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Περιεχόμενα 

> Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει ως στόχο να 
καταστεί ένα ποιοτικό ευέλικτο και ελκυστικό, με 
ιδιαίτερη φυσιογνωμία Πανεπιστήμιο, αξιοποιώντας 
τη θέση του (γεωγραφική, οικονομική, εκπαι-
δευτική 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, παρακο-
λουθώντας παράλληλα τις αντίστοιχες εξελίξεις σε 
Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

Το ποικίλο, καινοτόμο και ανταγωνιστικό έργο του 
Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου αποτυπώνεται στο ενημερωτικό 
Φυλλάδιο, τα τεύχη του οποίου αναδεικνύουν το 
έργο αυτό σε ένα ευρύτερο κοινό, πέραν από τα 
όρια της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Νέα Ερευνητικά Προγράμματα, σελ. 12

Το Ευρωπαϊκό έργο ADmiRE, σελ. 8

Θεσμοθετημένα Εργαστήρια στο 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σελ. 9

> 

> 

> 

> 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
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Δημιουργώντας ένα εργαλείο συμπερι-
ληπτικής εκπαίδευσης για τα σχολεία 

To ευρωπαϊκό πρόγραμμα iDecide ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2015 και έχει 
διάρκεια 3 χρόνια (ολοκληρώνεται στο τέλος του 2018). Χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα Erasmus+ το οποίο αποτελεί το κύριο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συντονιστής του έργου είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της 
Κύπρου ενώ εκτός από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχουν σε 
αυτό, ως εταίροι, το Πανεπιστήμιο Pitesti Ρουμανίας, το Centre for the 
Advancement of Research and Development in Educational – Technology 
Κύπρου, το Louth Meath Education and Training Board Ιρλανδίας, ο Δήμος 
Lousada της Πορτογαλίας και το Ινσιτούτο INNOVADE της Κύπρου.  
Το έργο στην Ελλάδα υλοποιείται με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή   
κ. Κώστα Δημόπουλο. 
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου ψηφιακής εργαλειοθήκης, 
καθώς και μιας εισαγωγικής σειράς επιμορφωτικών μαθημάτων, με σκοπό να 
υποστηρίξει διευθυντές σχολείων, το εκπαιδευτικό τους προσωπικό καθώς 
και φορείς χάραξης πολιτικής στην υλοποίηση τεκμηριωμένων ενδοσχολικών 
πολιτικών, που μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση των ανισοτήτων όσον 
αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και στη μείωση της 
περιθωριοποίησης «ευάλωτων» ομάδων μαθητών . 
Εφαρμόζοντας την ψηφιακή εργαλειοθήκη πιλοτικά σε ένα 
σχολείο, ανά χώρα, για μια ολόκληρη σχολική χρονιά και 
συλλέγοντας πλούσια δεδομένα, στόχος μας είναι η 
κατανόηση της πολυπλοκότητας του τρόπου με το οποίο οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας 
επηρεάζουν τις περιθωριοποιημένες ομάδες μαθητών, καθώς και η ανάπτυξη 
συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής και πρακτικής ως προς το πώς μπορεί 
κανείς να εμπλέξει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε από κοινού λήψη 
αποφάσεων, δίνοντας φωνή σε όλους. 
Με βάση τα παραπάνω, τους τελευταίους 24 μήνες 
αναπτύχθηκε και δημιουργήθηκε μία καινοτόμος ψηφιακή 
εργαλειοθήκη που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους 
διευθυντές των σχολείων, το εκπαιδευτικό προσωπικό και 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να συμμετάσχουν σε 
κοινές διαδικασίες λήψης συμπεριληπτικών αποφάσεων 
για τους μαθητές.  

Επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του 
iDecide 

Το iDecide  
στο 
facebook

iDecide

http://idecide-project.eu/index.php/el/
https://web.facebook.com/IDecide-Project-640775112744871/?fref=ts&_rdc=1&_rdr
http://idecide-project.eu/index.php/el/
https://web.facebook.com/IDecide-Project-640775112744871/?fref=ts&_rdc=1&_rdr
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Ειδικότερα, η ψηφιακή εργαλειοθήκη που αναπτύχθηκε παρέχει τις εξής δυνατότητες: 
• Πρακτικές επαγγελματικές συμβουλές διαχείρισης πάνω από πενήντα (50) διαφορετικών ευάλωτων 

ομάδων μαθητών (π.χ. μαθητές με σοβαρά μαθησιακά προβλήματα, προβλήματα υγείας, 
αναπηρίες, μαθητές διαφορετικής εθνικής και θρησκευτικής προέλευσης, μαθητές με σοβαρές 
ψυχικές ασθένειες, κ.ά) τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 

• Διαδικασία αντιστοίχισης των παραπάνω επαγγελματικών συμβουλών ανά είδος απόφασης που 
μπορεί να λαμβάνεται σε μια σχολική μονάδα. 

• Ευσύνοπτη βιβλιογραφική ενημέρωση για τις βασικές ανάγκες των ευάλωτων ομάδων μαθητών. 

• Φορείς με ειδική γνώση, ανά χώρα, για κάθε μια κατηγορία ευάλωτης ομάδας μαθητών. 

• Διαδικασίες επικοινωνίας και διαβούλευσης (π.χ. συζητήσεις σε forums, ψηφιακές δημοσκοπήσεις, 
κ.ά) της σχολικής κοινότητας. 

Η ψηφιακή εργαλειοθήκη έχει ήδη ολοκληρωθεί και κατά την σχολική χρονιά που πέρασε εφαρμόστηκε 
πιλοτικά στο 24Ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Αντίστοιχα εφαρμόστηκε και σε άλλα τέσσερα σχολεία 
στις υπόλοιπες τέσσερις συμμετέχουσες χώρες. 

Το εν λόγω σχολείο εφαρμογής στην Ελλάδα έχει 180 μαθητές και 27 άτομα προσωπικό. Η ενημέρωση 
και η εκπαίδευση του προσωπικού έγινε το Σεπτέμβριο του 2017 ενώ η πιλοτική εφαρμογή της 
ψηφιακής εργαλειοθήκης στο εν λόγω σχολείο θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2018. Μέσα στο 
πλαίσιο της υλοποίησης και της αξιολόγησης της εργαλειοθήκης πραγματοποιήθηκαν ομάδες 
εστιασμένης συζήτησης με τους γονείς (βλ. Εικόνα 1), τους εκπαιδευτικούς (βλ. Εικόνα 2) και τους 
μαθητές του σχολείου. Επιπλέον, δύο μεγάλης εμβέλειας εκδηλώσεις με σκοπό τη εξοικείωση του 
προγράμματος iDecide αλλά και της διάχυσης των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του, έγιναν τον Ιούνιο 
στην Κόρινθο και την Ελευσίνα (βλ. Εικόνα 3). Συντονιστής ήταν ο Καθηγητής κ. Κώστας Δημόπουλος 
ενώ την εμπειρία της μοιράστηκε με το κοινό (εκπαιδευτικοί, στελέχη εκπαίδευσης, διευθυντές 
σχολείων και πανεπιστημιακοί) και η κ. Αθηνά Γιαννόγκονα, Διευθύντρια του σχολείου υλοποίησης. 

Εικόνα 3

Εικόνα 1 Εικόνα 2



Από την Eπίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Έλενα Παπαλεξίου στο Μουσείο 
της Ακρόπολης, στο πλαίσιο της Πρώτης Ελληνο-Ιταλικής Πλατφόρμας Καλλιτεχνικών Διευθυντών 
Φεστιβάλ και Θεάτρου.


Η επίσημη έναρξη της πρώτης Ελληνοϊταλικής Πλατφόρμας καλλιτεχνικών διευθυντών φεστιβάλ και 
θεάτρου πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, το Σάββατο 26 Μαΐου 2018, από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών 
του Υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλίας. Στο παραπάνω πλαίσιο, η Έλενα Παπαλεξίου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως προσκεκλημένη 
της Υπουργού Πολιτισμού, κ. Λυδίας Κονιόρδου και του ειδικού συμβούλου επί πολιτιστικών θεμάτων κ. 
Olivier Descotes, συμμετείχε με την παρουσίαση «Μια ελληνοϊταλική συνεργασία στα πεδία της 
επιστήμης και της τέχνης του θεάτρου. Tο Αρχείο του Romeo Castellucci και της Socìetas Raffaello 
Sanzio».  
Το Ερευνητικό Έργο «Το Αρχείο του Romeo Castellucci και της Socìetas Raffaello Sanzio» υλοποιείται 
από το 2012 έως σήμερα, με τη συμβολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, υπό τον συντονισμό της Έλενας Παπαλεξίου, που είναι και 
ακαδημαϊκή υπεύθυνη του αρχείου. Η κυρία Παπαλεξίου παρουσίασε την επταετή πλέον εργασία της 
ομάδας της και τα απορρέοντα ερευνητικά αποτελέσματα πάνω στο έργο και το αρχείο του 
κορυφαίου και πολυβραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Romeo Castellucci και του διεθνώς 
αναγνωρισμένου καλλιτεχνικού οργανισμού Socìetas Raffaello Sanzio.  
Καρπός της εργασίας αυτής ήταν η ανακήρυξη του αρχείου της Socìetas Raffaello Sanzio ως 
πολιτιστικής συλλογής «μείζονος ιστορικού ενδιαφέροντος» από Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας 
[Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archivista dell’Emilia-Romagna, 
Prot.n. 2152-24.08.2015]. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει ενεργά στο Έργο από το 2014, 
ως ερευνητικός εταίρος, ενώ συνεχίζει να συμβάλλει έως σήμερα με την ερευνητική συνεισφορά 
ομάδας φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. 

Παρουσίαση των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
του Έργου: «Το Αρχείο του Romeo Castellucci  
και της Socìetas Raffaello Sanzio»
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Περισσότερα για το Ερευνητικό Έργο «Το Αρχείο της Socìetas Raffaello Sanzio» 

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Η Υπουργός Πολιτισμού 
Λυδία Κονιόρδου 

προλογίζει τις εργασίες 
της συνάντησης.

http://www.arch-srs.com/the-project
http://www.arch-srs.com/the-project


Η Πρακτική Άσκηση λειτουργεί ως συγχρηματοδοτούμενο 
έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από 
Εθνικούς Πόρους και λειτούργησε στο Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου από το 2007. 

Στην παρούσα φάση Ιδρυματικός Υπεύθυνος είναι ο 
Καθηγητής κ. Γεώργιος Κυπραίος, ο οποίος ανέλαβε την 
ευθύνη του έργου από τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Κατσή, 
με υπεύθυνη  Διοικητικής και Οικονομικής παρακολούθη-
σης την κ. Αγγελική Αγγελοπούλου και με υπεύθυνο 
Τεχνική Υποστήριξης τον κ. Βασίλειο Πoυλόπουλο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρακτικής άσκησης στη 
διαχειριστική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ήταν περίπου 1,5 
εκατομμύρια ευρώ και αφορούσε κυρίως σε αμοιβές και 
ασφαλιστικές καλύψεις των φοιτητών. Σε αυτήν την 
περίοδο, η οποία έληξε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2015, 
εκπαιδεύτηκαν μέσω του έργου της Πρακτικής Άσκησης 
1673 φοιτητές από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το έργο χρηματοδο-
τείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-20, ο τρέχων 
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 745.538,71 και στοχεύει 
στην πρακτική άσκηση 606 φοιτητών. 
Στην πρακτική άσκηση συμμετέχουν όλα τα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
Παρά το γεγονός ότι στη τρέχουσα προγραμματική 
περίοδο, ο προϋπολογισμός της πρακτικής άσκησης 
εμφανίζεται ιδιαίτερα μειωμένος, σταθερός στόχος όλης 
της ομάδας του έργου της ΠΑ ήταν και είναι  η συμμετοχή 
όλων των Τμημάτων του Πανεπιστήμιου στην πρακτική 
άσκηση συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων, που δεν 
είχαν θεσμοθετήσει την πρακτική άσκηση ως υποχρεωτικό 
μάθημα.  
Δεν υπάρχει καμία οικονομική υποχρέωση εκ μέρους του 
φορέα προς το φοιτητή ή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 
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του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Στόχοι

Εξοικείωση του φοιτητή με  
την αγορά εργασίας  > 

> 

> 

> 

> 

> 

Απόκτηση εργασιακής 
προϋπηρεσίας 

Σύνδεση των σπουδών με την 
επαγγελματική απασχόληση 

Καλλιέργεια 
διεπιστημονικότητας 

Ανάδειξη των δεξιοτήτων  
των ασκούμενων 

Επαγγελματική δικτύωση,  
σύνδεση σπουδών με αγορά  
εργασίας 



Οργάνωση Πρακτικής Άσκησης
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Τμήμα Πληρ/κής & Τηλ/νιών

Νικόλαος Πλατής  
Eπίκουρος Kαθηγητής 
nplatis@uop.gr 

Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.

Αθανάσιος Χρήστου 
Aναπληρωτής Kαθηγητής 
thachristou@yahoo.gr

Τμήμα Φιλολογίας

Μαρία Ξέστερνου  
Eπίκουρη Kαθηγήτρια 
mxest@uop.gr
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπ/κής 
Πολιτικής

Μαρία Γείτονα   
Kαθηγήτρια 
geitona@uop.gr
Π.Ε.Δ.Ι.Σ.

Μάνος Παπάζογλου 
Aναπληρωτής Kαθηγητής 
epapaz@yahoo.gr

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Αθηνά Λαζακίδου 
Επίκουρη Καθηγήτρια 
lazakid@uop.gr

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Ιωάννα Καραμάνου  
Eπίκουρη Kαθηγήτρια 
karam@uop.gr

Τ.Ο.Δ.Α.

Παναγιώτης Αλεξόπουλος 
Aναπληρωτής Kαθηγητής 
alexop@uop.gr

Τμήμα Νοσηλευτικής 

Παναγιώτης Ανδριόπουλος 
Επίκουρος Καθηγητής 
pandriop@uop.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνος 


Γεώργιος Κυπραίος (kipreos@uop.gr),

Καθηγητής Τ.Ο.Δ.Α. 


Υπεύθυνος για την γενική επίβλεψη και συντονισμό της 
λειτουργίας συνολικά του έργου της Πρακτικής 
Άσκησης.  

Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη

Αγγελική Αγγελοπούλου (aaggelop@uop.gr)

Υπεύθυνη για την διοικητική και οικονομική υποστήριξη 
της λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης και 
παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, 
υποβολή δελτίων και αναφορών στη διαχειριστική αρχή, 
έλεγχο συμβάσεων και συνεργασία  με τον Επιστημονικά 
Υπεύθυνο του έργου στην υποβολή στοιχείων.  

Τεχνική Υποστήριξη: 

Δρ Βασίλειος Πουλόπουλος (vacilos@uop.gr), 

Υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό 
του πληροφοριακού συστήματος της Πρακτικής 
Άσκησης σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της 
Διαχειριστικής Αρχής, την τεχνική υποστήριξη του 
συστήματος, τη μαζική ανάρτηση στοιχείων στο σύστημα 
της Διαχειριστικής Αρχής καθώς και την επικοινωνία με 
Τμηματικούς Υπεύθυνους, Φορείς και Φοιτητές πάνω σε 
θέματα λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος. 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Τμημάτων 

Υπεύθυνοι, μεταξύ άλλων, για την ενημέρωση και 
παροχή συμβουλών και πληροφοριών στους φοιτητές για 
το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης και τις 
διαδικασίες της εκπόνησης της πρακτικής άσκησης, τη 
δέσμευση των θέσεων πρακτικής άσκησης, την 
εποπτεία της πρακτικής άσκησης και την ενημέρωση 
όλων των εμπλεκομένων στο έργο για την πρόοδο. Ο 
διπλανός πίνακας περιλαμβάνει τους επιστημονικά 
υπεύθυνους ανά Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 
2017-2018. 

mailto:kipreos@uop.gr
mailto:aaggelop@uop.gr
mailto:vacilos@uop.gr
mailto:nplatis@uop.gr
mailto:thachristou@yahoo.gr
mailto:mxest@uop.gr
mailto:geitona@uop.gr
mailto:epapaz@yahoo.gr
mailto:lazakid@uop.gr
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Το Πληροφοριακό Σύστημα Πρακτικής Άσκησης
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Μέσα στην πλατφόρμα της ΠΑ βρίσκονται εντός: 
• Πληροφορίες για τη διαδικασία ΠΑ για τους Φορείς και τους 
Φοιτητές. 

• Δυνατότητα ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
• Πληροφορίες για θέσεις εργασίας και άλλα θέματα επαγγελματικής 
ενημέρωσης.  

• Ανακοινώσεις για τους Φοιτητές και τους Επιστημονικά Υπεύθυνους. 
• Η εκτύπωση εντολών πληρωμής και συμβάσεων φοιτητών εκδίδονται 
πλέον μέσα από τη πλατφόρμα. 

Οδηγός Πρακτικής 
Άσκησης


Η Πρακτική Άσκηση στα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
Όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου έχουν θεσμοθετήσει στο πρόγραμμα σπουδών τους την Πρακτική 
Άσκηση (ΠΑ) ως μάθημα, κάποια με προαιρετικό, κάποια με υποχρεωτικό για τη λήψη του πτυχίου 
χαρακτήρα, έχουν ορίσει κριτήρια επιλογής των φοιτητών για πρακτική άσκηση και έχουν δημιουργήσει 
Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης και Επιτροπές Ενστάσεων, οι οποίες μεριμνούν για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων. 

https://praktiki.uop.gr

Η Ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης συνδέεται με τη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στο Facebook. 
Επιπλέον εφαρμόζεται και η διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΠΑ με το κεντρικό 
σύστημα ΑΤΛΑΣ, το οποίο διαχειρίζεται τις θέσεις όλων των ΑΕΙ.  
Η διαδικασία δημοσίευσης θέσης και επιλογής φοιτητών γίνεται πλέον μέσω της πλατφόρμας για την 
αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών μέχρι και το στάδιο της εκτύπωσης 
της σύμβασης.  

https://praktiki.uop.gr
https://praktiki.uop.gr/content/106
https://praktiki.uop.gr/content/106
https://praktiki.uop.gr
https://praktiki.uop.gr/content/106
https://praktiki.uop.gr/content/106


Το ADmiRe είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στην ανάπτυξη 
ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Μεταναστών 
για εκπαιδευτές ενηλίκων, λειτουργούς υποστήριξης μεταναστών και μέλη 
των κοινοτήτων μεταναστών, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση και τη 
συμμετοχή όλων των μεταναστών στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες. 
Συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με Επιστημονικό 
Υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Κατσή, ενώ συμμετέχουν πέντε άλλοι εταίροι από 
Κύπρο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία. Η περίοδος εφαρμογής είναι 
από τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019.

Βασικός σκοπός του είναι ο σχεδιασμός, η εξέταση και η εφαρμογή ενός νέου 
εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Μεταναστών και ενός Πακέτου Ψηφιακών Εργαλείων για τα άτομα που 
εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη στήριξη μεταναστών, με στόχο 
την αντιμετώπιση των ελλείψεων που επηρεάζουν τους νέους μετανάστες: 
ελλιπείς γνώσεις για το πολιτικό σύστημα της χώρας εισδοχής, έλλειψη 
δικτύωσης ανάμεσα στις κοινότητες μεταναστών και τις τοπικές κοινωνίες, 
πολιτικής κοινωνικοποίησης και κινήτρων συμμετοχής σε εκλογές. 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Μεταναστών θα 
διασφαλίσει ότι οι επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται σε 
αυτόν τον τομέα θα διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες να προωθήσουν 
την ενδυνάμωση, τη συμμετοχή και την ενεργό εμπλοκή στην κοινωνία των 
πολιτών όλων των κοινοτήτων μεταναστών, υποστηρίζοντας και 
ενδυναμώνοντας την κοινωνική ενσωμάτωση που αποτελεί κεντρικό πυρήνα 
της ατζέντας της ΕΕ. 
Το ADmiRe θα αναπτύξει τα ακόλουθα: 
• Ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Μεταναστών για 

εκπαιδευτές ενηλίκων, λειτουργούς στήριξης μεταναστών και μέλη των 
κοινοτήτων μεταναστών. 

• Ένα Πακέτο Ψηφιακών Εργαλείων με υλικό για την κοινωνική ενσωμάτωση 
των μεταναστών. 

• Ένα Εισαγωγικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για εκπαιδευτές ενηλίκων. 
• Ένα Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο για τα πολιτικά συστήματα σε Κύπρο, 

Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία. 
• Μια επιστημονική έρευνα με εισηγήσεις στη βάση των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος.
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Εκπαίδευση Ενηλίκων για Κοινωνική 
Ενσωμάτωση Μεταναστών 
 

Επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του 
ΑDmiRE 

To ADmiRE  
στο facebook

https://www.admireproject.com/el/
https://www.facebook.com/Admire-1444140652378723/
https://www.admireproject.com/el/
https://www.facebook.com/Admire-1444140652378723/
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ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ονομασία Διευθυντής Ιδρυτικό Φ.Ε.Κ.

Εργαστήριο Ασύρματων και Κινητών 
Επικοινωνιών

Καθηγητής  
Γεώργιος Τσούλος 3988/15.11.17

Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας Καθηγητής  
Γεώργιος Όθωνας Γλεντής 3672/19.10.17

Εργαστήριο Επικοινωνίας Ανθρώπου - Μηχανής 
και Εικονικής Πραγματικότητας

Καθηγητής  
Γεώργιος Λέπουρας 3672/19.10.17

Εργαστήριο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων 
και Συστημάτων Οπτικών Ινών

Καθηγητής  
Αλέξανδρος Σταυδάς 3990/15.11.17

Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών και 
Δικτυακών Εφαρμογών

Καθηγητής  
Αντώνιος Μπουκουβάλας 3990/15.11.17

Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Αν. Καθηγητής  
Σπυρίδων Μπλιώνας 1781/5.9.07

Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας Επίκ. Καθηγητής 
Εμμανουήλ Γουάλλες 1186/4.4.17

Εργαστήριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης Καθηγητής  
Δημήτριος Βλάχος 1945/07.6.17

Εργαστήριο Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων Καθηγητής  
Κωνσταντίνος Βασιλάκης 1727/19.5.17

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ονομασία Διευθυντής Ιδρυτικό Φ.Ε.Κ.

Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και 
Οικονομικών Υγείας

Επίκ. Καθηγήτρια  
Αθηνά Λαζακίδου 1201/τ.Β’/26.04.16

Εργαστήριο Αειφόρου Ανάπτυξης και 
Επιχειρηματικότητας

Καθηγητής  
Παναγιώτης Λιαργκόβας 1271/τ.Β’/04.05.16

Εργαστήριο Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής

Επίκ. Καθηγητής  
Θωμάς Αλεξόπουλος 3241/τ.Β’/10.10.16

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

http://www.uop.gr/~wmclab/
http://hci-vr.dit.uop.gr/
http://cna.uop.gr/
http://gav.uop.gr/
http://mmcsl.uop.gr/
http://sdbs.dit.uop.gr/
http://digithea.uop.gr/
http://sde.uop.gr/
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ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ονομασία Διευθυντής Ιδρυτικό Φ.Ε.Κ.

Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής 
Τέχνης

Καθηγητής  
Ανδρέας Μαρκαντωνάτος 297/τ.Β’/12.2.16

Εργαστήριο Διαχρονικής Μελέτης Ελληνικής 
Γλώσσας και Γραμματείας «Νίκος Καρούζος»

Καθηγητής 
Γιώργος Ανδρειωμένος 297/τ.Β’/12.2.16

Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας και 
Θεωρίας της Λογοτεχνίας

Αν. Καθηγήτρια  
Ελένη Κουτριάνου 4189/τ.Β’/30.11.17

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ονομασία Διευθυντής Ιδρυτικό Φ.Ε.Κ.

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών και 
Ποιότητας ζωής

Καθηγητής  
Αθανάσιος Κριεμάδης 1911/τ.Β’/8.9.15

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ονομασία Διευθυντής Ιδρυτικό Φ.Ε.Κ.

Εργαστήριο Νοσηλευτικών Εφαρμογών Αν. Καθηγήτρια  
Σοφία Ζυγά 1911/τ.Β΄/8.11.15

Εργαστήριο Φυσιολογίας – Φαρμακολογίας Επικ. Καθηγητής  
Γεώργιος Πανουτσόπουλος 1980/τ.Β΄/14.11.15

Εργαστήριο Βιολογίας – Βιοχημείας Επικ. Καθηγήτρια  
Ανδρέα Παόλα Ρόχας Χιλ 297/τ.Β΄/12.2.16

Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Πρόληψης 
Νοσημάτων και Αιμοσφαιρινοπαθειών

Καθηγήτρια 
Μαρία Τσιρώνη 297/τ.Β΄/12.2.16

Εργαστήριο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Υγείας Αν. Καθηγητής  
Παναγιώτης Πρεζεράκος 3526/τ.Β΄/1.11.16

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ονομασία Διευθυντής Ιδρυτικό Φ.Ε.Κ.

Εργαστήριο Μελετών Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δεν έχει οριστεί 1814/τ.Β’/1.9.09

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ονομασία Διευθυντής Ιδρυτικό Φ.Ε.Κ.

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Οικονομίας και 
Διακυβέρνησης (ΚΕΔΕΠΟΠ)

Καθηγητής  
Παντελής Σκλιας 1812/τ.Β’/21.8.15

Κέντρο Ανάλυσης Πολιτικής (ΚΑΠ) Καθηγητής 
Αστέριος Χουλιάρας 1812/τ.Β’/21.8.15

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Ονομασία Διευθυντής Ιδρυτικό Φ.Ε.Κ.

Εργαστήριο Αρχαιομετρίας Καθηγητής  
Νικόλαος Ζαχαριάς 1781/τ.Β’/5.9.07

Εργαστήριο Ενάλιας Αρχαιολογίας Αν. Καθηγήτρια  
Ευγενία Γιαννούλη 1781/τ.Β’/5.9.07

Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης 
Ιστορίας

Αν. Καθηγητής 
Αθανάσιος Χρήστου 268/τ.Β’/3.2.17

Προκηρύξεις Χρηματοδότησης
Ενημερωθείτε σχετικά με τις τρέχουσες 
Ευρωπαϊκές, Εθνικές και Συγχρηματοδο-
τούμενες προκηρύξεις

Στεχέλωση Μ.Ο.Δ.Υ.

Ενημερωθείτε για τη στελέχω-
ση της Μονάδας Οικονομικής 
και Διοικητικής Υποστήριξης 
του Ε.Λ.Κ.Ε.

Διαδικασία Υποβολής Πρότασης
Ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία 
υποβολής ερευνητικών προτάσεων  σύμφωνα 
με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ενημερωθείτε για τα αρμόδια 
στελέχη της Μ.Ο.Δ.Υ. ανά 
ερευνητικό έργο

Στεχέλωση Μ.Ο.Δ.Υ.  
ανά έργο

https://elke.uop.gr/?page_id=1336
https://elke.uop.gr/?page_id=1336
https://elke.uop.gr/?page_id=448
https://elke.uop.gr/?page_id=448
https://elke.uop.gr/?page_id=1405
https://elke.uop.gr/?page_id=1405
https://elke.uop.gr/?page_id=1898
https://elke.uop.gr/?page_id=1898
https://elke.uop.gr/?page_id=1336
https://elke.uop.gr/?page_id=1336
https://elke.uop.gr/?page_id=448
https://elke.uop.gr/?page_id=448
https://elke.uop.gr/?page_id=1898
https://elke.uop.gr/?page_id=1898
https://elke.uop.gr/?page_id=1405
https://elke.uop.gr/?page_id=1405
http://kalamata.uop.gr/~archaeolab/index.html


Νέα Ερευνητικά Έργα
Τίτλος Επιστημονικά 

Υπεύθυνος
Φορέας 
Χρηματοδότησης

Τμήμα ΠαΠελ

Φαρμακευτική πολιτική από 
μακροοικονομική και 
μικροοικονομική σκοπιά

Αν. Καθηγητής 
Κυριάκος Σουλιώτης MSD ΑΦΒΕΕ

Τμήμα Κοινωνικής 
& Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Διαχείριση μισθωμάτων ΕΑΠ Επίκ. Καθηγητής 
Νικόλαος Τσέλικας Αυτοχρ/μενο

Τμήμα 
Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών

SAT4U - Strong Analytical Tools for 
Youth

Επίκ. Καθηγητής 
Νικόλαος 
Φωτόπουλος

EEA & NORWAY 
GRANTS

Τμήμα Κοινωνικής 
& Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

TRIPMENTOR - Διαδραστικός 
Τουριστικός Οδηγός

Καθηγητής 
Κωνσταντίνος 
Βασιλάκης

ΕΣΠΑ
Τμήμα 
Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών

Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας Καθηγητής 
Νικόλαος Ζαχαριάς ΕΣΠΑ Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.

CultTech - Θερινό Σχολείο Καθηγητής 
Νικόλαος Ζαχαριάς Αυτοχρ/μενο Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.

Θερινό Σχολείο 2018: Διαδρομές 
στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Αν. Καθηγητής 
Αθανάσιος Χρήστου Αυτοχρ/μενο Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 
σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 
Διδακτορικού 2018-19

Καθηγητής 
Νικόλαος Ζαχαριάς ΕΣΠΑ Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.

e-Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της 
Κορινθιακής Λαογραφίας

Αν. Καθηγήτρια  
Τσακίρη Δέσποινα ΕΣΠΑ

Τμήμα Κοινωνικής 
& Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

ΕΣΘΙΣΗΣ- Έξυπνο Σύστημα 
αισΘητήρων ανΙχνευσηΣ διαρροΗς 
σε αγωγούς μεταφοράΣ προϊόντων 
πετρελαίου σε περιβάλλον θορύβου

Καθηγητής 
Γεώργιος Όθωνας 
Γλεντής

ΕΣΠΑ
Τμήμα 
Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών

Πρακτικές Ιδιωτικοποίησης στη 
Σχολική Εκπαίδευση: Διερευνητικές 
Μελέτες στην Αυστραλία, την 
Ελλάδα και το Χονγκ Κονγκ

Καθηγήτρια  
Άννα Τσατσαρώνη

Committee on 
Research & 
Development, The 
Education University 
of Hong Kong 

Τμήμα Κοινωνικής 
& Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αποθεματικό Υποστήριξης 
Ερευνητικών Δραστηριοτήτων 
Εργαστηρίου Ανθρώπου-Μηχανής 
και Εικονικής Πραγματικότητας

Καθηγητής  
Γεώργιος Λέπουρας Αυτοχρ/μενο

Τμήμα 
Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών

Περί καινοτομίας πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα και τη Γερμανία

Επικ. Καθηγητής 
Ιωάννης 
Γιωτόπουλος

ΓΓΕΤ
Τμήμα 
Οικονομικών 
Επιστημών

12 Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
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https://elke.uop.gr

> Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου   
2ο Κτίριο Ο.Α.Ε.Δ. 
Τρίπολη, 22131

Συλλυπητήρια Επιστολή
Η Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για την 
απώλεια του Καθηγητή Εγκληματολογίας Βασίλη Καρύδη, που υπηρέτησε από το 2004 
στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο 
Βασίλης Καρύδης σπούδασε νομικά στην Αθήνα, εγκληματολογικές επιστήμες στο 
Λονδίνο (University College London) και ήταν διδάκτωρ του τμήματος Νομικής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 2010 ανέλαβε ως Βοηθός Συνήγορος του 
Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). 

Ο Βασίλης Kαρύδης ήταν ακλόνητος και συνάμα ευαίσθητος με βαθιά πίστη στις αξίες 
και τα ιδανικά της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία 
υπερασπιζόταν ακούραστα και αταλάντευτα, όπου βρισκόταν και απ' όπου τα 
υπηρετούσε. 

Υπήρξε ένας ακαταπόνητος δάσκαλος με νέες ιδέες, ένας δυναμικός συνήγορος των 
φοιτητών και των δικαιωμάτων τους. Πάντα κοντά τους, τους συμπαρέσυρε σε 
επιστημονικές δράσεις και συμμετοχές τόσο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο όσο και στην τοπική 
και ευρύτερη κοινωνία. 

Η απουσία του είναι μεγάλη απώλεια για μας τους συναδέλφους του, τους φοιτητές και 
συνολικά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 
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