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Περιεχόμενα
Καλωσόρισμα της
Επιτροπής Ερευνών &
Διαχείρισης Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει ως στόχο να
καταστεί ένα ποιοτικό ευέλικτο και ελκυστικό, με
ιδιαίτερη φυσιογνωμία Πανεπιστήμιο, αξιοποιώντας
τη θέση του (γεωγραφική, οικονομική, εκπαιδευτική και ερευνητική) στον ελληνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνή χώρο.
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου μας
(Ε.Λ.Κ.Ε.), επιτελεί σημαντικό έργο για την
επίτευξη αυτού του στόχου, υποστηρίζοντας και
υλοποιώντας εκπαιδευτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, παρακολουθώντας παράλληλα τις αντίστοιχες εξελίξεις σε
Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Το ποικίλο, καινοτόμο και ανταγωνιστικό έργο του
Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα αποτυπώνεται σε ένα ενημερωτικό
Φυλλάδιο, τα τεύχη του οποίου θα αναδεικνύουν
το έργο αυτό σε ένα ευρύτερο κοινό, πέραν από
τα όρια της ακαδημαϊκής κοινότητας.

>

Εκδήλωση του Jean Monnet Centre of
Excellence, σελ. 2

>

Το Ευρωπαϊκό Έργο RESET, σελ. 4

>

Παρουσίαση του Εργαστηρίου
ΓΑΒ LAB, σελ. 5

>

Στατιστικά Στοιχεία Ερευνητικών
Έργων, Νέα Ερευνητικά Έργα, σελ. 8

>

Προκηρύξεις Χρηματοδότησης, σελ. 11

>

Σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών Γνωριμία με τη Μ.Ο.Δ.Υ., σελ.13

2

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Εκδήλωση του Jean Monnet
Centre of Excellence
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Τηλεπικοινωνίες: Η αξιολόγηση της
εμπειρίας για το κράτος, την οικονομία και τους καταναλωτές.
Η περίπτωση του ΟΤΕ.
Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία την Τρίτη, 15 Μαΐου 2018 στο
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (Κόρινθος) η εκδήλωση του Jean Monnet Centre of
Excellence "Ευρωπαϊκή ενοποίηση και Τηλεπικοινωνίες: H αξιολόγηση
της εμπειρίας για το κράτος, την οικονομία και τους καταναλωτές. Η
περίπτωση του ΟΤΕ.”
Ένα κοινό 75 περίπου φοιτητών άκουσε έγκριτους ομιλητές με
βαρύνοντα ρόλο στη λήψη αποφάσεων οι οποίοι προσέγγισαν τα
ζητήματα του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της ΕΕ, και
ειδικότερα της σχέσης κράτους, ρυθμιστικής αρχής (ΕΕΤΤ) και του
ηγέτη του κλάδου (ΟΤΕ), καθώς και της θετικής επίδρασης στη
βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Ακόμη, οι φοιτητές εξοικειώθηκαν με
τις επαγγελματικές προοπτικές της Ψηφιακής Οικονομίας στην ειδική
εισήγηση “Creating the foundations of a digital workplace”.
Οι ομιλητές της εκδήλωσης έκαναν τις εξής δηλώσεις:
Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής) υποστήριξε ότι «οι τεχνολογίες του
αύριο αποτελούν αναπτυξιακές ευκαιρίες για τη χώρα μας. Με σωστό
σχεδιασμό και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων
μπορούμε να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για
επενδύσεις και ανάπτυξη και να αξιοποιήσουμε το εξαιρετικό
ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε.»
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Καθηγητής Κ. Μασσέλος δήλωσε ότι:
«Πιστεύω ότι ο ρυθμιστής – λόγω της συνεχούς και αδιάλειπτης
συνεργασίας του με τους παρόχους - βρίσκεται σε θέση να
αγκαλιάσει πρωτοβουλίες που να εισάγουν καινοτομία και φρέσκες
ιδέες στην αγορά. Είμαστε εδώ για να ενθαρρύνουμε επενδύσεις, να
υιοθετήσουμε καινοτόμες ιδέες που πάνε τη χώρα μας μπροστά και
την οδηγούν ένα βήμα πιο κοντά στη νέα πραγματικότητα που
διαμορφώνεται».

Στη φωτογραφία διακρίνονται
(από αριστερά προς τα
δεξιά): Ο Επιστημονικός
Υπεύθυνος του Κέντρου
Αριστείας Jean Monnet
Καθηγητής Παναγιώτης
Λιαργκόβας, ο Πρόεδρος της
ΕΕΤΤ και πρώην Πρύτανης
του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου κ. Κώστας
Μασσέλος, ο Γενικός
Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων κ. Βασίλης
Μαγκλάρας, στελέχη του ΟΤΕ
και ο Επ. Καθηγητής κ.
Μάνος Παπάζογλου.
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O Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού
και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γιάννης
Κωνσταντινίδης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η
κουλτούρα αλλαγής αποτελεί πλέον κομμάτι του
DNA του Ομίλου ΟΤΕ. Με όραμα, στρατηγική,
συνεργασία και συγκεκριμένους στόχους
πετύχαμε το μετασχηματισμό του Ομίλου σε μια
σύγχρονη, αποδοτική και ανταγωνιστική εταιρεία
τεχνολογίας, που λειτουργεί σε ένα πολύ
ανταγωνιστικό ελληνικό και ευρωπαϊκό
περιβάλλον. Αυτό μας επιτρέπει να υλοποιούμε
ένα εκτενές επενδυτικό πλάνο, για να φέρουμε
τις οπτικές ίνες σε όλη την Ελλάδα. Επόμενο
μεγάλο στοίχημα είναι ο Όμιλος ΟΤΕ να
οδηγήσει τη χώρα στη νέα ψηφιακή εποχή. Με
όχημα την τεχνολογία φτιάχνουμε έναν κόσμο
καλύτερο για όλους».
Η Διευθύντρια Business Partner Operations
Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, κα. Έλενα
Στάσση στην ομιλία της κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης μίλησε για τον ρόλο της τεχνολογίας
και τις αλλαγές που αναμένεται να φέρει στο
εργασιακό περιβάλλον. Όπως σημείωσε, οι
παραδοσιακοί ρόλοι δίνουν τη θέση τους σε
νέες ειδικότητες, ενώ και οι απαιτούμενες
δεξιότητες, που καλούνται να έχουν οι
εργαζόμενοι, αλλάζουν. «Σε αυτό το νέο
περιβάλλον που δημιουργείται, καλούμαστε όλοι
να εξελισσόμαστε και να μαθαίνουμε διαρκώς
νέα πράγματα. Να μην επαναπαυόμαστε ποτέ.
Σε μια εποχή που κινείται με υψηλές ταχύτητες,
θα πρέπει να «αγκαλιάσουμε» την τεχνολογία,
αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον ίδιο ρυθμό.
Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να διατηρήσουμε
και όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που μας
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διαφοροποιούν από αυτή, όπως τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, τη διαίσθηση και
την ηθική».
Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας τόνισε ότι «τα
συνολικά οφέλη από τις μεταρρυθμίσεις θα είναι
σημαντικά για την οικονομία. Σύμφωνα με τον
ΟΟΣΑ οι μεταρρυθμίσεις που ήδη θεσπίστηκαν
και εφαρμόζονται, μαζί με τις υπόλοιπες
μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο
πρόγραμμα, αναμένεται να έχουν, ceteris
paribus, συνολική αυξητική επίδραση στο
πραγματικό ΑΕΠ περίπου 13% εντός μιας
δεκαετίας. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση είναι ένα
ελάχιστο επίπεδο, με την έννοια ότι δεν
μπορούν εύκολα να ποσοτικοποιηθούν άλλες
μεταρρυθμίσεις, π.χ. η βελτίωση του δικαστικού
συστήματος, η αναμόρφωση του πτωχευτικού
δικαίου, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας
διοίκησης και η αποτελεσματική αντιμετώπιση
του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων».
Ο επιστημονικός υπεύθυνος της εκδήλωσης
Επίκουρος Καθηγητής κ. Μάνος Παπάζογλου
τόνισε ότι: «Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και
το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων ανοίγουν το διάλογο αυτό, ο οποίος
πέρα από το αυξημένο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον,
μπορεί να καταλήξει και σε ορισμένα ισχυρά
εργαλεία για μία καλύτερη συνεργασία κράτουςρυθμιστικής αρχής και εταιρειών τηλεπικοινωνιών με γνώμονα τη βέλτιστη δυνατή
αξιοποίηση της αναπτυξιακής προοπτικής της
ψηφιακής οικονομίας.»
Ακολουθήστε μας στο facebook

Στη φωτογραφία
διακρίνονται,
ο Επ. Καθηγητής
και μέλος του
Κέντρου
Αριστείας Jean
Monnet κ. Μάνος
Παπάζογλου μαζί
με τα στελέχη
του ΟΤΕ.
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Το Ευρωπαϊκό Έργο Reset
Το RESET ξεκίνησε επίσημα την 1η Νοεμβρίου 2017. Χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Erasmus+ το οποίο αποτελεί το κύριο πρόγραμμα εκπαίδευσης και
κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συντονιστής του έργου είναι το Εκπαιδευτικό Κέντρο Asociata Pentru Educatie Si
Dezvoltare Durabila και συμμετέχουν σ’ αυτό Οργανισμοί από την Φιλανδία, τη
Ρουμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, και την Ελβετία.
Το έργο υλοποιείται από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με
επιστημονικό υπεύθυνο τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητή
κ. Αθανάσιο Κατσή .
Εξετάζει τις δυνατότητες που έχουν ή μπορεί να αναπτύξουν άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας ώστε να επεκτείνουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και να
αποκτήσουν νέες δεξιότητες.
Για την υλοποίηση των παραπάνω το έργο RESET θα αναπτύξει διάφορες πηγές:
• Ένα νέο εξατομικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης για ηλικιωμένους εργαζόμενους
για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ως κοινωνικών ερευνητών.
• Μια εργαλειοθήκη ψηφιακών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων
δεξιοτήτων πληροφορικής για διεξαγωγή έρευνας τεκμηρίωσης και έρευνας πεδίου
και την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
• Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενδοϋπαλληλικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς
ενηλίκων που θα τους υποστηρίξει στη χρήση των νέων πηγών του προγράμματος
σπουδών.
• Ένα πλαίσιο επιχειρηματικής ανάπτυξης και σχεδιασμού για άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας που θα τους υποστηρίξει στην ανάπτυξη των νέων επιχειρηματικών
μοντέλων τους.
• Μια πύλη ηλεκτρονικής μάθησης για τη διευκόλυνση της κατάρτισης όλων των
ομάδων-στόχου του έργου.
• Μια επιστημονική εργασία που θα περιγράφει τα οφέλη που θα προκύψουν από την
προσέγγιση του προγράμματος RESET και θα ενθαρρύνει τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής να υποστηρίξουν αυτού του είδους την πρωτοβουλία για την
επίτευξη μεγαλύτερης συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και την ενίσχυση της
κοινωνικής ένταξης.
Αυτά τα αποτελέσματα θα προσφέρουν νέα
εργαλεία σε ηλικιωμένους εργαζόμενους που
επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους
και, συνεπώς, την απασχολησιμότητά τους.
Η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας διεξήχθη
το Νοέμβριο του 2017 στο Trim της Ιρλανδίας
και η δεύτερη το Μάιο του 2018 στην Αθήνα.

>

Φωτογραφία από τη 2η συνάντηση
εργασίας στην Αθήνα

https://www.facebook.com/resetproject.eu/
https://www.resetproject.eu
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To Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Γ ν ω σ η ς κ α ι Α β ε β α ι ό τ η τ α ς
του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Το ΓAB LAB ξεκίνησε την πορεία του
ως άτυπη ερευνητική ομάδα τον
Αύγουστο του 2014. Θεσμοθετήθηκε
τον Απρίλιο του 2017 με απόφαση του
Πρύτανη του Παν. Πελοποννήσου.

Στόχοι
Το Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας
εξετάζει το ρόλο της γνώσης και της
απουσίας της, στη θεωρία και την εφαρμογή της πληροφορικής, σε πεδία που
περιλαμβάνουν την επιστήμη, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την τεχνολογία, την
κοινωνία και την αγορά.

Ποιοί Είμαστε
Ο Δρ. Μανόλης Γουάλλες, Επίκουρος Καθηγητής
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου, έχει
πολυετή εμπειρία διοίκησης εκπαιδευτικών και
ερευνητικών δομών από την προηγούμενη
σταδιοδρομία του στο University of Indianapolis και
στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Τώρα μεταφέρει
αυτή την εμπειρία στην Τρίπολη και στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Τα περισσότερα από 30 μέλη του Εργαστηρίου
περιλαμβάνουν καθηγητές, ερευνητές, υποψήφιους
διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς
φοιτητές, το προσωπικό του Εργαστηρίου και
εθελοντές.
Ο χαρακτήρας του Εργαστηρίου είναι έντονα
διεπιστημονικός, με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα
των καθηγητών και των ερευνητών του να
περιλαμβάνουν διάφορα πεδία της πληροφορικής
καθώς επίσης και την ψυχολογία, τα παιδαγωγικά,
την αρχαιολογία και την ιστορία.

Περιοχή δραστηριότητας του Εργαστηρίου
είναι το γνωστικό αντικείμενο της γνώσης
και της αβεβαιότητας καθώς και οι
ακόλουθες, στενά σχετιζόμενες περιοχές:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ασαφή μαθηματικά
Σημασιολογικός ιστός
Οπτικοποίηση της πληροφορίας
Τεχνητή νοημοσύνη
Ανάκτηση πληροφορίας
Προσαρμογή στο χρήστη
Πολιτισμική πληροφορική
Κοινωνικά δίκτυα
Ευφυείς πόλεις
Ευφυή περιβάλλοντα

Παράλληλα με τις ερευνητικές του δραστηριότητες, το Εργαστήριο συμβάλλει στο
προπτυχιακό και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος συμμετέχοντας στη διδασκαλία των μαθημάτων που
άπτονται του αντικειμένου του και προσφέροντας θέματα θεωρητικών και εφαρμοσμένων εργασιών, στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων των φοιτητών.
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Ερευνητικά και Aναπτυξιακά έργα
Παρά τη μικρή του ηλικία, το Εργαστήριο υλοποιεί, ή έχει ήδη ολοκληρώσει, μια σειρά ερευνητικών
και αναπτυξιακών έργων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν τα παρακάτω.

Analytics

Το έργο «PaloAnalytics: Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου
αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών
ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και το Εργαστήριο έχει τη συνολική
επιστημονική ευθύνη του έργου. Είναι το πρώτο έργο στο οποίο
θεσμοθετημένο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμμετέχει
επίσημα ως εταίρος.
Το έργο “CROSSCULT: Empowering reuse of digital cultural heritage in
context-aware crosscuts of European history” χρηματοδοτείται στο πλαίσιο
του προγράμματος H2020-REFLECTIVE-6-2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο επιλέχτηκε ως πρώτο ανάμεσα σε 137 προτάσεις.
Το Εργαστήριο ηγείται ενός έργου και συμμετέχει ως εταίρος σε ένα ακόμη
από τα έργα που έχουν επιλεγεί προς χρηματοδότηση από το ΕΡΕΥΝΩ–
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων
ανέρχεται σε περισσότερο από 1,5 εκατομμύρια ευρώ.
Το δίκτυο “KEYSTONE: Semantic keyword-based search on structured data
sources” χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο COST και στόχευε
στην ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας. Το Εργαστήριο συμμετείχε
στη διαχειριστική επιτροπή του δικτύου.
Το Εργαστήριο σχεδίασε και υλοποίησε την ηλεκτρονική πλατφόρμα
ελεγχόμενης στάθμευσης για το Δήμο Τρίπολης. Το έργο επιλέχτηκε
ανάμεσα στις καλύτερες πρακτικές από το Council of Europe Best Practice
Programme 2016-17.

Το Εργαστήριο, αφού μελέτησε το καταστατικό και τις ανάγκες του φορέα,
σχεδίασε και έθεσε τις βάσεις για την υλοποίηση του συστήματος
διαχείρισης μελών My.seo για τη μηχανογράφηση του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού.
Οι εργασίες του Εργαστηρίου στο χώρο που συνδυάζει την πληροφορική και
τον πολιτισμό ενισχύονται από δύο εσωτερικά έργα του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, που στοχεύουν στη δημιουργία υποδομών και την εκπόνηση
στοχευμένης έρευνας αντίστοιχα.

Ερευνητικό Έργο
Το επιστημονικό έργο του Εργαστηρίου αποτυπώνεται στις δημοσιεύσεις των μελών του σε
επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία. Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν σωρευτικά
περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις και έχουν λάβει περισσότερες από 4000 αναφορές. Έχουν
επίσης επιμεληθεί την έκδοση πολυάριθμων ειδικών τόμων περιοδικών, συλλογικών τόμων βιβλίων και
πρακτικών συνεδρίων.
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Εκδηλώσεις
Πιστεύουμε ειλικρινά πως η επιστήμη
αποκτά αξία όταν τα αποτελέσματά
της φτάνουν σε όλους.
Έτσι, το Εργαστήριο επενδύει στην
επικοινωνία, οργανώνοντας τακτικά
εκδηλώσεις ενημέρωσης τόσο εντός
όσο και εκτός του πανεπιστημίου.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα προετοιμάζουμε ημερίδες στις οποίες
διακεκριμένοι προσκεκλημένοι παρουσιάζουν στους φοιτητές, αλλά και
στους μαθητές των σχολείων της
περιοχής, ό,τι πιο σύγχρονο στα πεδία
ενασχόλησής τους.

Χώρος Καινοτομίας
Ο “Χώρος Καινοτομίας του ΓΑΒ LAB” είναι μια
πρωτοβουλία που σκοπό έχει να επιτρέψει στη νεανική
δημιουργικότητα να μείνει εδώ, να εκφραστεί, να ωριμάσει
και να παράξει αξία, υπηρεσίες, ευκαιρίες και προϊόντα για
όλους μας.
Πρόκειται για ένα χώρο στον οποίο οι νέοι μας θα έχουν την
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να πειραματιστούν
ελεύθερα με τεχνολογίες αιχμής, όπως για παράδειγμα 3D
scanning, 3D printing, Arduino και αισθητήρες διαφόρων
τύπων, Raspberry Pi, controlable and programmable robots
κτλ.
Ο Χώρος Καινοτομίας θα δημιουργεί μια σύνδεση μεταξύ
των επιχειρηματιών και της ακαδημαϊκής κοινότητας,
προσφέροντας νέα ώθηση τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και
στην οικονομική ζωή του τόπου.
Η λειτουργία του Χώρου Καινοτομίας θα ενισχύεται από το
Εργαστήριο με:
• τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη χρήση των
τεχνολογιών και των εργαλείων,
• τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση και
κινητοποίηση,
• τη διοργάνωση διαγωνισμών για την επιτάχυνση της
καινοτομίας και
• την παροχή επιχειρηματικής καθοδήγησης για τη
μετατροπή των ιδεών σε προϊόντα.

Οι ημερίδες μας περιλαμβάνουν και
ένα εφαρμοσμένο μέρος, στο οποίο
οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν καλύτερα ένα νέο επιστημονικό ή τεχνικό πεδίο μέσω της
πρακτικής σε εργαστηριακό περιβάλλον. Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-δευσης
Πελοποννήσου εργαστήρια ειδικά για
μαθητές υλοποιούνται και στα
σχολεία της περιοχής μας.
Στις συναντήσεις εργασίας του
Εργαστηρίου συμμετέχουν φορείς
από διαφορετικούς τομείς της
επιστήμης, της πολιτείας, της αγοράς
και της κοινωνίας για την προαγωγή
της συνεργασίας. Διοργανώνουμε
επίσης συνέδρια, τόσο στην Τρίπολη
όσο και στο εξωτερικό, και φροντίζουμε για τη συμμετοχή των
φοιτητών μας σε αυτά.

Επικοινωνία
http://gav.uop.gr

gav@uop.gr

https://www.facebook.com/gavlab/
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Ευρωπαϊκά έργα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

>

Πλήθος Εγκεκριμένων
Προτάσεων ανά Πρόγραμμα

19

8

Erasmus+

8

FP7

Λοιπά
Προγράμματα

3

3

3

3

2

FP6

ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Grundtvig

Horizon 2020

EOX

>
1.705.917,11

Προϋπολογισμός ανά
Πρόγραμμα

1.592.320,56
1.244.165,96
989.336,25

357.706,00

Erasmus+

FP7

Λοιπά
Horizon 2020
Προγράμματα

242.300,17

213.271,70

FP6

EOX

Grundtvig

21

>

135.409,70

ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Πλήθος Εγκεκριμένων
Προτάσεων ανά Τμήμα

13
10

2
ΚΟΙΝ/ΚΗΣ & ΕΚΠ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Π.Ε.ΔΙ.Σ.

ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΤΗΛ/ΝΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1

1

1

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.

Τ.Ο.Δ.Α
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Έργα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
με έναρξη Φ.Α. μετά την 1-1-2013 (πλην Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων)
30
28

>

Πλήθος Εγκεκριμένων
Προτάσεων ανά Πρόγραμμα

19
16

15

9

9
4

ΧΟΡΗΓΙΑ

ΠΜΣ

ERASMUS

ΕΣΠΑ

ΑΛΛΑ
ΕΡΓΑ

ΠΑΠΕΛ
ΕΛΚΕ

ΛΟΙΠΑ
ΕΘΝΙΚΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

>

20.719.117

3.741.678

ΠΜΣ

3

ΕΣΠΑ

2.570.697 1.766.181
ERASMUS

1.304.911

ΛΟΙΠΑ
ΧΟΡΗΓΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

3

ΕΛΙΔΕΚ

2

HORIZON ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.
2020
ΣΧΟΛΕΙΟ

2
ΕΟΧ

Προϋπολογισμός ανά
Πρόγραμμα

989.336

374.390

253.500

213.272

159.577

34.200

6.000

HORIZON
2020

ΕΘΝΙΚΟ

ΑΛΛΑ
ΕΡΓΑ

ΕΟΧ

ΠΑΠΕΛ
ΕΛΚΕ

ΕΛΙΔΕΚ

ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.
ΣΧΟΛΕΙΟ

40

>

27

Πλήθος Εγκεκριμένων
Προτάσεων ανά Τμήμα

18
14

12
9
7

6

5
2

ΚΟΙΝ/ΚΗΣ & ΕΚΠ/ΚΗΣ Π.Ε.ΔΙ.Σ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΡ/ΚΗΣ &
ΤΗΛ/ΝΙΩΝ

Τ.Ο.Δ.Α

T.Ι.Α.Δ.Π.Α.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΠΕΛ

ΝΟΣ/ΚΗΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
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Ερευνητικά Έργα μετά την 1-1-2018
Τίτλος

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Τοπική προσαρμογή φαρμακοοικονομικών μοντέλων (cost-effectiveness/
budjet impact) για το Dupixent (dupilumab), για την αντιμετώπιση της
Κυριάκος Σουλιώτης
μέτριας, σοβαρής ατοπικής δερματίτιδας στην Ελλάδα.
Θαλής ΙΙ

Αστέριος Χουλιάρας

«Blend – IN: Intercultural management and communication for Youth
organisations»

Αστέριος Χουλιάρας

CYBER-TRUST: Advanced cyber – threat intelligence, detection, and
mitigation platform for a trusted internet of things

Νικόλαος Κολοκοτρώνης

Θερινό σχολείο ανάλυσης δεδομένων δημόσιων πολιτικών της ΕΕ

Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης

SoDaNet in Action

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη

Χρηματοδότηση τμημάτων για ενίσχυση της έρευνας από το
αποθεματικό του ΕΛΚΕ

Σοφία Ζυγά

Φιλελληνισμός, Ελληνικότητα και Ευρωπαϊκότητα: Συναντήσεις και
διασταυρώσεις (1880-1930)

Φωτεινή Γαζή

Χρήση τεχνολογιών αιχμής στην προπτυχιακή εκπαίδευση φοιτητών
Νοσηλευτικής στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων με τη
μέθοδο της κλινικής προσομοίωσης

Σοφία Ζυγά

Οι επιδράσεις της προσφυγικής κρίσης στις Ελληνικές μη κυβερνητικές
οργανώσεις

Αστέριος Χουλιάρας

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την καλλιέργεια της
δημιουργικότητας σε ευάλωτες ομάδες νέων

Κωνσταντίνος Δημόπουλος

Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού αναφορών,
εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό
περιβάλλον

Εμμανουήλ Γουάλλες

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των
ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη

Αθανάσιος Τζιμογιάννης

Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων
του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Νικόλαος Ζαχαριάς

Επιστημονική τεκμηρίωση της μουσειακής μελέτης για τη δημιουργία
του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Ευρωπαϊκή ενοποίηση και τηλεπικοινωνίες: Η αξιολόγηση της
μεταρρύθμισης για το κράτος, την οικονομία και τους πολίτες. Η
περίπτωση του ΟΤΕ.

Εμμανουήλ Παπάζογλου
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1η Προκήρυξη Δράσης
«Επιστήμη και Κοινωνία»
200 Χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση
Δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 2018, η 1η Προκήρυξη της
Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση».
Κύριος στόχος της προκήρυξης είναι η στήριξη της
δημόσιας προβολής ερευνητικών έργων ή δράσεων
σχετικών με την Επανάσταση του 1821 και την επίδρασή
της στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της προκήρυξης ανέρχεται στα
1.030.000€. Με την παρούσα προκήρυξη εγκαινιάζεται ένας
νέος κύκλος δράσεων του ΕΛΙΔΕΚ για την «Επιστήμη και
την Κοινωνία», που αποσκοπούν στη διάχυση της
επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Η ολοκλήρωση της εν λόγω δράσης θα πραγματοποιηθεί το
2021, έτος ορόσημο για τη χώρα μας, καθώς
συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση,
η σημασία της οποίας υπήρξε καταλυτική για την ελληνική
και ευρωπαϊκή ιστορία.
Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη

>

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
10-7-2018
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2η Προκήρυξη
Υποτροφιών για
Υποψήφιους
Διδάκτορες
Δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 2018,
η 2η Προκήρυξη Υποτροφιών του
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για Υποψήφιους Διδάκτορες.
Κύριος στόχος της προκήρυξης είναι
η υποστήριξη των Υπ. Διδακτόρων για
τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου
έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή
έρχεται σε συνέχεια της πρώτης
προκήρυξης για υποτροφίες Υπ.
Διδακτόρων πραγματοποιώντας έτσι
τη δέσμευση του ΕΛΙΔΕΚ για συνέχεια
και συνέπεια στην προκήρυξη των
δράσεών του.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της
παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα
10.000.000€ και το ποσό αυτό θα
διατεθεί για την υποστήριξη των νέων
επιστημόνων της χώρας.
Σημειώνεται ότι το ΕΛΙΔΕΚ έχει ήδη
διαθέσει 13.500.000€ με την πρώτη
του δράση για υποτροφίες ΥΔ, ενώ με
την παρούσα δράση το συνολικό
ποσό φτάνει τα 23.500.000€.
Το ΕΛΙΔΕΚ συνεχίζει με γνώμονα τη
δημιουργία ευκαιριών για τη διεξαγωγή
υψηλού επιπέδου έρευνας στην
Ελλάδα, ενισχύοντας τις ερευνητικές
δραστηριότητες που διεξάγονται στα
ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα
της χώρας.
Περισσότερες πληροφορίες για την
προκήρυξη

>

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
20-7-2018
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Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας
σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
2018–2019
Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ82 και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6 και 8, οι
οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).
Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη
Προθεσμία υποβολής 30/6/2018

Ενίσχυση Πρωτοβουλιών ΜΜΕ για Ανάπτυξη
Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου (Κουπόνια Καινοτομίας)
Το πρόγραμμα παρέχει κουπόνι καινοτομίας στις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που θα
χρησιμοποιήσουν για να επιδοτηθούν ώστε να αγοράσουν ένα σχέδιο
μεταφοράς τεχνογνωσίας από έναν Φορέα Καινοτομίας που θα
επιλέξουν να συνεργαστούν.
Ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας αφορά στη διάχυση επιστημονικής
ή/και τεχνολογικής γνώσης ή/και εμπειρογνωμοσύνης από έναν Φορέα
Καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι άμεσα
αξιοποιήσιμος από αυτήν, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα θέματα που
έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλλει στην
επίλυσή τους. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη
γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, παραγωγικών
διαδικασιών ή υπηρεσιών.

>

Προθεσμία υποβολής
19/6/2018

Ως φορείς καινοτομίας εννοούνται:
• Τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα, οι Τεχνολογικοί Φορείς και τα
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
• Οι κλαδικές εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
• Ομοειδή με τα ανωτέρω Ιδρύματα, Πανεπιστήμια και κλαδικές
εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που εδρεύουν σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
Επιλέξιμη είναι αποκλειστικά η δαπάνη για συμβουλευτικές και
υποστηρικτικές υπηρεσίες (εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς
Τεχνογνωσίας από Φορέα Καινοτομίας) στον τομέα της καινοτομίας
(κουπόνι καινοτομίας). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε
επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να
κυμαίνεται από 1.000 € έως 15.000 €.
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 500.000
Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πληροφορίες
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΕΠ Περιφέρειας
Πελοποννήσου
www.eydpelop.gr/
Τηλ: 2713 601300
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Σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης
Ζυγά Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιπρύτανις, ως Πρόεδρος
Email: zygas@uop.gr
Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Θωμάκος Δημήτριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Email: thomakos@uop.gr,

Αγγελίδης Τιμόθεος, Επίκουρος
Καθηγητής
Email: tangel@uop.gr

Σκιαδόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής, εκπρόσωπος του
Τμήματος Πληρ/κής & Τηλ/νιών
Email: spiros@uop.gr

Γουάλλες Εμμανουήλ, Επίκουρος
Καθηγητής
Email: wallace@uop.gr

Τσακίρη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Email: dtsakiri@uop.gr

Κοντούλη – Γείτονα Μαρία, Καθηγήτρια
Email: geitona@uop.gr

Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Email: huliaras@uop.gr

Παπαδημητρίου Πύρρος, Αναπληρωτής
Καθηγητής
Email: papad@uop.gr

Βελιώτη – Γεωργοπούλου Μαρία, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών
Email: mvel@uop.gr

Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
Email: aspirop@uop.gr

Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής,
εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού
Email: alexop@uop.gr

Παπαλουκάς Μάριος – Δανιήλ,
Καθηγητής
Email: mpapal@uop.gr

Ρόχας – Χίλ Ανδρέα Πάολα, Επίκουρη Καθηγήτρια,
εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής
Email: arojas@uop.gr

Ανδριόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος
Καθηγητής επί θητεία
Email: pandriop@uop.gr

Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Email: eban@uop.gr

Ζαχαριάς Νικόλαος, Καθηγητής
Email: zacharias@uop.gr

Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος
του Τμήματος Φιλολογίας
Email: kapetan@uop.gr

Σωτηρίου Μαργαρίτα, Λέκτορας
Email: maso@uop.gr
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Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής
Υποστήριξης
>

Στελέχωση Μ.Ο.Δ.Υ.

Παρασκευή Παπαηλίου, Προϊσταμένη Μ.Ο.Δ.Υ. - Π.Ο.Υ.
Tηλ.: 2710372117, Email: papail@uop.gr
Μαρία Παπαδοπούλου, Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης - Αναπληρώτρια
Επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης Μ.Ο.Δ.Υ.
Tηλ.: 2710372130, Email: maria@uop.gr
Δήμητρα Γιαννακοπούλου, Επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης Μ.Ο.Δ.Υ.
Tηλ. 2710372126, Email: gian@uop.gr

Τμήμα Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης
Λήδα Γαλάνη, Λογιστική, Φορολογική Διαχείριση - Χρηματοοικονομικές Αναφορές - Στατιστικά
Tηλ. 2710372124, Email: lgalani@uop.gr
Παρασκευή Κανελλοπούλου, Διαχείριση - Λογιστική Υποστήριξη Έργων
Tηλ. 2710372131, Email: kanellop@uop.gr
Αγγελική Μπουρεξή, Διοικητική - Οικονομική Υποστήριξη & Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων Tηλ.
2710372122, Email: bourexi@uop.gr
Κονδυλένια Παπαδοπούλου, Διαχείριση Προϋπολογισμών
Tηλ. 2710372124, Email: kpapadop@uop.gr
Φωτεινή Τότση, Διαχείριση - Λογιστική Υποστήριξη Έργων
Tηλ. 2710372122, Email: ftotsi@uop.gr

Τμήμα Ανάπτυξης
Αμαλία Στούμπου, Στήριξη Ερευνητών - Εξεύρεση Πόρων Προώθηση & Αξιοποίηση
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Tηλ. 2710372132, Email: astoumpou@uop.gr

Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών, Αγαθών & Υπηρεσιών
Παναγιώτης Δέμης, Υποστήριξη στην Προετοιμασία & Διενέργεια Προμηθειών Διαγωνισμών,
Προϊόντων & Υπηρεσιών των Έργων
Tηλ. 2710372125, Email: pan.demis@uop.gr

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Ιωάννα Δελτούζου, Διοικητική Υποστήριξη Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης - Υποστήριξη
Υλοποίησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προσωπικού
Tηλ. 2710372128, Email: ideltouz@uop.gr
Ανδριανή Μπαλάφα, Τεχνική Υποστήριξη - Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Σχεδιασμός και Υλοποίηση ιστοσελίδας Ε.Λ.Κ.Ε.
Tηλ. 2710372132, Email: abalafa@uop.gr
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Συλλυπητήριες Επιστολές
Η Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) εκφράζουν τη βαθειά τους λύπη για την
απώλεια της εκλεκτής συναδέλφου Βάσως Πέννα, Καθηγήτριας Βυζαντινής Ιστορίας,
Νομισματικής και Σιγιλλογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης
Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών.
Η Βάσω Πέννα, ιδιαίτερα αγαπητή στους φοιτητές και τους συναδέλφους της,
υπηρέτησε ποικιλοτρόπως το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τόσο με την διδασκαλία και
την έρευνα όσο και με τη συμμετοχή της σε επιτροπές, μεταξύ των οποίων και η
Επιτροπή Ερευνών, προσφέροντας με γενναιοδωρία την εμπειρία και τις γνώσεις της.
Για όσους είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν στενότερα μαζί της, η Βάσω Πέννα
παραμένει παράδειγμα εργατικότητας, δημιουργικότητας, δύναμης και αισιοδοξίας.

Αποχαιρετούμε τον αγαπητό συνεργάτη Φώτη Κωνσταντόπουλο, που χάθηκε πρόωρα,
και εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένειά του.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

> Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου
2ο Κτίριο Ο.Α.Ε.Δ.
Τρίπολη, 22131

https://elke.uop.gr
elke@uop.gr

