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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/  

Στο 12ο Ενημερωτικό Δελτίο του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου 
περιέχεται χρήσιμη πληροφόρηση όπως: 
 
1. Προκηρύξεις προγραμμάτων από το Ταμείο 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ε.Ε. 
και από το ΕΛΙΔΕΚ  

2. Υποτροφίες όπως το  του Ιδρύματος Ωνάση, του 
Ι.ΚΥ. και του Ιδρύματος Fulbright  

3. Ημερίδες όπως αυτή  που διοργάνωσε το Τμήμα 
Ψυχολογίας και η Επιτροπή της Πρακτικής 
Άσκησης του τμήματος, με θέμα: «Πρακτική 
Άσκηση στην Ψυχολογία: Συνδέοντας το 
Πανεπιστήμιο με την Κοινότητα».  

4. Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών του 
Παντείου Πανεπιστημίου και λίγα λόγια για τον 
Προϋπολογισμό της Επιτροπής Ερευνών για το 
2018.    
 

 

Υπεύθυνος σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου Ε.Λ.Κ.Ε.: 

Ιωάννης Καραμπίνης 

Τηλ. 2109201507, e-maiL: i.karampinis@panteion.gr.     

 

mailto:elkepant@panteion.gr
http://elke.panteion.gr/
mailto:i.karampinis@panteion.gr


 

 
 

Topic Deadline  

AMIF-2017-AG-INFO: Call for proposals to support awareness raising and information campaigns 
on the risks of irregular migration in selected third-countries 

05 April 2018 
17:00:00 

AMIF-2017-AG-INTE-01: Raising Awareness on migrant's contribution to EU Societies 
01 March 2018 
17:00:00 

AMIF-2017-AG-INTE-02: Community Building at local level for integration including through 
volunteering activities 

01 March 2018 
17:00:00 

AMIF-2017-AG-INTE-03: Pre-departure and post-arrival support for the integration of persons in 
need of international protection who are resettled from a third country including through 
volunteering activities 

01 March 2018 
17:00:00 
 

AMIF-2017-AG-INTE-04: Promote swift integration of TCNs into the labour market through 
strengthened cooperation and mobilisation of employers and social and economic partners 

01 March 2018 
17:00:00 

AMIF-2017-AG-INTE-05: Integration of victims of trafficking in human beings 
01 March 2018 
17:00:00 

 

 

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια 
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας 
 

Στόχος της παρούσας προκήρυξης είναι αφενός η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής 
επιστημονικής ποιότητας και αφετέρου η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και στρατηγικής σημασίας, στο 
πλαίσιο της προσπάθειας για την στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας της Χώρας. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της α’ φάσης: 16 Ιανουαρίου 2018  
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το:  http://www.elidek.gr/call/1i-prokiryxi-erevnitikon-ergon-elidek-gia-tin-enischysi-
ton-melon-dep-ke-erevnitontrion-ke-tin-promithia-erevnitikou-exoplismou-megalis-axias/  

  

 

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την στήριξη της προβολής ερευνητικών πρωτοβουλιών για την 
επανάσταση του 1821 και την επίδρασή της στην διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας 
 
Με αφορμή την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση το 2021, ο τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ και το 
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι επίκειται προκήρυξη για την 
χρηματοδότηση προτάσεων με στόχο την προβολή ερευνητικών έργων  σχετικών με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και την 
επίδραση που είχε στην διαμόρφωση του Ελληνικού Κράτους. 
Η προκήρυξη έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη της υλοποίησης και προβολής επιλεγμένων ερευνητικών έργων ή δράσεων υψηλής 
επιστημονικής και/ή καλλιτεχνικής ποιότητας που με καινοτόμες προσεγγίσεις αναδεικνύουν την επίδραση που είχε η Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 στην διάπλαση και εξέλιξη της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της πολιτικής στο νεοελληνικό 
κράτος, καθώς και στην ευρωπαϊκή διάσταση του γεγονότος  
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: http://www.elidek.gr/2017/12/29/anakinosi-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-200-
chronia-apo-tin-elliniki-epanastasi/  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-info.html
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  

 

Η Παιδεία, ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης και προσωπικής εξέλιξης, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της 
κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο συνδράμει διαχρονικά στην ενίσχυση του δικαιώματος για ίσες 
ευκαιρίες πρόσβασης στα αγαθά της Παιδείας, της Υγείας και του Πολιτισμού.  
Απώτερος στόχος, η απελευθέρωση των δυνάμεων όσων επιθυμούν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους, να 
διακριθούν στον τομέα τους, να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Σταθερή πυξίδα, η επιβράβευση της αριστείας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Ίδρυμα Ωνάση εδώ και 40 χρόνια στηρίζει αδιάκοπα τους νέους επιστήμονες, ερευνητές και 
καλλιτέχνες, ενώ συνεχίζει να θέτει την Παιδεία στο επίκεντρο των δράσεών του, με σκοπό τα ευρύτερη οφέλη της 
κοινωνίας. Συνεπές, λοιπόν, στον πρωτεύοντα ρόλο που διαδραματίζει στον τομέα των εκπαιδευτικών υποτροφιών, από 
το 1978, το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το νέο πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες για το 2018-19. 
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες αφορά στη χορήγηση υποτροφιών για σπουδές πλήρους παρακολούθησης 
στο εξωτερικό, με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε ένα ευρύ φάσμα 
επιστημονικών και καλλιτεχνικών κλάδων, καθώς και για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα, σε επιλεγμένους 
κλάδους. 
Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων και χορήγησης υποτροφίας αναφέρονται στα κείμενα των 
αντίστοιχων προκηρύξεων και οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος 
Ωνάση. (http://www.onassis.org/scholarships-greeks.php)  

  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 
28 Φεβρουαρίου 2018. 

 

Ενημέρωση για επικείμενη προκήρυξη υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, ακαδημαϊκού 
έτους 2017-2018. 
 
Το ΙΚΥ ανακοινώνει ότι επίκειται, προκήρυξη 330 θέσεων υποτροφιών μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
στην Ελλάδα στο πλαίσιο της οριζόντιας Δράσης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής 
έρευνας»-2ος Κύκλος, του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. και 
το Ελληνικό Δημόσιο. 
Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν σε 7 επιστημονικούς κλάδους (1. Φυσικές Επιστήμες, 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, 3. 
Γεωργικές Επιστήμες, 4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 6. Κοινωνικές Επιστήμες και 7. Οικονομικές & Νομικές 
Επιστήμες)  και οι ενδιαφερόμενοι θα  πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: 
1.    Έχουν ανακηρυχτεί, μετά την 01-01-2016 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής), υποψήφιοι διδάκτορες 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014. 
2.    Έχουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). 
3.    Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα. 
4.    Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές ή έρευνα διδακτορικού επιπέδου. 
5.    Εάν έχουν λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή. 
6.    Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης των φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016 δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις 
χιλιάδες ευρώ (14.000,00 €) και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τις δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €). 
7.    Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας  α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή 
       β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.  
8.    Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας. 
9.    Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής 
κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής. 
Λεπτομερής περιγραφή του προγράμματος (προθεσμίες, διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και επιλογής, όροι, δικαιολογητικά κ.τ.λ.) θα 
περιληφθεί στην  σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία θα αναρτηθεί  στον ιστότοπο του ΙΚΥ (ww.iky.gr) και θα λάβει την μέγιστη 
δυνατή δημοσιότητα. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προβούν στη συλλογή και ετοιμασία των αντίστοιχων δικαιολογητικών και, 
κυρίως, στην ετοιμασία ερευνητικής πρότασης, με έκταση που να μην υπερβαίνει τις 2.000 λέξεις, χωρίς τη βιβλιογραφία, ανατρέχοντας για 
περισσότερες λεπτομέρειες σε προηγούμενες αναρτήσεις που μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο του ΙΚΥ. (www.iky.gr)  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eRPSFAdfIXzH-Uks41qHtgMD9ngGOVKTZh_lZY2LWObiJPhWxI9k9Dh38DUuHyEaIS2ryqt4iGWz0TBFlAq309ikXhF2eEw5bxYHDwibW5VnEOsDWltgkXQOmYKgdQcMUa2g5h36xyDLoNJPk1565F2TVvgSpI8CXkDSItJUN8dYEitrcfDbAg==&c=eqVqyWFMaHL26QHYX-d5c6N-lLTpfrSbf-w_XY7gT6VhX-01L6OaUA==&ch=eM-2Y8UoLZirFk3lfIpm4OLLoNTDeAGY1LfYDr9TFvFOYaobbRsUJQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eRPSFAdfIXzH-Uks41qHtgMD9ngGOVKTZh_lZY2LWObiJPhWxI9k9Dh38DUuHyEaIS2ryqt4iGWz0TBFlAq309ikXhF2eEw5bxYHDwibW5VnEOsDWltgkXQOmYKgdQcMUa2g5h36xyDLoNJPk1565F2TVvgSpI8CXkDSItJUN8dYEitrcfDbAg==&c=eqVqyWFMaHL26QHYX-d5c6N-lLTpfrSbf-w_XY7gT6VhX-01L6OaUA==&ch=eM-2Y8UoLZirFk3lfIpm4OLLoNTDeAGY1LfYDr9TFvFOYaobbRsUJQ==
http://www.onassis.org/scholarships-greeks.php
http://www.iky.gr/


 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  

 

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες  
 
 Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, 
εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής.  
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του ιδρύματος www.fulbright.gr   
Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών για έλληνες πολίτες, επικοινωνήστε με την κα Ελς 
Σιάκος Χάναπε, Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος / Σύμβουλο Υποτροφιών Fulbright, με e-mail στο greekprogram@fulbright.gr  

Την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ημερίδα που διοργάνωσε 
το Τμήμα Ψυχολογίας και η Επιτροπή της Πρακτικής 
Άσκησης του τμήματος, με θέμα: «Πρακτική Άσκηση 
στην Ψυχολογία: Συνδέοντας το Πανεπιστήμιο με την 
Κοινότητα».  
 
Σκοπός της ημερίδας ήταν η παρουσίαση και διάχυση 
του πολυετούς έργου που πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 
Ψυχολογίας και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών 
με την ευρύτερη κοινότητα και τους φορείς άσκησης 
των φοιτητών. 

Στην ημερίδα προσκλήθηκαν ψυχολόγοι από 

12 συνεργαζόμενους φορείς του 

προγράμματος, μέσα από τις εισηγήσεις των 

οποίων παρουσιάστηκε το έργο του 

ψυχολόγου στο συγκεκριμένο πλαίσιο, 

αποτυπώθηκε η ως σήμερα εμπειρία από την 

Πρακτική Άσκηση σε συνδυασμό με 

προτάσεις και μελλοντικές δυνατότητες, και 

συζητήθηκαν οι επαγγελματικές προοπτικές 

των αποφοίτων του Τμήματος Ψυχολογίας.  

 

Την ημερίδα παρακολούθησαν πάνω από 

230 συμμετέχοντες (φοιτητές, στελέχη 

φορέων, μέλη της πανεπιστημιακής 

κοινότητας), γεγονός που ενισχύει την 

πρόθεση θεσμοθέτησής της τα επόμενα 

χρόνια. 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   

 

http://www.fulbright.gr/
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

 

Νέα Σύνθεση Επιτροπής Ερευνών Παντείου Πανεπιστημίου 
 

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών ύστερα από τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου και των τμημάτων του 
Πανεπιστημίου είναι η ακόλουθη:  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, καθηγητής κ. Νικόλαος Λέανδρος   
 
ΜΕΛΗ: 
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης: Τακτικό μέλος: κ. Ιωάννης Φίλος, αναπληρωτής καθηγητής,  Αναπληρωματικό μέλος: 
κ. Ολυμπία Κλήμη – Καμινάρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας: Τακτικό μέλος: κ. Σεραφείμ Σεφεριάδης, αναπληρωτής καθηγητής , 
Αναπληρωματικό μέλος: κ. Δημήτριος Χριστόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής 
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού: Τακτικό μέλος: κ. Γεώργιος – Μιχαήλ Κλήμης, αναπληρωτής 
καθηγητής, Αναπληρωματικό μέλος: κ. Μαριάννα Ψύλλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών: Τακτικό μέλος: κ. Κων/νος Υφαντής, αναπληρωτής 
καθηγητής, Αναπληρωματικό μέλος: κ. Ανάργυρος Πασσάς, αναπληρωτής καθηγητής 
Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης: Τακτικό μέλος: κ. Κων/νος Λιάπης, αναπληρωτής καθηγητής, 
Αναπληρωματικό μέλος: κ. Στέλλα-Σοφία Κυβέλου-Χιωτίνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Τμήμα Κοινωνιολογίας: Τακτικό μέλος: κ. Ευσταθία Λαμπροπούλου, καθηγήτρια, Αναπληρωματικό μέλος: κ. 
Χρυσούλα Κωνσταντοπούλου, καθηγήτρια 
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: Τακτικό μέλος: κ. Γεώργιος Τσιμουρής, αναπληρωτής καθηγητής,  
Αναπληρωματικό μέλος: κ. Diana Riboli, επίκουρη καθηγήτρια  
Τμήμα Ψυχολογίας: Τακτικό μέλος: κ. Γεράσιμος Προδρομίτης, αναπληρωτής καθηγητής,  Αναπληρωματικό μέλος: 
κ. Σμαράγδα Καζή, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: Τακτικό μέλος: κ. Γεωργία Πετράκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Αναπληρωματικό 
μέλος: κ. Μαρία Συμεωνάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
 
Τα ως άνω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη έχουν τριετή θητεία αρχόμενη από την 01/01/2018 έως την 
31/12/2020. 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΚΕ 2018  
 

Ύστερα από την έγκριση από την Σύγκλητο του Παντείου, κατατέθηκε προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας ο 

προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ Παντείου  για το 2018 σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4485/2017. 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι για το 2018 θα υλοποιηθούν σημαντικά ιδρυματικά έργα, μέσω ΕΣΠΑ για την 

υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην πρακτική άσκηση των φοιτητών, την απόκτηση ακαδημαϊκής 

διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού και δράσεις υποστήριξης παρεμβάσεων 

κοινωνικής μέριμνας για του φοιτητές του Παντείου, αλλά και μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Π.Δ.Ε.), μέσω του οποίου θα υπάρχει ανανέωση του συμβατικού εξοπλισμού και προμήθεια Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών .  
 

 



 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. 

Πρόεδρος Ε.Λ.Κ.Ε.: Καθηγητής Νίκος Λέανδρος, 
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης  
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Λ.Κ.Ε.: Γεώργιος 
Λυκουργιώτης, τηλ. 210 9201444 
 
Μόνιμο Προσωπικό 
➢ Μπακανδρίτσου Άννα, τηλ.  210 9201357, 210 

9201510 
➢ Λιάτσου Γκόλφω, τηλ. 210 9201514 
 
Με σύμβαση ανάθεσης έργου 
➢ Ευθυμίου Κωνσταντίνος, τηλ. 210 9201 520 
➢ Κούτρας Ιωάννης, τηλ. 210 9201512 
➢ Μακρή Ευαγγελία, τηλ. 210 9201672 
➢ Μίχος Παναγιώτης, τηλ. 210 9201678 
➢ Μουγιακάκου Τριαντάφυλλη, τηλ. 210 9201358 
➢ Καραμπίνης Ιωάννης, τηλ. 210 9201507 
➢ Κωνσταντάκης Μάρκος, τηλ. 210 9201506 

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 
13. ΕΛΙΔΕΚ  
 
   

Η Επιτροπή Ερευνών  

του Παντείου Πανεπιστημίου  

σας εύχεται  

ΚΑΛΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!   

 

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.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
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I474I1218I646I494494&JScript=1
https://www.iky.gr/el/
https://www.elidek.gr/

