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Σημαντικές 
Ημερομηνίες 

 

INFO DAYS 
13 Ιανουαρίου 2020  

CIVIL PROTECTION WORK 
PROGRAMME 2020–

Βρυξέλλες, Πληροφορίες 

… 
30 Ιανουαρίου 2020 

"Infoday" on Erasmus+ Sport 
Βρυξέλλες,  Πληροφορίες 

               
        26 Φεβρουαρίου 2020 

Ημερίδα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  
 «Στόχοι και Επιχειρησιακός     

Σχεδιασμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.»  
           Πανεπιστήμιο Πατρών 
                            14:00- 17:00 

 

Webminars 
ERASMUS+ 

SECTOR SKILLS ALLIANCES 
2020 INFO DAY 

 
. 
 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των έργων που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση ανά Σχολή 

του Πανεπιστήμιου Πατρών στο πλαίσιο της πρόσκλησης "1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την 
ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών & την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας". 
Σημειώνεται ότι αναμένονται ακόμα αποτελέσματα για την Κατηγορία ΙΙΙ που αφορά την προμήθεια 
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και την Κατηγορία Η. Περιβάλλον και Ενέργεια. 
 
Συνεπώς, έως τώρα εγκρίνονται προς χρηματοδότηση 17 έργα από 5 Σχόλες του Πανεπιστήμιου Πατρών ως 
εξής: 

 

Πολυτεχνική Σχολή  7 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 2 

Σχολή Επιστημών Υγείας 3 

Σχολή Θετικών Επιστημών 4 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 
 

Στο παρόν τεύχος, οι αναγνώστες μπορούν να ενημερωθούν και να αναζητήσουν πληροφορίες για τρέχοντα 
θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ερευνητική Κοινότητα και αφορούν στα κάτωθι:  

 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ-Αποτελέσματα  
 2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών- 

Πίνακες Κατάταξης   
 Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΙΔΕΚ  
 Β’ Κύκλος ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων 
 Διεθνής διάκριση δημοσιευμένης εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος  «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015» 
 Ημερίδες 
 Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ 
 Νέα Έργα ΠΠ 

http://www.research.upatras.gr/
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/agenda_info_day_13-01-2020.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/agenda_info_day_13-01-2020.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-excellence-forum-ict-proposers-day-2019
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-excellence-forum-ict-proposers-day-2019
https://webcast.ec.europa.eu/sector-skills-alliances-2020-info-day
https://webcast.ec.europa.eu/sector-skills-alliances-2020-info-day
https://webcast.ec.europa.eu/sector-skills-alliances-2020-info-day
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Ανακοινώθηκαν οι δυνητικοί δικαιούχοι των διακοσίων έξι (206) ερευνητικών έργων του B' κύκλου ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
Παρέμβασης ΙΙ. Η σχετική απόφαση ΔΕΝ αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των ερευνητικών έργων στη Δράση και 
συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την αναλυτική αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησής τους. 

Έως σήμερα γνωρίζουμε ότι στον προσωρινό κατάλογο έχουν ενταχθεί 22 προτάσεις του  Ιδρύματός μας. 

2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών- Πίνακες Κατάταξης 

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης των προτάσεων της 1ης φάσης αξιολόγησης των  παρακάτω 
Επιστημονικών Περιοχών:  

 
ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)  
Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)  
Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9) 
   
Οι εν λόγω πίνακες κατάταξης είναι διαθέσιμοι εδώ. 
  
Σύμφωνα με την Προκήρυξη, στην επόμενη φάση (2η φάση) προκρίνονται μόνο οι προτάσεις που 
βαθμολογήθηκαν με Α. 

 

Β’ Κύκλος ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ: Προσωρινός κατάλογος 
Δυνητικών Δικαιούχων 

Δημοσιεύτηκε η 2η τροποποίηση της 3ης Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο 
«Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης» με κυριότερες αλλαγές τις κάτωθι: 

 Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 13η Ιανουαρίου 2020, 17:00 (ώρα Ελλάδας). 
 Περιορισμοί: 

Κάθε Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η δύναται να υποβάλει μία (1) μόνο Πρόταση σε μία από τις τρεις Θεματικές.  
Ομοίως, κάθε Συντονιστής/τρια Έργου (ΣΕ) δύναται να συμμετέχει με αυτή την ιδιότητα σε μία (1) μόνο Πρόταση σε μία από 
τις τρεις Θεματικές. 
Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και οι Συντονιστές Έργου ΔΕΝ δύνανται να συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου άλλης πρότασης στο 
πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης. 

Στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ επίσης δημοσιεύτηκε ο Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων- Απαντήσεων. Το κείμενο της 2ης Τροποποίησης με 
σημειωμένες όλες τις αλλαγές για τη διευκόλυνσή σας καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για την συγκεκριμένη 
πρόσκληση (πρότυπα συμπλήρωσης επιστολών κ.λπ.) είναι διαθέσιμα στη νέα ιστοσελίδα του Τμήματος Έρευνας, Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας.  

Ανοικτή Πρόσκλησης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  
«Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης» 

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(zoom5j2fopncc445rzxycr45))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
http://www.elidek.gr/downloads/3819
http://www.elidek.gr/2019/11/27/3i-prokiryxi-tis-drasis-epistimi-kai-koinonia-me-titlo-komvoi-ereynas-kainotomias-kai-diachysis-2i-tropopoiisi/
http://www.elidek.gr/2019/11/27/3i-prokiryxi-tis-drasis-epistimi-kai-koinonia-me-titlo-komvoi-ereynas-kainotomias-kai-diachysis-2i-tropopoiisi/
http://www.elidek.gr/downloads/3641
https://researchsupport.upatras.gr/calls-open/#one
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Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο Επ. Καθηγητής Ιωάννης Δημακόπουλος, ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής 
Γεώργιος Μακρυγιώργος, και ο Καθ. Ι. Τσαμόπουλος του Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με τον Καθηγητή κ. Γεώρ. 

Γεωργίου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβαν το Διεθνές Βραβείο "2018 Walters Prize" που απονέμεται από 
το περιοδικό Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics και τον Εκδοτικό Οίκο Elsevier.  

Η απονομή του βραβείου έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο της πόλης του Raleigh των ΗΠΑ την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 στην διάρκεια 
του Ετήσιου Συνεδρίου της Αμερικανικής Ρεολογικής Εταιρείας: 91st SOR meeting, σε ένα ακροατήριο περίπου 1.000 Επιστημόνων 
κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και τις χώρες του Καναδά, της Βραζιλίας, της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και της Κίνας. 

Το βραβείο Walters δίνεται από διεθνή επιτροπή του χώρου της Ρεολογίας σε ετήσια βάση ως επιβράβευση για την καλύτερη 
θεωρητική εργασία που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη χρονιά στο περιοδικό Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. 

Συγκεκριμένα,  το "2016 Walters Prize" είχαν λάβει 
ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 
το "2017 Walters Prize" ερευνητές από το Πολυτεχνείο 
του Eindhoven της Ολλανδίας, ενώ το "2018 Walters 
Prize" έλαβαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της 
Πάτρας με την εργασία "The PAL (Penalized Augmented 
Lagrangian) method for computing viscoplastic flows: A 
new fast converging scheme"  σε συναγωνισμός 
εργασιών από ερευνητικές ομάδες από το MIT (USA), 
University of Wisconsin–Madison(USA), UCL (UK), ΕΤΗz 
(Switzerland)  και άλλων Πανεπιστημίων της υφηλίου. 

Δείτε εδώ το σχετικό άρθρο.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Βασικής Έρευνας 
"Κ. Καραθεοδωρή 2015" του Πανεπιστημίου Πατρών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γιάννη Δημακόπουλο, Επ. Καθ. του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών  για το έργο του με τίτλο «Microrheological Blood Modeling», γεγονός που καταδεικνύει τον ζωτικής σημασίας 
ρόλο του Προγράμματος "Κ. Καραθεοδωρή" για την ενίσχυση νέων επιστημόνων, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού. 
Σημαντική σημείωση είναι ότι ο κ. Μακρυγιώργος που συμμετείχε ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο έργο είναι σήμερα υποψήφιος 
Διδάκτορας του University of California, Berkeley, USA. 

 

  

  Διεθνής Διάκριση Δημοσιευμένης  
Εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος   

«Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015» 

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-non-newtonian-fluid-mechanics/awards/2018-walters-prize-winners
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Το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών διοργάνωσε ημερίδα με 
θέμα την «Κυκλική Οικονομία & Επιχειρηματική Καινοτομία στη Δυτική 
Ελλάδα», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 στο 
Κτίριο Α’ Πρυτανείας, 1ος όροφος, Αίθουσα «Οδυσσέα Ελύτη».  

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την 
ευρύτερη κοινωνία, η ενημέρωση πολιτών και επιχειρηματιών για τις νέες 
δυνατότητες επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.  

Η συμμετοχή των φοιτητών ήταν για άλλη μία φορά πολύ μεγάλη, γεγονός που 
δείχνει το ενδιαφέρον των νέων για την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα. 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
 
 
 

«Χρηματοδοτήσεις για την έρευνα Horizon 2020 &  
η νέα πραγματικότητα στο Horizon Europe» 
 Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με το Δίκτυο “ΠΡΑΞΗ” 
στις 26 Νοεμβρίου 2019 διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα “Χρηματοδοτήσεις για την έρευνα 
Horizon 2020 & η νέα πραγματικότητα στο Horizon Europe” που έλαβε χώρα  στην Αίθ. 
Οδυσσέα Ελύτη του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Με το πέρας των ομιλιών ακολούθησαν Μatchmaking Sessions μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και 
τοπικών εταιριών, για την διερεύνηση της από κοινού συμμετοχής σε προγράμματα Η2020 και συγκεκριμένα στο πεδίο Blue Growth 
(Blue Economy & Green Sea Mobility). 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας για το Δίκτυο “ΠΡΑΞΗ” στην Πάτρα είναι η κ. Πάττυ Παναγοπούλου ppanagopoulou@praxinetwork.gr ενώ ο 
σχετικός ιστότοπος για περισσότερες πληροφορίες είναι ο εξής: http://praxinetwork.gr/el/ 

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας στον ιστότοπο του Τμήματος Έρευνας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.  

 

 

 

 

Κυκλική Οικονομία & Επιχειρηματική Καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα  

 

Start Ups on Air, powered by Patras IQ 

Το  Επιμελητήριο Αχαΐας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το NBG Business Seeds, το POS4Work, καθώς και 
άλλα μέλη του οικοσυστήματος καινοτομίας της περιοχής και τοπικοί συν-διοργανωτές της Έκθεσης 
Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ, διοργάνωσαν την 1η εκδήλωση του Start Ups on 
Air, powered by Patras IQ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 στο χώρο 
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, (Νόρμαν 16). Στην εκδήλωση έγιναν οι παρακάτω παρουσιάσεις: 

• Παρουσίαση του 10ου Διαγωνισμού Καινοτομίας NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας 

• Παρουσίαση της Plantbox, εκ των νικητών του περσινού διαγωνισμού NBG Business Seeds 

• Παρουσίαση της ΚΥΤΙΟΝ, νικήτριας του περσινού Match & Develop. 

Το 1o event πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και αρκετούς συμμετέχοντες.  

Σκοπός όλων των διοργανωτών είναι η προσπάθεια να συνεχιστεί με τη διοργάνωση παρόμοιων 
event στο μέλλον. 

http://praxinetwork.gr/el/
https://researchsupport.upatras.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf/
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ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΠ 
 
 
 

Στη νέα ιστοσελίδα του Τμήματος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της 
Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ ΠΠ, (https://researchsupport.upatras.gr/) θα βρείτε το ηλεκτρονικό 
Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων Χρηματοδότησης που εκδίδεται από το 
2015 σε μορφή pdf με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου και χρόνου πληροφόρησής 
σας. Πλέον, το newsletter Ανοικτές Προσκλήσεις παρουσιάζεται με την μορφή 
δυναμικών πινάκων διάχυσης πληροφοριών μέσω εξειδικευμένων και ειδικά 
παραμετροποιημένων φίλτρων. Συγκεκριμένα, στο menu Ανοικτές προσκλήσεις 
παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε πρόγραμμα (ΕΣΠΑ, H2020, INTERREG, ERC, 
ERASMUS+, LIFE, IMI, EASME κ.λπ.) να γίνει αναζήτηση με λέξεις κλειδιά και 
ημερομηνίες για την ανάκτηση των προσκλήσεων που φέρουν τα στοιχεία της 
αναζήτησης, καθώς και ταξινόμηση με φθίνουσα ή αύξουσα σειρά σύμφωνα με την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής, το ποσοστό χρηματοδότησης και την ονομασία 
της πρόσκλησης (αλφαβητικά). 

• Σε κάθε Πρόσκληση παρέχεται πληροφορία για τον τρόπο υποβολής, τον 
προϋπολογισμό, τους επιλέξιμους φορείς, το εταιρικό σχήμα, το ποσοστό 
χρηματοδότησης, το αντικείμενο και τα έγγραφα /πακέτο υποβολής των 
προσκλήσεων. 

• Η ένδειξη "NEW" εμφανίζεται στις προσκλήσεις  που έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα τις τελευταίες 7 ημέρες. 

• Το περιεχόμενο των Ανοικτών και Επερχόμενων Προσκλήσεων ανανεώνεται 
διαρκώς, καθώς η αναζήτηση, η αποδελτίωση και η επικαιροποίησή τους 
αποτελεί μία συνεχή διαδικασία. 

• Δίνεται η δυνατότητα κοινοποίησης προσκλήσεων στα κοινωνικά δίκτυα και 
η εκτύπωσή τους. 

Επιπροσθέτως, στην ενότητα των Ανοικτών Προσκλήσεων παρέχεται άμεση 
πρόσβαση: 

• στην απλοποιημένη φόρμα υποβολής ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, η 
οποία είναι απαραίτητο να σταλεί 20 τουλάχιστον ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης ενδιαφέροντός σας, έτσι ώστε να 
προχωρήσει άμεσα ο έλεγχός της για τυχόν όρους συμμετοχής και 
περιορισμούς για τους οποίους πρέπει να ληφθούν αποφάσεις  ή να 
κινηθούν άλλες διοικητικές διαδικασίες, με σκοπό να αποφευχθούν 
κίνδυνοι απόρριψης, καθώς και 

• στο ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ για τις προτάσεις που απαιτείται υπογραφή 
εγγράφων από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Πατρών ή/και 
αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών, το οποίο θα πρέπει να αποστέλλεται 
συμπληρωμένο μαζί με τα προς υπογραφή έντυπα, στην ηλ. διεύθυνση: 
researchsup@upatras.gr τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα 
της υποβολής. 

Τέλος, δίπλα στο εικονίδιο των Ανοικτών Προσκλήσεων βρίσκεται το εικονίδιο των 
Προσκλήσεων που ανοίγουν σύντομα (Future Calls) όπου παρουσιάζονται όλες οι 
επερχόμενες με τον τίτλο, τον κωδικό πρόσκλησης και την αναμενόμενη καταληκτική 
ημερομηνία, ομαδοποιημένες ανά Πρόγραμμα. Να σημειώσουμε ότι, και στις 
Ανοικτές και στις Επερχόμενες προσκλήσεις, υπάρχει ένδειξη του αριθμού των 
αναρτημένων ενεργών προσκλήσεων ανά πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της 
αναζήτησής σας. 

researchsupport.upatras.gr/  
Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων 

Ευελπιστούμε η νέα μορφή του Δελτίου Ανοικτών 
Προσκλήσεων μέσω της ιστοσελίδας, να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και να υπηρετεί τον 
σκοπό της εύκολης και άμεσης πρόσβασης στην 
πληροφορία. 

https://researchsupport.upatras.gr/
http://researchsupport.upatras.gr/open-calls-open/
https://researchsupport.upatras.gr/horizon-2020_2/
https://researchsupport.upatras.gr/horizon-2020_2/
https://researchsupport.upatras.gr/horizon-2020_2/
https://researchsupport.upatras.gr/horizon-2020_2/
https://researchsupport.upatras.gr/horizon-2020_2/
https://researchsupport.upatras.gr/horizon-2020_2/
https://researchsupport.upatras.gr/horizon-2020_2/
https://researchsupport.upatras.gr/horizon-2020_2/
mailto:researchsup@upatras.gr
https://researchsupport.upatras.gr/future-calls/
http://researchsupport.upatras.gr/
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Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ 

Η Επιτροπή Ερευνών στην αριθμ. 588/01.04.2019 Συνεδρίασή 
της και προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αυξημένος φόρτος 
εργασίας της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, αποφάσισε τη διεξαγωγή δύο (2) 
Συνεδριάσεων κάθε εβδομάδα και ειδικότερα, κάθε Δευτέρα και 
Πέμπτη. 

Οι συνεδριάσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Rescom, θα 
"κλείνουν", (δηλαδή δεν θα υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής 
εγγράφων προς έγκριση), την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από 

           

 

 
 

Οδηγίες σχετικά με τις διαχειριστικές ανάγκες 
των έργων (Αιτήματα Ανάληψης Υποχρέωσης, 

Ετήσιος Προϋπολογισμός 2019 & 2020) 

Ύστερα από σχετικές υποδείξεις από στελέχη του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, σε έλεγχο που διενεργείται στη 
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ οι συναλλασσόμενοι με τον ΕΛΚΕ Π.Π., οφείλουν 
να προσκομίζουν: 
• αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για 
είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην 
Κεντρικής Διοίκησης) - για εξόφληση αμοιβών ή τιμολογίων 
συνολικού ποσού άνω των 1.500,00 ευρώ - ακαθάριστο ποσό 
και 
• αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για 
είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην 
Κεντρικής Διοίκησης) για εξόφληση αμοιβών ή τιμολογίων 
συνολικού ποσού άνω των 3.000,00 ευρώ - ακαθάριστο 

 

Υποχρέωση φορολογικής/ασφαλιστικής 
ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από ΕΛΚΕ 

Παν. Πατρών 

Σύμφωνα με την από 11.11.2019 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς 
Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 639/11.11.2019), από την 
01.12.2019 έχει τεθεί σε εφαρμογή η λειτουργικότητα του 
πληροφοριακού συστήματος περί συγκεντρωτικής ανά κωδικό λογιστικής 
ανάληψης υποχρέωσης (ανάληψη υποχρέωσης ανά κατηγορία δαπάνης). 

Αυτό σημαίνει ότι, δεν θα απαιτείται πλέον η υποβολή αιτημάτων 
ανάληψης υποχρέωσης ανά δαπάνη, αλλά θα διεκπεραιώνεται αυτόματα 
από το σύστημα μία συγκεντρωτική ανάληψη ανά κωδικό λογιστικής του 
ετήσιου προϋπολογισμού που θα έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την 
Επιτροπή Ερευνών. Ως εκ τούτου παρακαλείστε να τροποποιήσετε, 
ανάλογα με τις πραγματοποιθείσες δαπάνες των έργων σας, τους 
Ετήσιους Προϋπολογισμούς για το έτος 2019 και να συντάξετε τους 
Ετήσιους Προϋπολογισμούς για το έτος 2020, το συντομότερο δυνατό 
ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις δαπάνες των έργων σας στις 
αρχές του 2020. 

Εννοείται ότι οι Ετήσιοι Προϋπολογισμοί του 2019 μπορούν να 
τροποποιηθούν αυξάνοντας ή μειώνοντας τις κατηγορίες δαπανών ή/και 
το σύνολό  τους, σύμφωνα με τις πραγματοποιηθήσες δαπάνες. Συνεπώς, 
στη περίπτωση όπου προκύπτουν υπόλοιπα στο τέλος του έτους, τα εν 
λόγω ποσά δύναται να διατεθούν στα επόμενη έτη με σχετικές 
τροποποιήσεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεδομένης της σπουδαιότητας του ετήσιου προϋπολογισμού 
των έργων, καθώς πλέον αποτελεί το όριο των δαπανών που δύναται να 
εκκαθαριστούν από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, παρακαλούμε θερμά για την 
παρακολούθηση των σχετικών υπολοίπων με συνέπεια και σε 
συνεργασία με τα στελέχη του ΕΛΚΕ, ώστε να μην υποβληθεί εντολή 
πληρωμής καθ’ υπέρβαση της σχετικής κατηγορίας του ετησίου, διότι δεν 
θα δύναται να αποπληρωθεί. 

Σημειώνεται ότι, τα αιτήματα που θα συνεχίσουμε να δεχόμαστε μέσω 
WebRescom, είναι τα κάτωθι: 

1. Αίτημα Έγκρισης Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης για προμήθειες 
εντός των σχετικών ορίων σύμφωνα με την παράγραφο "10 - Σύναψη 
Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών" του Οδηγού 
Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ Π.Π.  (η έκδοση του τιμολογίου θα πρέπει 
να έπεται της ημερομηνίας ανάρτησης της σχετικής αποφάσεως σε 
"Διαύγεια").  

2. Εντολή Μετακίνησης, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την αναχώρηση ώστε 
να μεσολαβεί Συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της 
Επιτροπής Ερευνών, στην οποία θα εγκρίνεται και θα εκδίδεται 
σχετική απόφαση (με ανάρτηση σε "Διαύγεια"). 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να ενεργοποιηθούν άμεσα νέες 
λειτουργικότητες του WebRescom, προς διευκόλυνση διεκπεραίωσης και 
λοιπών διαδικασιών όπως η υποβολή ονομαστικών καταστάσεων, η 
καταγραφή ανθρωποχρόνου και η παραγωγή εντολών μισθοδοσίας. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλείστε να 
επικοινωνείτε με τα αρμόδια στελέχη της ΜΟΔΥ. 

 

https://research.upatras.gr/sites/default/files/apospasma_odigos_hrimatodotisis_elke_574_10.12.2018.pdf
https://research.upatras.gr/sites/default/files/apospasma_odigos_hrimatodotisis_elke_574_10.12.2018.pdf
http://webrescom.upatras.gr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://research.upatras.gr/el/content/monades-elke
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4521/2018, η έναρξη κάθε έργου οφείλει να συνοδεύεται από την έγκριση της Ε.Η.Δ.Ε. Συνεπώς 
κατόπιν της σχετικής απόφασης υπ. αριθμ. 285/8531/26.03.2019 Πράξης της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, (κατ' εφαρμογή 
των διατάξεων 4521/2018, άρθρα 21 & 22), σε συνέχεια της αριθμ. 581/04.02.2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Παν. 
Πατρών και της αριθμ. 147/07.03.2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος συστάθηκε νέα Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας 
της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) 

Σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχει, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται 
από μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει εάν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων 
όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και με φροντίδα 
και σεβασμό για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η Επιτροπή ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών 
της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής. Επιπλέον η Ε.Η.Δ.Ε. στοχεύει και στην 
επιμόρφωση του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού καθώς και των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πάτρας σε θέματα ηθικής 
και δεοντολογίας της έρευνας. 

Κατά την έναρξη κάθε νέου έργου σας και προκειμένου να δρομολογηθεί η έγκριση αυτού από την Ε.Η.Δ.Ε., θα πρέπει  να ακολουθηθεί 
η παρακάτω διαδικασία:  

Τα αιτήματα προς την Επιτροπή υποβάλλονται από το Επιστημονικά Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση ehde@upatras.gr. Ο μέσος χρόνος γνωμοδότησης της επιτροπής, από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της 
αιτήσεως, είναι 2 (δύο) εβδομάδες. 

 Η υποβολή περιλαμβάνει τα εξής:  

α) τη συμπλήρωση του γενικού ερωτηματολογίου προγράμματος ερευνητικής δραστηριότητας ή διδακτικής πρακτικών ασκήσεων, 

β) τη συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου με συγκεκριμένη αναφορά στις σελίδες του Ερευνητικού πρωτοκόλλου, και 

γ) την κατάθεση του ερευνητικού πρωτοκόλλου (που θα περιλαμβάνει στοιχεία της πρότασης για το σκεπτικό και τα ηθικά διλήμματα 
που μπορεί να προκύπτουν). Οδηγίες για το περιεχόμενο του ερευνητικού πρωτοκόλλου παρέχονται στο παράρτημα Γ του ειδικού 
ερωτηματολογίου. 

Η Επιτροπή δύνανται να ζητήσει διευκρινήσεις είτε διορθώσεις του υποβαλλομένου πρωτοκόλλου. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης της πρότασης χορηγείται βεβαίωση από την Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Ακολουθεί το διάγραμμα ροής διαδικασίας έγκρισης ερευνητικών πρωτοκόλλων από την Ε.Η.Δ.Ε.: 

 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη ιστοσελίδα της Ε.Η.Δ.Ε. και στο https://www.upatras.gr/el/ethics 

 

 

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) 

mailto:ehde@upatras.gr
https://research.upatras.gr/sites/default/files/geniko_erotimatologio_programmatos_ereynitikis_drastiriotitas.docx
https://research.upatras.gr/sites/default/files/geniko_erotimatologio_didaktikis_praktikon_askiseon.docx
https://research.upatras.gr/sites/default/files/eidiko_erothmatologio.docx
https://research.upatras.gr/el/content/ithiki-stin-ereyna
https://www.upatras.gr/el/ethics
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2 Accreditation of prior experiential 
learning in Εuropean Universities 

ERASMUS+ ΚΑ2 

3 VRWAMA: Improve the Efficiency and 
the Attractiveness of Environmental 
Engineering and Waste Management 
Training with Game Based Virtual Reality 

ERASMUS+ ΚΑ2 
 

 

1 ‘Computer Science Learning 
Community”  

ERASMUS+ ΚΑ2 

4 PLAY: Play, Learn, fight back 
Anxiety 

ERASMUS+ ΚΑ2 
 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΠ 

5 G-Guidance Gamified Career 
Guidance: Promoting Meaningful and 
Participative Career Construction and 
Vocational Development through a 
Gamified Digital Platform 

ERASMUS+ ΚΑ2 
 

6 ECOBLUETOURISM: Start a 
business blue and ecological 
tourism 

ERASMUS+ ΚΑ2 
 

7 GAME: UsinG online gAMe to 
tackle early school leaving and 
reducing behavioural difficulties 
among pupils 

ERASMUS+ ΚΑ2 

8 BeeGen: Beekeepers generation 
bridging 

ERASMUS+ ΚΑ2 
 

9 Απομόνωση και καλλιέργεια τοπικών 
ειδών φυτοπλαγκτού από 
λιμνοθάλασσες με απώτερο σκοπό την 
μαζική παραγωγή αντιμικροβιακών 
ουσιών,λιπαρών οξέων,χρωστικών και 
αντιοξειδωτικών 
 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

10 METHCELL: Κυψελίδα καυσίμου με 
αναμορφωμένη μεθανόλη 
βασισμένη σε ενδιάμεσης 
θερμοκρασίας τηγμένο ηλεκτρολύτη 
ως πρωτονιακό αγωγό 
 
ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

11 UPENSKILLS: Αναβαθμίζοντας τις 
επιχειρηματικές δεξιότητες 

ERASMUS+ ΚΑ2 
 

12 Integrated management and 
exploitation of multi - dispersed 
agricultural residues - application 
to energy production 
 
ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

13 BENEFIT: Boosting Innovation in 
Education and Research of 
Precision Agriculture in Palestine 

ERASMUS+ ΚΑ2 
 

14 High Efficiency Heat Dissipation 
and Energy Conservation for Ultra-
High Power Electronic Devices 
Based on Flashing Spray 
 
ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

15 Συγκριτική μελέτη ακραίων 
κλιματικών δεικτών μεταξύ Κίνας 
και Ευρώπης/Ελλάδας, βασισμένη 
σε ομογενοποιημένες ημερήσιες 
παρατηρήσεις 
 
ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

16 NEw TOOLs for Learning in Adult 
(Never TOO LAte) 

ERASMUS+ ΚΑ2 
 

17 Mutational landscape of lung 
adenocarcinoma 
 

ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση 
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών 
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