
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  
  
 12:40 Εναρξη της Εκδήλωσης από τον Πρόεδρο της Σχολής 

Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο ∆. 

Ρακόπουλο 
 12:45 Χαιρετισµός από τους Επίσηµους Προσκεκληµένους µας 
 13:10 Οµιλίες Προσκεκληµένων Οµιλητών 
 14:10 Απονοµή Τιµητικών ∆ιπλωµάτων 
  

Με τη λήξη της εκδήλωσης θα παρατεθεί µπουφές στον προθάλαµο της 
Αίθουσας 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έκανε την εµφάνισή του το 1837 µε την 
ονοµασία Σχολείο  των Τεχνών και µε την πλέον στοιχειώδη µορφή 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος, ως δηµοτικό σχολείο τεχνικής εκπαιδεύσεως. 
Λειτουργούσε µόνο Κυριακές και εορτές. Το 1840 προστίθεται και σχολείο 
συνεχούς λειτουργίας, ενώ  πληθύνονται και επεκτείνονται  τα µαθήµατα. Το 
Πολυτεχνείο εγκαθίσταται σε δικό του κτήριο στην οδό Πειραιώς. Με τον ζήλο των 
µαθητών κα των διδασκόντων, το σχολείο αναπτύσσεται συνεχώς και 
ανυψώνεται η στάθµη του. Τα µαθήµατα περιλαµβάνουν τώρα Μαθηµατικά, 
Χηµεία, Σχέδιο, Μηχανική και Παραστατική Γεωµτρία, ενώ η εκπαιδευτική  
οργάνωση περιλαµβάνει χειµερινό και θερινό εξάµηνο. Κατά την περίοδο  1844-
1862, πλήν του κυριακάτικου και καθηµερινού Σχολείου, δηµιουργείται και 
Ανώτερο Σχολείο. Την περίοδο αυτή εισάγεται ως µάθηµε και η Μηχανουργία. 
Τον Ιανούαριο του  1856  ακούστηκαν για πρώτη φορά µαθήµατα περί 
«Μαγνητικής» και περί «Στατικού Ηλεκτρισµoύ» και τον Ιούνιο του 1860 
εκπαιδεύθηκαν οι πρώτοι χειριστές του τηλεγράφου. Κατά την τριετία  1862-64 το 
Πολυτεχνείο αναδιοργανώνεται µε εισαγωγή περισσοτέρων τεχνικών µαθηµάτων. 
Η τάση αυτή συνεχίζεται στην περίοδο 1864-1873. ∆ιοργανώθηκε το 
Μηχανουργείο, το οποίο ονοµάσθηκε «Σιδηρουργικόν Εργοστάσιον», και 
δηµιουργήθηκε το «Τηλεγραφικόν Εργοστάσιον», ενώ εξαπλώνεται το 
τηλεγραφικό δίκτυο σε όλη τη χώρα. Το έτος  1873 το Πολυτεχνείο µεταφέρεται 
στα κτίρια της οδού Πατησίων και παίρνει την ονοµασία Μετσόβιο Πολυτεχνείον, 
για να τιµηθούν οι ευεργέτες και οι δωρητές από το Μέτσοβο. Η µορφή αυτή 
συνεχίζεται και µετά το 1873.  Το έτος  1881 ιδρύεται Μονοτάξια Τηλεγραφική 
Σχολή, µε διάρκεια σπουδών ένα έτος. Το 1887 ιδρύονται 3 Σχολές τετραετούς 
φοιτήσεως: Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανουργών και Γεωµετρών � Εργοδηγών. 
Συντάσσεται αναλυτικό πρόγραµµα της διδακτέας ύλης και οργανισµός 
εσωτερικής λειτουργίας. Η λειτουργία των Σχολών συνεχίζεται έως το 1914, 
οπότε το ίδρυµα παίρνει την ονοµασία «Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείο» και 
υπάγεται στο Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων. Πλήν των Σχολών «Πολιτικών 
Μηχανικών» και «Μηχανικών και Μηχανολόγων» (όπως µετονοµάσθηκε η Σχολή 
Μηχανουργών), το νοµοθετικό διάταγµα του 1914 προβλέπει ίδρυση Σχολών 
«Αρχιτεκτόνων» και «Ηλεκτρολόγων και Τηλεγραφοµηχανικών». Οι Σχολές αυτές 
χαρακτηρίζονται ως ανώτατες και είναι 4ετούς φοιτήσεως. ∆ιάφορες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες χαµηλότερης στάθµης, εντάσσονται σε Σχολεία 
εργοδηγών προσαρτηµένα στις Ανώτατες Σχολές. Συντάσσεται νέος οργανισµός 
και κανονισµός φοιτήσεως. Τελικά το 1917, µε νέο νοµοθετικό διάταγµα, η 
Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων µετατράπηκε σε Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων � 
Ηλεκτρολόγων και ιδρύονται επιπλέον οι Σχολές Αρχιτεκτόνων, Χηµικών 
Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών. Στην Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων � 
Ηλεκτρολόγων προστίθενται συνεχώς µαθήµατα και δηµιουργούνται νέα 
εργαστήρια. Τα προσφερόµενα µαθήµατα είναι µικρά και όλα υποχρεωτικά. Αλλά, 
κατά τη δεκαετία του 1960 αρχίζει ήδη να διαφαίνεται η ανάγκη διαχωρισµού των 
δύο περιοχών, πράγµα που κατέστησε αναγκαία, η µεγάλη και συνεχής 
τεχνολογική πρόοδος. Το 1963 ιδρύεται στην Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων � 
Ηλεκτρολόγων ο κύκλος του Μηχανικού Παραγωγής και το 1968 το Τµήµα 
Ναυπηγών. Τελικά, από το 1975 γίνεται διαχωρισµός της Σχολής Μηχανολόγων 
� Ηλεκτρολόγων σε δύο ανεξάρτητες Σχολές. Η Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων 
Μηχανικών περιέλαβε το Τµήµα Ναυπηγών και τον Κύκλο Μηχανικού 
Παραγωγής. 

 

  
Με την εφαρµογή του Νόµου Πλαισίου των Α.Ε.Ι., το 1982, το Τµήµα Ναυπηγών 
αποσπάται από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, η δε Ανωτάτη Σχολή 
Μηχανολόγων Μηχανικών µετονοµάζεται σε Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. 
Συγχρόνως, το προσωπικό και οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του 
Τµήµατος, κατανέµονται σε 6 Τοµείς (Βιοµηχανικής ∆ιοικήσεως και Επιχειρησιακής 
Ερευνας, Θερµότητας, Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου, Πυρηνικής 
Τεχνολογίας, Ρευστών, Τεχνολογίας των Κατεργασιών) που, βέβαια, βρίσκονται σε 
συνεχή συνεργασία και αλληλοσυµπλήρωση µεταξύ τους. Το 1986 δηµιουργούνται στο 
Τµήµα άλλοι δύο κύκλοι σπουδών (του Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού και του 
Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού) στους οποίους προστίθεται, το 1990, και ο 
κύκλος του Αεροναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ο οποίος το 2000 διευρύνεται και 
µετονοµάζεται σε Κύκλο Μηχανολόγου Μηχανικού Εναερίων και Επιγείων Μεταφορικών 
Μέσων. Οι 4 κύκλοι σπουδών της Σχολής δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να 
προσδιορίσουν εν µέρει µόνοι τους το κέντρο βάρους των σπουδών τους. Η 
εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών καθώς και η εκτέλεση του ερευνητικού έργου από 
τα µέλη του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού γίνεται στα Εργαστήρια της Σχολής, 
τα οποία σήµερα στεγάζονται σε συγκρότηµα έξι κτιρίων στην Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι τρεις βασικές προτεραιότητες της Σχολής: α) 
το εκπαιδευτικό έργο, που περιλαµβάνει παραδόσεις µαθηµάτων, ασκήσεις, εργαστήρια, 
σεµινάρια, διπλωµατικές εργασίες, β) το ερευνητικό έργο και οι διδακτορικές διατριβές, 
που εκπονούνται στους έξι Τοµείς της Σχολής, γ) το κοινωνικό έργο, που αφορά στην 
ανάπτυξη της τεχνολογίας σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία-βιοτεχνία, τους κρατικούς και 
τους ιδιωτικούς φορείς. Στα κεφάλαια που ακολουθούν δίδονται στοιχεία για τη σηµερινή 
εκπαιδευτική και ερευνητική ανάπτυξη και δραστηριότητα της Σχολής καθώς και 
λεπτοµερείς πληροφορίες για το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών. 

 




