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Ευτυχιςμζνο και Δθμιουργικό το 2017!
Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ του Δ.Π. Θράκθσ
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ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΔΡAΕΙ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ


Απνινγηζκφο Γξάζεσλ 2015 θαη Πεπξαγκέλα 2010-2015 ηνπ ΔΛΚΔ ΓΠΘ

Ο ΔΛΚΔ ΓΠΘ πξνρψξεζε, κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη κε ηελ επηθνπξία ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ
Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ), ζηελ έθδνζε ηνπ εληχπνπ κε ηίηιν «Απνινγηζκφο Γξάζεσλ 2015 & Πεπξαγκέλα 2010-15». Ζ
έθδνζε πεξηιακβάλεη ηέζζεξα κέξε. Σην πξψην κέξνο γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο δνκήο ηνπ ΔΛΚΔ. Σην
δεχηεξν κέξνο απνηππψλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ Τκεκάησλ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΔΛΚΔ γηα ην 2015. Τν ηξίην κέξνο εζηηάδεη
ζηα πεπξαγκέλα ηνπ ΔΛΚΔ γηα ηελ πεξίνδν 2010-2015, γηα ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΔΛΚΔ ζηε δηαρείξηζε έξγσλ. Τν ηέηαξην κέξνο απνηειείηαη απφ ην Παξάξηεκα, φπνπ
παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο κε ηα έξγα ηα νπνία δηαρεηξίζηεθε ν ΔΛΚΔ θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2015. Τα έξγα θαηεγνξηνπνηνχληαη
βάζεη ηεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο θαη δίλνληαη γηα απηά ηα βαζηθά ηνπο ζηνηρεία (ηίηινο, επηζηεκνληθά ππεχζπλνο, ηκήκα,
πξνυπνινγηζκφο, ρξεκαηνδνηηθή πεγή θαη δηάξθεηα). Δπηπιένλ, ζην Παξάηεκα πεξηιακβάλνληαη ν πίλαθαο κε ηνπο δηαηειέζαληεο
Πξνέδξνπο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ γηα ηα έηε 1981-2015, θαζψο θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ηνπ ΔΛΚΔ ΓΠΘ.
Πεξηζζφηεξα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ


Καζνξηζκφο εκεξνκεληψλ πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ΓΠΘ έσο 30/6/2017

Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ζηε ζπλεδξίαζε κε αξηζκφ 372/14.12.2016 απνθάζηζε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 30/06/2017, λα
νξίζεη ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεδξηάζεσλ:
11/1/2017, 15/2/2017, 08/3/2017, 22/3/2017, 5/4/2017, 26/4/2017, 17/5/2017, 31/5/2017, 14/6/2017, 30/6/2017.



Δπηζηεκνληθή εκεξίδα γηα ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη αλαγφξεπζε ηνπ Σεβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ Πξηγθεπνλλήζσλ θ. Ηαθψβνπ Σσθξνληάδε ζε επίηηκν δηδάθηνξα ηνπ Τκ. Ηζηνξίαο & Δζλνινγίαο ηνπ ΓΠΘ (Κνκνηελή, 4/11/2016)

Τελ Παξαζθεπή 4 Ννεκβξίνπ 2016, ζην ακθηζέαηξν ηεο Παιηάο Ννκηθήο, ζηελ Κνκνηελή, δηνξγαλψζεθε απφ ην Τκήκα Ηζηνξίαο
θαη Δζλνινγίαο επηζηεκνληθή εκεξίδα κε ζέκα ηελ ηζηνξία θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. Μεηά ην ηέινο ηεο
εκεξίδαο, αθνινχζεζε ζηνλ ίδην ρψξν ε αλαγφξεπζε ηνπ Σεβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ Πξηγθηπνλλήζσλ θ. Ηαθψβνπ
Σσθξνληάδε ζε επίηηκν δηδάθηνξα ηνπ Τκήκαηνο.
Πεξηζζφηεξα



Σπκκεηνρή ηνπ ΓΠΘ ζηελ 24ε Έθζεζε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε (Κνκνηελή, 25-27/11/2016)

Γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ζπκκεηείρε ζηελ 24ε Παλειιήληα «Έθζεζε Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία Θξάθε 2016» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΗ.ΠΔ. Κνκνηελήο απφ 25 έσο 27 Ννεκβξίνπ
2016, ηα εγθαίληα ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. Αιέμε Τζίπξα.
Τν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο έρνληαο σο ζηφρν θαη άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ θνηλσλία ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο, ζπκκεηείρε ελεκεξψλνληαο ηνπο επηζθέπηεο γηα ηα πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ
ηνπ, γηα ηηο δξάζεηο εμσζηξέθεηαο ηνπ θαη γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ.
Σε απηφ ην πιαίζην, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο Έθζεζεο εκεξίδα κε ζέκα «Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη
Αεηθνξία ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε», θαηά ηελ νπνία ν Αλαπιεξσηήο Πξχηαλε Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο,
Καζεγεηήο ηνπ ΓΠΘ θ. Παληειήο Μπφηζαξεο, σο επηζηεκνληθά ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ REUNI (Renewables for Sustainable
Student Living), εηζεγήζεθε ην ζέκα «Ζ ζπκβνιή ησλ ΑΠΔ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΓΠΘ-Γεκηνπξγία κηαο
αεηθφξνπ θνηλφηεηαο».
Πεξηζζφηεξα
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Ζιεθηξνληθέο εθδφζεηο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ κε ειεχζεξε πξφζβαζε

Ζ ππεξεζία ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ePublising ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Τεθκεξίσζεο (ΔΚΤ) (http://epublishing.ekt.gr)
απνθαιχπηεη έλαλ πινχην ειεθηξνληθψλ επηζηεκνληθψλ εθδφζεσλ, πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, κε ειεχζεξε πξφζβαζε: βηβιία,
πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη πεξηνδηθά απφ ΑΔΗ, εξεπλεηηθά θέληξα θαη θνξείο. Σπλνιηθά, ν δηαδηθηπαθφο επηζθέπηεο κπνξεί λα
δηαβάζεη 6.700 επηζηεκνληθά άξζξα γηα ηζηνξία, αξραηνινγία, πνιηηηζκφ, εθπαίδεπζε, θνηλσληνινγία, ζεηηθέο επηζηήκεο.
Πεξηζζφηεξα



Δγθαίληα ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Θξαθηθψλ Μειεηψλ (Αιεμαλδξνχπνιε, 12/11/2016)

Με θάζε επηζεκφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εγθαίληα ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Θξαθηθψλ Μειεηψλ ην Σάββαην 12 Ννεκβξίνπ
2016, παξφληνο ηεο Α.Δ. Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Πξνθφπε Παπιφπνπινπ.
Ζ πξσηνβνπιία ηεο ίδξπζεο ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Θξαθηθψλ Μειεηψλ αλήθεη ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαη
ηνλ Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο. Σθνπφο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη ε κειέηε ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη δεκφζηνπ
βίνπ ηνπ επξχηεξνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ηεο Θξάθεο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, ε πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ, ε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη ε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε πηπρηνχρνπο ΑΔΗ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα
πιαίζηα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ.
Καηά ηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ απεχζπλε ραηξεηηζκφ ν Πξχηαλεο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Καζεγεηήο θ.
Αζαλάζηνο Καξακπίλεο, ν νπνίνο έθαλε αλαθνξά ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ίδξπζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, εμήξε ηε ζεκαζία ηεο ηζηνξίαο
ηεο Θξάθεο, παξαηεξψληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάδεημή ηεο. Αθνινχζσο ν Γήκαξρνο Αιεμαλδξνχπνιεο θ. Δπάγγεινο Λακπάθεο
θαηά ηελ νκηιία ηνπ αλαθέξζεθε ζην λενηνπξθηθφ επεθηαηηζκφ, ηελ εμ αλαηνιψλ επηρείξεζε γηα δεκηνπξγία γθξίδσλ δσλψλ ζην
Αηγαίν, ηελ θαπειεία ηεο ηζηνξίαο ηεο Θξάθεο απφ ηνπο Βνχιγαξνπο θαη ηνπο Τνχξθνπο, ελψ θαηέιεμε ζηελ αδήξηηε αλάγθε
χπαξμεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ.
Ζ ηειεηή νινθιεξψζεθε κε ηα απνθαιππηήξηα, απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ηεο επηγξαθήο ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ
Θξαθηθψλ Μειεηψλ πνπ ζηεγάδεηαη ζην «Μχιν Μαζνχξα». Τελ θπβέξλεζε εθπξνζψπεζε θαη ν Υθππνπξγφο Απφδεκνπ
Διιεληζκνχ Τέξελο Κνπίθ, ελψ παξαβξέζεθαλ θνξείο απφ φιε ηε Θξάθε.
Πεξηζζφηεξα



Ζκεξίδα κε ζέκα: «Γεκνθξαηία, δηθαηψκαηα, πνιππνιηηηζκηθφηεηα, απνθιεηζκφο, ξαηζηζκφο», (Κνκνηελή, 22/11/2016)

Τελ Τξίηε, 22 Ννεκβξίνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο εκεξίδα κε ζέκα: «Γεκνθξαηία,
δηθαηψκαηα, πνιππνιηηηζκηθφηεηα, απνθιεηζκφο, ξαηζηζκφο». Έγθξηηνη παλεπηζηεκηαθνί θαη εξεπλεηέο ζπδήηεζαλ ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνλ 21ν αηψλα, ηε κεηαλάζηεπζε, ηα ζχλνξα θαη ηηο ηαπηφηεηεο, δεηήκαηα θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ, ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, ιατθηζκνχ θαη εηεξφηεηαο, πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο ζηελ Διιάδα,
θαηαζθεπήο θαη αλαπαξαγσγήο θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ κέζα απφ ηα ΜΜΔ.
Πεξηζζφηεξα



Δπηζηεκνληθή εκεξίδα κε ζέκα: «Τν Οινθαχησκα ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, 19411944» (Κνκνηελή, 2/12/2016)

Τελ Παξαζθεπή, 2 Γεθεκβξίνπ 2016, ζην ακθηζέαηξν ηεο Παιηάο Ννκηθήο ζηελ Κνκνηελή, δηνξγαλψζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
Τκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο επηζηεκνληθή εκεξίδα κε ζέκα «Τν Οινθαχησκα ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ ζηελ Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία θαη Θξάθε, 1941-1944».
Πεξηζζφηεξα



Σεκηλάξην κε ηίηιν «Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη Bηψζηκε Aλάπηπμε» (Ξάλζε, 12/12/2016)

Τν εξγαζηήξην κεραλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ Medilab ηνπ Τκ. Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη ε ESTIEM LG Xanthi δηνξγάλσζαλ ζηελ Ξάλζε, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2016 ζεκηλάξην κε ζέκα
«Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη βηψζηκε αλάπηπμε». Τν ζεκηλάξην δηνξγαλψζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο REUNI
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(Renewables for Sustainable Student Living), ην νπνίν έρεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ρξήζεο ηερλνινγηψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο.
Πεξηζζφηεξα

ΕΡΕΤΝΑ


Τν ΓΠΘ κπαίλεη δπλαηά ζηνλ ρψξν ηεο «πξάζηλεο» ελέξγεηαο

Τν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο κπαίλεη δπλαηά ζηνλ ρψξν ηεο «πξάζηλεο» ελέξγεηαο θαη επηρεηξεί απηφ λα είλαη έλα
δηαθξηηφ ηνπ ζηνηρείν. Έηζη κεηά ην έξγν ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε Κνκνηελήο,
ζεηξά έρεη έλα κεγάιν έξγν αμηνπνίεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε ηεο Ξάλζεο.
Σην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πξάμεο πεξηιακβάλνληαη παξεκβάζεηο νη νπνίεο έρνπλ σο απψηεξν ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο
ηερλνινγηψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζην ΓΠΘ. Οη παξεκβάζεηο
ζρεδηάζηεθαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή «Κηκκέξηα Ξάλζεο», ζε ηδηφθηεηε έθηαζε ηνπ ΓΠΘ.
Πεξηζζφηεξα



Μειέηε Απνξξφθεζεο Απνθνίησλ ΓΠΘ ηα έηε 2006 έσο 2008

Σηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν κπνξείηε λα βξείηε ηε Μειέηε Απνξξφθεζεο ησλ Απνθνίησλ 2006-2008 ησλ Τκεκάησλ ηνπ
ΓΠΘ πνπ εθπφλεζε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηεο Γνκήο Απαζρφιεζεο & Σηαδηνδξνκίαο ΓΠΘ.
Πεξηζζφηεξα



Νέα Έθζεζε γηα ην Δπξσπατθφ Νέθνο Αλνηθηήο Δπηζηήκεο

Μηα λέα Έθζεζε γηα ην Δπξσπατθφ Νέθνο Αλνηθηήο Δπηζηήκεο (European Open Science Cloud/EOSC), ε νπνία δεκνζηεχζεθε
πξφζθαηα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ζπζηάζεσλ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα
πεξαηηέξσ δηαβνχιεπζε κε ηνπο ρξεκαηνδφηεο έξεπλαο, ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. Ζ Έθζεζε ζπληάρζεθε απφ
Οκάδα Υςεινχ Δπηπέδνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ, ε νπνία ζπζηάζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2015 γηα ηελ παξνρή
ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή γηα ην Δπξσπατθφ Νέθνο, θαη επηζεκαίλεη ζεηξά παξαγφλησλ γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή
ηνπ. Μεηαμχ απηψλ πεξηιακβάλνληαη νη λένη ηξφπνη επηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο, ε πηνζέηεζε θηλήηξσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ
δηακνηξαζκνχ θαη ηεο επαλάρξεζεο ησλ δεδνκέλσλ, ε ελίζρπζε ησλ εηδηθψλ ζε ζέκαηα δεδνκέλσλ. Ζ Έθζεζε πξνέβε επίζεο ζηελ
επεμεξγαζία ζεηξάο ζπζηάζεσλ πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε ηξεηο ππιψλεο: ηελ πνιηηηθή, ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηελ εθαξκνγή. Οη
ζπζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνιηηηθή επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάιεςε άκεζεο δξάζεο ζε ζπληνληζκφ κε ηα θξάηε κέιε θαη ηελ
νινθιήξσζε ησλ ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε «πξαγκαηηθήο αλάγθεο». Δπηζεκαίλεηαη ηαπηφρξνλα ε αμηνπνίεζε ησλ
πθηζηάκελσλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο. Σηνλ ππιψλα ηεο δηαθπβέξλεζεο, νη ζπζηάζεηο αθνξνχλ ζηελ
πηνζέηεζε κηαο επέιηθηεο, κε δηαθάλεηα θαη απνθεληξσκέλεο πξνζέγγηζεο, κε θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ ζπκκεηνρήο γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ.
Πεξηζζφηεξα



Ζ λέα ηάζε ηεο εθπαίδεπζεο: ην θίλεκα ησλ MOOCs «ζαξψλεη» ηελ Διιάδα

Ζ αληαπφθξηζε ησλ Διιήλσλ ζε απηή ηε λέα ηάζε εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα πςειή, επηβεβαηψλνληαο ηα απνηειέζκαηα
πξφζθαηεο έξεπλαο ηνπ Harvard ζχκθσλα κε ηα νπνία ε ρψξα καο, ηεξνπκέλσλ ησλ πιεζπζκηαθψλ αλαινγηψλ, είλαη πξψηε ζε
φ,ηη αθνξά ζηνλ αξηζκφ δηαδηθηπαθψλ θνηηεηψλ ζηα MOOCs (Massive Open Online Courses), ελψ θαηέρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ
επηηπρνχο νινθιήξσζεο καζεκάησλ.
Τν Mathesis μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην Ννέκβξην ηνπ 2015, κε δσξεά απφ ην Ίδξπκα Σηαχξνο Νηάξρνο, πξνζθέξνληαο ζε
πεξίπνπ 11.000 θνηηεηέο δσξεάλ Αλνηθηά Γηαδηθηπαθά Μαζήκαηα Ηζηνξίαο, Φπζηθήο θαη Φηινζνθίαο.
Πεξηζζφηεξα
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1ε Πξνθήξπμε Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ ΔΛΗΓΔΚ γηα ηελ Δλίζρπζε Μεηαδηδαθηφξσλ Δξεπλεηψλ/ηξηψλ

H Γεληθή Γξακκαηέαο Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο λα ππνβάινπλ
πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο 1εο Πξνθήξπμεο ηνπ ΔΛΗΓΔΚ γηα ηελ Δλίζρπζε Μεηαδηδαθηφξσλ Δξεπλεηψλ/ηξηψλ, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Αλαιπηηθή Πξνθήξπμε. Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ γίλεηαη απφ ηνλ ΜΔ
ειεθηξνληθά, ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα, απφ ηελ 30ε Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη ψξα 14:00 έσο θαη ηελ 31ε Μαξηίνπ 2017 θαη
ψξα 17:00.
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε γηα ηελ παξνχζα πξνθήξπμε παξέρνληαη απφ ην Τκήκα Αλάπηπμεο Δξεπλεηηθνχ
Γπλακηθνχ / Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Γξάζεσλ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο,
Λ. Μεζνγείσλ 14 – 18, Τ.Κ. 11527 Αζήλα, ζην email askelidek@gsrt.gr θαη ζηα ηειέθσλα 2107458125, 2107458126 θαη
2107458124. Τερληθή ππνζηήξημε γηα ηε ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ παξέρεηαη ζην email helpelidek@gsrt.gr
Πεξηζζφηεξα



Πξφζθιεζε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ κε ηίηιν: «Υπνζηήξημε εξεπλεηψλ κε έκθαζε ζηνπο λένπο εξεπλεηέο»

Πξφζθιεζε κε θσδηθφ ΔΓΒΜ34 θαη ηίηιν «Υπνζηήξημε εξεπλεηψλ κε έκθαζε ζηνπο λένπο εξεπλεηέο» γηα ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ ζην Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 6, 8
θαη 9, νη νπνίνη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν (ΔΚΤ).
Πεξηζζφηεξα

ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΚΔΗΛΩΕΙ


8o Καξδηνινγηθφ Σπλέδξην Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (Αιεμαλδξνχπνιε, 10-12 Φεβξνπαξίνπ 2017)

Τν 8o Καξδηνινγηθφ Σπλέδξην Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο πνπ δηνξγαλψλεη ε Παλεπηζηεκηαθή Καξδηνινγηθή Κιηληθή
ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ε Ηαηξηθή Δηαηξεία Θξάθεο ππφ ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο ζα
δηεμαρζεί απφ ηηο 10 έσο ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2017 ζην Σπλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Ξελνδνρείνπ Astir ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε.
Απηή ηε ρξνληά ην θεληξηθφ ζέκα ηνπ Σπλεδξίνπ είλαη ε πνιχπιεπξε θαη ζπλερψο απμαλφκελε ζεκαζία ηεο Απεηθφληζεο ζηελ
Καξδηνινγία.
Πεξηζζφηεξα



Γηαγσληζκφο ζθίηζνπ κε ηίηιν «Ο πιαλήηεο ηνπ άιινπ πιαλήηεο φισλ καο»

Τν Φφξνπκ Γηαπνιηηηζκηθνχ Γηαιφγνπ/ Παλεπηζηήκην Παηξψλ θαη ε Educartoon, δηνξγαλψλνπλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ καζεηηθφ θαη θνηηεηηθφ δηαγσληζκφ ζθίηζνπ κε ηίηιν «Ο πιαλήηεο ηνπ άιινπ πιαλήηεο
φισλ καο».
Τα έξγα, αηνκηθά ή νκαδηθά, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ έσο ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ 2017 κέζσ ηεο ζρνιηθήο/ παλεπηζηεκηαθήο
κνλάδαο.
Πεξηζζφηεξα



Γηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην «Οη Πνκάθνη ηεο Θξάθεο: Πνιπεπηζηεκνληθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο
πξνζεγγίζεηο» (Κνκνηελή, Μάξηηνο 2017)

Τν Δξγαζηήξην Λανγξαθίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη ην Δξγαζηήξην Αλζξσπνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη
Δζλνινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο δηνξγαλψλνπλ ηξηήκεξν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην κε ηίηιν: «Οη
Πνκάθνη ηεο Θξάθεο: Πνιπεπηζηεκνληθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο», ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κνκνηελή ην
Μάξηην ηνπ 2017, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΠΘ θαη ζε αθξηβή ρξφλν πνπ ζα αλαθνηλσζεί εγθαίξσο. Σηφρνο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ε
πνιπεπηζηεκνληθή (ιανγξαθία, αλζξσπνινγία, ελδπκαηνινγία, ηζηνξία, γισζζνινγία, αξραηνινγία, δεκνγξαθία, γεσγξαθία,
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νηθνινγία) θαη δηεπηζηεκνληθή κειέηε ηεο παξνπζίαο θαη πξνέιεπζεο ησλ Πνκάθσλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Θξάθεο, δηαρξνληθά
θαη ζπγρξνληθά.
Σην ζπλέδξην ζα εμεηαζηνχλ αληηθείκελα φπσο: ηζηνξία, αξραηνινγία, εζλνγελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κνξηαθή βηνινγία,
γεσγξαθία θαη πεξηβάιινλ, γιψζζα, ιανγξαθία (φια ηα ζέκαηα ηεο ιεγφκελεο «παξαδνζηαθήο» θαη ηεο ζχγρξνλεο Λανγξαθίαο,
δηαρξνληθά ή ζπγρξνληθά), ζξεζθεία, θαη ζα πεξηιεθζνχλ επίζεο εζλναξραηνινγηθέο θαη αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο
ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο (Δκείο θαη νη Άιινη) ησλ Πνκάθσλ.
Πεξηζζφηεξα



19o Δπηζηεκνληθφ Σπλέδξην ηεο Διιεληθήο Εηδαληνινγηθήο Δηαηξείαο ζην ΓΠΘ (Οξεζηηάδα, 29-31/3/2017)

Τν 19o Δπηζηεκνληθφ Σπλέδξην ηεο Διιεληθήο Εηδαληνινγηθήο Δηαηξείαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Οξεζηηάδα, ζην Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 29-31 Μαξηίνπ 2017. Οη πεξηιήςεηο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζην Σπλέδξην, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ ∆Σ,
ζα πξέπεη λα είλαη ζηα Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά. Παξάιιεια ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα παξνπζηάζεσλ σο γξαπηέο αλαθνηλψζεηο
(πφζηεξ). Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ απνζηνιή ησλ πεξηιήςεσλ είλαη ε Παξαζθεπή 10 Φεβξνπαξίνπ 2017.
Πεξηζζφηεξα



4ν Γηεζλέο Σπκπφζην γηα ηελ Δπθπή Κηλεηηθφηεηα θαη ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Ξάλζε, 31/51/6/2017)

Τν Δξγαζηήξην Μεραλνινγηθνχ Σρεδηαζκνχ Medilab, ηνπ Τκήκαηνο Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο θαη ε Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο ΓΑΣΤΑ, ΓΠΘ πξφθεηηαη λα δηνξγαλψζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Nottingham Trent University ηεο
Αγγιίαο ην 4ν Γηεζλέο Σπκπφζην γηα ηελ επθπή θηλεηηθφηεηα θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Τν Σπκπφζην επηθεληξψλεηαη
ζηα ζέκαηα ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηηο εθαξκνγέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη εξεπλά ηα
αθφινπζα ζεκαηηθά πεδία: ηερλνινγηθή θαηλνηνκία γηα βηψζηκεο κεηαθνξέο, αλαλεψζηκεο πεγέο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο,
θαηλνηφκα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ζην πιαίζην ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο.
Τν 4ν Γηεζλέο Σπκπφζην γηα ηελ επθπή θηλεηηθφηεηα θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 31 Μαΐνπ & 1
Ηνπλίνπ 2017, ζην θηήξην ησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε Κηκκεξίσλ ζηελ Ξάλζε. Σην Σπκπφζην ζα
ζπκκεηάζρνπλ πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο, εηδηθνί ζηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην Σπκπφζην, αιιά θαη εξεπλεηέο νη νπνίνη ζα
έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Γηα ηελ επηινγή ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πξφθεηηαη λα ζπζηαζεί
επηζηεκνληθή επηηξνπή. Δπηιεγκέλεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πξφθεηηαη λα δεκνζηεπηνχλ ζε εηδηθφ ηεχρνο ηνπ επηζηεκνληθνχ
πεξηνδηθνχ “The Journal of Engineering Science and Technology Review” ή ηνπ “Journal of Sustainable Mobility” αλάινγα κε ην
πεξηερφκελν ηνπο.
Πεξηζζφηεξα



4ν Γηεζλέο Θεξηλφ Σρνιείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Ξάλζε, 3-12/5/2017)

Ζ Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο ΓΑΣΤΑ ηνπ ΓΠΘ ζε ζπλεξγαζία κε ην Nottingham Trent University ηεο
Αγγιίαο δηνξγαλψλνπλ ην 4ν Γηεζλέο Θεξηλφ Σρνιείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ην νπνίν πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί απφ 03 Μαΐνπ έσο
θαη 12 Μαΐνπ 2017 ζηελ Πνιπηερληθή Σρνιή ηεο Ξάλζεο. Τν 4ν Γηεζλέο Θεξηλφ Σρνιείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πξφθεηηαη λα
εζηηάζεη ζηε Γηεζλνπνίεζε λενθπψλ θαη πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηά ηνπ Σρνιείνπ νκάδεο θνηηεηψλ ζα
εξγάδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο, πνπ ζα επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ νινθιεξσκέλεο
πξνηάζεηο θαη κεζφδνπο δηεζλνπνίεζεο ηνπο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα αλαθνηλσζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΑΣΤΑ
(dasta.duth.gr) πξνζερψο.



2ν Παλειιήλην Σπλέδξην Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Οξεζηηάδαο (Οξεζηηάδα, 13-15/10/2017)

Σηελ Οξεζηηάδα δηνξγαλψλεηαη ην 2ν Παλειιήλην Σπλέδξην Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Οξεζηηάδαο κε ζέκα:«Πνιηηηζηηθή
Κιεξνλνκηά θαη Τνπηθή Αλάπηπμε» απφ 13 έσο θαη 15 Οθησβξίνπ 2017. Ζ εκεξνκελία ππνβνιήο ηίηισλ εηζεγήζεσλ
αθνινπζνχκελσλ απφ πεξίιεςε (200 ιέμεηο) είλαη 30 Μαΐνπ 2017.
Πεξηζζφηεξα
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