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ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
4ης/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ΄ ΚΠΣ 

 
Σήμερα την 9η Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε 4η/2010 Συνεδρίαση η 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Δ’ΚΠΣ, στην αίθουσα Συγκλήτου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, και 
θέματα Η.Δ. 

1. Ανακοινώσεις  Προέδρου 
2. Νέες δράσεις ΕΣΠΑ 

- Δημόσια Διαβούλευση πράξης «Ανάπτυξη και Διάθεση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα 
“Hellenic Academic Opencourses”» 

- Δημόσια Διαβούλευση για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της 
Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας» 

- «Πρότυπα Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημόσια κτίρια» (πρόσκληση ΕΠ ΠΕΑΑ) 

3. Ορισμός νέων Ιδρυματικών Επιστημονικών Υπευθύνων Εγκεκριμένων πράξεων ΕΣΠΑ 
- Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) 
- Γραφείο Διασύνδεσης 
- Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΜΠ 
- ΘΑΛΗΣ 

4. Υποβολή νέων προτάσεων ΕΣΠΑ 
- ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

 «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», Ορισμός Ιδρυματικού 
Υπευθύνου, Επιτροπή Παρακολούθησης 

- ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
 Πορεία Υποβολής Προτάσεων 

 
Παρόντες/ούσες: 

Ο Πρόεδρος Ι. Αβαριτσιώτης, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, ο 
Πρύτανης Καθ. Σ. Σιμόπουλος, η Αντιπρύτανης Καθ. Τ. Μοροπούλου, τα μέλη Πρόεδροι και Αν. 
Πρόεδροι των Σχολών, Καθ. Ι. Γκόλιας,  Καθ. Α. Στάμου, Καθ. Ν. Μαρμαράς,  Καθ. Α. Γ. 
Σταφυλοπάτης, Καθ. Κ. Νικήτα, Καθ. Σπ. Ραυτόπουλος, Καθ. Ε. Κούκιος, Καθ. Α. Σιόλας, Καθ. Ι. 
Πασπαλιάρης, Καθ. Δ. Καλιαμπάκος.  

Παρευρέθησαν επίσης οι κ.κ. Αν. Καθ. Μ. Σαμουηλίδης, εκ μέρους του Προέδρου της Σχολής 
ΝΜΜ, Καθ. Κ. Σπυρόπουλος, , Λ. Τουρατζίδης, Ρ. Λάμπρου, μέλη της Θεματικής ομάδας Εργασίας 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», οι κ.κ. Καθ. Σ. Σταματάκη, Καθ. Ν. Κουλουμπή, Καθ. Ι. Καλογήρου 
επιστημονικοί υπεύθυνοι των εγκεκριμένων έργων ΕΠEΔΒΜ «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΜΠ», 
«Γραφείο Διασύνδεσης», «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας», οι κ.κ. Ιδρυματικοί 
Υπεύθυνοι των προτάσεων του ΕΜΠ στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, Καθ. Δ. Τσαμάκης, Καθ. Β. 
Μάγκλαρης, Καθ. Σ. Κόλλιας, , Καθ. Α. Σταθόπουλος, Καθ. Α. Μπουντουβής εκ μέρους του Καθ. Δ. 
Ασημακόπουλου, καθώς οι συμμετέχοντες στις προτάσεις του ΕΠ ΨΣ Κ. Καρπούζης και Γ. 
Καρυδάκης, Κ. Σακκά και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας Δ΄ΚΠΣ, Γ. Μερτζέλου, Προϊσταμένη 
Γραμματείας ΕΔΕΙΛ, Σ. Αυγουστίνου, Ε. Πασπαλιάρη, Κ. Βαβυλώνη, Δ. Τσαουσίδου. 

Απόντες οι κ. κ.:, Καθ. Δ. Παπαντώνης, Πρόεδρος Σχολής ΜΜ, Καθ. Ε. Μαΐστρου, Αν. Πρόεδρος 
Σχολής ΑΜ, Καθ. Δ. Κέκος, Αν. Πρόεδρος της Σχολής ΧΜ, Καθ. Δ. Παραδείσης, Αν. Πρόεδρος της 
Σχολής ΑΤΜ,  Καθ. Π. Κακλής, Καθ. Π. Τριανταφύλλου, Πρόεδρος και Αν. Πρόεδρος της Σχολής 
ΝΜΜ και Καθ. Α. Σεραφετινίδης, Σ. Αργυρός, Πρόεδρος και Αν. Πρόεδρος ΣΕΜΦΕ. 
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Η συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της Η. Δ. 

ΘΕΜΑ 1ο : Ανακοινώσεις  Προέδρου 

Ο Πρύτανης καλωσόρισε τα μέλη της Επιτροπής και τόνισε τη σημαντικότητα του ΕΣΠΑ καθώς και 
την ανάγκη να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες αποδοτικά ώστε να μην υπάρξει απώλεια 
πόρων. Παρακάλεσε επίσης τα μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προθεσμίες και να προβούν 
σε έγκαιρη προετοιμασία των προτάσεων προκειμένου να εγκριθούν στην προγραμματισμένη 
Σύγκλητο της 24ης Σεπτεμβρίου. 

Η Αντιπρύτανης κα Μοροπούλου ενημέρωσε ότι στη συνάντησή της σήμερα με τον Ειδικό 
Γραμματέα  του Υπουργείου Παιδείας, θα αιτηθεί παράταση της προθεσμίας της 24/9/10 όσον 
αφορά τις προτάσεις του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιπρύτανης κ. Αβαριτσιώτης καλωσόρισε τα μέλη της Επιτροπής και 
παρακάλεσε για τη βοήθεια όλων ώστε το ΕΜΠ να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στα έργα 
του ΕΣΠΑ και να εισρεύσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι στο Ίδρυμα. Τόνισε ότι επιθυμία 
της Πρυτανείας είναι να μην εγκαταλειφθούν τα έργα, αλλά να υπάρξει προσπάθεια και συντονισμός 
για την υποβολή όλων των προτάσεων.  

Παράλληλα ενημερώθηκε από τα στελέχη της ΕΔΕΙΛ για τις προτεραιότητες και τις προθεσμίες, 
καθώς και τις δυσκολίες που δήλωσαν ορισμένοι υπεύθυνοι έργων ότι αντιμετωπίζουν είτε στην 
εκτέλεση των εγκεκριμένων έργων λόγω υψηλών περικοπών είτε στην υποβολή των προτάσεων του 
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση λόγω μείωσης προϋπολογισμού των προσκλήσεων.  

Οι Πρυτανικές Αρχές ζήτησαν από τους Ιδρυματικούς υπευθύνους των προτάσεων του ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση να προβούν σε συναιρέσεις, αλλαγή προτεραιοτήτων και ανασχεδιασμό των αρχικά 
υποβληθέντων προτάσεων και όχι σε διαιρέσεις και κατατεμαχισμό. 

  

ΘΕΜΑ 2ο: Νέες δράσεις ΕΣΠΑ 

Ανακοινώθηκαν όλες οι διαβουλεύσεις και οι νέες προκηρύξεις που υπάρχουν διαθέσιμες στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

Ειδικότερα όσον αφορά τη διαβούλευση με τίτλο  «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της 
Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας» τονίστηκε από τους κ.κ. Αντιπρυτάνεις 
ως προς τη σημαντικότητα της και κάλεσαν όλα τα μέλη και τις Σχολές να τοποθετηθούν, καθώς 
λείπουν δράσεις που αφορούν τις Σχολές του ΕΜΠ.  

Οι τοποθετήσεις θα συγκεντρωθούν και θα γίνει μία συνολική πρόταση στο Υπουργείο. Κάθε μέλος 
ΔΕΠ μπορεί να στείλει τις παρατηρήσεις του μεμονωμένα, όμως ο κ. Αντιπρύτανης ζήτησε να 
υπάρξει πληροφόρηση και σε επίπεδο Τομέα και Σχολής. 

Όσον αφορά την πρόσκληση με  τίτλο «Πρότυπα Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημόσια κτίρια» ο κ. 
Αντιπρύτανης ενημέρωσε ότι έχει ήδη μιλήσει με την Τεχνική Υπηρεσία και εξετάζεται η 
δυνατότητα βελτίωσης της ενεργειακής κατάστασης κάποιων παλιών κτιρίων καθώς και η 
αντικατάσταση των παλιών κλιματιστικών με μονάδες μεγαλύτερου βαθμού απόδοσης. Τα στελέχη 
της Τεχνικής Υπηρεσίας έχουν προγραμματίσει συνάντηση με το αρμόδιο στέλεχος του Υπουργείου 
για διερεύνηση και διευκρινίσεις.  

Επιπλέον, ο κ. Αντιπρύτανης ενημερώθηκε ότι η Συγκλητική Επιτροπή Διαχείρισης Ενέργειας έχει 
ήδη έτοιμη πρόταση για όλα τα κτίρια του ΕΜΠ, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.  
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Στο πλαίσιο της ίδιας προκήρυξης θα διερευνηθεί επίσης η δυνατότητα εκσυγχρονισμού της μονάδας 
ψύξης και θέρμανσης με γεωθερμία, που λειτουργεί ήδη στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-
Μεταλλουργών και έχει παραληφθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός νέων Ιδρυματικών Υπευθύνων Εγκεκριμένων πράξεων ΕΣΠΑ 

Σημειώθηκε από τις Πρυτανικές Αρχές ότι οι οριζόμενοι Ιδρυματικοί Υπεύθυνοι των έργων του 
ΕΣΠΑ λειτουργούν σε συνέργεια με τις Σχολές και την Πρυτανεία του Ιδρύματος. 

 Όσον αφορά τον ορισμό νέων Ιδρυματικών Υπεύθυνων η Επιτροπή με εισήγηση της Αντιπρυτάνεως 
κας Μοροπούλου αποφάσισε ως εξής: 

Ως Ιδρυματικός Επιστημονικός Υπεύθυνος της δράσης «ΔΑΣΤΑ» στη θέση του κ. Γ. Σπαθή θα 
αναλάβει η Αντιπρύτανης κα Μοροπούλου. 

Αναφορικά με τη δράση «Γραφείο Διασύνδεσης», δεδομένου ότι η Ιδρυματική Επιστημονική 
Υπεύθυνη κα Κουλουμπή είναι Ομότιμη Καθηγήτρια, θα διερευνηθεί η δυνατότητα αλλαγής του 
Οδηγού Χρηματοδότησης της ΕΔΕΙΛ, ώστε να μπορούν να ορίζονται Υπεύθυνοι έργων και 
Ομότιμοι Καθηγητές, σε αντίθετη περίπτωση θα ανακοινωθεί υπεύθυνος από τους Αντιπρυτάνεις.  

Οι δράσεις «Πρακτική Άσκηση» και «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας», με 
Ιδρυματικούς  Υπευθύνους την κα Σ. Σταματάκη και τον κ. Ι. Καλογήρου αντίστοιχα, μπορούν να 
στείλουν άμεσα τα αναμορφωμένα Τεχνικά Δελτία προς έγκριση στην ΕΔΕΙΛ.  

Σχετικά με τη δράση «ΘΑΛΗΣ», εστάλη από τον κ. Αβαριτσιώτη επιστολή στον κ. Πανάρετο, όπου 
αναφέρονται τα προβλήματα μετάφρασης της πρότασης στα αγγλικά και ζητείται παράταση της 
προθεσμίας έως τις 15/10/2010.  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή νέων προτάσεων ΕΣΠΑ 

Συζητήθηκε η προετοιμασία για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
στη δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» και ενημερώθηκαν οι παρόντες ότι 
αναμένεται να ανακοινωθεί νέα πρόσκληση με νέα ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Έγινε 
αναφορά στην ανάγκη να οριστεί Ιδρυματικός Υπεύθυνος για την οριζόντια δράση.   

Σχετικά με τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, ζητήθηκε από τις 
Πρυτανικές Αρχές να ανασχεδιασθούν κατάλληλα προς όφελος του Ιδρύματος ώστε  να 
ολοκληρωθεί ο κύκλος υποβολής αυτών των προτάσεων. Στη συνέχεια συζητήθηκε η πορεία 
υποβολής των τροποποιημένων τεχνικών δελτίων των παρακάτω έργων: 

1. e-EMΠ:Ψηφιακές Υπηρεσίες Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Συνεργαζόμενες Υπηρεσίες: 
ΚΕΔ, ΚΗΥ, Δ/νση Πληροφορικής, Ιδρυματικός Υπεύθυνος Καθ. Δ. Τσαμάκης, 
Προϋπολογισμός: 600.000€ 

Δεδομένου ότι η νέα πρόσκληση δεν αφορά πλέον δράσεις του ΚΕΔ και του ΚΗΥ που είχαν 
συμπεριληφθεί στην αρχική πρόταση παρά μόνο της Δ/νση Πληροφορικής, αποφασίστηκε να 
γίνει τροποποίηση της αρχικής πρότασης ώστε να συμπιεστούν τα κόστη στον νέο 
προϋπολογισμό. 

2. Ανάδειξη, Παροχή και Αξιοποίηση του Τεχνολογικού Κεφαλαίου του ΕΜΠ (e- Βιβλιοθήκη), 
Ιδρυματικός Υπεύθυνος Καθ. Ν. Μήτρου, Προϋπολογισμός: 1.500.000€ 

Το έργο δεν παρουσιάζει κάποια δυσκολία και θα προχωρήσει κανονικά στην πρόταση. 
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3. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου & Εικονικών Εργαστηρίων στο ΕΜΠ, 
Ιδρυματικός Υπεύθυνος Καθ. Β. Μάγκλαρης, Προϋπολογισμός: 700.000€ 

Η πρόταση αφορούσε 3 δράσεις εκ των οποίων οι πρώτες 2 δεν είναι επιλέξιμες και θα 
καλυφθούν από οριζόντιες δράσεις για όλα τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ στο πλαίσιο του GUNET. Η τρίτη 
δράση αφορά τα εικονικά εργαστήρια όπου είχαν προϋπολογιστεί 43 εργαστήρια με σύνολο 
προϋπολογισμό 3.100.000€ και μέσο προϋπολογισμό ανά εργαστήριο 40.000-80.000€.  

Λόγω της μεγάλης μείωσης του προϋπολογισμού πρότασης (700.000€) συζητήθηκαν οι 
πιθανότητες είτε να μειωθεί ο αριθμός των εργαστηρίων ανά Σχολή είτε να μειωθούν οι 
απαιτήσεις των εργαστηρίων.  

Αποφασίστηκε να αποσταλούν στον κ. Μάγκλαρη από τις Σχολές οι τελικές προτάσεις, έως το 
μεσημέρι της Παρασκευής 17/9/2010.    

Εντός των ημερών θα σταλεί και στους Προέδρους η αρχική πρόταση, όπως είχε κατατεθεί. 

4. Ανάπτυξη Διαδραστικών Υπηρεσιών για την Ανάδειξη του Τεχνικού και Πολιτισμικού 
Αποθέματος του ΕΜΠ, Ιδρυματικός Υπεύθυνος Καθ. Σ. Κόλλιας, Προϋπολογισμός: 700.000€ 

Συζητήθηκε η δυσκολία εκτέλεσης του έργου με το νέο μειωμένο προϋπολογισμό λόγω της 
απαίτησης προμήθειας υλικού που τον υπερβαίνει.   

Προτάθηκε να εστιαστούν σε δύο προτάσεις εκ των οποίων η μία να είναι η Σχολή Μηχανικών 
Μεταλλείων-Μεταλλουργών, η οποία έχει ήδη επενδύσει σημαντικό κεφάλαιο στο 
«ΓΕΩΡΑΜΑ», σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

Αποφασίστηκε να ενημερώσουν οι Σχολές τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο εάν συμφωνούν να 
υποβληθεί η πρόταση με τις δύο αυτές Σχολές είτε να ανασχεδιαστεί ως προς το περιεχόμενο της 
όλη η πρόταση σύμφωνα με τις δράσεις των Σχολών που θέλουν να συμμετάσχουν.   

5. Τηλε-εκπαίδευση ΕΜΠ: Ανοίγοντας ένα παράθυρο στη γνώση και στην κατάρτιση, Ιδρυματικός 
Υπεύθυνος Καθ. Δ. Ασημακόπουλος, Προϋπολογισμός: 700.000€ 

Λόγω απουσίας του Ιδρυματικού Υπευθύνου το θέμα συζητήθηκε από τον Καθ. Α. Μπουντουβή και 
τον Πρόεδρο της Σχολής ΧΜ Καθ. Ε. Κούκιο. Λόγω της Δημόσιας Διαβούλευσης της πράξης 
«Ανάπτυξη και Διάθεση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ-
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα “Hellenic Academic Opencourses”» από το ΕΠΕΔΒΜ, η οποία 
έχει συναφές αντικείμενο με την υποβληθείσα αρχική πρόταση, αυτή θα ελεγχθεί ώστε να μην 
υπάρχουν επικαλύψεις  προκειμένου να είναι επιλέξιμη στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.  

6. Τηλεμετρία ως Εργαλείο Μάθησης και Εκπαίδευσης στο ΕΜΠ (Ε/Υ Σταθόπουλος Αντώνιος), 
Προϋπολογισμός: 700.000€ 

Συζητήθηκε η δυσκολία υλοποίησης του έργου με τον νέο μειωμένο προϋπολογισμό πρότασης, 
λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του (καινοτόμος και ακριβός εξοπλισμός). Προτάθηκε να 
υλοποιηθεί μόνο η κεντρική δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει διαβεβαίωση από την 
υπηρεσία ότι η πρόταση αυτή θα είναι επιλέξιμη. 
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