν στην επόµενη εβδοµαδιαία συνάντηση διεκπεραιώνει την  
   τρέχουσα αλληλογραφία οργανώνει και τηρεί αρχείο κλπ. 
    
     νiii. Το προσωπικό των κατηγοριών (α) (β) (γ) (δ) και (ε) οφείλει να 
   ενηµερώνει  αµέσως τον υπεύθυνο (α) σε περίπτωση απουσίας ή εκτάκτου 
   κωλύµατος. Για τη χορήγηση κανονικής άδειας ή άλλου είδους 
   προγραµµατισµένη απουσία είναι αναγκαία η έγγραφη ενηµέρωση και 
   εισήγηση επί της απουσίας από τον υπεύθυνο (α) στα αρµόδια όργανα της 
   ∆ιοίκησης. 
    
     ιχ. Τα µέλη της Π. υπάγονται στις υπηρεσιακές µονάδες όπου ανήκουν 
   διοικητικά, ορισµένες ανάγκες των οποίων συνεχίζουν να καλύπτουν 
   κατα την κρίση της προϊστάµενης η ιεραρχίας. Το έργο που επιτελούν στην 
   Π. συνεκτιµάται κατά την αξιολόγησή τους, από την προιστάµενη ιεραρχία. 
    
     4. Οργανωτικές και Λειτουργικές Ρυθµίσεις 
    
     α)Η Σύγκλητος το Ιδρύµατος ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτήν Πρυτανικό 
   Συµβούλιο στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας και του Ο.∆.Υ. του 
   Ε.Μ.Π. εξειδικεύουν τα παραπάνω µε αντίστοιχες αποφάσεις οι οποίες 
   κωδικοποιούν, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος, την 
   οργανωτική και λειτουργική δοµή τη στελέχωση, τον εξοπλισµό, τις 
   υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και την επικοινωνίας των Π. µε υπηρεσίες του 
   Ε.Μ.Π. και τρίτους. 
    
     β)Επιπλέον διευκρινίζεται και εξειδικεύεται όπου χρειάζεται η 
   κατανοµή αρµοδιότητων µεταξύ άλλων Υπηρεσιών και των Π µε τελικό στόχο 



   την ταχύτερη δυνατή προώθηση των µελετών των έργων τη συντήρηση των 
   εγκαταστάσεων, την επιστασία και τη φύλαξη σε επίπεδο Τµήµατος. 
    
     γ) Ανατίθενται επίσης και τα απαραίτητα για την λειτουργική 
   αναβάθµιση ειδικά καθήκοντα στις Π. όπως µηχανοργάνωση της τυποποίησης 
   και αρχειοθέτησης των τεχνικών υποδοµών του Τµήµατος, άµεση επικοινωνία 
   των χρηστών µε τα µέλη των Π.µέσω ειδικών εντύπων ψηφοποίηση των 
   σχεδίων των χωρών ευθύνης κάθε Π. ηλεκτρονικός προγραµµατισµός και 
   παρακολούθηση µελετών και έργων. 
    
     δ)Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον προγραµµατισµό µελετών και έργων σε 
   επίπεδο Τµήµατος, στις προγραµµατικές αρµοδιότητες και ευθύνες και στο 
   συντονισµό της λειτουργίας των Π. µέσω ενός ειδικού Συντονιστικού 
   Οργάνου. Το όργανο αυτό συγκροτείται ως Ειδική Επιτροπή της Συγκλήτου 
   και απαρτίζεται από τον Πρύτανή τον Αντιπρύτανη που εποπτεύει  τη 
   Γ.∆.Τ.Υ ως Πρόεδρος τους Προέδρους των Τµηµάτων  τον Προιστάµενο 
   Γραµµατεία, τους Γεν. ∆/ντές της Κ.∆. µε τους αρµοδίους ∆ιευθυντές (ΤΥ 
   Συντήρησης των Εγκαταστάσεων ∆ιοιηκητικού και Πληροφορικής) τους 
   Προισταµένους των Τµηµάτων Μελετών Εκτέλεσης Εργων Συντήρησης, 
   Περιβάλλοντος Χώρου, Επιστασίας και Προστασίας των Εγκαταστάσεων τα 
   υπεύθυνα στελέχη (α) και (στ) των Π εκπροσώπους των φοιτητών ( ένας ανά 
   Τµήµα) και προσκεκληµένους κατά την κρίση του Προέδρου του Σ.Ο. των Π. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
    
                         ΑΡΘΡΟ 13 
    
                    Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 
    
    
     1.Γενικές αρχές. 
    
     α) Η καταγραφή της ανθρώπινης γνώσης σε βιβλία, επιστηµονικά 
   περιοδικά, χάρτες, εφηµερίδες, χειρόγραφα µικροφίλµ και άλλο σύγχρονο 
   ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό, και η πρόσβαση σ'αυτή από κάθε 
   ενδιαφερόµενο αποτελούν τις  sine qua non προϋποθέσεις για τη στήριξη 
   και προώθηση κάθε ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαιδκασίας. Οι 
   Βιβλιοθήκες αποτελούν τα κέντρα συλλογής, φυλαξής κατάταξης και 
   διάθεσης προσφοράς στον άνθρωπο αυτής της συσσωρευµένης γνώσης. Η 
   δηµιουργία του Πανεπιστηµίου του προσέφερε τον κατ'εξοχή χώρο και 
   ανάπτυξης, γι αυτό και η Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη είναι το κέντρο 
   συλλογής και η διεπιφάνεια προσφοράς της γνώσης στο ανώτερο δυνατό 
   επίπεδο. 
    
     β) Το ισχύον νοµικό πλαίσιο (άρθρο 7, παρ. 7 του Ν. 1268/82, όπως 
   τροποποιήθηκε µε το άρθρο 49 παρ. 5 εδ. α και β του Ν. 1404/83) 
   προβλέπει ότι "Σε κάθε Α.Ε.Ι. ιδρύεται ενιαία Βιβλιοθήκη για την 
   εξυπηρέτηση των σκοπών της έρευνας και της διδασκαλίας που λειτουργεί 
   ως αυτοτελής και αποκεντρωµένη υπηρεσία και αποτελείται από α) την 
   Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. και β) τις Βιβλιοθήκες Τµηµάτων. Οι 
   Βιβλιοθήκες των πρώην Σπουδαστηρίων καθώς και οι Βιβλιοθήκες που έχουν 
   τυχόν σχηµατισθεί από πιστώσεις των πρώην Εδρών ανήκουν από τη 
   δηµοσίευση του νόµου αυτού στις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων όπου 
   εντάχθηκαν "µε ρύθµιση των σχετικών µε τις αρµοδιότητες των Κεντρικών 
   Βιβλιοθηκών και των Βιβλιοθηκών Τµηµάτων κλπ. λεπτοµερειών µέσω 
   Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, τα οποία µέχρι στιγµής δεν εκδόθηκαν. Συνεπώς 



   δεν προχώρησε η θεσµοθέτηση της δοµής η στελέχωση των Βιβλιοθηκών στα 
   ΑΕΙ κλπ. Χρηµατοδοτήθηκαν πάντως από το Β.Κ.Π.Σ. οι υποδοµές και η 
   µηχανοργάνωση όλων των Κεντρικών Βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι. Επίσης 
   χρηµατοδοτήθηκε πρόγραµµα δικτύωσης όλων των Κεντρικών Βιβλιοθηκών των 
   Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
    
     γ)Σύµφωνα µε το προαναφερθέν νοµικό πλαίσιο και τον Ο∆Υ του Ε.Μ.Π. 
   στον οποίο και εντάσσεται η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως αυτοτελής και 
   αποκεντρωµένη υπηρεσία σε ιεραρχικό επίπεδο ∆ιεύθυνσης. Υπάγεται 
   διοικητικά στον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσσεων και συντονίζεται από 
   τη Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης (ΣΕ. ΒΙ. βλ άρθρο 5 του παρόντος) 
    
     2.Η Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. 
    
     2.1. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη 
    
     α) Σύµφωνα  και µε την ισχύουσα νοµοθεσία, στο Ιδρυµα λειτουργεί µία 
   ισχυρή Κεντρική Βιβλιοθήκη. Η οργάνωση λειτουργία και οι αρµοδιότητες 
   της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ορίζονται από τη Σύγκλητο στο πλαίσιο τνω 
   νοµοθετηµέων ευθυνών και αρµοδιότητων της, για τον προγραµµατισµό 
   δραστηριοτήτων και την ανάθεση αρµοδιοτήτων και καθηκόντων στο ∆.Π. του 
   Ιδρύµατος µετά από εισήγηση της ΣΕ.ΒΙ και µέχρι ότου εκδοθούν τα 
   σχετικά Π.∆. σύµφωνα µε τη παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος. 
    
     β) Η Κεντρική Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί διδάσκοντες και διδασκόµενους στο 
   Ε.Μ.Π. αλλά και τεχνικούς, επιστήµονες ή φοιτητές άλλων Ιδρυµάτων, 
   τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης. 
    
     γ)Από πλευράς χωρικής διάρθρωσης και διάθεσης των παρεχοµένων 
   υπηρεσιών διακρίνονται η κύρια συνιστώσα της (Κεντρικής) Βιβλιθήκης 
   στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου (Π.Ζ.) και ένα παράρτηµα της Κεντρικής 
   Βιβλιοθήκης, το οποίο λειτουργεί σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο στο 
   Κτήριο Αβέρωφ του Συγκροτήµατος  Πατησίων και εξυπηρετεί τις ανάγκες 
   του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Στην κύρια συνιστώσα περιέχεται 
   και η Ιστορική Βιβλιοθήκη η οποία λόγω της ευρύτερης σηµασίας της 
   περιγράφεται στην επόµενη παράγραφο 2.2. 
    
     δ) Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. λειτουργεί στην Π.Ζ. και 
   στεγάζεται σε ειδικό κτήριο εµβαδού 7.000 m2 µε αναγνωστήριο 500 
   θέσεων, το οποίο µπορεί να διαθέτει 250.000 τόµους βιβλίων και 
   περιοδικών.Υποστηρίζεται από πρόγραµµα ηλεκτρονικής οργάνωσης της 
   Βιβλιοθήκης που βασίζεται, από πλευράς υλικού σε ένα υψηλών 
   προδιαγραφών τοπικό δίκτυο υπολογιστών και , από πλευράς λογισµικού, 
   στο σύστηµα διαχείρισης βιβλιοθήκης ΑLΕPH. καλύπτονται ηλεκτρονικά όλες 
   οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, όπως κατάλογος βιβλίων και περιοδικών, 
   αναζήτηση βιβλιογραφίας, δανεισµός παραγγελίες δανεισµός από άλλες 
   βιβλιοθήκες κλπ. 
    
     2.2 Η Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. 
    
     Αποτελεί χωρικά αναπόσπαστο αλλά διακεκριµένο Τµήµα της Κεντρικής 
   Βιβλιοθήκης και ακολουθεί τις αρχές της προηγούµενης παρ. 2.1. 
   Εξυπηρετείται από προσωπικό ειδικών καθηκόντων Ειδικότερα: 
    
     α)Το Προσωπικό της Ιστορικής Βιβλιοθήκης έχει ως έργο :  
    
     ι. Τη λειτουργία της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π. που απαρτίζεται 
   από αρχειακό και ιστορικό υλικό της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος. 
    
     ιι.Την ευθύνη της ταξινόµησης και ταξιθέτησης νέων εισερχόµενων 
   συλλογών. 
    
     ιιι. Τη µέριµνα συντήρησης του υλικού. 



    
     ιν. Την παροχή υπηρεσιών φωτοτύπησης φωτογράφησης και ψηφιοποίησης 
   για την επιστηµονική κοινότητα. 
    
     ν. Τον εµπλουτισµό της συλλογής µε ανάπτυξη της πολιτικής δωρεών 
   καθώς και επιλεγµένων αγορών. 
    
     νι. Την ανάπτυξη συνεργασιών µε σχετικές βιβλιοθήκες του εσωτερικού 
   αλλά και διεθνείς. 
    
     β) Λόγω ιδιαιτερότητας της συλλογής το προσωπικό συνεπικουρείται στο 
   έργο του από µέλος ∆.Ε.Π. το οποίο ορίζεται µε εισήγηση της ΣΕ. -ΒΙ και 
   απόφαση της Συγκλήτου. 
    
     γ)Το Ε.Μ.Π. ακολουθεί µία πολιτική πρόσκλησης δωρεών επιστηµονικών 
   και τεχνικών συλλογών και συγκέντρωσης του ιστορικής αξίας 
   βιβλιοθηκονοµικού υλικού της συντήρησής του της καταλογράφησης του και 
   της παροχής υπηρεσιών φωτογράφησης και ψηφιοποίησης. 
    
     2.3. Βιβλιοθήκες Τµηµάτων ως Κέντρα Πληροφόρησης. 
    
     α)οι προβλεπόµενες από το νόµο Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων λειτουργούν 
   ως Κέντρα Πληροφόρησης Τµηµάτων" µε την απαραίτητη για την εύρυθµη και 
   δηµιουργική λειτουργία των Τµηµάτων επιστηµονική πληροφορία. 
    
     β)τα Κέντρα Πληροφόρησης Τµηµάτων αποτελούνται από συλλογές 
   πληροφοριακού υλικού και καθογούνται στη λειτουργία και οργάνωσή τους 
   από την Κεντρική Βιβλιοθήκη. 
    
     3. Η Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης (ΣΕ-ΒΙ) 
    
     3.1. Σύσταση 
    
     Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος η ΣΕ-ΒΙ συγκροτήθηκε από τη 
   Σύγκλητο και λειτουργεί ως ανώτατο συντονιστικό συγκεκριµένων 
   αρµοδιοτήτων και εισηγητικό προς τη Συγκλητό όργανο του Ιδρύµατος. 
    
     3.2. Αντικείµενο  
    
     Τα ειδικά αντικείµενα της ΣΕ-ΒΙ καθορίζονται ως εξής: 
    
     α)Εκσυχρονισµός βελτίωση και ποιοτική αναβάθµιση της λειτουργίας της 
   Βιβλιοθήκης, µέσα από µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό. 
    
     β)Συνεχής παρακολούθηση των αναγκών της Βιβλιοθήκης σε σχέση µε τις 
   απαιτήσεις της εκπαιδευτικης και ερευνητικής λειτουργίας του Ιδρύµατος. 
    
     γ)Συµµετοχή σ'όλους τους µειοδοτικού διαγωνισµούς. 
    
     δ)Τελική σύνθεση του προυπολογισµού της Βιβλιοθήκης και υποβολή στη 
   Σύγκλητο 
    
     ε)Σύνταξη κατ'έτος του απολογισµού των δραστηριοτήτων της και υποβολή 
   στη Σύγκλητο. 
    
     στ. Εξασφάλιση µόνιµης ροής πληροφορίας προς την Πολυτεχνειακή   
   Κοινότητα για τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης. 
    
     3.3. ∆ιοίκηση σύνθεση θητεία και λειτουργία. 
    
     Προβλέπονται από τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος. Οι 
   προτάσεις της ΣΕ-ΒΙ υποβάλλονται στη Σύγκλητο µέσω του Προέδρου της 
   (βλ. άρθρο 5, παρ. 2.1 β του παρόντος) 



    
     4. Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης 
    
     4.1. Οργάνωση της λειτουργίας 
    
     α)Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. λειτουργεί µε βάση Κανονισµό 
   Λειτουργίας που εγκρίνεται από τη Συγκλητο του Ιδρύµατος στα πλαίσια 
   του νόµου και του Ο.∆.Υ. 
    
     β)Συνοπτικά ο Κανονισµός Λειτουργιας ρυθµίζει θέµατα ωραρίου της 
   Βιβλιοθήκης, κανόνων χρήσης του αναγνωστηρίου οργάνωνσης και ταξιθέτηση 
   του υλικού, καθώς επίσης και τις κατηγορίες και τους κανόνες δανεισµού 
   και υλικού. Υπόκειται σε αλλαγές µόνον ως προς το ωράριο λειτουργίας 
   της Βιβλιοθήκης και του κανόνες δανεισµού, αφού προηγηθεί εισήγηση της 
   ∆ιεύθυνσης της Βιβλιοθήκης προς τη ∆Ε-ΒΙ και τελικά έγκρισή της από τη 
   Συγκλητο. Υπεύθυνη για την τήρηση του Κανονισµού Λειτουργίας της 
   Βιβλιοθήκης είναι η ∆ιεύθυνση της Βιβλιοθήκης 
    
     γ) Το πλήρες κείµενο του Κανονισµού Λειτουργίας περιγράφεται κατά την 
   παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος. 
    
     4.2. Παροχές προς τους Χρήστες. 
    
     α)Ολοι οι τίτλοι περιοδικών παραµένουν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. Οι 
   παραγγελίες όλων των βιβλίων και των περιοδικών γίνονται από την 
   Κεντριική Βιβλιοθήκη µετά από αίτηση των ενδιαφερόµενων Τµηµάτων ή 
   Τοµέων. Στο ίδιο χώρο γίνεται και η βιβλιοθηκονοµική του επεξεργασία, 
   δηλαδή σφράγισµα ταξινόµηση καταλογράφηση. Στη συνέχεια παραδίνονται σε 
   εαυτούς που τα παράγγειλαν ή αν πρόκειται για κεντρικές αγορές 
   προστίθενται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης. 
    
     β)Στο πλαίσιο της επιλογής του Ιδρύµατος για µια (Κεντρική) 
   Βιβλιοθήκη η οποία παρέχει το σύνολο της πληροφορίας σε κάθε µέλος της 
   Πολυτεχνειακής Κοινότητας, άνω του ηµίσεως των ετήσιων πιστώσεων για 
   αγορά βιβλίων προορίζονται για βιβλία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, τα 
   οποία παραγγέλλονται µετά από πρόταση των αρµόδιων Τµηµάτων. 
    
     γ)Επίσης στο πλαίσιο της βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών προς του 
   χρήστες, όλα τα µέλη ∆.Ε.Π. και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Ιδρύµατος 
   έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων από τον προσωπικό τους υπολογιστή, 
   µέσω ειδικού λογισµικού και µε χρήση του δικτύου του Ε.Μ.Π. 
    
     δ)Η Κεντρική Βιβλιοθήκη παρέχει δωρεάν υπηρεσίες διαδανεισµού άρθρων 
   περιοδικών στα µέλη της  Πολυτεχενικακής κοινότητας. Οι υπηρεσίες αυτές 
   διατίθενται τόσο µέσω συµφωνιών µε όλες τις Ακαδηµαικές και Ερευνητικές 
   Βιβλιοθήκες της χώρας όσο και µέσω της British Library. Στην πρώτη 
   περίπτωση ο διαδανεισµός γίνεται µε αµοιβαιότητα µέσω του Εθνικού 
   Κέντρου Τεκµηρίωσης ενώ στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται στη ουσία για 
   προµήθεια άρθρων περιοδικών που δεν υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. 
    
     ε)Μια σηµαντική παροχή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική 
   διαδικασία του Ιδρύµατος είναι η συλλογή βιβλίων πολλαπλής 
   βιβλιογραφίας ανά µάθηµα των πενταετούς διάρκειας προγραµµάτων σπουδών. 
   Συγκεκριµένα η Βιβλιοθήκη προµηθεύεται αριθµό αντιτύπων (2 έως 5) για 
   έως πέντε βιβλία άνα µάθηµα, τα οποία προτάθηκαν από τους διδάσκοντες 
   και εγκρίθηκαν από τις Γενικές Συνελέυσεις των Τοµέων τους. Τα βιβλία 
   αυτά αποτελούν τη βασική βιβλιογραφία του µαθήµατος και υποστηρίζουν το 
   διδακτικό βοήθηµα το οποίο διανέµεται δωρεάν στους φοιτητές. Ο θεσµός 
   της πολλαπλής βιβλιογραφίας επεκτείνεται και για τα µεταπτυχιακά 
   προγράµµατα σπουδών. 
    
     στ.Η Κεντρική Βιβλιοθήκη διαθέτει τη δική της σελίδα στο διαδίκτυο 
   από όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν τις τελευταίες 



   εξελίξεις στις υπηρεσίες που παρέχει. 
    
     4.3. Σχέσεις της Βιβλιοθήκης µε άλλους φορείς. 
    
     α)Με στόχο  την ουσιαστική συνεργασία µε τις Βιβλιοθήκες όλων των 
   ελληνικών Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπάιδευση, η Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π 
   είναι µέλος της υπό σύσταση Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδηµαικών 
   Βιβλιοθηκών. Στα πλαίσια της κοινοπραξίας αυτής όλο το προσωπικό και οι 
   φοιτητές του Ιδρύµατος έχουν πρόσβαση σε σειρά βάσεων δεδοµένων, καθώς 
   και στο πλήρες κείµενο σε ηλεκτρονική µορφή των άρθρων που 
   δηµοσιεύονται σε περισσότερα από 1200 διεθνή επιστηµονικά και τεχνικά 
   περιοδικά. 
    
     β)Επιδιώκεται η σύνδεση της Βιβλιοθήκης µε διεθνείς οργανισµού και 
   ενώσεις ακαδηµαικών βιβλιοθηκών και επιστηµών της βιβλιοθηκονοµίας και 
   της πληροφόρησης ( FLA eblida κ.α.) 
    
     γ)Οι σχέσεις της Βιβλιοθήκης µε άλλους φορείς είναι ευθύνη της 
   ∆ιεύθυνσης της Βιβλιοθήκης. Εισηγήσεις για τη δραστηριότητα της 
   Βιβλιοθήκης. Εισηγήσεις για τη δραστηριότητα της Βιβλιοθήκης σ'αυτόν 
   τον  τοµέα λειτουργίας κατατίθενται κάθε χρόνο στη ΣΕ -ΒΙ και εφόσον 
   κριθούν θετικά, προωθούνται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύµατος. 
                              ΑΡΘΡΟ 14 
    
           ΟΙ ΕΚΤΟΣ Ο.∆.Υ. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
    
     Οπως επισηµαίνεται στην παρ. 2.3. του άρθρου 1 του παρόντος στο 
   Ε.Μ.Π. λειτουργούν εκτός του κυρίως Ο.∆.Υ οι ακόλουθες δραστηριότητες 
   και λειτουργίες, οι οποίες εξυπηρετούν ή έχουν συναφές αντικείµενο ή 
   συνεργάζονται µε συγκεκριµένες Συγκλητικές Επιτροπές ή και ∆ιευθύνσεις 
   και έχουν ως κορυφή της ιεραρχίας τον Πρύτανη ή τον εξουσιοδοτηµένο από 
   αυτόν Αντιπρύτανη. 
    
     Η Σύγκλητος του Ιδρύµατος ρυθµίζει µε αποφάσεις της , οι οποίες 
   περιγράφονται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος τον 
   προγραµµατισµό και τη στρατηγική πορεία και ανάπτυξη των παρακάτω 
   δραστηριοτήτων και λειτουργιών. 
    
     .Των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που εξυπηρετούν κεντρικά τις 
   εκπαιδευτικές ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ιδρύµατος. 
    
     .Των ∆ικτύων Τηλεµατικής του Ε.Μ.Π. που στηρίζουν όλες τις 
   λειτουργίες και τεχνολογίες αιχµής της κοινωνίας των πληροφοριών, µέσω 
   ενοποιηµένου εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου και ευρύτατων υπηρεσιών 
   δικτύου δεδοµένων. 
    
   . Της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης 
    
   .Των Πανεπιστηµιακών Εκδόσεων 
    
   .Του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Ερευνας 
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                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
    



               ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ 
                                         ΦΟΙΤΗΤΕΣ        
    
                                          ΑΡΘΡΟ 15 
    
                        ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (∆.Ε.Π.) 
    
     1. Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο 
    
     1.1. Λειτούργηµα και γενικά νοµοθετηµένα δικαιώµατα και υποχρεώσεις 
    
     α)i. Σύµφωνα µε το Ν. 1268/82 τα µέλη ∆.Ε.Π. είναι δηµόσιοι 
   λειτουργοί και έχουν όλα τα δικαιώµατα που προβλέπονται από τις 
   κείµενες διατάξεις για  τους Καθηγητές των ΑΕΙ και κατά κύριο λόγο 
   ανεξαρτησία και ελευθερία διδασκαλίας έρευνας και γενικότρα 
   επιστηµονικής δράσης. 
    
    
     ιι. Τα καθήκοντα τους είναι διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά στα 
   πλαίσια του προγραµµατισµού και των αποφάσεων του Τοµέα, του Τµήµατος 
   της Συγκλήτου και γενικότερα  των Σ.Ο.∆. και Μ.Ο.∆ κατά την ισχύουσα 
   ιεραρχική σειρά (βλ. παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος). Η 
   µετεκπαίδευση και επιµόρφωση στα παραπάνω καθήκοντα αποτελεί πρόσθετη 
   υποχρέωση των µελών ∆.Ε.Π. αλλά και µέληµα του Ιδρύµατος το οποίο 
   καταρτίζει και επιχορηγεί την απαραίτητη πολιτική εµπλουτισµού των 
   γνώσεων, στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
    
     iii.Το έργο τους περιλαµβάνει και την άµισθη παροχή υπηρεσιών προς το 
   κοινωνικό σύνολο, συναφών προς την ειδικότητα και τη θέση τους. 
    
     β)Το διδακτικό, το ερευνητικό - επιστηµονικό και το διοικητικό έργο 
   των µελών ∆.Ε.Π. η υπηρεσιακή τους κατάσταση, µε τη διάκριση µεταξύ 
   πλήρους και µερικής απασχόλησης, τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και η 
   διαδικασία ένταξης σε κάθε µία από τις  δύο κατηγορίες, ο έλεγχος των 
   υποχρεώσεων, η αναστολή των καθηκόντων και οι προβλεπόµενες από το νόµο 
   κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές και τα ασυµβίβαστα µε το λειτούργηµα 
   ορίζονται αναλυτικά στα άρθρα 1 έως και 6 του Ν 2530/1997 και 
   γενικότερα στο ισχύον νοµικό πλαίσιο και επιβάλλονται αρµοδίως. 
    
     γ)Τα µέλη ∆.Ε.Π. εφόσον χρησιµοποιούν τον τίτλο τους υποχρεούνται σε 
   χρήση λελογισµένη και πάντως ακριβή και πλήρη. Κατά τον Ν.1268/82 η 
   ανακριβής ή µη πλήρης χρήση του τίτλου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. 
    
    
     1.2. Η εφαρµογή των διατάξεων του Ν.2530/97 από το Ε.Μ.Π. 
    
     α)Η προβλεπόµενη από το Ν.2530/97 διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα 
   ένταξης στην κατηγορία της πλήρους ή της µερικής απασχόλησης και 
   ανάθεσης καθηκόντων στα µέλη ∆.Ε.Π. όπως επίσης και η διαδικασία 
   απολογισµού, προγραµµατίζονται σύµφωνα µε τις παρ. 3.6. του άρθρου 6 
   και 2.8., 3.6. του άρθρου 7 και τους αντίστοιχους πίνακες του παρόντος. 
    
     β)Τα διδακτικά και ερευνητικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών 
   ∆.Ε.Π. ορίζονται αναλυτικά στα αντίστοιχα Κεφάλαλια Γ. και ∆ του 
   παρόντος. Τα σηµαντικότερα διοικητικά καθήκοντα σε επίπεδο Ιδρύµατος 
   ορίζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Β, ενώ αντίστοιχα καθήκοντα σε επίπεδο 
   Τµηµάτων, Τοµέων και Εργαστηρίων συνοψίζονται στο άρθρο 2 (Κεφάλαιο Α) 
   του παρόντος. 
    
     γ)Το Ε.Μ.Π. θεωρεί ότι η ολοκλληρωµένη άσκηση των εκπαιδευτικών 
   ερευνητικών και διοικητικών καθηκόντνω, των µελών ∆.Ε.Π. στο επιθυµητό 
   για τη στάθµη του επίπεδο, επιβάλει φυσική παρουσία τους στους χώρους 
   του και πέραν των θεσπισµένων από το Ν. 2530/97 ελάχιστων υποχρεώσεων. 



   Κατά συνέπεια η πλήρης απασχόληση µέλους ∆.Ε.Π. στο Ε.Μ.Π. προϋποθέτει 
   και φυσική παρουσία πέραν της ελάχιστης προβλεπόµενης των τριών ηµερών 
   και των 14+6=20 ωρών εβδοµαδιαίως σύµφωνα και µε την εθιµική πρακτική 
   του Ιδρύµατος. 
    
     δ)Με επισπεύδοντες τους Τοµείς και εγκριτικά Σ.Ο.∆. τα διοικητικά 
   συµβούλια των Τµηµάτων εντος του πρώτου µηνός (Σεπτεµβρίου) κάθε 
   ακαδηµαικού έτους συντάσσονται, εγκρίνονται και αναρτώνται στα γραφεία  
   Προπτυχιακών  και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τµηµάτων και στις 
   γραµµατείες των Τοµέων πίνακες µε τα εβδοµαδιαία ωράρια παραµονής στους 
   χώρους εργασίας τους στο Ε.Μ.Π. όλων των µελών ∆.Ε.Π. κάθε Τοµέα και 
   συνολικά κάθε Τµήµατος, µε κοινοποίηση στον Αντιπρύτανη Ακαδηµαικών 
   Υποθέσεων και Προσωπικού. 
    
     ε)Στον ίδιο πίνακα και σε χωριστή στήλη γνωστοποιούνται στους 
   φοιτητές οι ώρες της υποδοχής τους από τα µέλη ∆.Ε.Π. µε ελάχιστο όριο 
   τις τέσσερις ώρες ανά εβδοµάδα. 
    
     στ)Η κάλυψη ωρών διδασκαλίας χρεωµένων σε µέλος ∆.Ε.Π. από 
   οποιαδήποτε αλλά πρόσωπα αποτελεί παραβίαση των νόµιµων αλλά κα των 
   ακαδηµαικών υποχρεώσεων του µέλους ∆.Ε.Π. και συνεπώς ελέγχεται και 
   αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
    
     2.Ανανέωση του ανθρώπινου δυναµικού σε µέλη ∆.Ε.Π. 
    
     2.1. Η θεσµοθετηµένη από το Υ.Π.Ε.Π.Θ διαδικασία 
    
     α)Η ανανέωση του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύµατος 
   δηλαδή η διαδικασία προγραµµατισµού, προκήρυξης εκλογής και πλήρωσης 
   θέσεων ∆.Ε.Π. διέπεται και υλοποιείται σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό 
   πλαίσιο, από το άρθρο 6 του Ν. 2083/92 άρθρο 1 του Ν.2188/94 και άρθρο 
   4 παρ. 2 του Ν.2517/97. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 $6β του Ν. 2188/94 , ο 
   προγραµµατισµός νέων θέσεων ∆.Ε.Π. γίνεται σε ετήσια βάση. Με απόφαση  
   του Υ.Π.Ε.Π.Θ. καθορίζονται οι προυποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες 
   και οι λεπτοµέρειες που αφορούν στο σχετικό προγραµµατισµό, καθώς και η 
   υλοποίησή του. Οι ετήσιες πιστώσεις του Υ.Π.Ε.Π.Θ για την πλήρωση 
   θέσεων  ∆.Ε.Π. κατανέµονται από τη Σύγκλητο των Α.Ε.Ι. στα Τµήµατα και 
   από τις Γ.Σ των Τµηµάτων στους Τοµείς κατά τις διαδικασίες που 
   καθορίζονται από Υπουργικές Αποφάσεις. Ειδικότερα σύµφωνα µε την 
   Υπουργική Απόφαση Φ122.1/23/Β2/6042/21.12.95 (ΦΕΚ 1089/95 τ.Α τα Α.Ε.Ι 
   υποβάλλουν στο Υ.Π.Ε.Θ τις προτάσεις των Τµηµάτων τους για τον 
   προγραµµατισµό προκηρύξεων νέων θέσεων ∆.Ε.Π. του επόµενου ακαδηµαικού 
   έτους, το αργότερο µέχρι τέλος Ιουνίου του τρέχοντος ακαδηµαικού έτους. 
    
     β) Οι προτάσεις των Τµηµάτων αποφασίζονται στη Γ.Σ. του Τµήµατος, 
   µετά από τεκµηριωµένες εισηγήσεις των Γ.Σ. των αντιστοίχων Τοµέων, και 
   περιλαµβάνουν, για κάθε προτεινόµενη για προκήρυξη θέση, τον Τοµέα στον 
   οποίο ανήκει, το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και τη βαθµίδα στην 
   οποία προκηρύσσεται. Οι προτάσεις περιλαµβάνουν επίσης τη σειρά 
   προτεραιότητας των υπό προκήρυξη θέσεων. Ο µέγιστος αριθµός θέσεων, τις 
   οποίες µπορεί να προτείνει κάθε Τµήµα στο πλαίσιο του ετήσιου 
   προγρµµατισµού, καθορίζεται µε βάση τον αριθµό των υπηρετούντων σε αυτό 
   µελών ∆.Ε.Π και κυµαίνεται µεταξύ ενός ανώτατου και ενός κατώτατου 
   ορίου. 
    
     γ)Τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η κατανοµή των θέσεων κατά 
   Τµήµα είναι οι πραγµατικές ανάγκες του προγράµµατος σπουδών του 
   Τµήµατος σε σχέση µε τα υπηρετούντα µέλη, οι ανάγκες ενίσχυσης του 
   Τµήµατος ως προς το διδακτικό και ερευνητικό του έργο, η αναγκαιότητα 
   ισοβαρούς ανάπτυξης οµοειδών Τµηµάτων  διαφορετικών Α.Ε.Ι. ο αριθµός 
   των εισαγοµένων φοιτητών, η αναλογία διδασκόντων διδασκόµενων στο 
   γνωστικό αντικείµενο κ.λ.π. 
    



     2.2. Εφαρµογή της διαδικασίας και πολιτική του Ε.Μ.Π. 
    
     α)Το Ιδρυµα οφείλει να προσδιορίζει µε ακρίβεια και τεκµηριωµένα τις 
   επιλογές του σε επίπεδο Συγκλήτου. 
    
     β)Οι παρακάτω γενικές αρχές διέπουν τις αποφάσεις της Συγκλήτου για 
   την διεκδίκηση νέων θέσεων ∆.Ε.Π. 
    
     i.Ολες οι προτάσεις για τον ετήσιο προγραµµατισµό θέσεων ∆.Ε.Π. 
   οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τις δοθείσες ήδη από το Υ.Π.Ε.Π.Θ θέσεις 
   κατά το πρόσφατο παρελθόν (µνήµη συστήµατος), µε στόχο το µεσοπρόθεσµο 
   τουλάχιστον προγραµµατισµό, σε επίπεδο Ιδρύµατος. 
    
     ii.Η Σύγκλητος επεξεργάζεται τις προτάσεις των Τµηµάτων και τις 
   σχετικές εισήγησεις των Σ.Ε. Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
   υποβάλλει στο Υ.Π.Ε.Π.Θ ενιαία Ιδρυµατική Πρόταση, µε πλήρη αιτιολογία 
   των αναγκών και των λοιπων προυποθέσεων που θέτει η ως άνω Υπουργική 
   Απόφαση. 
    
     iii.Το Ε.Μ.Π. διεκδικεί επιπλέον θέσεις, οι οποίες παρέχονται στο 
   Ιδρυµα µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση των Τµηµάτων για ειδικές 
   περιπτώσεις και ανάγκες που δεν καλύπτονται από την γενική Ιδρυµατική 
   Πρόταση. 
    
     3. ∆ιαδικασίες προκηρύξεων θέσεων και εκλογών µελών ∆.Ε.Π. 
    
     3.1. Νοµικό Πλαίσιο 
    
     ∆ιέπονται από τις κείµενες διατάξεις της Πανεπιστηµιακής νοµοθεσίας. 
    
     3.2. Συνοπτική παρουσίαση των διαδικασιών: Προκήρυξη, δικαιολογητικά, 
   εκλεκτορικά εσώµατα, εισηγητικές επιτροπές και εκλογή 
    
     Συνοψίζονται τα κυριότερα σηµεία του νοµικού πλαισίου, επισηµαίνονται 
   τα εξής: 
    
     α)Προκήρυξη θέσεων ∆.Ε.Π. 
    
     i.Η προκήρυξη θέσεων ∆.Ε.Π. γίνεται από τη Γ.Σ. του Τµήµατος µετά από 
   σχετική εισήγηση της Γ.Σ. του Τοµέα και αναφέρει τη συγκεκριµένη 
   βαθµίδα και το γνωστικό αντικείµενο, που πρέπει να καλύπτει έναν πλήρη 
   κλάδο της οικείας επιστήµης µε εύρος τουλάχιστον µιας αναγνωρισµένης 
   ειδικότητας. 
    
     ii.Οι προκηρύξεις γίνονται στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος 
   προγραµµατισµού  (σήµερα ετήσιου) και µε το µεσοπρόθεσµο, κατ'ελάχιστο 
   στόχο του Ε.Μ.Π. (βλ. προηγούµενη παρ.  2.2.) Οι προτεραιότητες 
   καθορίζονται από τη Γ.Σ. του Τµήµατος λαµβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις 
   και τις ανάγκες των Τοµέων και την κατά το δυνατόν ισόρροπη ανάπτυξη 
   του Τµήµατος. 
    
     iii.Θέσεις που κενούνται λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης ή 
   αποχώρησης µέλους ∆.Ε.Π. ή παραµένουν κενές λόγω άγονης εκλογής 
   προκηρύσσονται εκτός προγραµµατισµού από τη Γ.Σ. του Τµήµατος - µετά 
   από εισήγηση του οικείου Τοµέα - και όχι αναγκαστικά στην ίδια βαθµίδα 
   ή το αντικείµενο της προηγούµενης. Η Σύγκλητος έχει το δικαίωµα µε 
   ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση να µεταφέρει την πίστωση από θέση που 
   κενούται λόγω συνταξιοδότησης ή παραίτησης από το Τµήµα προέλευσης του 
   αποχωρούντος σε άλλος Τµήµα. 
    
     iv.Σε περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία προκήρυξη, η 
   έναρξη της διαδικασίας εκλογής αρχίζει µε την κατάθεση της αίτησης του 
   ενδιαφερόµενου µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραµµατεία 



   (∆ιοικητικές Υπηρεσίες) του Τµήµατος. 
    
     β)∆ικαιολογητικά 
    
     Σύµφωνα µε το Ν. 2083/92 µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από 
   τη δηµοσίευση της προκήρυξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οι 
   υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία (∆Υ) του Τµήµατος όλα τα 
   αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικό ∆ήµου ή 
   Κοινότητος από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος και ο τρόπος κτήσεως της 
   Ελληνικής Ιθαγένειας ή πιστοποιητικό γέννησης επίσηµα µεταφρασµένο από 
   το οποίο να προκύπτει ότι πρόκειται για πολίτη κράτους - µέλους της 
   Ευρωπαικής Ενωσης ο οποίος οφείλει να υποβάλει τα αναγκαία 
   δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της 
   ελληνικής γλώσσας (Π.∆. 134/99, ΦΕΚ 132/29.6.99 τ'Α") Απαραίτητα 
   θεωρούνται το βιογραφικό σηµείωµα αντίγραφα των πτυχίων και τίτλων 
   σπουδών και αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα 
   επιστηµονικά δηµοσιεύµατα σε τόσα αντίτυπα όσα είνα τα µέλη του 
   εκλεκτορικού σώµατος και τα µέλη τη Γ.Σ. που ανήκουν στις ίδιες 
   βαθµίδες µε εκείνα του εκλεκτορικού σώµατος στα οποία διανέµονται 
   έγκαιρα µε ευθύνη της Γραµµατείας (∆.Υ.) του Τµήµατος 
    
     γ)Εκλεκτορικά Σώµατα (Σ.Ε.) 
    
     ι.Σε κάθε εκλογή το Ε.Σ. απαρτίζεται από µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος που 
   ανήκουν στη βαθµίδα της από πλήρωση θέσης και στις ανώτερες από αυτήν. 
   Αν τα µέλη του Τµήµατος που δικαιούνται να συµµετάσχουν στο Ε.Σ. είναι 
   περισσότερα από τριάντα (30) τότε το Σώµα αυτό απαρτίζεται από 30 µέλη 
   που ορίζονται ως εξής:  
    
     1.∆εκαπέντε (15), εφόσον υπάρχουν, ανήκουν στον Τοµέα που υπάγεται η 
   θέση. Προηγούνται τα µέλη που ανήκουν στο ίδιο ή συγγενέστερο γνωστικό 
   αντικείµενο και έπονται τα υπόλοιπα, αν δε σε οποιοδήποτε στάδιο ο 
   αριθµός των µελών υπερβαίνει τον αριθµό των θέσεων, διενεργείται 
   κλήρωση µε ευθύνη του ∆ιευθυντή του Τοµέα. 
    
     2.Τα υπόλοιπα µέλη ∆.Ε.Π. και µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός τριάντα 
   (30) ορίζονται, ανάλογα µε τη βαθµίδα της υπό πλήρωση θέσης, διαδοχικά 
   από τη βαθµίδα του καθηγητή σε ποσοστό 50% του ελλείποντος, στη 
   συνέχεια από τη βαθµίδα του αναπληρωτή σε ποσοστό 30% του ελλείποντος 
   και από τη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή σε ποσοστό 20% του 
   ελλείποντος. Αν δεν καλύπτονται τα ανωτέρω ποσοστά από τα υπάρχοντα 
   µέλη ∆.Ε.Π. µιας βαθµίδας, το υπόλοιπο µεταφέρεται στη επόµενη βαθµίδα. 
   Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθµός των υπάρχοντων µελών ∆.Ε.Π. 
   υπερβαίνει τον αριθµό των δικαιουµένων να µετάσχουν στο Ε.Σ. 
   δενεργείται κλήρωση µε ευθύνη του Προέδρου του Τµήµατος, ενώπιον της 
   Γ.Σ. 
    
     ii.Η κατά του ανωτέρω συγκρότηση του εκλεκτορικού σώµατος γίνεται από 
   τη Γ.Σ. του Τµήµατος εντός ενός µηνός από τη λήξη της προθεσµίας 
   υποβολής των υποψηφιοτήτων ή από τη υποβολή της σχετικής αίτησης 
   εξέλιξης. 
    
     iii.Κατ'εξαίρεση για την εκλογή στη βαθµίδα του Καθηγητή στο 
   εκλεκτορικό σώµα µετέχουν όλοι οι Καθηγητές του Τµήµατος ανεξαρτήτως 
   αριθµού. 
    
     iv.Στο συνολικό αριθµό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι 
   απουσιάζουν περισσότερο από δύο µήνες από τη θέση τους (λόγω 
   εκπαιδευτικής ή άλλης άδειας). ∆εν υπολογίζονται επίσης και όσοι 
   κωλύονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο να ασκήσουν τα καθήκοντα τους ως 
   εκλέκτορες, εφόσον το κώλυµα - για το οποίο αποφαίνεται η Γ.Σ. Τµήµατος 
   - διαρκεί έναν τουλάχιστο µήνα. 
    



     δ)Εισηγητικές Επιτροπές. 
    
     i. Το  Ε.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος εντός 15 ηµερών 
   από η συγκρότηση του,  προκειµένου να προβεί στον ορισµό της τριµελούς 
   εισηγητικής επιτροπής, και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν 
   παραστούν το 1/3/ των µελών του ή σε επαναλητπική συνεδρίαση οσοδήποτε 
   µέλη. 
    
     ii. Η τριµελής εισηγητική επιτροπή συγκροτείται από µέλη ∆.Ε.Π. του 
   ίδιου γνωστικού αντικειµένου µε την υπό πλήρωση θέση, τα οποία µπορούν 
   να έχουν την ιδιότητα του εκλέκτορα. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν 
   µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος του ίδιου γνωστικού αντικειµένου, ορίζονται 
   κατά σειρά : µέλη ∆.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειµένου του άλλου 
   Τµήµατος ή άλλλου Τµήµατος του Ε.Μ.Π. ή άλλου Α.Ε.Ι. 
    
     iii. Σύµφωνα µε το νόµο η επιτροπή υποβάλλει εντός 40 ηµερών ειδικά 
   αιτιολογηµένη εισηγητική έκθεση, που περιλαµβάνει αναλυτική παρουσίαση 
   του έργου και της προσωπικότητας των υποψηφίων, τη γνώµη της για το 
   βαθµό ανταπόκρισης τους στα νόµιµα προσόντα και αξιολογική κατάταξής 
   του.Η έκθεση διανέµεται στα µέλη του εκλεκτορικού  σώµατος πριν από ή 
   το αργότερο µαζί µε την πρόσκληση της συνεδρίασης για την εκλογή και 
   συγχρόνως κοινοποιείται στους υποψήφιους, οι οποίοι µπορούν να 
   υποβάλουν σχετικό υπόµνηµα. 
    
     iν.Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποβολής της εισηγητικής έκθεσης, 
   η διαδικασία εκλογής µπορεί νοµίµως να συνεχιστεί χωρίς αυτή. 
    
     ε)Εκλογή 
    
     i.Εντός αποκλειστικής προθεσµίας 20 ηµερών από την υποβολή της 
   έκθεσης ή την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσµίας συγκαλείται από 
   τον Πρόεδρο σε κοινή συνεδρίαση το Ε.Σ. και η Γενική Συνέλευση, µε 
   ηµερήσια διάταξη που γνωστοποιείται και στους υποψήφιους, τουλάχιστον 8 
   ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. 
    
     ii.Η ελλειψη απαρτίας της Γ.Σ. δεν εµποδίζει τη συζήτηση και την 
   ψηφοφορία για την εκλογή ή την εξέλιξη των µελών ∆.Ε.Ο. εφόσον 
   βρίσκεται σε απαρτία το Ε.Σ. το οποίο θεωρείται ότι έχει απαρτία αν 
   παρίστανται περισσότερα από τα µισά µέλη ∆.Ε.Π. του Ε.Σ. 
    
     iii. Στην περίπτωση που κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί 
   απαρτία του Ε.Σ. η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται υποχρεωτικώς εντός 15 
   ηµερών από την προηγούµενη οπότε την ύπαρξη απαρτίας αρκεί η παρουσία 
   του 1/3/ των µελών ∆.Ε.Π. του   Ε.Σ. Σε αυτήν την περίπτωση για την 
   εκλογή αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων η οποία σε καµία 
   περίπτωση δεν µπορεί να αριθµεί λιγότερα από πέντε (5) µέλη ∆.Ε.Π. 
    
     iν. Η διαδικασία εκλογής ακολουθεί τα εξής στάδια: 
    
     1.Προφορική παρουσίαση από την εισηγητική επιτροπή της έκθεσης και 
   ενδεχοµένως άλλων συναφών ή πρόσθετων στοιχείων. 
    
     2. Ανάπτυξη των απόψεων των υποψηφίων για το περιεχόµενο της έκθεσης. 
    
     3. Ερωτήσεις προς τους υποψηφίους από µέλη του εκλεκτορικού σώµατος ή 
   της Γ.Σ. και απαντήσεις των υποψηφίων οι οποίοι στη συνέχεια αποχωρούν. 
    
     4.Παρουσίαση των πορισµάτων αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας ας 
   υποψηφίων από εκπρόσωπο των φοιτητών , µέλος της Γ.Σ. Τµήµατος. 
    
     5.Ερωτήσεις των εκλεκτόρων προς την Εισηγητική Επιτροπή ή/και 
   τοποθετήσεις αυτών σχετικά µε την αξιολόγηση των υποψηφίων. 
    



     6. Απαντήσεις των µελών της εισηγητικής επιτροπής στα τέθεντα 
   ερωτήµατα. 
    
     7.Ψηφοφορία κατά αλφαβητική σειρά, µε κλήρωση του γράµµατος αρχής της 
   ψηφοφορίας και εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση της ψήφου. Ο Πρόεδρος του 
   Τµήµατος ψηφίζει εντός σειράς, εφόσον είναι εκλέκτορας. 
    
     v.O υποψήφιος εκλέγεται αν συγκεντρώσει υπέρ αυτού την απόλυτη 
   πλειοψηφία του συνόλου των εκλέκτορων. Αν οι υποψήφιοι είναι 
   περισσότεροι από δύο και κανένας δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 
   η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση µεταξύ των δύο 
   πρώτων σε αριθµό ψήφων και εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη 
   πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων. Στις περιπτώσεις της παραπάνω 
   παρ iii ισχύουν τα ανάλογα. 
    
     νi. Τα πρακτικά της εκλογής στέλνονται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού και 
   στη συνέχεια µέσω τη Πρυτανείας στο Υπουργείο Παιδείας µαζί µε την 
   πρυτανική πράξη διορισµού καθώς και την περίληψή της όπου και ασκείται 
   ο έλεγχος νοµιµότητας. Με την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσµίας 
   τριών µηνών η πράξη διορισµού και περίληψή της στέλνονται για 
   δηµοσιέυση σοτ ΦΕΚ. 
    
     vii. Ο υποψήφιος που εκλέγεται οφείλει εντός τριών µηνών από τη 
   κοινοποίηση της σχετικής πράξης του Πρύτανη να αναλάβει καθήκοντα, αφού 
   για 6 επιπλέον µήνες µπορεί να γίνει µε απόφαση Πρυτανικού Συµβουλίου 
   εφόσον ο υποψήφιος είναι µόνιµος κάτοικος εξωτερικού κατά την 
   ηµεροµηνία διορισµού του. Η εξάµηνη παράταση που εγκρίνεται από το Π.Σ. 
   αρχίζει από την ηµεροµηνία ορκωµοσίας. 
    
     νιιι.Σε περιπτώσεις άγονης εκλογής αποστέλλονται τα σχετικά πρακτικά 
   στο Υ.Π.Ε.Π.Θ προκειµένου να ασκηθεί ο προβλεπόµενος από τις κείµενες 
   διατάξεις έλεγχος νοµιµότητας. 
    
     3.3. Μετάκληση Καθηγητών 
    
     α) Προτείνεται ως µια κατ'εξαίρεση διαδικασία επιλογής και διορισµού 
   µελών ∆.Ε.Π. στο Ε.Μ.Π. 
    
     β) Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, υποβάλλεται πρόταση από το 1/4 
   τουλάχιστον των µελών ∆.Ε.Π. του Τµήµατος πριν από τη λήψη απόφασης για 
   προκήρυξη της κενής θέσης. 
    
     γ)Η σχετική απόφαση µετάκλησης λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία 
   του όλου αριθµού των Καθηγητών του Τµήµατος που συνέρχονται σε κοινή 
   συνεδρίαση µε τη Γ.Σ. του Τµήµατος. 
    
     4.Ειδικά θέµατα µελών ∆.Ε.Π. 
    
     4.1. Εντάξεις σε Τοµείς              
    
     α)Κατά την πρώτη εφαρµογή του Ν. 1268/82 και σύµφωνα µε τις διατάξεις 
   του άρθρου 6, παρ. εδαφ. ε όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48, παρ. 
   1 εδαφ. στ του Ν. 1404/83 αµέσως µετά τη σύσταση των Τοµέων η Γ.Σ. κάθε 
   Τµήµατος του Ε.Μ. Πολυτεχνείου αποφάσισε για την κατανοµή του 
   υπηρετούντος στο Τµήµα προσωπικού καθώς και των Εργαστηρίων 
   Σπουδαστηρίων και λοιπών µονάδων στους Τοµείς ή τη διατήρηση των 
   Εργαστηρίων , Σπουδαστηρίων και λοιπών µονάδων στο Τµήµα. Η διαδικασία 
   αυτή πρέπει να έχει γίνει σε όλα τα Τµήµατα του Ιδρύµατος και να 
   υπάρχουν σχετικές αποφάσεις των Γ.Σ. 
    
     β)Για όλες τις κενές και νέες θέσεις που πληρώθηκαν µετά την ανωτέρω 
   κατανοµή και ένταξη του προσωπικού στους Τοµείς ή την διατήρησή τους σε 
   µονάδες του Τµήµατος ή του Ιδρύµατος   το θέµα ρυθµίζεται από 



   τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που αναφέρονται στις 
   προκηρύξεις θέσεων, δηλαδή η ένταξη του νέου µέλους αποφασόζεται 
   προ του διορισµού από την Γ.Σ. του Τµήµατος, µετά από εισήγηση 
   του οικείου Τοµέα. Το ίδιο αποφασίζεται, προ του διορισµού του, από την 
   Γ.Σ. του Τµήµατος, µετά από εισήγηση του οικείου Τοµέα. Το ίδιο ισχύει 
   και για τα Εργαστήρια που ιδρύθυκαν µετά την αρχική κατανοµή των 
   υπαρχόντων στους Τοµείς ή Τµήµατα. 
    
     γ)Εφόσον η ισχύουσα νοµοθεσία δεν προβλέπει ρητά ότι για µετακινήσεις 
   ή και εντάξεις απαιτείται εισήγηση του οικείου Τοµέα αλλά µόνο απόφαση 
   Τµήµατος (π.χ. δυνατότητα σε µέλος προσωπικού Τοµέα να αλλάξει Τοµέα, 
   περιπτώσεις µετακίνησης µέλους ∆.Ε.Π. από Τµήµα σε Τµήµα του ίδιου 
   Α.Ε.Ι. ή άλλου Α.Ε.Ι.) πρέπει να ακολουθείται η νόµιµη διαδικασία µε 
   δυνατότητα της Γ.Σ. του Τµήµατος να ζητήσει την άποψη του οικείου 
   Τοµέα. 
    
     4.2. Αδειες 
    
     α)Τα µέλη ∆.Ε.Π. δικαιούνται να απουσιάσουν και εντός της περιόδου 
   διδακτικού εξαµήνου κατόπιν άδειας που µπορούν να ζητήσουν σύµφωνα µε 
   τις εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις και µεταξύ άλλων και για 
   του εξής λόγους. 
    
     ι. Συµµετοχή σε επιστηµονικά συνέδρια σεµινάρια βραχύχρονη διδασκαλία 
   σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού ή και συµµετοχή σε διαπανεπιστηµιακές 
   ανταλλαγές εξωτερικού. Η συνολική τέτοια άδεια του µέλου ∆.Ε.Π. σύµφωνα 
   µε το άρθρο 2 παρ. 5α του Ν.2530/1997 δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο 
   εβδοµάδες ανά εξάµηνο. Η αίτηση πρέπει να γίνεται έγκαιρα προς τον 
   Πρόεδρο του Τµήµατος, και οπωσδήποτε  πριν από την αναχώρηση του 
   ενδιαφερόµενου, και να αναφέρει απαραίτητα τον αποδεχόµενο έγγραφα την 
   αντικατάσταση αντικαταστάτη κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Με τις 
   προϋποθέσεις αυτές η άδεια χορηγείται µε απόφαση του ∆.Σ. του Τµήµατος 
   στην οποία αναφφέρεται και η αναπλήρωση των ωρών διδασκαλίας από τον 
   αντικαταστάτη. 
    
     ιι.Με απόφαση της Γ.Σ. Τµήµατος χορηγείται άδεια απουσίας στην Ελλάδα 
   ή το εξωτερικό σε µέλη ∆.Ε.Π. για διδακτικούς ή ερευνητικούς λόγους 
   συναφείς µε το γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα τους, σύµφωνα µε την 
   ισχύουσα νοµοθεσία. 
    
     ιιι.Αδεια για προσωπικούς λόγους σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
   ύστερα από τεκµηριωµένη αίτητση του ενδιαφερόµενου, προς τον Πρόεδρο 
   του Τµήµατος, έγκριση από το Πρυτανικό Συµβούλιο µέχρι δέκα ηµέρες και 
   επιπρόσθετη άδεια είκοσι ηµερών από τη Σύγκλητο ύστερα από τεκµηριωµένη 
   πρόταση του ενδιαφερόµενου, µε εξασφαλισµένη την αντικατάσταση. 
    
     ιν.Εκπαιδευτική άδεια. Κάθε µέλος ∆.Ε.Π. δικαιούται να ζητήσει 
   εκπαιδευτική άδεια διάρκειας ενός εξαµήνου για κάθε τρία χρόνια 
   υπηρεσίας στο Ε.Μ.Π. ή δύο εξαµήνων για κάθε έξι χρόνια 
   υπηρεσίας. Η αίτηση του ενδιαφερόµενου υποβάλλεται έγκαιρα στο Γ.Σ. του 
   Τµήµατος ή στο ∆.Σ. του Τµήµατος, εφόσον έχει µεταβιβαστεί η αρµοδιότητα 
   και συνοδεύεται από το προτεινόµενο πρόγραµµα της επιστηµονικής του 
   δραστηριότητας, το οποίο µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε άδεια της Γ.Σ. 
   Τµήµατος και µετά από έκφραση γνώµης του Τοµέα στην οποία ορίζεται και 
   ο αντικαταστάστης του αιτούντος. ∆εν επιτρέπεται να απουσιάζει 
   ταυτόχρονα πάνω από 1/7 του προσωπικού του Τοµέα. Κατά συνέπεια 
   επιδιώκεται η ισόρροπη ικανοποίηση των αιτηµάτων των µελών λαµβανόµενων 
   υπόψη των προηγούµενων αδειών και της προϋπηρεσίας εκάστου. 
    
     β)Η εύρυθµη λειτουργία του Ιδρύµατος στα πλαίσια της ισχύουσας 
   νοµοθεσίας, οδήγησε στις παρακάτω ρυθµίσεις. 
    
     ι.Επιβάλλεται κατ'αρχάς η συγκέντρωση όλων των νόµιµων αδειών στο 



   διάστηµα των εκάστοτε οριζόµενων θερινών διακοπών. 
    
     ιι. Η περίοδος των θερινών διακοπών για τα µέλη ∆.Ε.Π. και λοιπού 
   ∆ιδακτικού Προσωπικού δεν µπορεί υπό την διαµορφωµένη αυξηµένη 
   απασχόληση και τις πολλαπλές υποχρεώσεις να είναι µεγαλύτερη από πέντε 
   εβδοµάδες, οι οποίες προσδιορίζονται στο διάστηµα µεταξύ δεύτερου 
   δεκαπενθήµερου του Ιουλίου και τέλος Αυγούστου. 
    
    
     iii) Στο διάστηµα αυτό πρέπει να προγραµµατίζονται και οι νόµιµες 
   άδειες όλου του προσωπικού του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
   νοµοθεσία και όσα ορίζονται στην παρ. 1.5 του άρθρου 10 του παρόντος. 
   Κατά την έγκριση των σχετικών αιτήσεων των µελών που εµπλέκονται στη 
   λειτουργία των Εργαστηρίων/Σπουδαστηρίων, στην εκπόνηση ερευνητικών 
   προγραµµάτων, διπλωµατικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών κ.ο.κ. που 
   έχουν προγραµµατιστεί για την περίοδο των θερινών διακοπών, θα πρέπει 
   να εξασφαλίζεται από τον Τοµέα ή το Τµήµα στο οποίο ανήκουν ή 
   απρόσκοπτη λειτουργία όλων των ανωτέρω δραστηριοτήτων, µε την 
   προϋπόθεση της έγγραφης τεκµηρίωσης των συγκεκριµένων εργασιών και των 
   αντίστοιχων αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό. 
    
    
     4.3. Σχέσεις µεταξύ µελών ∆.Ε.Π. 
    
     α) Τα µέλη ∆.Ε.Π. αλλά και γενικότερα όλα τα µέλη της Πολυτεχνειακής 
   Κοινότητας αποτελούν ένα σύνολο εργαζοµένων υψηλής στάθµης, µε αποστολή 
   την εκπαίδευση, την αναζήτηση της αλήθειας µέσα από την Ερευνα και την 
   προώθηση των των πορισµάτων της Ερευνας επ' ωφελεία του κοινωνικού 
   συνόλου και του απλού πολίτη, σύµφωνα µε τις αρχές των κεφαλαίων Γ και 
   ∆ του παρόντος. 
    
     β) Στο πλαίσιο των ποκίλων λειτουργιών του Ιδρύµατος είναι 
   αναµενόµενο να προκύπτουν αποψεις πάνω σε θέµατα - επιστηµονικά ή άλλα 
   - που διίστανται. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται όπως οι σχετικές 
   διαφορές αντιµετωπίζονται µε σοβαρότητα, ψυχραιµία και χωρίς φανατισµό. 
   Το κάθε µέλος ∆.Ε.Π. αλλά και κάθε µέλος του Ε.Μ.Π. έχει το δικαίωµα να 
   υποστηρίζει τις θέσεις του χωρίς όµως η οποιαδήποτε διάσταση γνώµης να 
   εκφυλίζεται σε προσωπικές αντιδικίες ή χαρακτηρισµούς, που διασύρουν το 
   Ιδρυµα εντός αλλά και εκτός των ορίών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. 
   Για την προάσπιση του κύρους του Ιδρύµατος και των µελών του, 
   θεσπίζονται οι παρακάτω αρχές και διαδικασίες : 
    
     i. Συνιστάται ενθέρµως στα µέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας όπως, 
   πριν από κάθε ενέργεια στην οποία σκοπεύουν να προβούν σε σχέση µε 
   προσωπικές διαφορές ή χαρακτηρισµούς, εξαντλούν όλες τις δυνατότητες 
   αποκατάστασης ανεκτών συναδελφικών σχέσεων, αφήνουν κατά µέρος τις 
   όποιες προσωπικές δυσαρέσκειες και λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους το 
   κόστος (ηθικό κ.ά.), µε το οποίο η ενέργειά τους αυτή θα επιβαρύνει το 
   Ιδρυµα. 
    
     ii. Οποιαδήποτε ένταση στις σχέσεις ανάµεσα σε πρόσωπα ή οµάδες 
   εφόσον δεν εκτονωθεί κατά τα προαναφερθέντα θα πρέπει να οδηγείται κατά 
   ιεραρχική σειρά, µέσω του ∆/ντη του Τοµέα ή του Προέδρου του Τµήµατος ή 
   των Πρυτανικών Αρχών ή της Συγκλήτου, σε φιλικό διακανονισµό και 
   εκτόνωση. Η Σύγκλητος πιστεύει στην ανωτερότητα των προθέσεων όλων των 
   µελών της Π.Κ. και θεωρεί ότι κάθε σχετικό πρόβληµα που ανακύπτει, όσο 
   οξύ και αν είναι, µπορεί να αντιµετωπίζεται µε ψυχραιµία και καλή 
   θέληση, µέσα στους κόλπους της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. 
    
     iii. Η µη προσφυγή στις καλές υπηρεσίες των παραπάνω τεσσάρων 
   επιπέδων διοίκησης αποτελεί παράβαση της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας. Στις 
   περιπτώσεις αυτές η Σύγκλητος είναι υποχρεωµένη, είτε µετά από σχετική 
   αναφορά είτε αυτεπαγγέλτως, να παρεµβαίνει, έτσι ώστε να εφαρµόζεται σε 



   κάθε περίπτωση το πνεύµα αλλά και η ουσία της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας 
   και να προστατεύεται το κύρος του Ιδρύµατος και των µελών του. 
    
    
     4.4. Σχέσεις µε τη δηµόσια ζωή, τη δηµόσια ενηµέρωση και τους φορείς 
   τους 
    
     α) Κάθε πολίτης είναι εξ ορισµού ελεύθερος να εκφράζει τη γνώµη του. 
    
     β) Τα Α.Ε.Ι. και ειδικότερα το Ε.Μ.Π., πέραν από την εκπαίδευση και 
   την έρευνα προσφέρει ανά πάσα στιγµή τις υπηρεσίες του στη λύση 
   προβληµάτων που θέτει η κοινωνία σε διεθνείς, εθνικό ή τοπικό επίπεδο. 
    
     γ) Κατά το επιθυµητό άνοιγµα προς την κοινωνία, τα µέλη της 
   Πολυτεχνειακής Κοινότητας και ιδιαίτερα τα µέλη ∆.Ε.Π. οφείλουν να µην 
   υποκύπτουν στον πειρασµό της εµπλοκής,στο όνοµα της "ενηµέρωσης του 
   ευρύτερου κοινού", σε διαδικασίες συµµετοχής σε συζητήσεις ή εκδηλώσεις 
   δηµόσιου χαρακτήρα, εφόσον δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγγυήσεις 
   ποιότητας από πλευράς των οργανωτών και συµµετεχόντων και δεν εµπίπτουν 
   στο αποδεδειγµένο αντικείµενο των γνώσεών τους ή της ευρύτερης 
   κατάρτισής τους, µε προφανή εξαίρεση ορισµένα θέµατα ευρύτερου 
   κοινωνικού ενδιαφέροντος. 
    
     δ) Το θέµα της συµµετοχής σε τέτοιες συζητήσεις ή εκδηλώσεις έρχεται 
   στην Ηµερήσια ∆ιάταξη της Συγκλήτου, εφόσον θεωρούν οι Πρυτανικές αρχές 
   ή µέλος ∆.Ε.Π. ότι θίγεται το κύρος του Ιδρύµατος. 
    
     ε) Εφόσον αποδειχθεί ότι ζηµιώθηκε το κύρος του Ιδρύµατος, δηλώνεται 
   ότι το Ιδρυµα θεωρεί ατυχή την εµφάνιση (γραπτή ή προφορική) του µέλους 
   της Πολυτεχνειακής Κοινότητας και ότι απέχει από οποιαδήποτε µορφή 
   συµπαράστασης ή ηθικής στήριξης που ενδέχεται να ζητηθεί. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
    
                                   ΑΡΘΡΟ 16 
    ΤΟ ΕΚΤΟΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Ε.Π. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
    
    
     1. Καθηγητές  
    
    
     1.1. Οµότιµοι Καθηγητές 
    
     α) Η απονοµή του τίτλου του Οµότιµου Καθηγητή είναι µία τιµητική 
   διάκριση, η οποία απονέµεται σε µέλη ∆.Ε.Π. του Ιδρύµατος που αποχωρούν 
   στη βαθµίδα του Καθηγητή, εφόσον η συνολική συνεισφορά τους στο Ιδρυµα 
   ήταν ιδιαιτέρως σηµαντική και υπό τις ειδικές προϋποθέσεις οι οποίες 
   τίθενται µε αποφάσεις της Συγκλήτου. 
    
     β) Η διαδικασία απονοµής του τίτλου του Οµότιµου Καθηγητή 
   ολοκληρώνεται από τη Σύγκλητο µετά από τεκµηριωµένη εισήγηση του 
   Τµήµατος. 
    
     γ) Η έναρξη της διαδικασίας απονοµής του τίτλου αρχίζει αµέσως µετά 
   την αποχώρηση, οπότε και εισάγεται το θέµα στο Τµήµα, µετά από τη 
   σύµφωνη γνώµη του αποχωρήσαντος. 



    
     δ) Σύµφωνα µε το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 1268/82, οι εσωτερικοί 
   κανονισµοί των Α.Ε.Ι. ρυθµίζουν τα της συµµετοχής Οµότιµων Καθηγητών 
   στο έργο των Ιδρυµάτων. Στο Ε.Μ.Π. ο Οµότιµος Καθηγητής µπορεί να 
   συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα, σεµινάρια και διαλέξεις. Σε 
   εξαιρετικές περιπτώσεις, αν είναι δυνατόν να συµµετέχει σε Επιτροπές 
   του Ιδρύµατος, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. 
    
     ε) Οι αποχωρούντες Κθηγητές και κατά µείζονα λόγο οι Οµότιµοι, 
   σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 5 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 
   124/17.06.96, τ.Α'), διατηρούν την ιδιότητα µέλους τριµελούς 
   συµβουλευτικής επιτροπής υποψηφίων διδακτόρων και την ιδιότητα του 
   επιβλέποντος Καθηγητή και µπορούν να ορίζονται ως µέλη εισηγητικών 
   επιτροπών για την κρίση µελών ∆.Ε.Π.. Το Ιδρυµα θεωρεί ότι η αξιοποίηση 
   αυτής της τελευταίας νοµικής δυνατότητας ενδείκνυται µόνο σε 
   εξαιρετικές περιπτώσεις. 
    
     στ) Μετά την απονοµή του τίτλου του Οµότιµου Καθηγητή, ο Τοµέας και 
   το Τµήµα µεριµνούν για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων προσφοράς έργου 
   στο Ιδρυµα. 
    
    
     1.2. Επισκέπτες Καθηγητές 
    
     α) Ο τίτλος του επισκέπτη Καθηγητή είναι µία τιµητική διάκριση, η 
   οποία απονέµεται σε εκτός Ιδρύµατος διακεκριµένα µέλη της επιστηµονικής 
   κοινότητας, που έχουν θέση ή ισοδύναµα προσόντα µέλους ∆.Ε.Π. των δύο 
   ανώτερων βαθµίδων, για την περιορισµένου χρόνου παραµονή τους στους 
   χώρους και τις εγκατάστεις τοου Ε.Μ.Π. και τη συνακόλουθη συµβολή τους 
   στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύµατος. 
    
     β) Με απόφαση της Γ.Σ. του Τµήµατος µετά από πρόταση οποιουδήποτε 
   µέλους της ή της Γ.Σ. του Τοµέα, για κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών 
   ανγκών, καλούνται για ένα χρόνο ως επισκέπτες Καθηγητές Ελληνες ή ξένοι 
   επιστήµονες που έχουν θέση ή ισιδύναµα προσόντα µέλους ∆.Ε.Π. των δύο 
   ανώτερων βαθµίδων. Για την ισιτιµία των θέσεων που κατέχουν στο 
   εξωτερρικό αποφαίνεται το ∆ΙΚΑΤΣΑ. Η πρόσκληση µπορεί να ανανεωθεί για 
   άλλα δύο χρόνια. 
    
     γ) Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των επισκεπτών Καθηγητών 
   καθορίζονται µε απόφαση των Γ.Σ. των Τµηµάτων και η διοικητική και 
   οικονοµική σχέση τους µε το Ιδρυµα καλύπτεται από τις αντίστοιχες 
   νοµοθετικές προβλέψεις. 
    
     δ) Το Ε.Μ.Π. θεωρεί ιδιαίτερα θετική τη συνεργασία µε επισκέπτες 
   Καθηγητές, στο πλαίσιο της δηµιουργίας ουσιαστικών εκπαιδευτικών και 
   ερευνητικών δεσµών µε την ευρύτερη ελληνική και διεθνή επιστηµονική 
   κοινότητα. 
    
    
     1.3. ∆ιδάσκοντες βάσει Π.∆. 407/80 
    
     Η κάλυψη εκτάκτων διδακτικών αναγκών, µε κυριότερους φορείς τα νέα 
   πανεπιστηµιακά Τµήµατα, υλοπιείται βάσει του Π.∆. 407/1980, όπως 
   συµπληρώθηκε νεότερες ρρυθµίσεις και Υ.Α. (π.χ. Υ.Α. 1006582/98), 
   σύµφωνα  µε το οποίο : 
    
     "α) Επιστήµονες ανεγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους, είτε κάτοχοι 
   διδακτικού διπλώµατος είτε εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας, δύναται να 
   προσλαµβάνονται διά πράξεως του οικείου Πρυτάνεως ή του αντίστοιχου 
   Οργάνου ∆ιοικήσεως, εκδιδοµένης µετά από απόφαση της οικείας Σχολής, µε 
   σχέση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την διεξαγωγή 
   διδακτικού, ερευνητικού, επισηµονικού και οργανωτικού έργου 



   καθοριζόµενου δια της συµβάσεως. 
    
     β) Οι ανωτέρω, των οποιών ο αριθµός δεν δύναται να υπερβεί το σύνολο 
   των πάσης βαθµίδος θέσεων καθηγητών του Ιδρύµατος, έχουν καθ' όλην την 
   διάρκειαν της συµβάσεως και εις ό, τι αφορά εις το ανατεθέν εις αυτούς 
   έργον τα καθήκοντα και τας υποχρεώσεις τα αντιστοιχούντα εις την 
   καθηγητικήν βαθµίδα προς την οποίαν έχουν εξοµοιωθεί µισθολογικώς βάσει 
   των προσόντων των. 
    
     γ) Η διάρκεια της συµβάσεως καθορίζεται µέχρι ενός πανεπιστηµιακού 
   έτους ... δύναται να ανανεούται ή πάρατείνεται, πλην όµως ο συνολικός 
   χρόνος προσλήψεως δε δύναται να υπερβεί τα τρία (3) πανεπιστηµιακά έτη 
   και η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή µερική." 
    
    
     2. Μέλη τέως Ε.∆.Π. 
    
     Πρόκειται για τους µη ∆ιδάκτορες, Επιµελητές, Βοηθούς και 
   Επιστηµονικούς Συνεργάτες, οι οποίοι έχουν µονιµοποιηθεί σε 
   πρωσωποπαγείς θέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 1966/91. Εντάσσονται 
   στις αντίστοιχες µονάδες τοου Ιδρύµατος, σύµφωνα µε όσα ισχύουν για τα 
   µέλη ∆.Ε.Π. (βλέπε παρ. 4.1 του άρθρου 15 του παρόντος). Για την 
   µετεκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού συτού ισχύουν όσα 
   αναφέρονται και για τα µέλη ∆.Ε.Π.. Οσον αφορά στα εκπαιδευτικά 
   δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις, την τήρηση των θεσµοθετηµένων κανόνων και 
   τις κυρώσεις, ισχύουν και εφαρµόζονται οι ισχύουσες νοµικές διατάξεις 
   και όσα επολέον αναφέρονται στη συνέχεια. 
    
    
     2.1. Απασχόληση και φυσική παρουσία 
    
     α) Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και για τα µέλη ∆.Ε.Π. σε συνδυασµό µε 
   αυτά που προβλέπονται ρητά από τις κείµενες διατάξεις. ∆εδοµένου ότι τα 
   µέλη τέως Ε.∆.Π. είναι στην ουσία απαλλαγµένα από διοικητικά καθήκοντα, 
   στα Σ.Ο.∆. και Μ.Ο.∆. του Ιδρύµατος, το διδακτικό σκέλος των καθηκόντων 
   τους είναι συγκριτικά αυξηµένο. 
    
     β) Η συνολική απασχόληση των µελών τέως Ε.∆.Π. στο Ε.Μ.Π. συµπίπτει 
   µε τις εκάστοτε υποχρεώσεις συνολικής απασχόλησης και των άλλων 
   δηµοσίων υπαλλήλων του Ιδρύµατος. 
    
     γ) Ως ελάχιστη υποχρέωση φυσικής παρουσίας των µελών τέως Ε.∆.Π. 
   στους χώρους του Ιδρύµατος ορίζονται οι 24 ώρες ανά εβδοµάδα, 
   κατανεµηµένες σε τέσσερις, κατ' ελάχιστο µέρες, εντός του ωραρίου των 
   δηµοσίων υπαλλήλων. Ο έλεγχος της φυσικής παρουσίας εφαρµόζεται κατά 
   την παρ. 1.4.ε του άρθρου 10 του παρόντος. 
    
     δ) Με επισπεύδοντες τους Τοµείς και εγκριτικά Σ.Ο.∆. τα διοικητικά 
   συµβούλια των Τµηµάτων, εντός του πρώτου µηνός (Σεπτεµβρίου) κάθε 
   ακαδηµαϊκού έτους συντάσσονται, εγκρίνονται και αναρτώνται στα γραφεία 
   Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τµηµάτων και στις γραµµατείς 
   των Τοµέων πίνακες µε τα εβδοµαδιαία ωράρια παραµονής στους χώρους 
   εργασίας τους στο Ε.Μ.Π. όλων των µελών τέως Ε.∆.Π. κάθε Τοµέα και 
   συνολικά κάθε Τµήµατος, µε κοινοποίηση στον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών 
   Υποθέσεων και Προσωπικού.  
    
     ε) Στον ίδιο πίνακα και σε χωριστή στήλη γνωστοποιούνται στους 
   φοιτητές οι ώρες της υποδοχής τους από τα µέλη τέως Ε.∆.Π., µε ελάχιστο 
   όριο τις τέσσερις ώρες ανά εβδοµάδα. 
    
    
     2.2. ∆ιδακτικό και λοιπό έργο 
    



     α) Τα µέλη τέως Ε.∆.Π. παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο σε µαθήµατα 
   και εξεταστικές διαδικασίες που τους αναθέτει η Γ.Σ. του Τοµέα, σύµφωνα 
   µε τις ισχύουσες διατάξεις. Μπορούν επίσης να επικουρούν στην επίβλεψη 
   διπλωµατικών εργασιών. 
    
     β) Οι Πρόεδροι των Τµηµάτων ή και οι ∆ιευθυντές των Τοµέων οφείλουν 
   να αναθέτουν στα µέλη τέως Ε.∆.Π. και άλλα συγκεκριµένα πλην των 
   διδακτικών, καθήκοντα, στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών των 
   Τµηµάτων και των Τοµέων, έτσι ώστε να αξιοποιούνται οι ικανότητες και 
   δυνατότητές τους κατά τξν παρουσία τους στους χώρους του Ε.Μ.Π. 
    
    
     2.3. Αδειες 
    
     α) Ισχύει το νοµοθετικό πλαίσιο των µόνιµων υπαλλήλων του Ιδρύµατος 
   όλων των κατηγοριών πλην Ι∆ΑΧ. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Ν. 2683/99, 
   άρθρο 48, τα µέλη τέως Ε.∆.Π. δικαιούνται, εφόσον έχουν συµπληρώσει 
   πέντε έτη πραγµατικής υπηρεσίας, το ανώτατο όριο των 25 εργάσιµων 
   ηµερών. 
    
     β) Σύµφωνα και µε την παράγραφο 4.2.β του άρθρου 15 του παρόντος 
   (άδεις µελών ∆.Ε.Π.), οι άδεις και των µελών τέως Ε.∆.Π. ορίζονται µέσα 
   στα πλαίσια των θερινών διακοπών, και ακολουθούν τις διαδικασίες και 
   τους περιορισµούς της παρ. 1.5 του άρθρου 10 του παρόντος (άδειες 
   προσωπικού), µε την διευκρίνιση ότι Προϊστάµενοι είναι οι ∆ιευθυντές 
   των Τοµέων και γενικότερα των µονάδων στις οποίες έχουν ενταχθεί τα 
   µέλη τέως Ε.∆.Π.. 
    
    
     3. Μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.) 
    
    
     3.1. Θεσµικό Πλαίσιο  
    
     α) Το προσωπικό που ορίζεται από το άρθρο 13, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 
   διακρίνεται στον κλάδο του Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού, τα µέλη του 
   οποίου αποτελούν τους διδάσκοντες τις ξένες γλώσσες, το σχέδιο, τις 
   τέχνες, τη µουσική, το θέατρο, το χορό, τη ρυθµική και τη φυσική αγωγή, 
   και στον κλάδο του Εργστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού, τα µέλη του 
   οποίου επιτελούν εργαστηριακό - εφαρµοσµένο διδακτικό έργο. 
    
     β) Ως προς τα εκπαιδευτικά δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις, την τήρηση 
   των θεσπισµένων κανόνων και τις κυρώσεις ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και 
   για τα µέλη ∆.Ε.Π. και τέως Ε.∆.Π. προσδιοριζόµενα επακριβώς από τις 
   σχετικές µε το Ε.Ε.∆.Ι.Π. νοµοθετικές ρυθµίσεις. 
    
    
     3.2. Φυσική παρουσία και άδειες  
    
     Τα καθήκοντα και η φυσική παρουσία ακολουθούν την αντίστοιχη πολιτική 
   του Ιδρύµατος για τα µέλη ∆.Ε.Π. και τέως Ε.∆.Π., το δε καθεστώς των 
   αδειών διέπεται από τις περί δηµοσίων υπαλλήλων διατάξεις. Συνεπώς 
   ακολουθεί τις αναφερθείσες στην προηγούµενη παράγραφο 2 του παρόντος 
   άρθρου εσωτερικές ρυθµίσεις του Ιδρύµατος. 
    
    
     4. Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
    
    
     4.1. Θεσµικό πλαίσιο 
    
     Το προσωπικό που ορίζεται στο άρθρο 13, παρ. 1 του Ν. 2817/2000, 
   παρέχει το έργο που αναφέρεται στο άρθρο 10, παρ. 1.1.γ του παρόντος 



   και όλα τα σχετικά µε αυτό θέµατα ρυθµίζονται από τις κείµενες 
   διατάξεις . 
    
    
     4.2. Φυσική παρουσία και άδειες  
    
     Ισχύουν όσα αναφέρονται στις παρ. 1.4.β, 1.4.ε και 1.5. του άρθρου 10 
   του παρόντος. 
    
    
     5. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Μ.Φ.) 
    
    
     5.1. Νοµικό πλαίσιο και κανονιστικές αποφάσεις του Ε.Μ.Π. 
    
     α) Ο χώρος προέλευσης των Μ.Φ., στους οποίους περιλαµβάνονται ως 
   υποσύνολο και οι Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες, οι διαδικασίες επιλογής, 
   εγγραφής, πάρακολούθησης µεταπτυχιακών µαθηµάτων, εκπόνησης ερευνητικών 
   εργασιών και διδακτορικών διατριβών και γενικότερα το σύνολο των 
   νοµικών διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων της Συγκλήτου στα πλαίσια 
   των Σπουδών των Μ.Φ. αποτελούν το αντικείµενο και παρουσιάζονται 
   αναλυτικά στο άρθρο 7 του παρόντος για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές. Ως 
   προς τα λοιπά δικαιώµατα και τις  υποχρεώσεις, ισχύουν όσα και για τους 
   Προπτυχιακούς Φοιτητές. 
    
     β) Στην παρούσα παράγραφο θεσµοθετούνται µόνο οι σχετικές µε τις 
   εκτός των σπουδών τους εκπαιδευτικές και ερευµητικές δραστηριότητες των 
   Μ.Φ., και ειδικότερα η προσφορά επικουρικού διδακτικού έργου και η 
   συµµετοχή τους σε αµειβόµενα ερευνητικά προγράµµατα µε επιστηµονικούς 
   υπευθύνους τα µάλη ∆.Ε.Π. του Ιδρύµατος. 
    
    
     5.2. Ανάθεση ∆ιδακτικού Εργου 
    
     α) Στους Μ.Φ., οι οποίοι έχουν περατώσει µε επιτυχία τον προβλεπόµενο 
   από το Π.Μ.Σ. κύκλο των µεταπτυχιακών µαθηµάτων ή έχουν απαλλαγεί από 
   τα µαθήµατα αυτά µε αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων και βρίσκονται στη 
   φάση της εκπόνησης της ∆.∆. τους, µπορεί να ανατίθεται επικουρικό 
   διδακτικό έργο µετά από απόφαση του Τοµέα και σύµφωνη γνώµη του µέλους 
   ∆.Ε.Π. που επιβλέπει τη ∆.∆. 
    
     β) Ο Μ.Φ., κατά την προσφορά του επικουρικού διδακτικού έργου, σε 
   καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά το διδάσκον µέλος ∆.Ε.Π. στις 
   υποχρεώσεις του για κάλυψη των καθορισµένων από το συνολικό πρόγραµµα 
   σπουδών και το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο ωρών διδασκαλίας. 
    
     γ) Για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου ο Μ.Φ. δύναται να 
   λάβει οικονοµική αµοιβή κατά την κρίση και τις δυνατότητες του Τοµέα 
   και του Τµήµατος. ∆ικαιούνται παντώς να λάβει από τις διοικητικές 
   υπηρεσίες του Τµήµατος τη σχετική βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται και 
   ποιοτική κρίση από το υπεύθυνο του αντίστοιχου µαθήµατος µέλος ∆.Ε.Π.. 
    
    
     5.3. Ανάληψη έργου στο πλαίσιο χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών 
   προγραµµάτων 
    
     α) Οι Μ.Φ. δύναται να συµµετέχουν σε χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά 
   προγράµµατα που υλοποιούνται στο Ε.Μ.Π., µετά από σύµφωνη γνώµη του 
   σύµβουλου ή επιβλέποντος µέλους ∆.Ε.Π. και έγκριση του αρµόδιου για το 
   συγκεκριµένο ερευνητικό πρόγραµµα Τοµέα. 
    
     β) Η απασχόληση των Μ.Φ. στα προγράµµατα αυτά πρέπει να επιτρέπει την 
   ολοκλήρωση των µεταπτυχιακών τους σπουδών εντός των προβλεπόµενων από 



   το νόµο ανώτατων χρονικών ορίων. 
    
     γ) Η αµοιβή των Μ.Φ. από την υπόψη παροχή έργου ορίζεται από τον 
   επιστηµονικό υπεύθυνο του έργου, σύµφωνα µε τους περιορισµούς της 
   Επιτροπής ∆ιαχείρησης Ειδικού Λογαριασµού. 
    
     δ) Ως άνω όριο της συνολικής αµοιβής των Μ.Φ. από όλες τις πηγές 
   χρηµατοδότησης του Ε.Μ.Π. (και τυχόν υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ., το 
   Ευγενίδιο Ιδρυµα κ.λπ.), σε ετήσια βάση, ορίζεται στο 85% των 
   ακαθάριστων αποδοχών του νεοδιοριζόµενου (και χωρίς αναγνωρισµένη 
   προϋπηρεσία) Λέκτορα. 
    
    
     6. Επιστηµονικό Προσωπικό εκτός ∆.Ε.Π., Ε.∆.Π., Ε.Ε.∆.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. 
   και Μ.Φ.. 
    
    
     6.1. Ορισµός  
    
     α) Είναι οι εκτός ∆.Ε.Π., τέως Ε.∆.Π., Ε.Ε.∆.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Μ.Φ., 
   Ερευνητικοί Συνεργάτες (Ε.Σ.) των ερευνητικών προγραµµάτων του 
   Ιδρύµατος. 
    
     β) Οι Ε.Σ. δεν εντάσσονται στα τακτικά µέλη της Πολυτεχνειακής 
   κοινότητας, αλλά δραστηριοποιούνται στους χώρους της και χρησιµοποιούν 
   τις εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος. 
    
     γ) Υποσύνολο των Ε.Σ. είναι οι νέοι ∆ιδάκτορες Συνεργάτες (∆.Σ.), 
   τους οποίους το Ιδρυµα θεωρεί πηγή ανανέωσης, λόγω της ιδιαίτερα 
   σηµαντικής συνεισφοράς τους 
    
     i). στην αναβάθµιση και ανανέωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
    
     ii). στη διερεύνηση των παδίων της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας 
   προς τις νέες περιοχές αιχµής της επιστήµης και τεχνολογίας.  
    
    
     6.2. Καταγραφή των Ε.Σ. 
    
     α) Κατά την έναρξη του ερευνητικού προγράµµατος ο επιστηµονικός 
   υπεύθυνος συντάσσει αναλυτική κατάσταση των Ε.Σ., στην οποία 
   αναγράφονται : 
    
     i. Το αντικείµενο µε το οποίο θα απασχοληθούν και ο χρόνος της 
   απασχόλησης. 
    
     ii. Η παρουσία και εγκατάσταση στους χώρους του Τοµέα. 
    
     iii. Η χρήση και εγκατάσταση και εν γένει συσκευών του Τοµέα και άλλα 
   κατά την κρίση του πληροφοριακά στοιχεία, όπως ώρες εργασίας κ.λπ. 
    
     β) Η κατάσταση υποβάλλεται στον ∆ιευθυντή του Τοµέα, µε κοινοποίηση 
   στον Πρόεδρο του Τµήµατος και στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, εγκρίνεται από 
   το ∆.Σ. του Τµήµατος και ενηµερώνεται/αναθεωρείται κατά περίπτωση από 
   τον επιστηµονικό υπεύθυνο κατά την εξέλιξη του προγράµµατος. 
    
    
     6.3. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις  
    
     α) Στο πλαίσιο της αυτονόητης κατά το νόµο ευθύνης των ∆ιευθυντών των 
   Εργαστηρίων, οι Ε.Σ. έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 
   απορρέουν από τη σχετική σύµβαση την οποία συνάπτουν µε το Ιδρυµα. 
   Ειδικότερα, µπορούν να απασχολούνται στους χώρους του Τοµέα ή του 



   Εργαστηρίου και να χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις µε ευθύνη του 
   επιστηµονικού υπευθύνου, ο οποίος και φροντίζει τα θέµατα ασφάλισης, 
   µέσω του προγράµµατος. 
    
     β) Μέλη ∆.Ε.Π. που συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα εκτός Τοµέα 
   οφείλουν επίσης να ενηµερώνουν τη ∆ιεύθυνση του Τοµέα για τους άµεσους 
   Ε.Σ. τους και έχουν την ευθύνη για τις δραστηριότητές τους στους χώρους 
   του Τοµέα. 
    
    
     7. Επίτιµοι ∆ιδάκτορες 
    
    
     7.1. Τίτλος και προϋποθέσεις απονοµής  
    
     α) Ο τίτλος του επίτιµου διδάκτορα είναι µια εξαιρετική τιµητική 
   διάκριση, η οποία απονέµεται από ένα Τµήµα του Ε.Μ.Π. σε ελληνική ή 
   αλλόδαπή προσωπικότητα διεθνώς αναγνωρισµένη, µε σηµαντική συµβολή στο 
   χώρο των επιστηµών, των τεχνών ή και προσφορά πολύτιµων υπηρεσιών στο 
   έθνος, την παιδεία, την πολιτική και κοινωνική πρόοδο, τις δηµοκρατικές 
   κατακτήσεις και τους θεσµούς. 
    
     β) Ο τίτλος του επίτιµου διδάκτορα δε δηµιουργεί δικαιώµατα και 
   υποχρεώσεις, π.χ. ανάλογες µε εκείνες των οµότιµων καθηγητών. 
   Αφαιρείται µόνο για σοβαρούς λόγους, µε διαδικασία ανάλογη της 
   απονοµής. 
    
    
     7.2. ∆ιαδικασία απονοµής του τίτλου 
    
     α) Η πρόταση απονοµής του τίτλου του "Επίτιµου ∆ιδάκτορα" υποβάλλεται 
   γραπτώς και µε τεκµηριωµένη εισήγηση για το όλο έργο του υποψήφιου από 
   µέλος ή µέλη ∆.Ε.Π. του Ιδρύµατος στον Πρόεδρο του, κατά τη γνώµη τους, 
   οικείου Τµήµατος. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος θέτει το θέµα, µε την 
   πρόταση, την εισήγηση και τις ενδεχόµενες προσωπικές του απόψεις, στη 
   Γ.Σ. του Τµήµατος. 
    
     β) Η Γενική Συνεύλεση του Τµήµατος αποφασίζει µε πλεοιψηφία των τριών 
   τετάρτων του συνόλου των µελών της και σε περίπωση θετικής απόφασης την 
   διατυπώνει σε ψήφισµα, το οποίο αποστέλλεται στον Πρύτανη. 
    
     γ) Ο Πρύτανης θέτει το ψήφισµα υπόψη της Συγκλήτου για τελική 
   έγκριση. 
    
     δ) Η αναγόρευση γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 
   του Τµήµατος, µε συµµετοχή του Πρύτανη, του Προέδρου του Τµήµατος και 
   του εισηγητή Καθηγητή. 
    
     ε) Κατά την τελετή της αναγόρευσης, το ψήφισµα του Τµήµατος, η 
   έγκριση του Προέδρου και η αναγόρευση από τον Πρόεδρο του Τµήµατος µε 
   τη σύµφωνη γνώµη του Πρύτανη καταγράφονται στην αρχαία ελληνική γλώσσα 
   σε τρία χωριστά φύλλα περγαµήνης, διαβάζονται από τον Πρόεδρο και 
   αντίγραφό τους προσφέρεται στον τιµώµενο, συνοδευόµενο από µετάλλιο µε 
   το έµβληµα (Πυρφόρος) του Ιδρύµατος. Σύµφωνα µε τη σχετική εθιµοτυπία, 
   τα µέλη της Συγκλήτου προσέρχονται µε τηβέννους και ο Πρόεδρος 
   περιβάλλει τον τιµώµενο µε τήβεννο των διακριτικών του Τµήµατος. 
    
     στ) Αµέσως µετά την τελετή ακολουθεί οµιλία του αναγορευθέντος. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 



    
    
    
    
    
                                    ΑΡΘΡΟ 17 
                                  ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
    
    
    
     1. Γενικές αρχές 
    
    
     1.1. Το Ε.Μ.Π. και οι Φοιτητές 
    
     α) Η εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύµατος και η υλοποίηση της 
   κυρίαρχης στρατηγικής επιλογής "Περί διατήρησης και ενίσχυσης της θέσης 
   του Ε.Μ.Π. ως διακεκριµένου και στο διεθνή χώρο πανεπιστηµιακού 
   Ιδρύµατος των επιστηµών και της τεχνολογίας" (βλ. άρθρο 1 παρ. 1) 
   εστιάζονται κατά προτεραιότητα στις παρεχόµενες από το Ιδρυµα σπουδές 
   προς τους Φοιτητές και τις συνακόλουθες υποχρεώσεις του Ε.Μ.Π., όπως 
   αναλύονται στο Κεφάλαιο Γ του παρόντος. 
    
     β) Ως τελλική αποστολή του Ιδρύµατος (βλ. άρθρο 1, παρ. 1.2) τίθεται 
   η ανάπτυξη τόσο των επιστηµονικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων των 
   Φοιτητών όσο και των ανθρωπίνων αρετών τους για τη βελτίωση της 
   ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου αλλά και της προσωπικής. Η 
   ανάπτυξη των δεξιοτήτων σύνθεσης, έρευνας, επικοινωνίας, συνεργασίας 
   και διοίκησης προσωπικού και έργων, δηλαδή η ανάδειξη µίας 
   ολοκληρωµένης προσωπικότητας που όχι µόνο διαθέτει ανανεώσιµη γνώση και 
   τεχνογνωσία αλλά και γνωρίζει να "ίσταται" ως επιστήµονας και να 
   "υπάρχει" ως συνειδητός - υπεύθυνος πολίτης, ολοκληρώνουν τη µείζονα 
   αποστολή του Ε.Μ.Π. προς τους Φοιτητές του και κατά τον 21ο αιώνα. 
    
    
     1.2. Θεσµικό Πλαίσιο 
    
     α) Οι άµεσες υποχεςώσεις του Ιδρύµατος προς τους Φοιτητές και τα 
   συνακόλουθα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις των Φοιτητών, οι ευρύτερες 
   κοινωνικές παροχές, ο πειθαρχικός έλεγχος και οι κυρώσεις κατά τη 
   διάρκεια των Σπουδών τους εφαρµόζονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
   και επιπλέον αναλύονται και κωδικοποιούνται στο Κεφάλαιο Γ του παρόντος 
   και στο παρόν κεφάλαιο. Ειδικότερα : 
    
     i. Στο άρθρο 6 ορίζονται και αναλύονται όλα τα σχετικά µε τις 
   Προπτυχιακές Σπουδές. 
    
     ii. Στο άρθρο 7 ορίζονται και αναλύονται όλα τα σχετικά µε τις 
   Μεταπτυχιακές Σπουδές. 
    
     β) Οι Επιτροπές Προγραµµάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών 
   των Τµηµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις και όσα 
   ορίζονται στα προαναφερθέντα άρθρα 6 και 7 του παρόντος, συντάσσουν 
   τους Οδηγούς Σπουδών των Τµηµάτων τους, στους οποίους και 
   εξειδικεύονται οι ειδικές για κάθε Τµήµα λειτουργικές ρυθµίσεις. Οι 
   διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκαιρης και πλήρους σύνταξης και έγκριση 
   των Οδηγών Σπουδών των Τµηµάτων ορίζονται αναλυτικά στις παραγράφους 
   1.1.γ των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. 
    
     γ) Η συµµετοχή των φοιτητών σε όλες τις λειτουργίες και τα όργανα 
   διοίκησης του Ιδρύµατος είναι θεσµικά κατοχυρωµένη από το Ν. 1268/82 
   και τις µετέπειτα νοµοθετικές ρυθµίσεις, αλλά και ακαδηµαϊκά αναγκαία 
   για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων αλλά και τη συτετή 



   πορεία ενός ∆ηµόσιου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος. 
    
     δ) Εθιµική αρχή του Ε.Μ.Π. είναι η ευρύτερη δυνατή ενηµέρωση των 
   φοιτητών και των θεσµοθετηµένων οργάνων τους (Φοιτητικοί Σύλλογοι) στο 
   σύνολο και στα επί µέρους όλων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και 
   διοικητικών θεµάτων που απασχολούν το Ιδρυµα και η µη λήψη αποφάσεων 
   στα θέµατα αυτά, εάν δεν έχει ζητηθεί η γνώµη των φοιτητών. 
    
     ε) Η βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των Φοιτητών, η ψυχαγωγία και η 
   προαγωγή της κοινωνικής και πνευµατικής τους µόρφωσης, καλύπτονται κατά 
   το άρθρο 49, περ. 1 του Ν. 1404/83 από την ιδρυθείσα στο Ε.Μ.Π. 
   Φοιτητική Λέσχη, η οποία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο υπό την 
   Προεδρία του Πρύτανη και υποστηρίζεται διοικητικά από τη ∆ιεύθυνση 
   Μέριµνας. 
    
    
     1.3. Ειδικά φοιτητικά θέµατα 
    
     Στη συνέχεια του παρόντος άρθρου ορίζονται οι διαδικασίες, οι 
   υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των φοιτητών σε θέµατα που αφορούν άµεσα 
   στις λειτουργίες τους στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα και τις 
   προσφερόµενες από το Ιδρυµα δυνατότητες και παροχές. 
    
    
     2. Τα κοµβικά σηµεία των Σπουδών 
    
    
     2.1. Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο 
    
     Ορίζεται αναλυτικά στην παράγραφο 3.5 του άρθρου 6 του παρόντος για 
   τις Προπτυχιακές Σπουδές και στην παράγραφο 4.4 του άρθρου 7 και τις 
   Μεταπτυχιακές Σπουδές. 
    
    
     2.2. Εγγραφές, διοικητική υποστήριξη και φοιτητική ιδιότητα 
    
     α) Η διαδικασία εγγραφών και δήλωσης µαθηµάτων ορίζεται στις γενικές 
   της γραµµές από την κεντρική ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος, η οποία 
   χρησιµοποιεί για την απλούστερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωσή 
   της τις σύγχρονες τεχνικές της µηχανογράφησης, µέσω των ∆ιευθύνσεων 
   Πληροφορικής και Σπουδών. 
    
     β) Η διαδικασία αυτή εξειδικεύεται και υποστηρίζεται από τις 
   ∆ιοικητικές Υπηρεσίες των Τµηµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 
   1.4 του άρθρου 6 και 1.3 του άρθρου 7 του παρόντος και δηµοσιοποιείται 
   έγκαιρα σε όλες τους Φοιτητές, τόσο ως προς τη χρονική περίοδο των 
   εγγραφών όσο και ως προς τις λεπτοµέρειές της. Το γενικό πλαίσιο των 
   εγγραφών στο Ε.Μ.Π. περιέχεται στα προαναφερθέντα Ακαδηµαϊκά Ηµερολόγια 
   των Σπουδών. 
    
     γ) Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται µε την εγγραφή σε Τµήµα του Ε.Μ.Π. 
   και διατηρείται µέχρι τη λήψη του διπλώµατος. 
    
     δ) Είναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης µε αίτηση του ενδιαφερόµενου 
   προς το αντίστοιχο Τµήµα και µετά από έγκριση του ∆.Σ. του Τµήµατος. 
   Κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική 
   ιδιότητα, η οποία και αποκτάται ξανά µε νέα αίτηση του ενδιαφερόµενου. 
    
    
     2.3. Τα προγράµµατα Σπουδών 
    
     α) Η δοµή και η διάρθρωση των Σπουδών, οι ποιοτικές και ποσοτικές 
   προδιαγραφές τους και η σύνθεση, έγκριση και εφαρµογή των αναλυτικών 



   προγραµµάτων ορίζονται µε όλες τις αναγκαίες λεπτοµέρειες στις 
   αντίστοιχες παραγράφους των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. 
    
     β) Τόσο η δοµή όσο και τα περιεχόµενα των προπτυχιακών σπουδών στο 
   Ε.Μ.Π., ενιαίας κανονικής διάρκειας πέντε ετών, στηρίζονται σε ισχυρό 
   θεωρητικό υπόβαθρο, µε έµφαση στην ουσία των θεµελιωδών επιστηµών και 
   στον κορµό της επιστηµονικής περιοχής κάθε Τµήµατος, χωρίς πρώιµες 
   υπερεξειδικεύσεις και αφαιρετικές υπεραπλουστεύσεις. 
    
     γ) Το ∆ίπλωµα των πενταετούς διάρκειας σπουδών όλων των Τµηµάτων του 
   Ιδρύµατος απεικονίζει, σε διεθνές επίπεδο, την υψηλή επιστηµονική και 
   τεχνολογική στάθµη των διπλωµατούχων κατόχων του. 
    
     δ) Η δοµή και τα περιεχόµενα των µεταπτυχιακών σπουδών έχουν ως κύριο 
   τελικό στόχο την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος και οφείλουν να 
   διασφαλίσουν το αντίστοιχο µεταπτυχιακό επίπεδο, προς αποφυγή 
   οποιουδήποτε ενδεχόµενου υποκατάστασης ή υποβάθµισης των κανονικών 
   προγραµµάτων πενταετούς διάρκειας. 
    
    
     2.4. ∆ιδακτικά Βοηθήµατα και Βιβλιογραφία 
    
     α) Στο πλαίσιο της συνταγµατικής υποχρέωσης της Πολιτείας για παροχή 
   της δηµόσιας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης χωρίς οινοµική επιβάρυνση των 
   φοιτητών, παρέχονται σε όλους τους φοιτητές διδακτικά βοηθήµατα όλων 
   των διδασκόµενων µαθηµάτων. Η παροχή αυτή σε καµία περίπτωση δεν πρέπει 
   να εκληφθεί ως στήριξη της απόκτησης γνώσεων από ένα και µόνο σύγγραµα. 
    
     β) Ανεξάρτητα από τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις για τη 
   χορήγηση διδακτικών βοηθηµάτων, οι διδάσκοντες υποχρεούνται να 
   παραδίδουν στην αρχή κάθε εξαµήνου το διδακτικό βοήθηµα µε το 
   περιεχόµενο του µαθήµατος που θα διδάξουν, καθώς και τη σχετική 
   βιβλιογραφία, την οποία θα µπορούν οι φοιτητές να δανειστούν από την 
   Κεντρική Βιβλιοθήκη. 
    
     γ) Ο περιοδικός έλεγχος και η έγκαιρη έκδοση των βοηθηµάτων αυτών 
   ορίζονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.14 και 2.15 του άρθρου 6 του 
   παρόντος. 
    
    
     2.5. Εξετάσεις και Βαθµολόγηση 
    
     α) Οι τρείς εξεταστικές περίοδοι, η διάρκειά τους και η βαθµολόγηση 
   της επίδοσης των φοιτητών ορίζονται στο ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο (βλ. παρ. 
   3.5.β και γ του άρθρου 6 και 4.4, 4.5 του άρθρου 7 του παρόντος). 
    
     β) Πολιτική του Ιδρύµατος είναι ο µεγαλύτερος δυνατός περιορισµός του 
   πέραν των προβλεπόµενων από τις κείµενες διατάξεις εξεταστικού σκέλους 
   της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µε αντίστοιχη ενίσχυση της προσφοράς 
   ουσιαστικής γνώσης αλλά και εκπαίδευσης του φοιτητή στην αυτοδύναµη 
   ανανέωση της γνώσης, σύµφωνα µε τις αρχές των παραγράφων 2 και 3 των 
   άρθρων 6 και 7 του παρόντος. 
    
    
     2.6. Βιβλιοθήκες - Αναγνωστήρια  
    
     α) Η µεγαλύτερη δυνατή χρήση και αξιοποίηση των Βιβλιοθηκών και 
   Αναγνωστηρίων του Ιδρύµατος από τους Φοιτητές αποτελεί µείζονα στόχο 
   της εκπαιδευτικής πολιτικής του Ιδρύµατος. Οι υπηρεσίες της Κεντρικής 
   Βιβλιοθήκης και των κέντρων πληροφόρησης (βιβλιοθηκών), των Τµηµάτων 
   οφείλουν, µε σύγχρονη ηλεκρονική κάλυψη, να προσφέρονται για πλήρη 
   αξιοποίηση και από τους Φοιτητές. Η πλούσια συλλογή βιβλίων και 
   διδασκοµένων για την αναβάθµιση των σπουδών, µέσω και της εύκολης 



   πρόσβασης των φοιτητών στην πολλαπλή βιβλιογραφία. 
    
     β) Η δοµή, οργάνωση, λειτουργία και παροχή υπηρεσιών βιβλιοθήκης στο 
   Ε.Μ.Π. ορίζονται και αναλύονται στο άρθρο 13 του παρόντος. 
    
    
     2.7. ∆ιδασκαλία Ξένων Γλωσσών 
    
     α) Το βασικό λειτούργηµα των διδασκόντων τις Ξένες Γλώσσες είναι η 
   κανονική διδασκαλία του µαθήµατος της ξένης γλώσσας στο πλαίσιο των 
   προπτυχιακών σπουδών. ∆ιδάσκονται η αγγλική, γαλλική, η γερµανική και η 
   ιταλική. 
    
     β) Το µάθηµα της ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτικό κατ' επιλογήν και 
   καλύπτεται από δύο διδακτικές ώρες την εβδοµάδα. Ο συνολικός κύκλος 
   σπουδών διαρκεί 4 εξάµηνα και αντιστοιχεί σε ένα υποχρεωτικό µάθηµα του 
   Προγράµµατος Σπουδών όλων των Τµηµάτων. Ο βαθµός του µαθήµατος 
   συνυπολογίζεται στο βαθµό διπλώµατος.  
    
     γ) Οσοι από τους φοιτητές είναι κάτοχοι αναγνωρισµένων διπλωµάτων, 
   τουλάχιστον Lower Cambridge για την αγγλική και αντίστοιχων διπλωµάτων 
   για τις άλλες γλώσσες, απαλλάσονται από τη φοίτηση στα τρία (3) πρώτα 
   εξάµηνα του κύκλου σπουδών. ∆εν απαλλάσονται όµως από τη φοίτηση του 
   4ου εξαµήνου, κατά το οποίο διδάσκονται εξειδικευµένη τεχνική ορολογία. 
   Στο τέλος του εξαµήνου αυτού οι φοιτητές εξετάζονται και ο βαθµός της 
   εξέτασης αποτελεί και το βαθµό του µαθήµατος. 
    
     δ) Οι φοιτητές που δεν έχουν κάποιο από τα παραπάνω διπλώµατα 
   παρακολουθούν τον πλήρη κύκλο σπουδών ξένης γλώσσας. Τα τρία πρώτα 
   εξάµηνα του κύκλου αφιερώνονται στη διδασκαλία της γλώσσας. Οι φοιτητές 
   αυτοί δίνουν εξετάσεις στο τέλος του 3ου και στο τέλος του 4ου 
   εξαµήνου. Ο βαθµός του µαθήµατος προκύπτει από το µέσο όρο των βαθµών 
   των δύο αυτών εξετάσεων. 
    
     ε) Οι διδάσκοντες τις Ξένες Γλώσσες οργανώνουν σεµιναριακά τµήµατα 
   ξένων γλωσσών για τους εργαζόµενους στο Ε.Μ.Π. που επιθυµούν να 
   ξεκινήσουν ή να προχωρήσουν στην εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας. 
   Προσφέρουν επίσης διδασκαλία της ελληνικής, ως ξένης γλώσσας, στους 
   αλλοδαπούς φοιτητές που βρίσκονται στο Πολυτεχνείο και παρέχουν 
   διάφορες υπηρεσίες µετέφρασης και διερµηνείας στη ∆ιοίκηση του 
   Πολυτεχνείου. 
    
    
     3. Οι κοινωνικές παροχές 
    
    
     3.1. Υγειονοµική περίθαλψη 
    
     α) Η δωρεάν υγειονοµική περίθαλψη είναι προνόµιο όλων των φοιτητών 
   που δεν είναι ασφαλισµένοι σε κάποιο ασφαλιστικό ταµείο. Εξασφαλίζεται 
   µε το βιβλιάριο υγειονοµικής περίθαλψης του φοιτητή, το οποίο εκδίδεται 
   στο Ιατρείο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Ειδικότερα, στους 
   προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές του Ε.Μ.Π. παρέχεται 
   υγειονοµική περίθαλψη, όπως αυτή αναφέρεται στο Π∆ 327/83 (ΦΕΚ 117Α) 
   και στις σχετικές εγκυκλίους. 
    
     β) Η ∆ιεύθυνση Μέριµνας, Ιατρικό Τµήµα, φροντίζει για την έγκαιρη 
   χορήγηση των Φοιτητικών Βιβλιαρίων Περίθαλψης και ενηµερωτικού 
   φυλλαδίου κατά την εγγραφή των φοιτητών. Τα δικαιολογητικά που πρέπει 
   να προσκοµίσει ο φοιτητής για την έκδοση βιβλιαρίου είναι : 
    
     i. Αστυνοµική ταυτότητα 
    



     ii. Το "πάσο" (βλ. παρακάτω, παρ. 3.4) 
    
     iii. Φωτογραφίες 
    
     iv. ∆ήλωση του Νόµου 1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισµένος. 
    
     γ) Το Ε.Μ.Π. παρέχει στους φοιτητές του πλήρη ιατρική, φαρµακευτική 
   και νοσοκοµειακή περίθαλψη. Η εποπτεία της προσφοράς των υπηρεσιών 
   υγειονοµικής περίθαλψης στους φοιτητές ασκείται από το ∆ιοικητικό 
   Συµβούλιο της Φοιτητικής Λέσχης Ε.Μ.Π.. Ειδικότερα, η υγειονοµική 
   περίθαλψη περιλαµβάνει τα εξής : 
    
     i. Αµεση ιατρική συνδροµή 
    
     ii. Φαρµακευτική µέριµνα 
    
     iii. Οδοντιατρική περίθαλψη 
    
     iv. Περίθαλψη σε ιατρείο 
    
     v. Νοσοκοµειακή περίθαλψη εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών 
    
     vi. Παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες  
    
     vii. Περίθαλψη για χρόνια νοσήµατα και καταστάσεις 
    
     δ) Ιατρική συνδροµή παρέχεται από το ιατρείο που υπάρχει στο Ιδρυµα 
   και λειτουργεί ως διαγνωστικό και παραπεµπτικό, καθώς και για την 
   παροχή πρώτων βοηθειών. 
    
     ε) Η φαρµακευτική µέριµνα προβλέπει τη δωρεάν χορήγηση φαρµάκων στους 
   φοιτητές από φαρµακεία συµβεβληµένα για το σκοπό αυτό µε το Ε.Μ.Π.. 
    
     στ) Η ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη αφορά σε όλες τις 
   περιπτώσεις που προβλέπονται και για την περίθαλψη που παρέχεται στους 
   ∆ηµόσιους Υπάλληλους. Η περίθαλψη αυτή µπορεί να γίνει και σε 
   συµβεβληµένους µε το Ιδρυµα οδοντιάτρους, χωρίς επιβάρυνση ή συνεισφορά 
   από τους φοιτητές. Κατάλογος συµβεβληµάνων ιατρών και φαρµακείων 
   παρέχεται από το Ιατρικό Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Μέριµνας. 
    
     ζ) Νοσοκοµειακή περίθαλψη παρέχεται σε κάθε φοιτητή του Ιδρύµατος 
   µετά από σχετική ιατρική διάγνωση και συγκατάθεση του Ιατρικού 
   Τµήµατος. Οι εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται σε δηµόσια Νοσηλευτήρια. 
   Το Ε.Μ.Π., επειδή διαθέτει Μικροβιολογικό Εργαστήριο που ανήκει στην 
   Ιατρική Υπηρεσία, έχει τη δυνατότητα της άµεσης εξυπηρέτησης των 
   φοιτητών. 
    
    
     η) Συνταγές και παραπεµπτικά σηµειώµατα για παρακλινικές εξετάσεις, 
   όταν χορηγούνται από ιδιώτες ιατρούς µη συµβεβληµένους µε τη ∆ιεύθυνση 
   Μέριµνας, αναγνωρίζονται υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από το 
   Ιατρικό Τµήµα του Ε.Μ.Π.  
    
     3.2. Σίτιση  
    
     α) ∆ωρεάν σίτιση παρέχεται σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς 
   φοιτητές σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
    
     β) Σε εφαρµογή των παραπάνω και για την εξασφάλιση υγιεινής τροφής σε 
   καθαρό και ευπρεπές περιβάλλον λειτουργεί στο Ιδρυµα εστιατόριο κοντά 
   στο κτίριο του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών στην Πολυτεχνούπολη Ζωγράφου. 
   Το εστιατόριο λειτουργεί πρωί, µεσηµέρι και βράδυ, όλες τις µέρες, 
   εκτός από τις διακοπές (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι). Εχει µειωµένες 



   τιµές εστιατορίου Β' κατηγορίας και εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τους 
   φοιτητές και το προσωπικό του Ιδρύµατος.  
    
     γ) Στο εστιατόριο σιτίζονται δωρεάν όλοι οι φοιτητές του Ιδρύµατος µε 
   σχετικά χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται η 
   κάρτα σίτισης. Πληροφορίες και δικαιολογητικά για την κάρτα σίτισης 
   δίνονται από το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας (κτίριο ∆ιοίκησης Π.Ζ.). Οι 
   κάρτες θεωρούνται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων.  
    
     δ) Για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές είναι δυνατή η σίτιση στο 
   εστιατόριο που προαναφέρθηκε, µε σχετικά µικρή οικονοµική επιβάρυνση. 
   Στόχος του Ιδρύµατος είναι η σίτιση όλων των φοιτητών, χωρίς οικονοµική 
   επιβάρυνση, και προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι ενέργειες των 
   αρµοδίων οργάνων.  
    
     ε) Η λειτουργία του εστιατορίου παρακολουθείται από την ειδικά για το 
   σκοπό αυτό υφιστάµενη Εφορεία του Εστιατορίου και ελέγχεται από 
   υγειονοµικής πλευράς από επιτροπή η οποία ορίζεται από το ∆.Σ. της 
   Φοιτητικής Λέσχης και στην οποία συµµετέχει ο Προϊστάµενος του Ιατρικού 
   Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Μέριµνας.  
    
     3.3. Στέγαση  
    
     α) Η δωρεάν διαµονή στη Φοιτητική Εστία του Ζωγράφου παρέχεται σε 
   φοιτητές που έχουν χαµηλό οικονοµικό εισόδηµα. Σε οικοπεδική έκταση της 
   Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου έχει ανεγερθεί από το Εθνικό Ιδρυµα Νεότητας 
   η Φοιτητική Εστία του Ζωγράφου. Από την ίδρυσή της (Μάιος 1975) η Εστία 
   αυτή λειτουργεί µε την ευθύνη και φροντίδα του Εθνικού Ιδρύµατος 
   Νεότητας.  
    
     β) Η Φοιτητική Εστία Ζωγράφου αποτελεί από µόνη της µια "οικιστική 
   µονάδα" µε 620 οικοτρόφους - φοιτητές.  
    
     γ) Στόχος του Ιδρύµατος είναι η βελτίωση των συνθηκών και της 
   ποιότητας της στέγασης, µέσω προγραµµατισµού, χωροθέτησης, έγκρισης και 
   προώθησης για χρηµατοδότηση µικρών "studio" στους χώρους της Π.Ζ. µε 
   στόχο την αναβαθµισµένη κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του.  
    
     3.4. Μετακινήσεις 
    
     α) Το δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, κοινώς "πάσο", χορηγείται σε 
   όλους τους φοιτητές, ισχύει για ένα έτος και εξασφαλίζει σηµαντική 
   έκπτωση σε λεωφορεία, τρένα, πλοία. Εκδίδεται από τη Γραµµατεία κάθε 
   Τµήµατος και απαιτεί µόνο µια φωτογραφία του φοιτητή.  
    
      β) Η προς και από την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Π.Ζ.) κυκλοφορία 
   των φοιτητών εξασφαλίζεται µερικά µε ειδικά δροµολόγια των αστικών 
   συγκοινωνιών, από ορισµένες διαδροµές και για καθορισµένες ώρες. Το 
   Ιδρυµα επιδιώκει την συνεχή πύκνωση των δροµολογίων αυτών, µε 
   παρεµβάσεις στις υπηρεσίες αστικών συγκοινωνιών.  
    
     γ) Η εντός της Π.Ζ. κυκλοφορία των φοιτητών εξασφαλίζεται µε συνεχή 
   δροµολόγια ειδικού οχήµατος. Τα έργα κυκλοφορίας και στάθµευσης στην 
   Π.Ζ. περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.β του άρθρου 18 του παρόντος.  
    
     3.5. Εκπαιδευτικές Εκδροµές  
    
     α) Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των φοιτητών πραγµατοποιούνται 
   εκπαιδευτικές εκδροµές, οι οποίες διακρίνονται σε ειδικής εκπαίδευσης 
   και γενικής µόρφωσης. Στις περιπτώσεις αυτές η ∆ιεύθυνση Μέριµνας 
   παρέχει οικονοµική ενίσχυση για κάθε φοιτητή. Το ύψος της οικονοµικής 
   ενίσχυσης καθορίζεται κάθε ακαδηµαϊκό έτος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
   της Φοιτητικής Λέσχης.  



    
     β) Οι δαπάνες για τα µέσα µετακίνησης (λεωφορεία, πλοία κ.λπ.) και 
   τις διανυκτερεύσεις, παρέχονται από το Ε.Μ.Π.  
    
     3.6. Αθληση  
    
     α) Το Ε.Μ.Π. παρέχει στους φοιτητές του τη δυνατότητα συµµετοχής σε 
   αθλητικές εκδηλώσεις. Η φυσική αγωγή των φοιτητών του Ιδρύµατος 
   εποπτεύεται και κατευθύνεται από την Επιτροπή Αθλητικών και 
   Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και υποστηρίζεται από την ανάλογη υποδοµή, µε 
   άµεσο στόχο τη λειτουργία κλειστού γυµναστηρίου. Οι φοιτητές που είναι 
   µέλη αθλητικών συλλόγων µπορούν να συµµετέχουν σε κάποια από τις 
   αντιπροσωπευτικές οµάδες του Ε.Μ.Π. και να λαµβάνουν µέρος σε 
   διαπανεπιστηµιακούς αγώνες.  
    
     β) Οι υπόλοιποι φοιτητές διευκολύνονται να ασχοληθούν ερασιτεχνικά, 
   τόσο στις εξοπλισµένες εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. όσο και σε 
   εξωπολυτεχνεικούς χώρους άθλησης και σε αθλήµατα, όπως υποδεικνύονται 
   στον Οδηγό Λειτουργίας και Ανάπτυξης του Ιδρύµατος. Η συµµετοχή των 
   φοιτητών είναι κατ' αρχάς δωρεάν, µε εξαιρέσεις που καθορίζονται κατά 
   περίπτωση.  
    
     γ) Κάθε χρόνο οργανώνονται εσωτερικά διατµηµατικά πρωταθλήµατα µεταξύ 
   των οµάδων των Τµηµάτων του Ιδρύµατος µε στόχο τη διατήρηση και 
   ενίσχυση της παράδοσης, σύµφωνα µε την οποία οι αντιπροσωπευτικές 
   αθλητικές οµάδες των φοιτητών του Ιδρύµατος έχουν διακριθεί και 
   βραβευθεί πολλές φορές τόσο σε Πανελλήνιους Αγώνες Σχολών όσο και σε 
   αγώνες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων του εξωτερικού.  
    
     3.7. Τµήµα Μουσικής  
    
     α) Με την ευρύτερη αρχαιοελληνική έννοια του όρου "Μουσική" 
   (:δηµιουργίες τέχνης και λόγου, υπό την προστασία των Μουσών), δίνονται 
   οι δυνατότητες στους φοιτητές του Ε.Μ.Π. να χαράξουν δρόµους προσωπικής 
   έκφρασης µέσα από την τέχνη, ολοκληρώνοντας την προσωπικότητά τους και 
   συµβάλλοντας στην πολιτιστική αναβάθµιση της Πολυτεχνειακής Κοινότητας.  
    
     β) Το Τµήµα Μουσικής του Ε.Μ.Π., µε µακρόχρονη παρουσία της µουσικής 
   παιδείας στο κοινωνικό γίγνεσθαι, υπάγεται διοικητικά στη ∆ιεύθυνση 
   Μέριµνας και κατά τις κείµενες διατάξεις "παρέχει διοικητική υποστήριξη 
   σε όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύµατος που έχουν αντικείµενο τη 
   µουσική παιδεία των φοιτητών, και διοργανώνει διάφορες µουσικές 
   εκδηλώσεις".  
    
     γ) Στο Τµήµα Μουσικής περιλαµβάνονται οι εξής τοµείς δραστηριότητας: 
    
     i. Μεικτή Χορωδία  
    
     ii. Ορχήστρα εγχόρδων  
    
     iii. Μουσική έρευνα και Η/Υ 
    
     iv. Μουσικολογία/Μουσικοπαιδαγωγία  
    
     v. Μαθήµατα µουσικών οργάνων  
    
     vi. Βυζαντινή µουσική και δηµοτικά τραγούδια  
    
     3.8. Παράλληλες Πολιτιστικές δραστηριότητες: Χορός, Θέατρο, 
   Φωτογραφία - Κινηµατογράφος, Λογοτεχνία  
    
     α) Χορευτικός Τοµέας: Απαρτίζεται από φοιτητές του Ε.Μ.Π. που 
   ενδιαφέρονται για ελληνικούς παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς. Πέραν 



   του υπάρχοντος συγκροτήµατος λειτουργεί και τµήµα για αρχαρίους. Η 
   Χορευτική Οµάδα του Ε.Μ.Π. είναι µια δυναµική, καταξιωµένη οµάδα στον 
   ελληνικό χώρο, µε µεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό της και προσκλήσεις 
   απ' όλη την Ελλάδα για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.  
    
     β) Θεατρικός Τοµέας: Λειτουργεί µε σκηνοθέτες, σκηνογράφους και 
   ηθοποιούς φοιτητές, που επιλέγουν τα έργα και τον τρόπο µε τον οποίο θα 
   παρουσιαστούν. ∆οκιµές και συναντήσεις γίνονται µία ή δύο φορές την 
   εβδοµάδα και σ' αυτές µπορούν να λάβουν µέρος όλοι οι φοιτητές, 
   ανεξάρτητα από την εµπειρία τους στο χώρο του θεάτρου και την επιθυµία 
   ή δυνατότητά τους να εµφανιστούν στη σκηνή ως ηθοποιοί. Η Οµάδα 
   συµµετέχει µε αξιοσηµείωτη επιτυχία σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στην 
   Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
    
     γ) Τοµέας Φωτογραφίας και Κινηµατογράφου: Αντικείµενό του είναι η 
   εκµάθηση της φωτογραφικής τέχνης µέσα από θεωρία και εργαστήρια, και η 
   προβολή κινηµατογραφικών ταινιών µε συζητήσεις µετά το πέρας της 
   προβολής Παράλληλα, στο θέατρο της Φοιτητικής Εστίας Ζωγράφου 
   προβάλλονται µια φορά την εβδοµάδα πρόσφατες ταινίες µε συµβολικό 
   δικαίωµα εισόδου.  
    
     δ) Το Ιδρυµα ενισχύει την επέκταση των δραστηριοτήτων των φοιτητών 
   και στη λογοτεχνία, τόσο µε την ελεύθερη συµµετοχή τους σε ειδικό τµήµα 
   του περιοδικού "Πυρφόρος" όσο και µε εκδηλώσεις αφιερωµένες σε 
   εξέχουσες προσωπικότητες των τεχνών και γραµµάτων, ούτως ώστε η Παιδεία 
   που παρέχεται και η σύνδεση µε τον κοινωνικό χώρο να αποκτήσουν 
   ευρύτερο και ουσιαστικότερο χαρακτήρα.  
    
     ε) Το Τµήµα Μουσικής διοργανώνει εκδροµές και επισκέψεις ανά την 
   Ελλάδα, σε συνεργασία µε άλλες εκπαιδευτικές µονάδες του Ιδρύµατος, µε 
   ειδικούς οµιλητές (επιστήµονες, ανθρώπους της τέχνης, εφόρους 
   αρχαιοτήτων, ιστορικούς κ.α.), όπου εκτός από την ψυχαγωγία προωθείται 
   και η σύνδεση των φοιτητών µε τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, την ιστορία, 
   τα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρώµενα.  
    
     3.9. Χορήγηση Βραβείων, Υποτροφιών και ∆ανείων  
    
     α) Στους φοιτητές, προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς, απονέµονται 
   βραβεία και υποτροφίες που έχουν θεσµοθετηθεί σύµφωνα µε την επιθυµία 
   δωρητών/διαθετών ή θεσµοθετούνται µε κριτήρια την καλή επίδοσή τους 
   στις σπουδές και εξαίρετες πράξεις που τιµούν το φοιτητή και κατ' 
   επέκταση το Ιδρυµα. Επίσης χορηγούνται από το Ιδρυµα Κρατικών 
   Υποτροφιών υποτροφίες στους πρώτους κατά σειρά επιτυχίας εισαχθέντες 
   στο Ιδρυµα και στους πρώτους κατά σειρά επιτυχίας στα ενδιάµεσα έτη.  
    
     β) Ανάλογα µε τις προϋποθέσεις/διαλαµβανόµενα εκ µέρους των διαθετών 
   και τις αντίστοιχες αποφάσεις της Συγκλήτου, η απονοµή γίνεται µετά 
   από: 
    
     i. Πρόταση του Τοµέα και του Τµήµατος προς τη ∆ιεύθυνση Φοιτητικής 
   Μέριµνας (∆.Φ.Μ.) και έγκριση της Συγκλήτου.  
    
     ii. Εισήγηση Αρµόδιας Επιτροπής προς τη ∆.Φ.Μ. και έγκριση της 
   Συγκλήτου.  
    
     iii. Εισήγηση αποκλειστικά της ∆.Φ.Μ. προς τη Σύγκλητο.  
    
     γ) Η Σύγκλητος καθιερώνει µε αποφάσεις της βραβεία και υποτροφίες σε 
   βάρος των εσόδων του Ιδρύµατος ή του προϋπολογισµού κληροδοτηµάτων, των 
   οποίων ο διαθέτης δεν ορίζει απόλυτα τη διάθεσή τους. Για τις 
   περιπτώσεις αυτές η Σύγκλητος ορίζει συγχρόνως και τις προϋποθέσεις για 
   τη χορήγησή τους.  
    



     δ) Η ∆.Φ.Μ. ανακοινώνει µε ευρεία γνωστοποίηση στην αρχή του 
   ακαδηµαϊκού έτους τα προς χορήγηση βραβεία ή τις υποτροφίες. Η απονοµή 
   ή χορήγηση γίνεται το µήνα Νοέµβριο για το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος 
   σε ειδική τελετή όπου καλούνται όλοι οι φοιτητές καθώς και εκπρόσωποι 
   των διαθετών. Η απονοµή γίνεται από τον Πρύτανη ή τον Αντιπρύτανη 
   Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων.  
    
     ε) Η χορήγηση υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται σύµφωνα 
   µε τις κείµενες διατάξεις.  
    
     στ) Υποτροφίες άλλων Ιδρυµάτων χορηγούνται σύµφωνα µε τις 
   προϋποθέσεις που θέτουν τα ίδια τα Ιδρύµατα.  
    
     ζ) Ατοκα δάνεια χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές σύµφωνα µε 
   τις κείµενες διατάξεις. Η ∆.Φ.Μ. του Ιδρύµατος είναι υποχρεωµένη να 
   εκδίδει τις σχετικές οδηγίες εφαρµογής για την έγκαιρη πληροφόρηση των 
   φοιτητών και να ελαχιστοποιεί τις καθυστερήσεις απόδοσης του δανείου 
   στους δικαιούχους φοιτητές.  
    
     4. Προγράµµα Ανταλλαγών και ∆ιεθνείς Σχέσεις των Φοιτητών  
    
     α) Η θεµελίωση της συνείδησης ότι οι φοιτητές όλων των Πανεπιστηµίων 
   έχουν κοινά προβλήµατα, διεκδικήσεις και ενδιαφέροντα αποτελεί έναν από 
   τους κύριους στόχους του φοιτητικού κινήµατος αλλά και όλου του Ε.Μ.Π.  
    
     β) Η επίτευξη του στόχου προϋποθέτει την ουσιαστική επικοινωνία 
   µεταξύ φοιτητών των διαφόρων Α.Ε.Ι.: Η γνώση των διαφόρων συστηµάτων 
   σπουδών µέσα από τη φοίτηση σε αυτά και η συνεργασία σε πραγµατικά 
   φοιτητικά προβλήµατα ολοκληρώνονται µε τις κοινές εµπειρίες ζωής και 
   δράσης. Γι' αυτό οργανώνονται και λειτουργούν οι ανταλλαγές µεταξύ 
   φοιτητών των διαφόρων Α.Ε.Ι. και του Ε.Μ.Π. και οι διεθνείς σχέσεις του 
   Ιδρύµατος µε διαπανεπιστηµιακούς συλλόγους και οργανώσεις φοιτητών από 
   διάφορες χώρες.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
    
                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'  
    
                Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟ Ε.Μ.Π. 
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                       ΓΗ, ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
    
     1. Το Συγκρότηµα Πατησίων (Σ.Π.).  
    
     1.1. Γενικές αρχές επί του ιδιοκτησιακού  
    
     Για προφανείς ιστορικούς και λειτουργικούς λόγους αλλά και για την 
   προάσπιση και ενίσχυση της θέσης του Ιδρύµατος και συνακόλουθα της 
   αξίας των ∆ιπλωµάτων του και των επαγγελµατικών δυνατοτήτων και 
   προοπτικών των αποφοίτων του, θεσπίζονται οι παρακάτω αρχές επί του 
   ιδιοκτησιακού στο Σ.Π.: 
    
     α) Το Σ.Π. αποτελεί το πολυτιµότερο τµήµα των κτιρίων, εγκαταστάσεων 
   και λοιπών χώρων ιδιοκτησίας Ε.Μ.Π., από κάθε άποψη. Περιέχει και 



   προβάλλει τη διαχρονική παρουσία και συµβολή του Ιδρύµατος στη νεότερη 
   ελληνική ιστορία και συµβολίζει τον πρόσφατο αγώνα του ελληνικού λαού 
   για την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας. Γι' αυτό και το παραδοσιακό αυτό 
   τµήµα του Ε.Μ.Π. στο Σ.Π. οφείλει να παραµείνει ο ζωντανός και 
   δραστήριος πόλος αναφοράς της Πολυτεχνειακής Κοινότητας στην καρδιά του 
   πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Αθήνας.  
    
     β) Οι γενικές αρχές επί της ιδιοκτησίας του Ε.Μ.Π. στο Σ.Π. 
   συνοψίζονται στα εξής: 
    
     i. Νοµική προάσπιση και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας του Ιδρύµατος και 
   στο Σ.Π., µε όλα τα διαθέσιµα νόµιµα µέσα, έναντι οποιασδήποτε 
   διεκδίκησης.  
    
     ii. Κατηγορηµατική απόρριψη κάθε πρότασης εκχώρησης, πώλησης ή κατά 
   οποιοδήποτε τρόπο παραχώρησης οποιουδήποτε τµήµατος της ιδιοκτησίας 
   Ε.Μ.Π. στο Σ.Π.  
    
     iii. Εξασφάλιση της αντάξιας των παραδόσεων του Ιδρύµατος εξωτερικής 
   και εσωτερικής παρουσίας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων, 
   αλλά και της εύρυθµης ακαδηµαϊκής λειτουργίας τους.  
    
     1.2. Καθορισµός των χρήσεων και της ανάπτυξης στα κτίρια, τις 
   εγκαταστάσεις και τους λοιπούς χώρους του Σ.Π.  
    
     Λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των χρηστών στο Σ.Π., όσο και το 
   σαφή διαχωρισµό χρήσεων ανά κτιριακό συγκρότηµα και κατηγορία χρηστών, 
   θεσπίζονται τα εξής: 
    
     α) Χρήσεις Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  
    
     Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των Αρχιτεκτόνων - 
   Μηχανικών στο Σ.Π. παραµένουν και αναπτύσσονται στους παρακάτω 
   συγκεκριµένους χώρους: 
    
     i. Κτίριο Αβέρωφ και Κτίριο Τοσίτσα µέχρι τον αρµό µε κτίριο 
   Μπουµπουλίνας, συµπεριλαµβανοµένου και του ΜΑΧ, χωρίς τους χώρους της 
   Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης.  
    
     ii. Παράρτηµα κτιρίου Αβέρωφ, για κυλικείο - εστιατόριο και χώρους 
   φοιτητών Αρχιτεκτονικής.  
    
     iii. Νέα Πτέρυγα κτιρίου Γκίνη, µετά την πλήρη µετεγκατάσταση του 
   Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών στα νέα κτίρια Π.Ζ.  
    
     iv. 5ος όροφος κτιρίου πρώην Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.).  
    
     v. Χώροι του Β' ορόφου του κτιρίου Μπουµπουλίνας, αποκλειστικά και 
   µόνο για αίθουσες διδασκαλίας, µέχρις ότου διατεθούν στο Τµήµα οι χώροι 
   της Νέας Πτέρυγας του κτιρίου Γκίνη.  
    
     β) Χρήσεις των οκτώ Τµηµάτων του Ιδρύµατος.  
    
     i. Ολα τα άλλα οκτώ (8) Τµήµατα του Ε.Μ.Π. διατηρούν ένα ζωντανό χώρο 
   αναφοράς στο Σ.Π., για την ιστορική παρουσία τους, τις προοπτικές και 
   την προβολή τους στον ελληνικό και διεθνή χώρο.  
    
     ii. Για το σκοπό αυτό διατίθενται χώροι των κτιρίων επί της οδού 
   Μπουµπουλίνας για τα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων 
   Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χηµικών Μηχανικών, Αγρονόµων και 
   Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Ναυπηγών 
   Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών 
   Επιστηµών, και η παραδοσιακή κύρια πτέρυγα του κτιρίου Γκίνη για το 



   Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών.  
    
     γ) Χρήσεις και ανάπτυξη στο κτίριο Γκίνη  
    
     Το κτίριο Γκίνη είναι άρρηκτα δεµένο µε τις σπουδές και το έργο των 
   Πολιτικών Μηχανικών στη νεότερη Ελλάδα. Για το λόγο αυτό διατίθεται στο 
   Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών το παραδοσιακό κύριο τµήµα του, µε 
   συγκεκριµένες χρήσεις ανά όροφο. Μετά την πλήρη µετεγκατάσταση του 
   Τµήµατος στα νέα κτίρια της Π.Ζ., θα εκχωρηθεί στους Αρχ. Μηχ. η νέα 
   πτέρυγα του κτιρίου Γκίνη. Οι γενικές χρήσεις του κυρίως κτιρίου Γκίνη 
   ορίζονται ως εξής: 
    
     i. Εκθετήριο ιστορικής µνήµης της Σχολής (φωτογραφίες, πίνακες 
   ζωγραφικής, σχέδια, προτοµές, ιστορική βιβλιοθήκη κτλ.).  
    
     ii. Εκθετήριο επιστηµονικών και τεχνολογικών επιτευγµάτων της Σχολής.  
    
     iii. Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο.  
    
     iv. Συνεδριακές εκδηλώσεις (διαλέξεις, σεµινάρια, τιµητικές 
   εκδηλώσεις κλπ., για ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή θέµατα) των 
   Πολιτικών Μηχανικών σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους.  
    
     v. Εντευκτήριο - Αναψυκτήριο, σε συνδυασµό και µε διαµόρφωση χώρων 
   για συλλόγους φοιτητών και αποφοίτων της Σχολής.  
    
     vi. Αλλες χρήσεις ή τροποποίηση των προηγουµένων, µετά από µελέτη 
   ειδικής επιτροπής, στην οποία µετέχει και εκπρόσωπος του Τµήµατος 
   Πολιτικών Μηχανικών, και σχετική απόφαση της Συγκλήτου.  
    
     δ) Χρήσεις και ανάπτυξη στο κτίριο Μπουµπουλίνας.  
    
     i. Οι χρήσεις στο κτίριο επί της οδού Μπουµπουλίνας (χωρίς τους 
   χώρους της πρώην Τ.Υ.) θα συνδυάσουν την τεχνολογική και ιστορική 
   παρουσία των Σχολών Μηχανικών του Ιδρύµατος µε ευρύτερη παρουσίαση των 
   ιστορικών εκθεµάτων της αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της 
   πλήρους κυριότητας των χώρων από το Ε.Μ.Π. 
    
     ii. Η βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο µεταφέρονται στο νέο κτίριο της 
   Κεντρικής Βιβλιοθήκης, στην Π.Ζ. 
    
     ε) Οι χώροι της πρώην Τεχνικής Υπηρεσίας 
    
     i. Οιχρήσεις των χώρων της πρώην Τ.Υ., στην γωνία Μπουµπουλίνας και 
   Στουρνάρη, διατηρούνται και γενικότερα καλύπτουν ανάγκες τεχνικής 
   υποστήριξης του Σ.Π. και µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών.  
    
     ii. Προωθείται η ανέγερση άλλων 900m2, πάνω από το ισόγειο του πρώην 
   εργαστηρίου Λεβήτων του Τµήµατος Μηχανολόγων, για την εγκατάσταση 
   µεταπτυχιακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  
    
     στ) Το ιστορικό κτίριο της Πρυτανείας 
    
     i. Οι χρήσεις του ιστορικού κτιρίου της Πρυτανείας συγκεντρώνουν κατά 
   κύριο λόγο τις πολιτιστικές δραστηριότητες, που λειτουργούν και 
   αναπτύσσονται στο Σ.Π. αλλά και την επίσηµη παρουσία του Ιδρύµατος στο 
   Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Αθήνας.  
    
     ii. Ειδικότερα, οι εκθεσιακοί χώροι του κτιρίου λειτουργούν µε το 
   αυτό καθεστώς της αίθουσας Καυτατζόγλου του κτιρίου Αβέρωφ. 
    
     iii. Στο υπόγειο του κτιρίου στεγάζεται το σχετικό µε την 
   Αρχιτεκτονική και τις Καλές Τέχνες τµήµα της Ιστορικής Βιβλιοθήκης και 



   το πλέον αξιόλογο τµήµα της ∆ωρεάς ∆οξιάδη. 
    
     ζ) Η Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση  
    
     i. Η Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση λειτουργεί στις υπάρχουσες σήµερα 
   εγκαταστάσεις της, στο κτίριο Τοσίτσα.  
    
     ii. Ενδεχόµενη µετακίνησή της στην Π.Ζ. θα διερευνηθεί στο µέλλον.  
    
     2. Η Πλυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Π.Ζ.). 
    
     2.1. Γενικές Αρχές 
    
     α) Η Π.Ζ. συµβολίζει αλλά και περιέχει τη νέα εποχή του Ε.Μ.Π. στην 
   παραγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και στις δυνατότητες και 
   προοπτικές δυναµικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό 
   το Ιδρυµα προασπίζει και διεκδικεί µε όλα τα νόµιµα µέσα την πλήρη 
   χρήση και αξιοποίηση της ιδιοκτησίας του στην Π.Ζ. 
    
     β) Η προγραµµατισµένη ανάπτυξη του Ιδρύµατος οδηγεί στην 
   κατηγορηµατική απόρριψη κάθε πρότασης εκχώρησης, πώλησης ή κατά 
   οπιοδήποτε τρόπο παραχώρησης, οποιουδήποτε τµήµατος της ιδιοκτησίας 
   Ε.Μ.Π. στη Π.Ζ.  
    
     γ) Προωθούνται κατά προτεραιότητα όλα τα απαραίτητα έργα υποδοµής και 
   λειτουργικά µέτρα για την εξασφάλιση της αντάξιας των παραδόσεων του 
   Ιδρύµατος εξωτερικής και εσωτερικής παρουσίας και προστασίας των 
   κτιρίων, εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων, αλλά και της εύρυθµης 
   ακαδηµαϊκής λειτουργίας τους.  
    
     2.2. Καθορισµός των χρήσεων και της ανάπτυξης στα κτίρια, τις 
   εγκαταστάσεις, τις λοιπές υποδοµές και τον περιβάλλοντα χώρο της Π.Ζ.  
    
     α) Η ανάπτυξη των Τµηµάτων του Ιδρύµατος  
    
     Το πρόγραµµα χρήσεων και ανάπτυξης κτιρίων και εγκαταστάσεων των 
   οκτώ (8) Τµηµάτων του Ιδρύµατος στην Π.Ζ. για τη δεκαετία 2000-2009 
   αλλά και στο όριο της ανάπτυξης για το ορατό µέλλον, διαµορφώνεται (βλ. 
   και τον πίνακα που αποτυπώνει το κτιριολογικό σχέδιο και τις υποδοµές 
   στην Π.Ζ.), ως εξής: 
    
     i. Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόµων - 
   Τοπογράφων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Οι χώροι και 
   εγκαταστάσεις τους καθορίζονται και ολοκληρώνονται στα πλαίσια των 
   αντίστοιχων δεδοµένων του πίνακα.  
    
     ii. Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χηµικών 
   Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών και Εφαρµοσµένων 
   Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών. Εκτός από τους χώρους που σήµερα 
   κατέχουν, σύµφωνα µε τον πίνακα, έχουν εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα 
   και τη Σύγκλητο και ενταχθεί στον δεκαετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό τα 
   παρακάτω: 
    
     1. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: Νέο 
   συγκρότηµα στην κωδική θέση Η, ωφέλιµης δοµηµένης επιφάνειας 19.200m2. 
   Μετά την ολοκλήρωση του συγκροτήµατος και τη µεταφορά σε αυτό, το Τµήµα 
   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών διατηρεί στις 
   σηµερινές εγκαταστάσεις ορισµένους χώρους για εργαστήρια και γραφεία 
   και απελευθερώνει χώρους 2.500m2 µεικτής επιφάνειας.  
    
     2. Τµήµα Χηµικών Μηχανικών: Επέκταση του υπάρχοντος Συγκροτήµατος και 
   στη Β' φάση του, στο πλαίσιο της κατασκευασθείσας ήδη υποδοµής 
   (περίγραµµα και θεµελίωση), νέας µικτής δοµηµένης επιφάνειας 17.000m2.  



    
     3. Τµήµα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών: Επέκταση του υπάρχοντος 
   Συγκροτήµατος στη συνέχεια των σηµερινών χώρων του και ειδικότερα σε 
   2.500m2 µεικτής δοµηµένης επιφάνειας, τα οποία θα απελευθερωθούν µε τη 
   µεταφορά και εγκατάσταση των Η.Μ.&Μ.Υ. στο νέο τους συγκρότηµα.  
    
     4. Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών: Κάλυψη όλων 
   των χώρων που χρεώνονται στο Τµήµα βάσει του πίνακα (µε τη µεταφορά 
   εγκατεστηµένων µελών από άλλα Τµήµατα στους νέους χώρους τους), 
   επέκταση των χώρων του Τοµέα Φυσικής, συµπληρώσεις-βελτιώσεις των χώρων 
   των Τοµέων Μηχανικής και ΑΚΕ∆ και κάλυψη αναγκών σε νέους χώρους 
   διδασκαλίας µε νέο κτίριο µεικτής δοµηµένης επιφάνειας 3.000m2.  
      
     iii. Τα παραπάνω νέα κτίρια των Τµηµάτων Πολιτικών Μηχανικών, 
   Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόµων - Τοπογράφων Μηχανικών και Ναυπηγών 
   Μηχανολόγων Μηχανικών, µε ενδεχόµενες βελτιώσεις και συµπληρώσεις, οι 
   προγραµµατισµένες επεκτάσεις ή βελτιώσεις των Τµηµάτων Χηµικών 
   Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Τοµέων Φυσικής, Μηχανικής 
   και ΑΚΕ∆ και τα επίσης προγραµµατισµένα νέα κτίρια των Τµηµάτων 
   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, και Εφαρµοσµένων 
   Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των 
   οκτώ αυτών Τµηµάτων κατά την 10ετία 2000-2009 και οριοθετούν την 
   ανάπτυξή τους στο ορατό µέλλον.  
    
     iv. Το άνω όριο ανάπτυξης του Ε.Μ.Π. δύναται να περιλάβει και µια 
   δέκατη Σχολή, οικονοµικό-τεχνικού περιεχοµένου, για την οποία θα 
   προβλεφθούν εν καιρώ οι υποδοµές σε χώρους και εξοπλισµό.  
    
    
                             (Ακολουθεί πίνακας) 
    
     β) Εργα κυκλοφορίας και στάθµευσης 
    
     i. Κύριοι εγκεκριµένοι στόχοι του Ε.Μ.Π. για την Π.Ζ. είναι: 
    
     1. Οι εργαζόµενοι, οι φοιτητές και οι επισκέπτες να µετακινούνται µε 
   άνεση, ευχάριστα και µε ασφάλεια.  
    
     2. Οι χρήσεις Ι.Χ. αυτοκινήτων να σταθµεύουν χωρίς προβλήµατα, αλλά 
   και χωρίς να δηµιουργούν προβλήµατα, στον καταλληλότερο για την 
   εξυπηρέτησή τους χώρο.  
    
     ii. Ολοι οι χώροι στάθµευσης χωροθετούνται έτσι ώστε όλα τα µέλη της 
   Π.Ζ. να σταθµεύουν κατά το δυνατό πλησιέστερα στο κτίριο όπου 
   απασχολούνται. ∆ιακρίνονται δε στις ακόλουθες πέντε (5) µεγάλες 
   περιοχές: 
    
     Περιοχή Α: Περιλαµβάνει τα κτίρια των Λιµενικών Εργων, της 
   Υδραυλικής, της Κυκλοφοριακής Τεχνικής, της Αντοχής Υλικών, του 
   Εργαστηρίου Οπλισµένου Σκυροδέµατος και της Αντισεισµικής Τεχνολογίας.  
    
     Περιοχή Β: Περιλαµβάνει τα παλαιά και νέα κτίρια των Τοπογράφων.  
    
     Περιοχή Γ: Περιλαµβάνει τα κτίρια του Τµήµατος Εφαρµοσµένων 
   Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, τα κτίρια Μηχανολόγων και των 
   Ναυπηγών, της Φυσικής και το Ιατρείο.  
    
     Περιοχή ∆: Περιλαµβάνει τα κτίρια της ∆ιοίκησης, της Κεντρικής 
   Βιβλιοθήκης, του Θωµαϊδείου Κέντρου Εκδόσεων, του Η/Υ και τα 
   προγραµµατισµένα και χωροθετηµένα νέα κτίρια των Ηλεκτρολόγων.  
    
     Περιοχή Ε: Περιλαµβάνει το κτίριο των Χηµικών και τα κτίρια των 
   Ηλεκτρολόγων και των Μεταλλειολόγων.  



    
     iii. Από τις αναγκαίες 4.000 θέσεις στάθµευσης ποσοστό περίπου 52% 
   καλύπτει τη στάθµευση των φοιτητών, 36% τη στάθµευση των εργαζοµένων 
   στο Ε.Μ.Π. (διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό) και 12% τις ανάγκες 
   των επισκεπτών της Π.Ζ.  
    
     iv. Λειτουργούν τρεις (3) κύριοι κυκλοφοριακοί δακτύλιοι και πέντε 
   µεγάλες περιοχές στάθµευσης, όπως προσδιορίζονται στο Χάρτη της Π.Ζ. Οι 
   δύο πρώτοι δακτύλιοι είναι εφαπτόµενοι της κεντρικής περιοχής της Π.Ζ. 
   και περιβάλλουν, αντίστοιχα, τα κτίρια Μηχανολόγων - Ναυπηγών και τα 
   κτίρια Ηλεκτρολόγων - Μεταλλειολόγων µε εξυπηρέτηση και των κτιρίων του 
   Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, και ο τρίτος 
   περιβάλλει τα κτίρια της Κεντρικής ∆ιοίκησης, Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 
   Θωµαϊδείου Κέντρου Εκδόσεων και του Η/Υ, διασχίζοντας µε µονοδροµηµένα 
   τµήµατα όλη την κεντρική περιοχή της Π.Ζ.  
    
     v. Η απόδοση της κάθε περιοχής στάθµευσης, σε συγκεκριµένη κατηγορία 
   µετακινουµένων µε βάση τον προορισµό τους και τα χαρακτηριστικά των 
   µετακινήσεών τους, επιτυγχάνεται µε την χρήση της κάρτας στάθµευσης 
   διαφορετικού χρώµατος για κάθε µία από τις µεγάλες οµάδες 
   µετακινουµένων.  
    
     1. Οι µόνιµοι εργαζόµενοι στην Π.Ζ. και στο Σ.Π. (∆.Ε.Π., διοικητικό 
   και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό και φοιτητές) χρησιµοποιούν την 
   κίτρινη κάρτα, η οποία χαρακτηρίζεται από τα γράµµατα Α έως Ε, που 
   αντιστοιχούν στην προαναφερθείσα περιοχή της εργασίας τους. Οι φοιτητές 
   παραλαµβάνουν µε την εγγραφή τους από τις γραµµατείες των Τµηµάτων το 
   Χάρτη και την κάρτα.  
    
     2. Ολοι οι άλλοι µη µόνιµοι εργαζόµενοι εφοδιάζονται µε Χάρτη και 
   κίτρινες κάρτες, παραδοτέα από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων µετά από 
   αίτησή τους την οποία υπογράφει και ο αποδέκτης της συνεργασίας τους µε 
   το Ιδρυµα (π.χ. ο επιστηµονικός υπεύθυνος του ερευνητικού 
   προγράµµατος).  
    
     3. Οι επισκέπτες έχουν είσοδο - έξοδο µόνο από την πύλη Κατεχάκη, 
   όπου και εφοδιάζονται µε κάρτες χρώµατος γαλάζιου, στο πίσω µέρος των 
   οποίων υπάρχει χάρτης της Π.Ζ. µε τις διαδροµές και το χώρο που τους 
   εξυπηρετεί για στάθµευση.  
    
     4. Οι εσωτερικά µετακινούµενοι (εκτός του κυρίου χώρου τους) 
   εργαζόµενοι σταθµεύουν στον αντίστοιχο χώρο των επισκεπτών. 
    
     vi. Η ανάγκη αποσυµφόρησης στις εισόδους - εξόδους της Π.Ζ., µε 
   ταυτόχρονη εξυπηρέτηση και στοιχειώδη έλεγχο των επισκεπτών µη µελών 
   της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, προϋποθέτει την τοποθέτηση της κάρτας σε 
   εµφανές σηµείο του µπροστινού υαλοπίνακα του αυτοκινήτου κατά τη 
   στάθµευση και κατά την είσοδο και έξοδο στην Π.Ζ.  
    
     vii. Για τη σύνδεση της Π.Ζ. µε το σταθµό του ΜΕΤΡΟ επί της οδού 
   Κατεχάκη και για τη διευκόλυνση των εσωτερικών µετακινήσεων εργαζοµένων 
   και φοιτητών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Π.Ζ.) δροµολογούνται 
   ειδικά οχήµατα, µε ικανοποιητική συχνότητα και ικανοποιητικό σταθµό 
   κατάλληλα εξοπλισµένων στάσεων, µεταξύ των παρακάτω ενδεικτικών θέσεων: 
   Πύλη Κατεχάκη, Κτίριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Κτίριο Κεντρικής 
   ∆ιοίκησης, Φοιτητική Εστία, Πύλη Ζωγράφου και Κτίριο Αντοχής Υλικών. Το 
   ηµερήσιο από ∆ευτέρα ως και Παρασκευή πρόγραµµα καλύπτει τις ώρες από 
   07:15 έως και τις 19:00. 
    
     γ) ∆ίκτυα τηλεµατικής  
    
     Η λειτουργία, οι αναπτυξιακές προοπτικές και οι κανόνες χρήσης των 
   αναφερθέντων στο άρθρο 14 του παρόντος δικτύων τηλεµατικής στο Ε.Μ.Π. 



   ορίζονται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος.  
    
     δ) Εργα ενεργειακής αναβάθµισης  
    
     Τα έργα ενεργειακής αναβάθµισης στην Π.Ζ. αποτελούν ένα σηµαντικό 
   στόχο του αναπτυξιακού προγράµµατος του Ιδρύµατος. Κατ' επιλογή της 
   Κοινής Υπουργικής Απόφασης 21475/4707-ΦΕΚ880/Β, 19.08.98 (καθορισµός 
   µέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων), 
   άρθρο 8, παρ. 2, συγκροτείται Συγκλητική Επιτροπή Ενεργειακής 
   ∆ιαχείρισης και δηµιουργείται "Γραφείο Ενεργειακής ∆ιαχείρισης" 
   (Γ.Ε.∆.) µε τις αρµοδιότητες και τους στόχους που ορίζει η ως άνω 
   Κ.Υ.Α. Τα αντίστοιχα έργα είναι παραγωγής και µεταφοράς ηλεκτρικής και 
   θερµικής ενέργειας και τα εντός των κτιρίων και εγκαταστάσεων έργα 
   βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.  
    
     ε) Εργα λειτουργικής αναβάθµισης των σηµερινών κτιριακών 
   συγκροτηµάτων  
    
     Τα έργα λειτουργικής αναβάθµισης των σηµερινών χώρων και 
   εγκαταστάσεων στα κτιριακά συγκροτήµατα της Π.Ζ. έχουν τους παρακάτω 
   κύριους στόχους: 
    
     1. Καταγραφή και τυποποίηση, µε οικονοµοτεχνική βελτιστοποίηση, της 
   ετήσιας σειράς των εργασιών συντήρησης σε όλα τα κτίρια.  
    
     2. Προγραµµατισµό και υλοποίηση της λειτουργικής αναβάθµισης των 
   κτιρίων, µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις µείωσης του κόστους συντήρησης.  
    
     3. Ανασχεδιασµό των κτιρίων στο µέτρο των προβλεποµένων εξελίξεων 
   στις χρήσεις και στις νέες εκπαιδευτικές - ερευνητικές ανάγκες, και 
   προώθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων έργων.  
    
     στ. Εστιατόρια και κυλικεία.  
    
     Η αίτηση των φοιτητών στο εστιατόριο της Π.Ζ. περιγράφεται στο άρθρο 
   17, παρ. 3.2 του παρόντος. Ως προς τα κυλικεία το Ιδρυµα εφαρµόζει τις 
   νόµιµες διαδικασίες προκήρυξης, µε στόχους τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των 
   φοιτητών και την µεγιστοποίηση των εισπραττοµένων ενοικίων, προς όφελος 
   των φοιτητών, µέσω της φοιτητικής µέριµνας.  
    
     ζ) Εργα στέγασης των φοιτητών  
    
     Περιγράφονται στο άρθρο 17, παρ. 3.3 του παρόντος.  
    
     η) Εργα αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων ειδικών κοινωνικών χρήσεων και 
   αναψυχής 
    
     Περιγράφονται στο άρθρο 17, παρ. 3.6 του παρόντος.  
    
     3. Τα κληροδοτήµατα  
    
     3.1 Γενικές Αρχές  
    
     α) Τα κληροδοτήµατα περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Ε.Μ.Π. από δωρεές 
   συµπολιτών µας, που ήδη από τον προηγούµενο αιώνα πίστεψαν στο έργο και 
   στην αποστολή του Ιδρύµατος και θέλησαν να ενισχύσουν τη διπλής 
   κατεύθυνσης σύνδεση του Πολυτεχνείου µε τα ευρύτερα στρώµατα της 
   ελληνικής κοινωνίας.  
    
     β) Το χρέος του Ε.Μ.Π. απέναντι στους δωρητές ακινήτων συνοψίζεται ως 
   εξής: 
    
     Ι. Κατοχύρωση και διασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος.  



    
     ΙΙ. Αύξηση της µισθωτικής απόδοσης των ακινήτων.  
    
     ΙΙΙ. Εκπλήρωση της βούλησης των δωρητών ή/και υλοποίηση των σχετικών 
   αποφάσεων της Συγκλήτου.  
    
     IV. Σεβασµός στη µνήµη των δωρητών µε δηµόσια αναγνώριση της 
   γενναιόδωρης προσφοράς τους.  
    
     3.2. Αξιοποίηση των ακινήτων  
    
     α) Στον όρο αξιοποίηση περιλαµβάνονται και οι τέσσερις συνιστώσες του 
   οφειλοµένου από το Ιδρυµα χρέους προς τους δωρητές του. Με την έννοια 
   αυτή, ακίνητο που αποφέρει µεγάλο µίσθωµα δεν αξιοποιείται αν το 
   µίσθωµα χρησιµοποιείται απλά και µόνο για την αύξηση των αποθεµατικών 
   του αντιστοίχου κληροδοτήµατος και όχι για την εκπλήρωση της βούλησης 
   του δωρητή ή αν η εκπλήρωση της βούλησης του δωρητή (π.χ. η χορήγηση 
   βραβείων) εξαντλείται µε την έκδοση και επίδοση, στους δικαιούχους 
   τραπεζικών επιταγών.  
    
     β) Ο συντονισµός του έργου των πολλών φορέων που εµπλέκονται στην 
   διαδικασία αξιοποίησης των κληροδοτηµάτων επιβάλλει τη συγκρότηση και 
   λειτουργία ειδικής οµάδας εργασίας για τη διοικητική, νοµική και 
   τεχνική υποστήριξη των κληροδοτηµάτων. Η οµάδα εργασίας τέµνει εγκάρσια 
   το οργανόγραµµα του Πολυτεχνείου. Αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της 
   Συγκλήτου σε θέµατα κληροδοτηµάτων. Εχει ως αποκλειστικές της 
   αρµοδιότητες την υλοποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου και την σε τακτά 
   χρονικά διαστήµατα ενηµέρωση Πρυτανικών αρχών, Συγκλήτου και Επιτροπής 
   Κληροδοτηµάτων για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων, για τυχόν 
   δυσκολίες που ανακύπτουν κ.λπ.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
    
                                 ΑΡΘΡΟ 19 
       
         ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ  
    
     1. Γενικές Αρχές  
    
     α) Ο εργαστηριακός εξοπλισµός διακρίνεται σε αµιγώς εργαστηριακά 
   όργανα και σε περιφερειακό εργαστηριακό εξοπλισµό, όπως γραφεία, µέσα 
   διδασκαλίας και πολυµέσα, κλιµατιστικά και έπιπλα των εργαστηρίων.  
    
     β) Ο εργαστηριακός εξοπλισµός διανέµεται σε πέντε κατά ιεραρχική 
   σειρά επίπεδα χρήσης: µέλος ∆.Ε.Π., Εργαστήριο, Τοµέας, Τµήµα, Κεντρική 
   ∆ιοίκηση.  
    
     γ) Στις περιπτώσεις κτήσεως του εξοπλισµού από τον Τακτικό 
   Προϋπολογισµό και τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις, ορίζεται ένας µόνιµος 
   δηµόσιος υπάλληλος του Ιδρύµατος ως υπόλογος διαχειριστής των πιστώσεων 
   της µονάδας που θα αποκτήσει την χρήση για όργανα και αναλώσιµα. Η 
   της µονάδας που θα αποκτήσει την χρήση για όργανα και αναλώσιµα. Η 
 
άλλων έχει τις παρακάτω ευθύνες: 
    
     i. Απογραφή του οργάνου στο χειρόγραφο Κτηµατολόγιο Οργάνων της 



   µονάδας στην οποία έχει ορισθεί Υπόλογος.  
    
     ii. Απογραφή του οργάνου σε ειδικό τριπλότυπο τεύχος δελτίων που 
   χορηγείται από την Κεντρική ∆ιοίκηση.  
    
     iii. Αποστολή - µαζί µε τα τιµολόγια - των δύο δελτίων του 
   τριπλοτύπου στο Τµήµα Επιµελητείας, προκειµένου να ακολουθήσει η χρέωση 
   του οργάνου στο κεντρικά τηρούµενο Κτηµατολόγιο της µονάδας.  
    
     δ) Οι λοιπές περιπτώσεις κτήσεως, δηλαδή από χρηµατοδοτήσεις 
   ερευνητικών ή άλλων υποστηρικτικών προγραµµάτων και διαθέσιµα του 
   Ειδικού Λογαριασµού, αντιµετωπίζονται µέσω του εκάστοτε Επιστηµονικού 
   Υπευθύνου του έργου: Ο Ε.Υ. διαβιβάζει στην γραµµατεία του ΕΙ.Λ. τα 
   παραστατικά αγοράς µε το πρωτόκολλο παραλαβής του οργάνου, το οποίο 
   απογράφεται σε αρχείο που τηρείται στον ΕΙ.Λ. Ζητείται από τον Ε.Υ. και 
   τυποποιηµένο έντυπο χρέωσης του οργάνου υπογεγραµµένο απ' αυτόν.  
    
     2. Εξορθολογισµός της χρήσης και της αξιοποίησης του εξοπλισµού.  
    
     α) Η προφανής ανάγκη αναβάθµισης της απογραφής, µε στόχο και την 
   αξοποίηση των πληροφοριών που προσφέρει, έχει ως πρώτη προϋπόθεση τη 
   δηµιουργία ενός πλήρως µηχανογραφηµένου και ενιαίου κτηµατολογίου του 
   εργαστηριακού εξοπλισµού του Ιδρύµατος.  
     
     β) Για το σκοπό αυτό επιλέγεται και εφαρµόζεται σύστηµα καταγραφής, 
   στο οποίο η διάκριση µεταξύ οργάνων και περιφερειακού εξοπλισµού είναι 
   σαφής, βάσει αρχών και προδιαγραφών γενικής και ειδικής ανά εργαστήριο 
   εφαρµογής.  
    
     γ) Το κτηµατολόγιο εργαστηριακού εξοπλισµού περιλαµβάνει κατ' 
   ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
    
     i. Τεχνικά στοιχεία του οργάνου, όπως συνοπτική περιγραφή, 
   δυνατότητες, κατασκευαστής κ.λπ.  
    
     ii. Πηγή χρηµατοδότησης, στοιχεία αγοράς και κόστος αγοράς του 
   οργάνου από το Ιδρυµα.  
    
     iii. Συσχέτιση του οργάνου µε συγγενή όργανα του Ιδρύµατος ή άλλες 
   συνιστώσες του.  
    
     iv. Αποστολή και προβλεπόµενη χρήση του οργάνου.  
    
     v. Κατάσταση του οργάνου και τυχόν µεταβολές του.  
    
     3. Προτεραιότητες και πρότυπα 
    
     α) Με πρωτοβουλία των Προέδρων και προτάσεις των Γ.Σ. των Τµηµάτων 
   προς τη Σύγκλητο,η ιεράρχηση των αναγκών και για τους εξοπλισµούς 
   εξειδικεύεται σε καθένα από τα Τµήµατα του Ιδρύµατος ως εξής: 
    
     Ι. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. εξοπλισµός για την κάλυψη των 
   αναγκών των φοιτητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, διοικητικού - 
   τεχνικού, προσωπικού στήριξης).  
    
     ΙΙ. Χρηµατοδοτήσεις για τη βελτίωση δράσεων που δε σχετίζονται άµεσα 
   µε την εκπαιδευτική διαδικασία (εργαστήρια παροχής υπηρεσιών, 
   ερευνητικά εργαστήρια κ.λπ.).  
    
     ΙΙΙ. Προτάσεις για δραστηριότητες του Ιδρύµατος στο πλαίσιο της 
   αναβάθµισης της ποιότητας ζωής των µελών της πολυτεχνειακής κοινότητας 
   (π.χ. βελτιώσεις στην τηλεµατική).  
    



     β) Η επαρκής τεκµηρίωση των αιτηµάτων αυτών στηρίζεται στα διεθνώς 
   εγκαθιδρυµένα πρότυπα ως προς τον πίνακα πληθυσµού της πολυτεχνειακής 
   κοινότητας (σχέση διδασκόντων/διοικητικού προσωπικού κ.λπ.) και της 
   κτιριακής εργαστηριακής υποδοµής (π.χ. m2 ανά φοιτητή και µέλος 
   ∆.Ε.Π.).  
    
     γ) Το Ε.Μ.Π. ιεραρχεί τους επιδιωκοµένους στόχους µε κύριο κριτήριο 
   τις άµεσες εκπαιδευτικές του ανάγκες, έτσι ώστε ο επιµερισµός του 
   τελικού ποσού που εγκρίνεται να προσαρµόζεται οµαλά, µε αποφυγή των 
   πιθανών αντιπαραθέσεων µεταξύ των διαφόρων Τµηµάτων του Ιδρύµατος.  
    
     Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
    
    
                                         Αθήνα, 25 Αυγούστου 2000 
    
                                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                                       ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
 
 
 


