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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 14ο Ενημερωτικό Δελτίο του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου 
περιέχεται χρήσιμη πληροφόρηση όπως: 
1. Προκηρύξεις προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή    και από το ERASMUS+ 
2. Ημερίδες όπως αυτή  που διοργανώνεται από την 

Πρυτανεία του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα:  “ 
Ευεργετισμός. Η σημασία και η επίδρασή του στην 
εξέλιξη της Ελληνικής κοινωνίας ‘’. 

3. Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν στην 
απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π.  

 
 
 

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

Ιωάννης Καραμπίνης 

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

 

Από 1/1/2018 εφαρμόζεται πλήρως για την λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε. 
ο νέος νόμος 4485/2017. Η εφαρμογή του δημιουργεί νέα 
δεδομένα, καθώς αλλάζουν οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες 
υλοποίησης του ερευνητικού έργου. 
Ως εκ τούτου η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 
Ε.Λ.Κ.Ε. (όπως ονομάζεται πλέον η Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε.) 
ενημερώνει όλους τους  Επιστημονικά Υπευθύνους των έργων και 
ζητά την κατανόησή τους σε πρόσκαιρα προβλήματα που 
εμφανίζονται ή που θα εμφανιστούν  
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MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS  

Topic  Opening date Deadline  

MSCA-COFUND-2018: Co-funding of regional, national and international 
programmes 

12/04/2018 27/9/2018 

MSCA-IF-2018: Individual Fellowships 12/04/2018 12/9/2018 

CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS UNDER 2018 RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP WORK PROGRAMME 

Topic  Opening date Deadline  

REC-RCHI-PROF-AG-2018: Call for proposals on capacity-building in the area of 
rights of the child - putting in place robust national or regional integrated 
mechanisms to support children ageing out of/leaving alternative care 

30/1/2018 31/5/2018 

REC-RCIT-CITI-AG-2018: Call for proposals to improve the inclusion of mobile EU 
citizens and their political and societal participation and to support and enhance 
the democratic participation of mobile EU citizens, particularly in 
underrepresented groups 

30/1/2018 26/04/2018 

REC-RDAP-GBV-AG-2018: Call for proposals to prevent and combat gender-based 
violence and violence against children  

08/3/2018 13/11/2018 

REC-RGEN-WWLB-AG-2018: Open call for proposals to address: A) equal 
participation of women and men in public fora, in leadership positions in politics 
and in the corporate sector; B) to support public authorities and civil society in 
relation with the 'New Start to Support Work-Life Balance for Parents and Carers' 
initiative 

08 /3/ 2018 
 

19/06/2018 
 

CALL FOR PROPOSALS TO SUPPORT AWARENESS RAISING AND INFORMATION CAMPAIGNS ON THE RISKS OF 
IRREGULAR MIGRATION IN SELECTED THIRD-COUNTRIES 

Topic  Opening date 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 

19/12/2017 05/04/2018 

 

 

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
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Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Erasmus+ 

Δράσεις Δραστηριότητα Πεδίο Τελική Ημερομηνία 

Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): 
Συνεργασία για την 
καινοτομία και την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών 

Στρατηγικές Συμπράξεις Ανώτατη Εκπαίδευση, 
Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση, 
σχολεία, εκπαίδευση 
ενηλίκων 

21/03/2018 

Νεολαία (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 26/4/2018 
4/10/2018 

Βασική Δράση 3 (ΒΔ3): 
Υποστήριξη για πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις  

Συναντήσεις νέων και 
υπευθύνων για την λήψη 
αποφάσεων στον τομέα 
της νεολαίας  

Νεολαία (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 26/4/2018 
4/10/2018 

Ο Οδηγός για Αιτούντες για το 2018 είναι πλέον διαθέσιμος στα Αγγλικά. 
Είναι σημαντικό να διαβάσετε την Ανακοίνωση της Εθνική Μονάδας, για περισσότερες λεπτομέρειες, πριν 

προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησης σας. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.iky.gr/el/erasmusplus 

 

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  

 

Πρόγραμμα Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 
 
Το Sylvia Ioannou Foundation ανακοινώνει το 6ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε 
όλα τα επιστημονικά πεδία, με απαραίτητη προϋπόθεση η νήσος Κύπρος να αποτελεί κεντρικό θεματικό άξονα του 
αντικειμένου της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής. Δηλαδή, το αντικείμενο της 
μεταπτυχιακής μελέτης-έρευνας να αφορά στην Ιστορία, ή την γεωγραφία, ή τον πολιτισμό κ.λπ. της Κύπρου. 
Το ποσό της Υποτροφίας θα είναι σταθερό, ανεξαρτήτως των διδάκτρων, και θα έχει μέγιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη. Ο 
αριθμός των υποτροφιών και το ποσό που θα διατεθεί θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και από τις 
δυνατότητες του Ιδρύματος. Οι υπότροφοι θα μπορούν να διερευνήσουν τη δυνατότητα και άλλων πηγών χρηματοδότησης 
των σπουδών τους. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ενημερώνουν το Ίδρυμα εάν λαμβάνουν και άλλη υποτροφία ή χορηγία 
για το επίπεδο σπουδών για το οποίο υποβάλλουν αίτηση, ή εάν έχουν έμμισθη απασχόληση ("assistantship”) στο 
Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Το Sylvia Ioannou Foundation διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την καταβολή μερικής αντί 
πλήρους υποτροφίας ή την ανάκληση της υποτροφίας.  
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Sylvia Ioannou 
Foundation, έως την 30η Απριλίου 2018. Αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την 30η Απριλίου 2018, δεν θα γίνονται δεκτές. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.sylviaioannoufoundation.org/el/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF
%82.html  
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΝΕΑ  

 Στις 20 Μαρτίου 2018, η  Πρυτανεία του Παντείου Πανεπιστημίου  διοργανώνει στην Αίθουσα τελετών 
"Αριστοτέλης" Ημερίδα με θέμα : “ Ευεργετισμός. Η σημασία και η επίδρασή του στην εξέλιξη της 
Ελληνικής κοινωνίας ‘’. 
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με αφορμή τη δίγλωσση έκδοση του βιβλίου   ‘’Ευεργετισμός και 
νεοελληνική πραγματικότητα ‘’ / ‘’ Benefaction in Modern Greece. History and Theory ‘’ της Καθηγήτριας 
του Πανεπιστημίου μας Ματούλας Τομαρά – Σιδέρη, η οποία έχει εισαγάγει στον ακαδημαϊκό χώρο τη 
συστηματική μελέτη και διδασκαλία του Ευεργετισμού. 
 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ECEFIL) 
Σας προσκαλεί στην έναρξη των μηνιαίων συναντήσεων «Luncheon Series Speakers»  

στις 14 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00-15.00 
με θέμα «Οι σύγχρονες βιοϊατρικές εξελίξεις από έποψη διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου». 

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο κτίριο ΔΕΣΚοι του Παντείου Πανεπιστημίου , (Χαρ. Τρικούπη 1 και Λαγουμιτζή). 
Κεντρική Ομιλήτρια η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια κα Ισμήνη Κριάρη. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους θα παρακολουθήσουν την επιστημονική συνάντηση. 

Εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής 
Η Διευθύντρια του ECEFIL 

Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Μενγκ-Παπαντώνη 
 

Ημερίδα:  Σκηνές της “συμφιλίωσης»: Σύνορα και η γλώσσα του φύλου (9/3/2018) Πάντειο Πανεπιστήμιο 
 
To Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο), το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο) και το Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου 
(Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) σας 
προσκαλούν στην ημερίδα με τίτλο: Σκηνές της ‘συμφιλίωσης’: Σύνορα και η γλώσσα του 
φύλου  την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018,11:00-15:00 στο Αμφιθέατρο ΔΕΣΚοι (Χαρ.Τρικούπη 1 και 
Λαγουμιτζή) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Η ημερίδα πραγματοποιείται με αφορμή τη θεατρική παράσταση 
«Peace Talk. Η πρόβα για την αληθινή συμφιλίωση». 
H θεατρική παράσταση (8-9-10 Μαρτίου, Τεχνόπολη) βασίζεται σε εργαστήριο δημιουργικής γραφής 
και επιτέλεσης, υπό την επιμέλεια της Χριστιάνας Λαμπρινίδη, με συμμετέχουσες ελληνόφωνες και 
τουρκόφωνες γυναίκες που ζουν στην Κομοτηνή. 
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.genderstudies-panteion.gr/?p=2189  
 

7ο Διεθνές Συνέδριο Διαπροσωπικής Αποδοχής Απόρριψης  

Το 7ο Διεθνές Συνέδριο Διαπροσωπικής Αποδοχής Απόρριψης (7th International 
Congress on Interpersonal Acceptance - Rejection) οργανώνεται στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο από τις 15 έως 18 Μαΐου 2018 από την Διεθνή Εταιρεία 
Διαπροσωπικής Αποδοχής Απόρριψης (ISIPAR, International Society for Acceptance 
Rejection) σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://isipar2018athens.panteion.gr/  
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Υπενθύμιση / Ενημέρωση μελών ΔΕΠ για την εφαρμογή του Ν.4386/11-05-16  όσον αφορά στην 
Εξωπανεπιστημιακή Απασχόληση.  
 

Σας υπενθυμίζουμε το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εξωπανεπιστημιακή απασχόληση, σύμφωνα με το οποίο το 
ποσοστό που περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό ( 5% ) ανά αμοιβή από χρηματοδοτούμενα 
ερευνητικά προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή 
τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,  και σε επτά τοις εκατό (7%) ανά αμοιβή από την 
άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.I.  
Όπως γνωρίζετε, δυνάμει του αρ. 23 του Ν. 4009/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 13 εδ.γ.του αρ. 24 του Ν. 
4386/2016, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου πλήρους απασχόλησης εισπράττονται 
από τον "Ειδικό Λογαριασμό για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Παντείου Πανεπιστημίου, μέσω του μέλους ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου πλήρους απασχόλησης. Η απόδοση του ποσού των κρατήσεων των μελών ΔΕΠ, ανά αμοιβή τους από την 
άσκηση κάθε είδους έργου για το οποίο  αμείβονται ως μέλη ΔΕΠ, γίνεται από τον "Ειδικό Λογαριασμό για την 
Αξιοποίηση Κονδυλίων του Παντείου Πανεπιστημίου ", με την πληρωμή του μέλους ΔΕΠ .  
Η απόδοση στον "Ειδικό Λογαριασμό για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Παντείου Πανεπιστημίου" του ποσού των 
κρατήσεων των μελών ΔΕΠ από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος γίνεται με την καταβολή του ποσοστού που 
ορίζεται από τον Νόμο ( 7% επί των ακαθάριστων εσόδων του,  από τη δημοσίευση του Ν. 4386/ 2016, ήτοι από 11 Μάη 
2016,) από το ίδιο το μέλος ΔΕΠ στo λογαριασμό που τηρεί για το σκοπό αυτό ο "Ειδικός Λογαριασμός για την 
Αξιοποίηση Κονδυλίων του Παντείου Πανεπιστημίου"  τον μήνα Ιούνιο για το α’ εξάμηνο και τον μήνα Δεκέμβριο για το 
β’ εξάμηνο . Παράλληλα, στον ως άνω  νόμο προβλέφθηκε ως πειθαρχικό αδίκημα, τόσο η παράβαση της προβλεπό-
μενης υποχρέωσης των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα να ενημερώνουν τον Κοσμήτορα της Σχολής τους 
σχετικά, όσο και η μη απόδοση του προβλεπόμενου ποσού στον ΕΛΚΕ. Eπισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε αλλαγή 
επέρχεται στους αντίστοιχους νόμους η Επιτροπή Ερευνών θα ενημερώνει άμεσα όλους τους ενδιαφερόμενους. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 
9.00π.μ έως τις 14.00μ.μ από την Μονάδα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, 
Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, από την κα. Άννα Μπακανδρίτσου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

 

Αμοιβές μελών ΔΕΠ από ιδιωτικούς και διεθνείς πόρους 
 

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπ. Οικονομικών με στοιχεία 2/51840/ΔΕΟ στις 27/07/2017 με θέμα την αποδοχή από τον 
Αν. Υπουργό Οικονομικών της γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 
174/2017, οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, που προέρχονται από συμμετοχή τους σε κάθε είδους 
προγράμματα των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους δεν αποτελούν 
αμοιβές από κατοχή δεύτερης θέσεως και δεν υπόκεινται σε ανώτατο όριο. 
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αποφάσισε: 
1. Την κατάργηση των φύλλων χρονοχρέωσης των μελών ΔΕΠ για τη συμμετοχή τους σε έργα που χρηματοδοτούνται 

αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους και δεν αποτελούν κατοχή δεύτερης θέσης, εφόσον δεν υπόκεινται 
σε ανώτατο όριο αμοιβών. 

2. Την τροποποίηση της ΥΔ του Ν.1599 ως εξής: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι: σε μηνιαία βάση, οι 
πρόσθετες αμοιβές μου για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από Εθνικούς 
Πόρους δεν υπερβαίνουν το 100% των μηναίων αποδοχών της οργανικής μου θέσης. Επιπρόσθετα, το άθροισμα των 
προαναφερθεισών αμοιβών και των μηνιαίων τακτικών αποδοχών δεν υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές του Γενικού 
Γραμματέα Υπουργείου δηλ. τα 4.631,00€ (ο περιορισμός αναφέρεται στο κατώτερο από τα δύο όρια).» 

 



 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΝΤΕΙΟΥ  

Πρόεδρος Ε.Λ.Κ.Ε.: Καθηγητής Νίκος Λέανδρος, Αντιπρύτανης 
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  
Προϊστάμενος Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης  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  
 
  

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   
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κων/νος Λιάπης, αναπληρωτής καθηγητής 
  

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. 
 
 

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα διοργανώσει ενημερωτική ημερίδα για τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα Creative 
Europe, EaSI, Europe for Citizens, Media, Horizon 2020, και LIFE, την Πέμπτη 15/3/2018 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Η 
εν λόγω ημερίδα πραγματοποιείται με σκοπό την οριζόντια ενημέρωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αναφορικά με τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία από τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής, καθώς και την ανάπτυξη 
συνεργασιών και συνεργιών προς αυτή την κατεύθυνση. 
Ο τόπος διεξαγωγής της Ημερίδας θα είναι το ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL HOTEL, αίθουσα ILISSOS, και ώρα έναρξης εργασιών 
της ημερίδας 10:00 πμ. Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ στο προσεχές διάστημα. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους εδώ, έως την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018.   
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

 

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://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I474I1218I646I494494&JScript=1
https://www.iky.gr/el/
https://www.elidek.gr/
https://goo.gl/forms/uGfu8BUAYVL2XWVk1

