
Προετοιμάζουμε  
τις Κτιριακές Υποδομές  

του Ιδρύματος  
για το μέλλον  

  
 Τον Σεπτέμβριο 2007 παραδόθηκε σε λειτουργία η 

Κεντρική Βιβλιοθήκη με μεγάλους χώρους μελέτης και 
πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

 Το καλοκαίρι του 2008 παραδίδεται το Κτίριο 
Επιστημών συνολικής επιφάνειας 14.621 τ.μ. 

 Το καλοκαίρι 2007 άρχισε η εργολαβία κατασκευής 
του συμπληρωματικού κτιρίου ΗΜΜΥ – ΜΠΔ το 
οποίο περιλαμβάνει δύο μεγάλα αμφιθέατρα των 288 
θέσεων, δέκα εργαστηριακούς χώρους και σαράντα 
γραφεία. 

 
 Στον προγραμματισμό νέων κτιρίων για το διάστημα 2009-
2012 εντάσσονται τα ακόλουθα συγκροτήματα: 
 

 Β΄ Φάση Κτηρίων Τμήματος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος  

 Β΄ Φάση Φοιτητικής Εστίας  
 Φοιτητικό Κέντρο με αμφιθέατρο για εκδηλώσεις 

του Ιδρύματος 
 Αναστήλωση της πρώην Μεραρχίας για την 

στέγαση του Τμήματος Καλών Τεχνών.    

Το Πολυτεχνείο φροντίζει  
για την ποιότητα ζωής των φοιτητών 

και επιβραβεύει  
τις καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις τους 

 
Δημιουργήσαμε το εστιατόριο στην Γαλλική Σχολή για την εξυπηρέτηση των 
φοιτητών, διδασκόντων και προσωπικού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 
Κατασκευάσαμε δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5 x 5, ένα επιπλέον γήπεδο μπάσκετ, 
αποδυτήρια των αθλητικών εγκαταστάσεων και  εγκαταστήσαμε σύστημα 
ηλεκτροφωτισμού για τη χρήση των γηπέδων τις βραδινές ώρες 

  
Το έτος 2008 διατέθηκαν 784.000 € για τους παρακάτω σκοπούς: 
 

 450.000 € για σίτιση φοιτητών 

 60.000 € για επιδότηση του εισιτηρίου ΚΤΕΛ 

 190.000 € για 190 υποτροφίες επίδοσης 

 35.000 €  για 23 υποτροφίες αριστείας 

 60.000  € για τις αμοιβές οικονομικά ασθενών φοιτητών που εργάζονται 
στην Βιβλιοθήκη, Τμήμα Δικτύων, Μηχανογραφικό, κ.λ.π. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ 2005-2008 



Έμφαση στην Έρευνα  
και στους Επιστημονικούς Εξοπλισμούς  

προς Όφελος της Εκπαίδευσης 
  

  Στην τριετία 2005-2008 διαθέσαμε πάνω από 1.000.000 € 
για τον εξοπλισμό των Εργαστηρίων του Ιδρύματος με 
σύγχρονα  επιστημονικά όργανα.  

 Καθιερώσαμε την ενίσχυση της έρευνας, διαθέτοντας μόνο 
για το 2008 221.000 € για: 

♦ Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων 
♦ Χορήγηση υποτροφιών σε Μεταπτυχιακούς 

Φοιτητές 
♦ Χρηματοδότηση επισκέψεων Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών σε Ερευνητικά Κέντρα και 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού 

♦ Επιβράβευση καινοτόμων ιδεών Προπτυχιακών 
και Μεταπτυχιακών Φοιτητών. 

 Το 2008 διαθέσαμε 580.000 € για ενίσχυση και 
αναβάθμιση των εξοπλισμών των Δικτύων, του 
Μηχανογραφικού Κέντρου, της Υπολογιστικής Υποδομής 
των Υπηρεσιών, την δημιουργία Data Center σύγχρονων 
προδιαγραφών και την δημιουργία νέων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών οι οποίες έχουν ήδη παραδοθεί, όπως: 

 
♦ Η υπηρεσία σταθερής ασύρματης ευρυζωνικής οικιακής πρόσβασης (Wi-Fi @ Home) η οποία παρέχεται δωρεάν στα 

μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που κατοικούν στην περιοχή του Ακρωτηρίου, 
 
♦ Η υπηρεσία ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi) η οποία παρέχεται στα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας και καλύπτει ολόκληρη την Πολυτεχνειούπολη, την Γαλλική Σχολή και το κτίριο Διοίκησης, 

 Η υπηρεσία VPN η οποία εξασφαλίζει ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο του Ιδρύματος σε όσους συνδέονται σε αυτό μέσω εναλλακτικών 
παρόχων (ADSL, Δίοδος). 

 Πρωτοστατήσαμε το 2006 στη δημιουργία και λειτουργία του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κρήτης σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, το ΤΕΙ Κρήτης και τα Επιμελητήρια της Κρήτης. 

 Στη διάρκεια της θητείας μας το Πολυτεχνείο Κρήτης ανέλαβε τον ρόλο του Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ανάπτυξη 
(σχεδιασμό και επίβλεψη εγκατάστασης) Μητροπολιτών Δικτύων Οπτικών Ινών σε έξη Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης. 

 Διαπραγματευόμαστε την χρηματοδότηση για δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας της Κρήτης για τη διαχείριση της πρωτογενούς 
παραγωγής και του περιβάλλοντος. 

 Στοχεύουμε στην χρήση ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Ιδρύματος. 

Έμφαση στην Στελέχωση του Ιδρύματος  
με Υψηλής Ποιότητας Επιστημονικό  

και Διοικητικό Προσωπικό  
 

 Στην διάρκεια της θητείας μας (2005-2008) μονιμοποιήθηκαν συνολικά εβδομήντα τρεις επιστήμονες αυξημένων προσόντων, ακόμα και σε 
περιπτώσεις όπου άλλα Ιδρύματα απέτυχαν.  

 
 Οι υπάλληλοι αυτοί στην συντριπτική πλειοψηφία τους στελέχωσαν Εργαστήρια καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε τεχνική, ερευνητική και 

διοικητική υποστήριξη. 
 
 Καθιερώσαμε την υπερωριακή απασχόληση για τους μόνιμους και με σύμβαση αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Ιδρύματος  

 
 Εξασφαλίσαμε την χορήγηση των επιδομάτων Πληροφορικής και Χειριστών Υπολογιστών στους υπαλλήλους που το δικαιούταν. 

 
 Τοποθετήσαμε τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών με κριτήριο τα επιστημονικά και τεχνικά τους προσόντα, ακόμη και σε περιπτώσεις 

αυξημένου βαθμού δυσκολίας λόγω των αδυναμιών της νομοθεσίας. 
 
 Πρωτοστατούμε στην αλλαγή της νομοθεσίας, ώστε: 

 
να μπορούν οι συμβασιούχοι υπάλληλοι αορίστου χρόνου να εξελίσσονται βαθμολογικά και να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης.  
να μπορούν όσοι από τους παραπάνω υπαλλήλους έχουν τα προσόντα και το επιθυμούν να μετεξελιχθούν σε θέσεις ΕΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ.  
 

 Καθιερώσαμε την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών (κτιριακών εγκαταστάσεων, εφαρμογών τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, 
κ.λπ.) από υπαλλήλους του Ιδρύματος που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία.  


