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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε … λίγες γραμμές!
Ενημερωτικό Δελτίο για τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας
Τεύχος 4
Καλλιθέα, 23 Ιανουαρίου 2018

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δημοσθένης Παναγιωτάκος
ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ «ΤΟΠΙΟ» ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΠΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, καθώς και από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (το τελευταίο θα έχει εφαρμογή από το
προσεχές ακαδημαϊκό έτος και για κάθε νέο ΠΜΣ). Συγκεκριμένα, για τις αμοιβές των μελών ΔΕΠ που προέρχονται από
συμμετοχή τους σε κάθε είδους προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς
πόρους, δεν αποτελούν αμοιβές από κατοχή δεύτερης θέσεως και συνεπώς δεν υπόκεινται σε ανώτατο όριο. Για τις λοιπές
αποδοχές που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων, όπως π.χ. ΕΣΠΑ, Δημόσιο, ισχύει ότι
απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των
4.631,00€. Τα προαναφερθέντα αναφέρονται στο άρθρο 156, του πρόσφατου Ν 4472/2017, και είναι σε άμεση ισχύ.
Όσον αφορά τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, βασική προϋπόθεση για την αμοιβή ενός μέλους ΔΕΠ για τη
συμμετοχή του σε κάποιο ΠΜΣ, με τη μορφή μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αποτελεί η διδασκαλία χωρίς αμοιβή,
επιπλέον των νομίμων ακαδημαϊκών υποχρεώσεών του, ενός μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε
τουλάχιστον ένα ΠΜΣ του οικείου Τμήματός ή άλλου Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τμήμα του δεν
λειτουργεί ΠΜΣ. Η αμειβόμενη και η χωρίς αμοιβή διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται μέσα στο ίδιο ή άλλο
εξάμηνο, σε κάθε, όμως, περίπτωση μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Οι παραπάνω απαιτήσεις δεν ισχύουν για όσα μέλη
ΔΕΠ έχουν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης (απόσπασμα
του Ν4485/2017, άρθρο 36). Η αμοιβή των μελών ΔΕΠ για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή
περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ανά μήνα το 30% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές
έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017.

Η ενημέρωση σας … σε
λίγες γραμμές









Ανακοινώθηκε η πρόσκληση
για τη Διμερή και Πολυμερή Ε
& Τ Συνεργασία Ελλάδας –
Κίνας από την ΓΓΕΤ
Digital Transformation in
health and Care H2020-SC1DTH-2018-2020
PERSONALIZED
NUTRITION
H2020_DT_SFS_14-2018
Integrating Activities for
Advanced Communities
_H2020_INFRAIA-01-20182019
Integrated system innovation
in valorising urban biowaste
H2020
Towards healthier and
sustainable food. H2020SFS-16-2018

Ανοικτή διαβούλευση στο πλαίσιο της Εθνικής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)
Όπως προκύπτει, καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου
2014-2020 αποτελεί η εκπόνηση της εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικών
Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση.
Στo πλαίσιo εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), η
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους
εκπροσώπους του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Επιχειρήσεις,
Ερευνητικοί Φορείς, Πανεπιστήμια, Δημόσια Διοίκηση, Οργανισμοί, Περιφέρειες,
Δήμοι, ΜΚΟ, κλπ), να συμμετάσχουν σε ανοικτή διαβούλευση στο πλαίσιο των
παρακάτω Πλατφορμών Καινοτομίας:
 Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Μεταφορές – Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον
και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές. Πολιτισμός,
Τουρισμός και Δημιουργική Βιομηχανία
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής και
να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ngko@gsrt.gr
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Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης
για την προετοιμασία του
επόμενου, μετά το 2020 ,
Πολυετούς Δημοσιονομικού
Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Digital Transformation in health and
Care.
H2020-SC1-DTH-2018-2020

Στις 10 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εγκαινίασε on line μια σειρά
από δημόσιες διαβουλεύσεις σε
βασικούς τομείς πολιτικής, όπως ο
τομέας των επενδύσεων, της έρευνας
και της καινοτομίας των ΜΜΕ και της
ενιαίας αγοράς, για την προετοιμασία
του
επόμενου
πολυετούς
δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσμία
λήγει στις 8 Μαρτίου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι, πολίτες, ή
οργανισμοί
θα
πρέπει
να
συμπληρώσουν
ένα
on-line
ερωτηματολόγιο, σε μία από τις 23
γλώσσες
της
Ε.
Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης
και
της
ελληνικής. Οι οργανισμοί για λόγους
διαφάνειας θα πρέπει πρώτα να
εγγραφούν στην ιστοσελίδα.

πλαίσιο του Digital Transformation in

Το
ερωτηματολόγιο
μαζί
με
πληροφορίες σχετικά, μπορείτε να το
βρείτε εδώ .

INTEGRATED SYSTEM
INNOVATION IN VALORISING
URBAN BIOWASTE
Proposals shall focus on an integrated
system innovation approach in urban
biowaste recycling and valorisation for
the production of high-value biobased
products, including proteins for food
and feed. Proposals shall ensure the
full integration of the upgraded urban
biowaste value chain into the existing
local waste/wastewater management
schemes. Proposals shall guarantee the
active participation of local and
regional authorities, waste/wastewater
management
utilities,
(biobased)
industries, the scientific community,
local communities and citizens.
Particular attention shall also be given
to: Life Cycle Assessment (LCA) of the
entire urban biowaste value chain;
improving logistic models taking into
account changing the behaviour and

Πιο κάτω αναφέρονται προσκλήσεις και
προθεσμίες και υποβολής τους στο

health and Care:
- Exploiting the full potential of in-silico

-

-

-

-

-

medicine research for personalised
diagnostics and therapies in cloudbased environments - SC1-DTH-072018. Deadline 24/04/2018
Supporting investment in smart living
environments for ageing well through
certification
SC1-HCC-01-2018.
Deadline 24/04/2018
Adaptive smart working and living
environments supporting active and
healthy ageing - SC1-DTH-03-2018.
Deadline 24/04/2018
Prototyping a European interoperable
Electronic Health Record (EHR)
exchange - SC1-DTH-08-2018 Deadline
24/04/2018
Digital health and care services –
support for strategy and (early)
adoption - SC1-HCC-04-2018_ Deadline
24/04/2018
Digital health and care services,
14/11/2018

Για περισσότερες πληροφορίες και άλλες
επικείμενες προσκλήσεις στον ίδια
θεματική ανατρέξατε εδώ.

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση για τη
Διμερή και Πολυμερή Ε & Τ
Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας από
την ΓΓΕΤ
Στο πλαίσιο της Δράσης επιχορηγούνται
δαπάνες εκτέλεσης ερευνητικών έργων
και
καινοτομίας
σε
θεματικές
προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
ανά έργο, από την ελληνική πλευρά,
μπορεί να ανέλθει έως 400.000 €.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των
έργων των Διμερών και Πολυμερών Ε&Τ
Συνεργασιών Ελλάδας-Κίνας, ανάλογα με
το έργο υλοποίησης, είναι έως τρία (3)
έτη από την ημερομηνία της απόφασης
ένταξης του έργου. Ως ημερομηνία

PERSONALIZED NUTRITION H2020
DT_SFS_14-2018
Proposals shall deliver innovative solutions
for personalized nutrition advice and/or
support that will help consumers to
achieve their optimal health and well-being
and to adopt long-term healthy and
sustainable
diets.
These
concepts/tools/products/services
shall
focus on the consumer benefit and
integrate all relevant factors such as health
indicators, nutritional requirements, food
composition,
lifestyle,
preferences,
environment (i.e. cultural and socioeconomic), etc. Moreover, proposals shall
address all levels of personalization: from
food choice in the shop, to customised
production and delivery, to specific
advice/warning systems (e.g. new, smart
digital/ICT applications).
Περισσότερες πληροφορίες στο link.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων:
13/02/2018

Integrating Activities for Advanced
Communities
H2020 INFRAIA-01-2018-2019
European researchers need effective and
convenient access to the best research
infrastructures in order to conduct
research for the advancement of
knowledge and technology. The aim of this
action is to bring together, integrate on
European scale, and open up key national
and regional research infrastructures to all
European researchers, from both academia
and industry, ensuring their optimal use
and joint development.
Προθεσμία
22/03/2018

υποβολής

προτάσεων:

Αναζητήστε ολόκληρη την πρόσκληση

εδώ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ERASMUS+
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο
ώστε να στηρίζει τις προσπάθειες των
Κρατών Μελών να χρησιμοποιούν
αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό
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participation of citizens and local
communities in relation to the
collection and use of this particular
feedstock;
increasing
consumer
awareness and acceptance of urban
biowaste-derived
products;
adapting/developing business models
for successful market uptake; food and
feed safety aspects; regulatory aspects;
and facilitating the exchange of good
practices and experiences between all
stakeholders.
Προθεσμία υποβολής: 13/02/2018
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Towards healthier and sustainable
food_H2020_ SFS-16-2018
Activities will assess and develop food
processing methods (e.g. minimal,
mild, careful processing) with the
potential to optimise the preservation
of the naturally occurring nutritional,
structural
and
functional
food
properties, even once the food is
processed. They will focus on
innovative
small-scale
processing
technologies tailored to the needs of
SMEs, while ensuring links between
food
processing
and
primary
production. Work will include, as
appropriate, testing of solutions and
assessment of their impacts on product
characteristics
(food
structure,
composition and stability, safety,
nutritional and sensory quality),
traceability
and
authenticity,
sustainability (environmental, social,
economic) and public health. When
needed, proposals should address
requirements from relevant EU
regulatory frameworks including needs
for pre-market approval. Activities will
also look into the potential for the
post-harvest preservation of naturally
occurring nutritional food properties.
Προθεσμία υποβολής: 13/02/2018 (για
την α΄ φάση υποβολής, προθεσμία β΄
φάση υποβολής 11/09/2018)
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

έναρξης και επιλεξιμότητας δαπανών
κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης
στην παρούσα Πρόσκληση.
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής
υποβολής
των
προτάσεων
στο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης
Κρατικών
Ενισχύσεων
ορίζεται
η 6/02/2018 με καταληκτική ημερομηνία
την 30/03/2018 και ώρα 16:00.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αναζητήσετε εδώ.

της
Ευρώπης,
που
παραμένει
αναξιοποίητο,
επιβεβαιώνοντας
συγχρόνως τη σύνδεση μεταξύ των αρχών
δια βίου μάθησης με τυπική και άτυπη
μάθηση σε όλο το φάσμα των τομέων
εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το
πρόγραμμα παρέχει την ευκαιρία σε
περισσότερα
από
4
εκατομμύρια
Ευρωπαίους
να
σπουδάσουν,
να
εκπαιδευτούν
και
να
αποκτήσουν
εργασιακή πείρα ή να εργαστούν
εθελοντικά στο εξωτερικό.

Εκτός από την παραχώρηση επιδοτήσεων
σε άτομα, το Πρόγραμμα στηρίζει
διακρατικές
συνεργασίες
μεταξύ
ιδρυμάτων
και
οργανισμών
στους
τομείς
 ERC CONSOLIDATOR GRANT.
της
Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης
και
15/02/2018
Νεολαίας
με
σκοπό
να
προωθηθεί
η
 Research and Innovation Staff
συνεργασία
και
να
γεφυρωθεί
ο
κόσμος
exchange. 21/03/2018
της Εκπαίδευσης και της Εργασίας για
 Blue Growth 13/02/2018:
-Towards a Baltic and North Sea research καλύτερη αντιμετώπιση της έλλειψης
δεξιοτήτων που παρατηρείται στην
and innovation programme
Ευρώπη.
Επίσης,
στηρίζει
εθνικές
- Blue Bioeconomy Public-Public
προσπάθειας
εκσυγχρονισμού
των
Partnership
συστημάτων Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
- Sustainable harvesting of marine
Νεολαίας.
biological resources
Για την επίτευξη των στόχων του, το
πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ακόλουθες δράσεις:

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΛΗΓΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ

1η Προκήρυξη ερευνητικών  Βασική Δράση 1 – Κινητικότητα ατόμων
έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση  Βασική Δράση 2 – Συνεργασία για την
Μεταδιδακτόρων
Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών
Πρακτικών
Ερευνητών/τριών – ΕΛΙΔΕΚ
 Βασική Δράση 3 – Υποστήριξη για

Εκδόθηκε η Απόφαση Έγκρισης των
Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης
Προτάσεων
για
επτά
(7)
Επιστημονικές Περιοχές Έρευνας.
Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα
εδώ.

μεταρρυθμίσεις πολιτικής (υποστηρίζει
γνώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης και της νεολαίας,
μελλοντικές πρωτοβουλίες, εργαλεία
ευρωπαϊκής πολιτικής, τη συνεργασία
με διεθνείς οργανισμούς, διαλόγους
μεταξύ ενδιαφερομένων μερών,
προώθηση της πολιτικής του
προγράμματος)

 Δράσεις Jean Monnet
 Δράσεις για αθλητισμό
Ιστοσελίδα προγράμματος: Erasmus+
Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο λειτουργεί
Γραφείο ERASMUS και Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων,
ενώ
Ιδρυματικός Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής
Γεώργιος Δεδούσης.
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Προδημοσίευση προσκλήσεων
από το Ίδρυμα PRIMA
Για την προετοιμασία των ενδιαφερόμενων, το PRIMA Foundation
προαναγγέλλει τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση
για το έτος 2018. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αναλύονται στις εξής δύο
ενότητες:
1. Ενότητα 1: Περιλαμβάνει δράσεις που χρηματοδοτούνται απευθείας από το
ίδρυμα PRIMA. Η διαχείριση γίνεται με βάση τους όρους/διαδικασίες του
Προγράμματος Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» (Κανονισμοί (ΕΕ) αριθ.
1290/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1291/2013) με ελάχιστες παρεκκλίσεις.
2. Ενότητα 2: Περιλαμβάνει δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα
συμμετέχοντα κράτη χωρίς τη χρηματοδοτική συνεισφορά της E. Ένωσης.
Το κάθε συμμετέχον κράτος διαμορφώνει τους δικούς του κανόνες
συμμετοχής, και επιλέγει τους τομείς προτεραιότητας της προκήρυξης που
θα συμμετάσχει και τα κονδύλια που θα διαθέσει συνολικά και ενδεχομένως
ενδεικτικά ανά τομέα.

ΕΛΚΕ
Επιτροπή Ερευνών &
Διαχείρισης

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος,
Καθηγητής, Αναπληρωτής
Πρύτανη.
Προϊστάμενος ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ:
Δημήτριος Σουλιώτης
Υπεύθυνη ύλης
Ανδρομάχη Τσίντζου
Γραφείο Στήριξης Έρευνας
ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ

Στην προαναγγελία των προτάσεων περιλαμβάνονται τα συμμετέχοντα κράτη, οι
ενότητες των προσκλήσεων, οι θεματικές περιοχές, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
καθώς και βασικές πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις.
Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ορίζεται σε τρεις νομικές οντότητες
εγκατεστημένες σε τρεις διαφορετικές χώρες που θεωρούνται συμμετέχοντα κράτη,
εκ των οποίων:
 τουλάχιστον μία είναι εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος: Κροατία,
Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα,
Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία
 τουλάχιστον μία είναι εγκατεστημένη στην Αλγερία, ή σε συμμετέχουσες
χώρες: Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, ή σε τρίτη χώρα που
βρέχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα: Ισραήλ, Τυνησία και Τουρκία
Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αναμένεται να εκδοθούν στις 8 Φεβρουαρίου
και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο του PRIMA αλλά και ιστότοπο της ΓΓΕΤ,
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους στη χώρα μας.
Σημειώνεται ότι οι παρεχόμενες ενδεικτικές πληροφορίες, ενδέχεται να
τροποποιηθούν και δίδονται μόνο για ενημέρωση, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι
ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν τη δημιουργία κοινοπραξιών και την προετοιμασία
των προτάσεων.
Το αρχείο της προδημοσίευσης των προσκλήσεων και άλλα σχετικά μπορείτε να το
αναζητήσετε εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Επιτροπή Έρευνας και Διαχείρισης
Ελευθερίου Βενιζέλου 70
176 71 - Καλλιθέα
email: elkexp@hua.gr, 210 9549 100
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