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Στο 3ο Ενημερωτικό Δελτίο του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου περιέχεται χρήσιμη
πληροφόρηση όπως:
1. Νέες προκηρύξεις όπως η πρόσκληση υποβολής προτάσεων με
τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους
ερευνητές» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων
στον Ε.Λ.Κ.Ε την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017.
2. Υποτροφίες όπως η πρώτη προκήρυξη ερευνητικών προτάσεων
έργων ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες με
καταληκτική ημερομηνία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γ.Γ.Ε.Τ.
την 31η Μαρτίου 2017.
3. Ανακοινώσεις όπως το νέο θεσμικό πλαίσιο για την προμήθεια
αγαθών και παροχή υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) που αφορά
όλους τους Επιστημονικά Υπευθύνους των έργων.
4. Ενημέρωση για προγράμματα που ήδη υλοποιούνται όπως Η
δεύτερη έδρα Jean Monnet του Παντείου με θέμα: «Αλληλεγγύη
στην Ε.Ε. πάνω σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας και
Ανθρωπιστικής Δράσης. – EU CIPROHA» γεγονός που καθιστά το
Πάντειο, πρώτο στην εθνική κατάταξη στην έγκριση εδρών Jean
Monnet στην Ελλάδα.
5. Εκδηλώσεις όπως η συναυλία «Μια Γέφυρα Μουσικής πάνω από
την Συγγρού Vol2» στην οποία συνεργάζονται το Πάντειο
Πανεπιστήμιο και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
6. Γνωριμία με τα στελέχη της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε και τα
στοιχεία επικοινωνίας τους.
Τέλος, καλούμε όλους τους αποδέκτες του ενημερωτικού δελτίου του
Ε.Λ.Κ.Ε. να αποστέλλουν οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με νέες
προκηρύξεις έργων, συνέδρια, εκδηλώσεις ημερίδες κ.λ.π. που
πραγματοποιούνται στο Πάντειο, το αργότερο μέχρι τις 20 κάθε μήνα.

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/

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

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 .
Προθεσμία υποβολής στον Ε.Λ.Κ.Ε. του τυποποιημένου εντύπου υποβολής της πρότασης σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή και των σχετικών βεβαιώσεων έως την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://www.edulll.gr/?p=31436
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση
Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ»
Πληροφορίες:
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=750&neID=673
&neTa=12_10418_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI750I0I119I428I108
9I0I1&actionID=load

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
1η προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες
H υποβολή προτάσεων γίνεται από τον μεταδιδάκτορα ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη
ιστοσελίδα, από την 30η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 έως και την 31η Μαρτίου 2017
και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://apps.gov.gr/minedu/elidek-postdoc
Πληροφορίες:
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=672&neID=589&ne
Ta=1_71420&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI672I0I124I458I1163I0I2&action
ID=load
Τρίτη Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών
προτάσεων προς χρηματοδότηση για το έτος 2018
Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, εκπληρώνοντας
το βασικό του στόχο που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις
ανθρωπιστικές επιστήμες, προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για
χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους,
την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος
2018. Θα επιλεγούν συνολικά έως δέκα ερευνητικές προτάσεις. Η
μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έρευνα ανέρχεται στις 10.000 €.
Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.rchumanities.gr/prokiriksierevnon/
Προκήρυξη του 45ου τακτικού προγράμματος υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών για το
ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 του Ιδρύματος Μποδοσάκη
Tο πρόγραμμα υποτροφιών αποτελεί ένα από τα πρώτα προγράμματα του Ιδρύματος
Μποδοσάκη. Από την ίδρυσή του έως σήμερα το Ίδρυμα έχει χορηγήσει περισσότερες από 2500
υποτροφίες προκειμένου να βοηθήσει άριστους φοιτητές, τελειόφοιτους ή πτυχιούχους, να
πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε διάφορους
επιστημονικούς κλάδους.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η Φεβρουαρίου 2017
Περισσότερες πληροφορίες: http://bodossaki.gr/initiatives/scholarships/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(Προσοχή!! Αφορά όλους τους Επιστημονικά Υπευθύνους των έργων)

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τέθηκε σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προμήθειες και την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Σύμφωνα
με αυτό οι διαδικασίες απευθείας ανάθεσης για ποσά έως 20.000€ και τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται είναι τα
παρακάτω:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (0€ - 1.000€ πλέον ΦΠΑ)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1.000€ - 2.500 πλέον ΦΠΑ) 1. Υποβολή Αιτήματος Έγκρισης Απευθείας Ανάθεσης (Έντυπο
Δεν απαιτείται η υπογραφή σύμβασης
Π1 - ΕΛΚΕ) από τον Ε.Υ. του έργου στο Πρωτόκολλο του
1. Υποβολή Πρωτογενούς Αιτήματος (Έντυπο Π2 - ΕΛΚΕ) από
ΕΛΚΕ με συμπλήρωση όλων των στοιχείων για την
τον Ε.Υ. του έργου στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ με
προμήθεια ειδών/παροχής υπηρεσιών και CPV.
συμπλήρωση όλων των στοιχείων για την προμήθεια
Μαζί με το αίτημα (Έντυπο Π1 - ΕΛΚΕ) θα επισυνάπτονται:
ειδών/παροχής υπηρεσιών και CPV.
α) η πρόσκληση υποβολής προσφοράς (αποδεικτικό
2. Διαβίβαση του Πρωτογενούς Αιτήματος από το
αποστολής αυτής με email, fax, κ.λ.π. β) τα αποτελέσματα
Πρωτόκολλο στον α) χειριστή και β) στον υπεύθυνο του
της έρευνας αγοράς, ήτοι 3 προσφορές η οποία
Γραφείου Προμηθειών του ΕΛΚΕ.
αποδεικνύεται με πρωτότυπες οικονομικές προσφορές σε
3. Έλεγχος από τον α) χειριστή και β) υπεύθυνο του Γραφείου
τρέχουσα ημερομηνία (με σφραγίδα και υπογραφή) ή/και
Προμηθειών του ΕΛΚΕ.
εκτύπωση του τιμοκαταλόγου της σχετικής ιστοσελίδας
4. Έγκριση του Πρωτογενούς αιτήματος από την Επιτροπή
(αναζήτηση μέσω διαδικτύου)
Ερευνών.
Σε περίπτωση αποκλειστικής διάθεσης είδους, ο
5. Πρακτικό της Ε.Ε. και ανάρτησή του στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ως
Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση
έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος.
αποκλειστικής διάθεσης από τον οικονομικό φορέα που
6. Ανάρτηση του Πρωτογενούς Αιτήματος (Έντυπο Π2 - ΕΛΚΕ)
διαθέτει το είδος.
στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ
2. Κατάθεση του αιτήματος στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ ως θέμα
7. Ανάρτηση της Απόφασης της Ε.Ε στην πλατφόρμα του
προς έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών.
ΚΗΜΔΗΣ (ως έγκριση του Πρωτογενούς Αιτήματος.
3. Έγκριση του αιτήματος από την Επιτροπή Ερευνών.
8. Κοινοποίηση στον Ε.Υ. (με email) των εξής: α)Του
4. Πρακτικό της Ε.Ε και ανάρτησή του στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Πρωτογενούς Αιτήματος (Έντυπο Π2 - ΕΛΚΕ) με ΑΔΑΜ. β)
5. Αποστολή του αναρτημένου πρακτικού της Ε.Ε (με ΑΔΑ)
Απόφαση Ε.Ε. ως έγκριση του Πρωτογενούς Αιτήματος με
στον Ε.Υ προς ενημέρωσή του για την έγκριση του
ΑΔΑΜ
αιτήματος.
9. Ο Ε.Υ. στη συνέχεια μπορεί να προβεί στην αποστολή της
6. Ο Ε.Υ προχωρά στην ολοκλήρωση της προμήθειας
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στους υποψηφίους
ειδών/παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την έγκριση.
αναδόχους.
7. Έκδοση παραστατικού (ΤΔΑ ή ΤΠΥ).
Στην συνέχεια πραγματοποιούνται τα βήματα που
8. Ο Ε.Υ. καταθέτει στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ την εντολή
ακολουθούνται στην διαδικασία για την 1η κατηγορία για
πληρωμής έχοντας ως συνημμένα τα ακόλουθα α) το
την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών για
πρωτότυπο ΤΔΥ/ΤΠΥ, β) το πρωτόκολλο παραλαβής (Έντυπο
κατηγορία δαπάνης μέχρι 1.000€ πλέον ΦΠΑ.
Δ_3.7.3i_ΕΝ01_ΕΛΚΕ), γ) το αναρτημένο πρακτικό της Ε.Ε.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ 3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2.500€ - 20.000 πλέον ΦΠΑ) - Απαιτείται η υπογραφή σύμβασης
1. Υποβολή Πρωτογενούς Αιτήματος (Έντυπο Π2 - ΕΛΚΕ) από τον Ε.Υ. του έργου στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ με συμπλήρωση όλων των στοιχείων
για την προμήθεια ειδών/παροχής υπηρεσιών και CPV.
2. Διαβίβαση του Πρωτογενούς Αιτήματος από το Πρωτόκολλο στον: α) χειριστή & β) υπεύθυνο του Γραφείου Προμηθειών του ΕΛΚΕ.
3. Έλεγχος από τον: α) χειριστή και β) υπεύθυνο του Γραφείου Προμηθειών του ΕΛΚΕ.
4. Έγκριση του Πρωτογενούς αιτήματος από την Επιτροπή Ερευνών.
5. Πρακτικό της Ε.Ε. και ανάρτησή του στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος.
6. Ανάρτηση του Πρωτογενούς Αιτήματος (Έντυπο Π2 - ΕΛΚΕ) στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ
7. Ανάρτηση της Απόφασης της Ε.Ε στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ ως έγκριση του Πρωτογενούς Αιτήματος.
8. Κοινοποίηση στον Ε.Υ. (με email) των εξής: α)Του Πρωτογενούς Αιτήματος (Έντυπο Π2 - ΕΛΚΕ) με ΑΔΑΜ και β)Απόφαση Ε.Ε. ως έγκριση του
Πρωτογενούς Αιτήματος με ΑΔΑΜ
9. Ο Ε.Υ. στη συνέχεια μπορεί να προβεί στην αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στους υποψηφίους αναδόχους.
10. Υποβολή Αιτήματος Σύναψης Σύμβασης (Έντυπο Π3 - ΕΛΚΕ) από τον Ε.Υ. του έργου στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ.
Μαζί με το αίτημα (Έντυπο Π3 - ΕΛΚΕ) θα επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση υποβολής προσφοράς (αποδεικτικό αποστολής αυτής με email,
fax, κ.λ.π . ,β) τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς, ήτοι 3 προσφορές η οποία αποδεικνύεται με Πρωτότυπες οικονομικές προσφορές σε
τρέχουσα ημερομηνία (με σφραγίδα και υπογραφή) ή/και εκτύπωση από ηλεκτρονικό κατάστημα εφόσον μας παραπέμπει η απάντηση μετά
την πρόσκληση υποβολής προσφοράς γ) Στοιχεία αναδόχου για σύνταξη σύμβασης (Έντυπο Π3 - ΕΛΚΕ)
Σε περίπτωση αποκλειστικής διάθεσης είδους, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αποκλειστικής διάθεσης από τον
οικονομικό φορέα που διαθέτει το είδος.
11. Κατάθεση του αιτήματος στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ ως θέμα προς έγκριση σύναψης σύμβασης από την Επιτροπή Ερευνών.
12. Έγκριση του αιτήματος σύναψης σύμβασης από την Επιτροπή Ερευνών.
13. Πρακτικό της Ε.Ε για την έγκριση σύναψης σύμβασης και ανάρτησή του στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
14. Κατάρτιση σύμβασης (προμήθειας ειδών / παροχής υπηρεσιών) και υπογραφή της.
15. Ανάρτηση της υπογεγραμμένης σύμβασης στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ.
16. Κοινοποίηση στον Ε.Υ (με email) του αριθμού του ΑΔΑΜ της σύμβασης προκειμένου να προχωρήσει στην εκτέλεση της σύμβασης).
17. Ο Ε.Υ. καταθέτει στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ την εντολή πληρωμής έχοντας ως συνημμένα τα ακόλουθα: α) το πρωτότυπο ΤΟΥ, β) το
πρωτόκολλο παραλαβής (Έντυπο Δ_3.7.3i_ΕΝ01_ ΕΛΚΕ), γ) το αναρτημένο πρακτικό της Ε.Ε για έγκριση σύναψης σύμβασης, δ) τη σύμβαση
με ΑΔΑΜ
18. Ανάρτηση της Εντολής Πληρωμής στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ενημέρωση από την συνάντηση Προέδρων και Γραμματέων Επιτροπών όλων των Α.Ε.Ι.
Την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 στην Αλεξανδρούπολη διεξήχθη η συνάντηση των Προέδρων και των Γραμματέων των
Επιτροπών Ερευνών που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ελληνικών Α.Ε.Ι.. Τα κύρια ζητήματα που
συζητήθηκαν και για τα οποία πρέπει να είναι ενήμερη όλη η Πανεπιστημιακή Κοινότητα είναι τα παρακάτω:
Ζητήματα Θεσμικών Θεμάτων ΕΛΚΕ (Π.Δ. 80/2016): Διαπιστώθηκε πλήρης αδυναμία σύγκλισης του νομοθετικού πλαισίου λειτουργία των ΕΛΚΕ
με τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 καθώς οι έννοιες/διαδικασίες/λειτουργίες που εισάγονται δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμες από τους ΕΛΚΕ.
Αποφασίστηκε να ζητηθεί από την σύνοδο των Προέδρων η πολιτική παρέμβαση της Συνόδου των Πρυτάνεων για την έναρξη διαλόγου με το
Υπουργείο Παιδείας για την επίλυση του θέματος.
Επιπτώσεις και αντιμετώπιση ελέγχων ΜΤΠΥ: Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την μη υπαγωγή
των πρόσθετων αμοιβών των ΕΛΚΕ στο ΜΤΠΥ. Το θέμα του ΜΤΠΥ αφορά άμεσα το Πάντειο.
Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών – Ν.4412/16: Το Σώμα ενημερώθηκε για την πολυπλοκότητα του θέματος και την
κρισιμότητα της αντιμετώπισης διαδικασιών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών επί του συνόλου των εκτελούμενων προγραμμάτων των ΕΛΚΕ το
οποίο οδηγεί σε αδυναμία εκτέλεσής τους. Σημειώνεται ότι η αυτοτέλεια των προϋπολογισμών των έργων είναι ζωτικής σημασίας για την
βιωσιμότητα τόσο των έργων όσο και της ερευνητικής διαδικασίας των ιδρυμάτων και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να επιλυθεί
άμεσα το εν λόγω ζήτημα σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
Αποσαφήνιση εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων εφαρμογής του Ν. 4387/2016 (Μπλοκάκια): Το Σώμα αποφάσισε να γίνει περαιτέρω
επεξεργασία επί των ερωτημάτων που καταγράφηκαν από τους υπευθύνους των λογιστηρίων των ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων και να προωθηθούν
από το Προεδρείο της Συνόδου στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΕΦΚΑ
Συμβάσεις εργασίας στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ– Ν. 4386/2016 (ΙΔΟΧ): Η ομάδα εργασίας ενημέρωσε για τις απόψεις των στελεχών του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης όσον αφορά τις διαδικασίας σύναψης συμβάσεων εργασίας από του ΕΛΚΕ (ΙΔΟΧ). Μετά από εκτενή συζήτηση των
μελών της Επιτροπής των Πανεπιστημίων με το ΓΛΚ συμφωνήθηκε να καταρτιστεί σχέδιο σχετικής νομοθετικής ρύθμισης με αιτιολογική έκθεση
από την Επιτροπή των Πανεπιστημίων, ως τροπολογία στο άρθρο 24 παρ.1 του Ν. 4386/2016 και να γίνει διαβούλευση επί του σχεδίου με το ΓΛΚ
ώστε το σχέδιο τροπολογίας να δοθεί στο ΥΠΕΠΘ για την προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Το πρόγραμμα RESCuE είχε ως σκοπό να αναλύσει πως τα νοικοκυριά επηρεάστηκαν από την
οικονομική κρίση και πως καταφέρνουν να την αντιμετωπίζουν, κάνοντας έρευνα σε αστικό και
αγροτικό χώρο. Προσπάθησε να διερευνήσει με τα εργαλεία της κοινωνικής επιστήμης στη έννοια της
«ανθεκτικότητας», να διερευνήσει τις καθημερινές πρακτικές της «ανθεκτικότητας» των νοικοκυριών
μέσα από εθνογραφική έρευνα, αναπτύσσοντας καινοτόμες ποιοτικές μεθόδους, αναλύοντας
επιπρόσθετα πολλές κοινωνικές διαστάσεις όπως το φύλο, η εθνικότητα κ.ά.
Βασικός στόχος ήταν η ολιστική κατανόηση της στρατηγικής της ανθεκτικότητας των νοικοκυριών, περιλαμβάνοντας τις
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές. Καθώς επίσης και να αξιολογήσει το ρόλο των κρατών πρόνοιας και την ύπαρξη
ή όχι παρεμβάσεων για την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας. Site: http://www.rescueproject.eu/
Ρόλος Παντείου: Εταίρος, Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αν. Καθηγήτρια Γεωργία Πετράκη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Διάρκεια: 03/2014 - 02/2017, Συντονιστής: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Germany, Εταιρικό Σχήμα: 9 φορείς

Ισότητα
των
Φύλων
στο
Εργατικό
Δυναμικό:
Η
συμφιλίωση
επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες

της

Ολοκληρώθηκε το έργο: «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της
επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες» το οποίο
χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας
«Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014.
Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου συμμετείχε στην
υλοποίηση του έργου με συντονιστή φορέα το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και
συνεργαζόμενους φορείς το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) και το Κέντρο
Αριστείας Πανεπιστημίου Ισλανδίας (EDDΑ).
Ρόλος Παντείου: Εταίρος. Επιστημονικά Υπεύθυνη : Επικ. Καθ. Μαρία Συμεωνάκη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής , Διάρκεια: Αύγουστος
2015-Δεκέμβριος 2016. Δείτε τα παραδοτέα του προγράμματος. http://www.genderstudies-panteion.gr/?page_id=2019

Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο υποστηρίζει τη θεσμοθέτηση, την οργάνωση και τη λειτουργία Προγραμμάτων
Πρακτικής Άσκησης φοιτητών-φοιτητριών, αφενός για να αυξηθούν οι παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες του,
αφετέρου οι ασκούμενοι να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους, αλλά και για να αποκομίσουν μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία η οποία ενδεχομένως να
αποδειχτεί πολύτιμη στη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Στην Πρακτική Άσκηση το εαρινό εξάμηνο
2016-2017 συμμετέχουν 280 φοιτητές των εννέα τμήματων του Παντείου.
Επιστημονικά Υπεύθυνοι τμημάτων: Ψυχολογίας Καθηγητής Φώτιος Αναγνωστόπουλος, Κοινωνιολογίας Καθηγητής Τρύφωνας Κωστόπουλος,
Δημόσιας Διοίκησης Καθηγητής Γεώργιος Πετράκος, Διεθνών, Ευρωπαικών & Περιφερειακών Σπουδών Καθηγητής Γρηγόρης Τσάλτας,
Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, Αναπλ. Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Αναπλ. Καθηγητής Λεωνίδας
Οικονόμου, Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Καθηγητής Σαράντης Λώλος, Κοινωνικής Πολιτικής Αναπλ. Καθηγήτρια Γεωργία Πετράκη,
Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Καθηγήτρια Ειρήνη Λαγάνη
Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Γ.Μ. Κλήμης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΕΔΡΑ JEAN MONNET “EU SOLIDARITY IN CIVIL PROTECTION AND HUMANITARIAN
ACTION. EU - CIPROHA”
Η έδρα Jean Monnet με θέμα: «Αλληλεγγύη στην Ε.Ε. πάνω σε ζητήματα Πολιτικής
Προστασίας και Ανθρωπιστικής Δράσης. – EU CIPROHA» είναι η δεύτερη έδρα που
εγκρίνεται στο Πάντειο και ειδικότερα στο τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών
Σπουδών γεγονός που καθιστά το Πάντειο, πρώτο στην εθνική κατάταξη στην έγκριση εδρών
Jean Monnet στην Ελλάδα.
Η Έδρα EU CIPROHA ερευνά τα νέα και αχαρτογράφητα επιστημονικά δεδομένα μιας νομικής και διεπιστημονικής μελέτης της ΕΕ, ώστε να
απαντήσει στη νέα Στρατηγική της ΕΕ 2020 που έχει στόχο να αυξήσει την αντοχή της ΕΕ και την δυνατότητά της να ανταποκρίνεται, να προβλέπει
και να αντιμετωπίζει κινδύνους, προτού ξεσπάσουν οι κρίσεις (όπως των πρόσφατων σεισμών στην Ιταλία και την πρόσφατη
προσφυγική/μεταναστευτική κρίση).
Το ζήτημα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κοινωνία πολιτών, αφού σκοπό έχει να ενισχύσει τον τρόπο αντίδρασης σε αργές ή ξαφνικές κρίσεις ή
καταστροφές, ζήτημα που απασχολεί πολίτες της ΕΕ που ζουν σε παρατεταμένες πολλαπλές κρίσεις την τελευταία 7ετία. Εάν η ΕΕ πείσει σε αυτόν
τον τομέα, και εάν βασιστεί στην πολυπόθητη αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη μέλη, θα βελτιώσει την εικόνα της στον Ευρωπαϊο πολίτη, σε μια
δύσκολη περίοδο, όπου ο ευρωσκεπτικισμός διευρύνεται και τείνει να επικρατήσει.
Η έδρα παρουσιάστηκε στις 24/11/2016 μετά από σχετική πρόσκληση της Βουλής των Ελλήνων για το έργο των εδρών Jean Monnet στην Βουλή
των Ελλήνων και έλαβε εξαιρετικά σχόλια.
Τα σχετικά μαθήματα Jean Monnet ξεκίνησαν ήδη από τον Νοέμβριο 2016 και οι πρώτοι προσκεκλημένοι ξεκίνησαν τις ομιλίες τους στις
14/12/2016
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Επικ. Καθηγήτρια Μαρία- Ντανιέλα Μαρούδα, τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πλαίσιο
Χρηματοδότησης Erasmus+

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Μια Γέφυρα Μουσικής πάνω από την Συγγρού Vol2
Δύο γείτονες, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο συνεργάζονται για
δεύτερη φορά σε έναν κύκλο συναυλιών σύγχρονης μουσικής. Στόχος τους, η παρουσίαση της
εκλεκτικής συγγένειας ανάμεσα στον ήχο του «τώρα» και το παρελθόν.
Οι φοιτητές της κατεύθυνσης «Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση» του Τμήματος
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, υποστηριζόμενοι από την
τεχνογνωσία και το δίκτυο επικοινωνίας της Στέγης, αναλαμβάνουν την προώθηση των
συναυλιών σε στενή συνεργασία με τους μουσικούς, ενώ το πρόγραμμα τελεί υπό την
εποπτεία και των δύο Ιδρυμάτων.
Νέοι και ανερχόμενοι -ως επί το πλείστον- ερμηνευτές παρουσιάζουν έργα που συνδέονται μέσα από ένα κοινό μουσικό περιβάλλον ή έργα που
δημιουργούν μία (ακόμη) γέφυρα πάνω από τους αιώνες που τα χωρίζουν. Πρόγραμμα συναυλιών: Τετάρτη 25/1, Τετάρτη 8/2, Τετάρτη 15 /2

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αίθουσα Τελετών, ώρα: 20:30, Eίσοδος ελεύθερη.
Υπεύθυνη πρότζεκτ: Λορέντα Ράμου, Υπεύθυνη καθηγήτρια Παντείου: Ανδρομάχη Γκαζή, Τεχνική υποστήριξη Παντείου: Σταύρος Καπερώνης

13ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρίας
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο από κοινού με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο θα φιλοξενήσουν τις εργασίας του 13 ου Συνεδρίου της
Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρίας από τις 29 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου με θέμα:
“(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”.
Στο επόμενο διάστημα θα ενημερωθείτε με περισσότερες λεπτομέρειες
Πληροφορίες: http://esa13thconference.eu/

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε.
Πρόεδρος Ε.Λ.Κ.Ε.: Καθηγητής Νίκος Λέανδρος, Αναπληρωτής
Πρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Λ.Κ.Ε.: Γεώργιος Λυκουργιώτης,
τηλ. 210 9201444
Μόνιμο Προσωπικό
➢ Άννα Μπακανδρίτσου, τηλ. 210 9201357, 210 9201510
➢ Γκόλφω Λιάτσου, τηλ. 210 9201514
Με σύμβαση ανάθεσης έργου
➢ Ευθυμίου Κωνσταντίνος, τηλ. 210 9201 520
➢ Γιάτσιος Ηλίας
➢ Καραουλάνη Ελευθερία – Νίκη, τηλ. 210 9201501
➢ Κούτρας Ιωάννης, τηλ. 210 9201512
➢ Μακρή Ευαγγελία, τηλ. 210 9201672
➢ Μίχος Παναγιώτης, τηλ. 210 9201678
➢ Μουγιακάκου Τριαντάφυλλη, τηλ. 210 9201358
➢ Φούρναρη Βιργινία – Αναστασία, τηλ. 210 9201 508
➢ 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

