
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεύχος Νο 1 – Δεκέμβριος 2016 

1ο Ενημερωτικό Δελτίο  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Σε αυτό το τεύχος, οι αναγνώστες μπορούν να ενημερωθούν για 
ζητήματα και θέματα που ενδιαφέρουν την ακαδημαϊκή κοινότητα 
και αφορούν: 
 

1. Νέες προκηρύξεις προγραμμάτων………………………………….σελ. 2  
 Νέες Προκηρύξεις για τα προγράμματα HORIZON 2020 για 

το 2017. 
 Erasmus + Η νέα προκήρυξη για το 2017. 

2. Υποτροφίες……………………………………………………..…….……..σελ. 2 
 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας :          

 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους 
Διδάκτορες. 

 Προδημοσίευση 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων 
ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων 
ερευνητών/τριών 

 Ι.Κ.Υ.: Πληροφορίες για τα προγράμματα υποτροφιών. 
 Ι.Κ.Υ.: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ για 

διδακτορικές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. 

3. Συνέδρια – Ημερίδες – Σεμινάρια…………………….……....……σελ. 3  
 Συμπόσιο με θέμα: «Ο Αριστοτέλης σήμερα: Κράτος, 

Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική», Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, 
στην Αίθουσα Τελετών του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Φοιτητών 
της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, (16, 17 και 18 
Δεκεμβρίου 2016), Πάντειο Πανεπιστήμιο.  

 Ημερίδα με θέμα: «Νέοι Πρόσφυγες και Δράσεις Ένταξης». 
Τετάρτη 14/12/2016 (αίθουσα Σάκη Καράγιωργα 2 και ώρα 
11.00-21.00). 

 3ο συνέδριο σύγχρονης ελληνικής ιστορίας με τίτλο 
«Διαστάσεις του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946-
1949», 7 έως τις 12 Δεκεμβρίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

4. Ανακοινώσεις…………………….……………………………………..……σελ. 3   
 Ανακοίνωση του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

Παντείου Πανεπιστημίου για την ένταξη στην Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών (Ε.Α.Π.). 

 Ενημέρωση από την συνάντηση Προέδρων και Γραμματέων 
Επιτροπών Ερευνών. 

5. Ενημέρωση για προγράμματα που ήδη υλοποιούνται……σελ. 4 
6. Γνωριμία με τα Μέλη της Επιτροπής Ερευνών………….….…σελ. 4  
7. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι……………………………………………………….σελ. 4 

 

 

 

Editorial…. 
 
Tο 1ο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Παντείου Πανεπιστημίου είναι 
γεγονός! 
 
Επιδίωξή μας είναι το ενημερωτικό δελτίο του 
Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου να εκδίδεται την πρώτη Δευτέρα 
κάθε μήνα και σε αυτό θα περιέχεται 
πληροφόρηση για:  

 νέες προκηρύξεις ερευνητικών 
προγραμμάτων,  

 υποτροφίες,  

 επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, και 
σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο 
Πάντειο,  

 ανακοινώσεις, και  

 ενημέρωση για ερευνητικά προγράμματα που 
ήδη υλοποιούνται από μέλη Δ.Ε.Π. του 
Πανεπιστημίου μας. 
 

Είμαστε βέβαιοι ότι η προσπάθεια αυτή θα 
οδηγήσει στην αναβάθμιση της ερευνητικής 
προσπάθειας στο Πανεπιστήμιο μας μέσω 
καλύτερης και έγκαιρης ενημέρωσης, ενώ θα 
προβάλλει το σημαντικό ερευνητικό έργο που 
πραγματοποιείται από πολλούς συναδέλφους και 
θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός γόνιμου 
διαλόγου για τα ζητήματα της έρευνας προάγοντας 
την εξωστρέφεια και τη συνεργασία μεταξύ μελών 
ΔΕΠ και Τμημάτων. 
 
Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με όλα τα 
εγκεκριμένα έργα και με ζητήματα διαχείρισης 
προγραμμάτων, όπως και για τις συνεδριάσεις της 
επιτροπής ερευνών, μπορείτε επίσης να βρείτε 
στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. 
(http://elke.panteion.gr/)  . 
 

Με εκτίμηση 
Καθηγητής Νίκος Λέανδρος 

Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνών 
Αναπληρωτής Πρυτάνεως 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Παντείου Πανεπιστημίου 

 

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/  

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

 

http://elke.panteion.gr/
mailto:elkepant@panteion.gr
http://elke.panteion.gr/
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1. ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

Στον σύνδεσμο που 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   

 
 

2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  
 

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  

Α) Ανακοινώθηκε η 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες 
από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
Πληροφορίες: 
http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=285&archive=0&lang=el  
Β) Προδημοσίευση 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση 
μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών 
Πληροφορίες: 
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=777&neID=589&
neTa=1_61391&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&a
ctionID=load  

Πληροφορίες για τα προγράμματα υποτροφιών του Ι.Κ.Υ  
Πληροφορίες: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/2773-anakoinosi-sxetika-me-
plirofories-gia-programmata-ypotrofion  και 
http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=290&archive=0&lang=el  
 
Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές στο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας 
Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους έναρξης 2017-
2018. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικώς και στην συνέχεια σε έντυπη μορφή με 
καταληκτικές ημερομηνίες τις 31/01/2017 και 08/02/2017 αντιστοίχως. 
Πληροφορίες: 
http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=291&archive=0&lang=el  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
http://elke.panteion.gr/index.php?p=calls&section=0&id=36&archive=0&lang=el
http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=288&archive=0&lang=el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=285&archive=0&lang=el
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=777&neID=589&neTa=1_61391&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=777&neID=589&neTa=1_61391&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=777&neID=589&neTa=1_61391&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load
https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/2773-anakoinosi-sxetika-me-plirofories-gia-programmata-ypotrofion
https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/2773-anakoinosi-sxetika-me-plirofories-gia-programmata-ypotrofion
http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=290&archive=0&lang=el
http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=291&archive=0&lang=el


 
 

Συμπόσιο με θέμα: «Ο Αριστοτέλης σήμερα: Κράτος, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική», Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, στην Αίθουσα Τελετών 

Με την ευκαιρία των 2400 χρόνων από τη γέννηση του Αριστοτέλη και της ανακήρυξης του έτους 2016 από την UNESCO ως έτος Αριστοτέλη, 
το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου θα πραγματοποιήσει Συμπόσιο με θέμα:  «Ο Αριστοτέλης  σήμερα: Κράτος, 
Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική». Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, στην Αίθουσα Τελετών «Αριστοτέλης» του 
Παντείου Πανεπιστημίου. 
Πληροφορίες: http://www.panteion.gr/index.php?p=news&section=13&id=2002&archive=&lang=el  

  
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Φοιτητών της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας 
Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο  
Το συνέδριο αποτελεί θεσμό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας,  ο οποίος καθιερώθηκε το 2008, για να δώσει τη μοναδική ευκαιρία σε 
πρόσφατους πτυχιούχους καθώς και σε τελειόφοιτους φοιτητές που έχουν εκπονήσει την πτυχιακή τους εργασία στην Ψυχολογία, να 
μοιραστούν με τους συμφοιτητές τους, την εμπειρία και τις γνώσεις που αποκόμισαν, παρουσιάζοντας, σε συνεργασία με τον/την 
επόπτη/τρια της έρευνας τους τη δουλειά τους, από ένα φιλικό δημόσιο βήμα. 
Πληροφορίες: http://www.kordoutis.gr/psyconf/    
 
Ημερίδα με θέμα: «Νέοι Πρόσφυγες και Δράσεις Ένταξης». Τετάρτη 14/12/2016 (αίθουσα Σάκη Καράγιωργα 2 και ώρα 11.00-21.00) 
Η ημερίδα διοργανώνεται από το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού. Θα έχει ως κεντρικό άξονα αναφοράς την εκπαιδευτική 
διαδικασία και θα πλαισιωθεί από ποικίλες δράσεις όπως: Διεθνής έκθεση γελοιογραφίας για το προσφυγικό, Φωτογραφικό υλικό, Προβολή 
ντοκιμαντέρ, Παρεμβάσεις Οργανώσεων και Φορέων και στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Εκπαιδευτικές Δράσεις Ένταξης των Nέων 
Προσφύγων».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

3. ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

3ο συνέδριο σύγχρονης ελληνικής ιστορίας με τίτλο «Διαστάσεις του Ελληνικού 
Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949» 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 
με την στήριξη του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, οργανώνει το 3ο Συνέδριο Σύγχρονης 
Ιστορίας με τίτλο: Διαστάσεις του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949. Το Συνέδριο 
θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2016 στο Αμφιθέατρο «Σάκη Καράγιωργα 
ΙΙ» του Παντείου Παν/μιου. 
Πληροφορίες: 
http://www.panteion.gr/index.php?p=news&section=7&id=2021&archive=&lang=  
 

Ανακοίνωση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) Παντείου Πανεπιστημίου για την ένταξη 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. υποχρεούται να ενταχθεί 
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. 
Συγκεκριμένα, o Ε.Λ.Κ.Ε. υποχρεούται πλέον στην 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 την υπηρεσία, μέσω της Ε.Α.Π. 
Η Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε., κατέβαλλε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να διεκπεραιώσει όλες τις Εντολές 
Πληρωμής Αμοιβών που είχαν κατατεθεί μέχρι σήμερα με 
την υπάρχουσα διαδικασία, έχει ήδη ξεκινήσει τις 
διαδικασίες ένταξης στην Ε.Α.Π. και θα ακολουθήσει νέα 
ενημέρωση για την έναρξη πληρωμών μέσω της Ε.Α.Π. 
Στον σύνδεσμο 
http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=2
84&archive=0&lang=el είναι διαθέσιμο το  υπ.αριθμ.πρωτ. 
ΕΑΠ2003065ΕΞ2016 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονομικών 
 

Ενημέρωση από την συνάντηση Προέδρων και Γραμματέων 
Επιτροπών Ερευνών που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 
Οκτωβρίου 2016 στην Θεσσαλονίκη 
Στην συνάντηση των Προέδρων και των Γραμματέων των 
Επιτροπών Ερευνών που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη 
την Πέμπτη 13 και Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 συζητήθηκαν, 
μεταξύ άλλων και θέματα που αφορούσαν: 
 Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ των 

ΑΕΙ σε σχέση με την βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου και την κατάρτιση νέου σχεδίου νομικού πλαισίου 
λειτουργίας. 

 Συντονισμός ενεργειών για την εξαίρεση των ΕΛΚΕ από τους 
φορείς Γενικής Κυβέρνησης. 

 Υποχρέωση των Επιστημονικά Υπευθύνων και των 
συνεργατών των ΕΛΚΕ για υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες.  

 Είσπραξη και διεκδίκηση του ποσών που οφείλουν οι 
Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες πλήρους 
απασχόλησης που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (Ν. 
4415/2016). 

 Κανόνες διαχείρισης προγράμματος HORIZON 2020. 
 Υποχρέωση καταβολής των πάσης φύσεων αποδοχών και 

πρόσθετων αμοιβών του ΕΛΚΕ μέσω της ενιαίας αρχής 
πληρωμών.  

 Επιπτώσεις και αντιμετώπιση ελέγχων: Διοικήσεις ΕΛΚΕ, 
Επιστημονικά Υπεύθυνοι, Συμβαλλόμενοι κ.λ.π. 

 Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛΚΕ ΑΕΙ 
σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016. 

http://www.panteion.gr/index.php?p=news&section=13&id=2002&archive=&lang=el
http://www.kordoutis.gr/psyconf/
http://www.panteion.gr/index.php?p=news&section=7&id=2021&archive=&lang
http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=284&archive=0&lang=el
http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=284&archive=0&lang=el


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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 
 
 

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

Το ερευνητικό πρόγραμμα NEGOTIATE απευθύνεται στην νεολαία της Ευρώπης. 
Εξετάζει τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες συνέπειες της εργασιακής ανασφάλειας λόγω του αποκλεισμού 
από την αγορά εργασίας στην μετάβαση προς την ενηλικίωση . Μέσω της ενεργής συμμετοχής ειδικών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο όπως επίσης και των νέων, το πρόγραμμα θα συνεισφέρει με αποτελεσματικές προτάσεις 
πολιτικής που θα προλαμβάνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της εργασιακής ανασφάλειας και της ανεργίας των νέων.  
Ρόλος Παντείου: Εταίρος. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Μαρία Συμεωνάκη, Διάρκεια: 1/3/2015 έως 28/2/2018 
Συντονιστής: NOVA (Norwegian Social Research), Εταιρικό Σχήμα: 10 φορείς 
Περισσότερες πληροφορίες: https://negotiate-research.eu/  
 

 

Το πρόγραμμα INNOSI στοχεύει: 
- Στην ανίχνευση και στην αξιολόγηση των υπαρχουσών καινοτόμων και στρατηγικών προσεγγίσεων για την 
μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
- Στην διερεύνηση των κοινωνικών και ψυχολογικών επιπτώσεων αυτών των καινοτομιών στα άτομα και στις κοινωνίες. 
- Στην οργάνωση χρήσιμων και πρακτικών μεθόδων εκμάθησης αυτών των προσεγγίσεων και διακίνησή τους 
προκειμένου να υπάρχει πληροφόρηση σε επίπεδο πολιτικών και πρακτικών σε όλη την Ευρώπη. 
Ρόλος Παντείου: Εταίρος. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Αλεξάνδρα Κορωναίου, Διάρκεια: 1/5/2015 έως 31/10/2017 
Συντονιστής: Manchester Metropolitan University (UK,) Εταιρικό Σχήμα: 20 φορείς 
Περισσότερες πληροφορίες: http://innosi.eu/    

Το πρόγραμμα EAGLES  έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων, με την ανάπτυξη σημαντικών 
δεξιοτήτων για τους νέους που αναζητούν εργασία σε συνδυασμό με μεταβλητές όπως τα θετικά συναισθήματα, την 
ψυχολογική ανθεκτικότητα, την αισιοδοξία και την αυτοεκτίμηση. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης ενός 
καινοτόμου και πρακτικού εκπαιδευτικού πακέτου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτές ενηλίκων 
(ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς), οι οποίοι θα εκπαιδευτούν από την ομάδα EAGLES και στην συνέχεια θα 
λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της γνώσης.  
Ρόλος Παντείου: Εταίρος. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Αναστ. Σταλίκας, Διάρκεια: 1/4/2015 έως 31/5/2017 
Συντονιστής: GrantXpert Consulting Ltd, Εταιρικό Σχήμα: 5 φορείς 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eaglesyouth.eu/index.php  
 

http://www.espa.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.edull.gr/
http://www.edull.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/
http://www.grnet.gr/
http://www.help-forward.gr/
http://www.ekt.gr/
http://www.ekt.gr/
http://www.hellaskps.gr/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.4./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.2.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.2.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.2.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.4./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.5./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.6./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.7./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.a./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.b./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.c./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.d./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.e./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.f./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.a./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.b./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.c./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.d./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.e./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.f./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.g./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.h./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EURATOM-1./0/1/1&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&CallIdentifier.Status/r/OPEN/1/1/0&+PublicationDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.4./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.2.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.2.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.2.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.4./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.5./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.6./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.7./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.a./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.b./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.c./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.d./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.e./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.f./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.a./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.b./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.c./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.d./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.e./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.f./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.g./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.h./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EURATOM-1./0/1/1&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&CallIdentifier.Status/r/OPEN/1/1/0&+PublicationDate/asc
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