Τεύχος Νο 2 – Ιανουάριος 2017
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
HORIZON 2020

2ο Ενημερωτικό Δελτίο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σε αυτό το τεύχος, οι αναγνώστες μπορούν να ενημερωθούν
για ζητήματα και θέματα που ενδιαφέρουν την ακαδημαϊκή
κοινότητα και αφορούν:
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3.

4.

5.
6.
7.

Νέες προκηρύξεις προγραμμάτων………………………….σελ. 2
 Νέες Προκηρύξεις για τα προγράμματα HORIZON 2020
για το 2017.
 Erasmus + Η νέα προκήρυξη για το 2017.
 Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους
ερευνητές
Υποτροφίες……………………………………………..…….……..σελ. 3
 Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση
 1η προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για
μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες
Συνέδρια – Ημερίδες – Σεμινάρια……………….…………σελ. 3
 Η Ξενοφοβία στην Ελλάδα: Εξέλιξη, Αιτίες, Δρώντες,
Στόχοι. (Τρίτη, 10 /1/2017)
 Εκδηλώσεις του Παντείου Πανεπιστημίου στο
συνέδριο MONEYSHOW (HILTON, 7/1/2017 έως
9/1/2017)
 Επιστημονικό Συνέδριο: Το βίαιο έγκλημα στον 21ο
αιώνα (13 και 14 Ιανουαρίου 2017
Ανακοινώσεις…………………………………..……………..……σελ. 3
 Ολοκλήρωση ένταξης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην Ενιαία Αρχή
Πληρωμών
 Σύσταση Ελληνικού
Ιδρύματος
Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)
Ενημέρωση
για
προγράμματα
που
ήδη
υλοποιούνται………………..…………………….………….…..…σελ. 4
Γνωριμία
με
τα
Μέλη
της
Επιτροπής
Ερευνών…..……….…….………………………………..……………σελ. 4
Χρήσιμοι σύνδεσμοι………………….……….…………….…….σελ. 4

Υπεύθυνος σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου Ε.Λ.Κ.Ε.:
Ιωάννης Καραμπίνης
Τηλ. 2109201507, e-maiL: i.karampinis@panteion.gr.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων για 17 call:
02/02/2017
Πληροφορίες:
http://elke.panteion.gr/index.php?p=calls&section=0&i
d=36&archive=0&lang=el

ERASMUS+
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1
 Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Λήξη προθεσμίας
υποβολής προτάσεων: 02/02/2017
 Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της
νεολαίας.
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων:02/02/2017
 Κοινά διπλώματα μάστερ Erasmus Mundus
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων:16/02/2017
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2
 Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας.
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 02/02/2017
 Συμμαχίες γνώσης
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 02/02/2017
 Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 02/02/2017
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3
 Συναντήσεις νέων και υπευθύνων για τη λήψη
αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 02/02/2017
Δράσεις Jean Monnet
 Έδρες, ενότητες, κέντρα αριστείας, υποστήριξη σε
ιδρύματα και ενώσεις, δίκτυα, σχέδια
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 23/02/2017
Πληροφορίες:
http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=28
8&archive=0&lang=el

Χρόνια Πολλά με υγεία!
Χαρούμενο, δημιουργικό και ελπιδοφόρο το 2017

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) - Παντείου Πανεπιστημίου
Αίθριο νέου Κτιρίου
Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα Τ.Κ. 17671
e-mail: elkepant@panteion.gr, τηλ. 2109201357, fax: 2109201360, http://elke.panteion.gr/

1. ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) - Παντείου Πανεπιστημίου
Αίθριο νέου Κτιρίου
Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα Τ.Κ. 17671
e-mail:
τηλ. 2109201357,
fax: 2109201360,
http://elke.panteion.gr/
Στον σύνδεσμο
που elkepant@panteion.gr,
ακολουθεί έγινε μια προσπάθεια
να καταγραφούν
οι σχετικές
με τα γνωστικά αντικείμενα των
τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύξεις του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το 2017.
Πληροφορίες: http://elke.panteion.gr/index.php?p=calls&section=0&id=36&archive=0&lang=el

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον
αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό
των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη
Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες
νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) οι οποίες είναι:
1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων
2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής
Πληροφορίες: για την νέα προκήρυξη του προγράμματος ERASMUS + για το 2017:
http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=288&archive=0&lang=el και
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από
ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των
ωφελούμενων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές της
ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.
Η χρονική διάρκεια κάθε πρότασης είναι 15 μήνες.
Τελικό παραδοτέο είναι η παρουσίαση ενός κοινού άρθρου σε τουλάχιστον ένα διεθνές συνέδριο με διαδικασία
επιλογής από οργανωτική επιτροπή και τουλάχιστον 1 κοινή δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό .
Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12.00, στο αμφιθέατρο ΣΚ2 του Παντείου Πανεπιστημίου, θα
πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://www.edulll.gr/?p=31436

2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 18ο Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες σε πλειάδα
Επιστημονικών και Καλλιτεχνικών κλάδων για σπουδές σε Ελληνικά ΑΕΙ, που παρέχουν
οργανωμένα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 40o Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες για σπουδές
επιπέδου Master και Διδακτορικού σε πλειάδα Επιστημονικών και Καλλιτεχνικών κλάδων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΜΕΧΡΙ
ΚΑΙ 28/2/2017
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.onassis.org/scholarships-greeks.php

1η προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες
Ενημερώνονται οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές/τριες (ΜΕ), οι οποίοι ενδιαφέρονται να
υποβάλλουν πρόταση στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για ΜΕ, ότι για τεχνικούς λόγους η Προκήρυξη θα δημοσιευτεί στις
9 Ιανουαρίου 2017, στους ιστότοπους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΓΓΕΤ) www.gsrt.gr και του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του
ΥΠΕΘ, erevna.minedu.gov.gr
Η υποβολή των προτάσεων θα είναι δυνατή από τις 30 Ιανουαρίου 2017 ως και τις 10
Μαρτίου 2017 και θα γίνεται μέσω του ιστότοπου της ΓΓΕΤ που αναγράφεται παραπάνω.

3. ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
1.

Ημερίδα με θέμα: Η Ξενοφοβία στην Ελλάδα – Εξέλιξη, Αιτίες, Δρώντες, Στόχοι.

Η ημερίδα αφορά στην διάχυση αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου με θέμα "Αναλύοντας το φαινόμενο της Ξενοφοβίας στην Ελλάδα κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης: μια υπολογιστική προσέγγιση". Τρίτη, 10 /1/2017, στην αίθουσα ΔΕΣΚοι (ισόγειο), ώρα από 13.00 έως 19.00.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=312&archive=0&lang=el

2.

Εκδηλώσεις του Παντείου Πανεπιστημίου στο συνέδριο MONEYSHOW (HILTON, 7/1/2017 έως 9/1/2017)

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.panteion.gr/index.php?p=news&section=7&id=2115&archive=&lang=

3.

Επιστημονικό Συνέδριο: Το βίαιο έγκλημα στον 21ο αιώνα (13 και 14 Ιανουαρίου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες;: http://www.panteion.gr/index.php?p=news&section=7&id=2118&archive=&lang=

4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ένταξη Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) Παντείου Πανεπιστημίου στην Ενιαία Αρχή
Πληρωμών (Ε.Α.Π.)
Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ενημερώνει τους επιστημονικά υπεύθυνους
και τους συνεργάτες του, ότι ο Ε.Λ.Κ.Ε. ολοκλήρωσε
με επιτυχία την ένταξή του στην Ενιαία Αρχή
Πληρωμών (Ε.Α.Π.), σύμφωνα με την παρ.2 του
άρθρου 101 του ν.4389/27.5.2016, όπου έπαυσε να
ισχύει η εξαίρεση των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ από την Ε.Α.Π., με
την κατάργηση της παρ.13 του άρθρου 23 του ν.
4310/2014.
Από τον Δεκέμβριο του 2016 η καταβολή των πάσης
φύσεως αποδοχών ή πρόσθετων αμοιβών ή
αποζημιώσεων ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία
απολαβών, φυσικών προσώπων, που συνδέονται με
οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή σύμβαση
έργου, με τον Ε.Λ.Κ.Ε, θα πραγματοποιείται μέσω της
Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.)
Για περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία
πληρωμών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών
(Ε.Α.Π.), μπορείτε να απευθύνεστε αποκλειστικά και
μόνο στο λογιστήριο του Ε.Λ.Κ.Ε.
(e-mail: logelkepant@panteion.gr).

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) συστάθηκε
ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν. 4429/2016) (Α’ 199).
Η ίδρυση του ΕΛΙΔΕΚ διανοίγει νέες προοπτικές για τη διαμόρφωση
μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα στηρίζει την Έρευνα που
διεξάγεται στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.
Οι πόροι που θα διαχειρίζεται το Ίδρυμα θα είναι πρόσθετοι εκείνων
του ΕΣΠΑ και θα εστιασθούν στη στήριξη νέων επιστημόνων στα
πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας χωρίς
γεωγραφικούς και θεματικούς περιορισμούς. Η χρηματοδότηση θα
πραγματοποιείται με βάση τις αρχές της εξαιρετικής επιστημονικής
ποιότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της χρηστής
οικονομικής διαχείρισης.
Βασικό όργανο του ΕΛΙΔΕΚ είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία
εγγυάται την ανεξαρτησία, την εκπλήρωση της αποστολής του εν
λόγω Ιδρύματος (άρθρο 7 παρ. 1) καθώς και της χάραξης
ερευνητικής πολιτικής από τους αποδέκτες της. Ως μέλη της Γ.Σ.
επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες, με εκτεταμένο επιστημονικό
έργο και σημαντική ερευνητική εμπειρία, που προτείνονται από ΑΕΙ
και Ερευνητικά Κέντρα.
Σύμφωνα με την από 23η Δεκεμβρίου 2016 απόφαση της Συγκλήτου
Πανεπιστημίου, το Πάντειο εκπροσωπείται στην προσωρινή Γενική
Συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ από την Επίκουρη Καθηγήτρια κα Γκαζή
Ανδρομάχη ως τακτικό μέλος και την Επίκουρη Καθηγήτρια κα
Συμεωνάκη Μαρία ως αναπληρωματικό μέλος.

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
BleuTourMed_C3: Maritime and Coastal Sustainable Tourism in the
Mediterranean - Community building, Communication and Capitalisation
Το BlueTourMed αποσκοπεί στην στήριξη και την εξασφάλιση συνεργιών μεταξύ
των σπονδυλωτών έργων που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του στόχου 3,1 με στόχο
την δημιουργία ενός δικτύου έργων που είναι σε θέση να ενισχύσουν από κοινού
λύσεις για την προστασία και την προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών
πόρων στην περιοχή της Μεσογείου μέσω μιας συνεκτικής στρατηγικής. Το έργο
θα αναπτύξει δραστηριότητες παρακολούθησης και της δημιουργίας μιας
κοινότητας με στόχο την συλλογή των κύριων αποτελεσμάτων των σπονδυλωτών
έργων και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής των δεδομένων και των
αποτελεσμάτων μεταξύ τους που αφορούν τον παράκτιο και θαλάσσιο αειφόρο
τουρισμό
Ρόλος Παντείου: Εταίρος. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Ι. Ψυχάρης, τμήμα
Οικονομικής και Περιφερειακή Ανάπτυξης , Διάρκεια: 1/11/2016 έως31/10/2019,
Συντονιστής: Latin Arc,, Εταιρικό Σχήμα: 6 φορείς

Αξιολόγηση Προγράμματος «Στέγαση – Επανένταξη»
Το πρόγραμμα ανατέθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)και αφορά στην αξιολόγηση του σχεδιασμού των
διαδικασιών και πρακτικών εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του Προγράμματος
«Στέγαση και Επανένταξη» προκειμένου να αναλυθούν οι αδυναμίες και τα προβλήματα
που προέκυψαν και να διατυπωθούν προτάσεις ενδεχόμενης θεσμοθέτησής του ως
συμβατικό πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης.
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Κ. Δημουλάς, τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Διάρκεια:
1/12/2015 έως 30/9/2017

HOPEs
PROJECT

Το HOPEs (Happiness, Optimism, Positivity and Ethos in schools) έχει ως στόχο να
εφαρμόσει τις αρχές, τις μεθόδους και τις τεχνικές της Θετικής Ψυχολογίας και της
Εκπαίδευσης του Χαρακτήρα στα σχολεία, καθώς αποτελούν τις πλέον σύγχρονες
προσεγγίσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, πρεσβεύουν την αρχή ότι
τα σχολεία δεν πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην ακαδημαϊκή επίδοση, αλλά να
φροντίζουν και για την ευημερία, το ήθος και την ευτυχία των παιδιών . Το HOPEs θα
εφαρμόσει αυτές τις αρχές με την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού
πακέτου, το οποίο μάλιστα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 120 εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις έξι ευρωπαϊκές χώρες, που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα.
Ρόλος Παντείου: Εταίρος. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Α. Σταλίκας, τμήμα Ψυχολογίας ,
Διάρκεια: 1/9/2016 έως30/8/2018
Συντονιστής: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Εταιρικό Σχήμα: 7 φορείς

6. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου η σύνθεση της Επιτροπής
Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου είναι:
Πρόεδρος: Καθηγητής Νίκος Λέανδρος, Αναπληρωτής
Πρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Μέλη:
Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού
Ιωάννης Σκαρπέλος, Αν. Καθηγητής τμήματος Επικοινωνίας,
Μέσων και Πολιτισμού, με αναπληρωτή τον Καθηγητή του
τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών,
Δημήτριο Καιρίδη
Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης
Αντώνης Χάνος, Αν. καθηγητής τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, με
αναπληρωτή τον Αν. Καθηγητή του τμήματος Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αντώνη Ροβολή
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Αλεξάνδρα Κορωναίου, Καθηγήτρια του τμήματος Ψυχολογίας,
με αναπληρώτρια την Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας,
Ευσταθία Λαμπροπούλου
Σχολή Πολιτικών Επιστημών
Θεοδοσία Ανθοπούλου, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος
Κοινωνικής
Πολιτικής
με
αναπληρώτρια
την Βασιλική
Γεωργιάδου, Αν. καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
& Ιστορίας
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Λ.Κ.Ε.: Γεώργιος Λυκουργιώτης

7. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
1.

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007 -2013
2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια
Βίου Μάθηση
3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία
4. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας
5. Δίκτυο Πράξης
6. Εθνικό Σημείο Επαφής 7ου Προγράμματος
Πλαισίου - Horizon 2020
7. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
8. Horizon 2020
9. Erasmus +
10. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Horizon
2020
11. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
12. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

