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ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση χρηµατοδότησης προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος 

Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας έτους 2010 µε τίτλο «ΠΕΒΕ 2010».  
 
Ο εισηγητής κ. Ι. Ν. Αβαριτσιώτης, Αντιπρύτανης ΕΜΠ παρουσίασε την εισήγηση στα µέλη της 
Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν 
διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. 

Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 13ου θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: 
α) την από 15/10/2010 εισήγηση του αρµόδιου Αντιπρύτανη Καθ. Ι. Αβαριτσιώτη  και 
β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν, 
 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι :  

1 .  Τη χρηµατοδότηση των 38 πρώτων στην κατάταξη προτάσεων, µε προϋπολογισµό µέχρι 
15.000,00 Ευρώ έκαστη, όπως εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα. Στην περίπτωση που 
δεν γίνει δυνατό να χρηµατοδοτηθούν κάποιες από τις ανωτέρω προτάσεις, η 
χρηµατοδότηση θα δοθεί, κατά σειρά προτεραιότητας, στις επιλαχούσες προτάσεις. 

2 .  Την άρση της έγκρισης χρηµατοδότησης της πρότασης του Λέκτορα κ. Χ. Μακρόπουλου, 
της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (πρώτη επιλαχούσα πρόταση κατά την τελική 
αξιολόγηση των προτάσεων του ΠΕΒΕ 2009 – απόφαση 8ης/2010 Συγκλήτου της 24-09-
2010) επειδή ο κ. Μακρόπουλος υπέβαλε άλλη πρόταση στο ΠΕΒΕ 2010, η οποία 
προτείνεται προς χρηµατοδότηση, ως ανωτέρω. 

3 .  Τη µεταφορά του ποσού των 15.000,00 € από το ΠΕΒΕ 2009 στο ΠΕΒΕ 2010. 

4 .  Την αύξηση του προϋπολογισµού κατά 15.000,00 € και τη χρηµατοδότηση και των δύο 
προτάσεων: 

Α) της πρότασης 39 του πίνακα αξιολόγησης των προτάσεων του ΠΕΒΕ 2010 (µε Ε.Υ. την 
κ. Β. Τσουκαλά, Λέκτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών) και 

Β) της πρότασης 49 του πίνακα αξιολόγησης των προτάσεων του ΠΕΒΕ 2010 (µε Ε.Υ. τον 
κ. Π. Τουρνικιώτη, Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών). 
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