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Απολογισμός Γραφείου Υποστήριξης Ερευνών 2016 

1ος Χρόνος Λειτουργίας και Υποστήριξης της Έρευνας στο ΕΑΠ 

 

Εισαγωγή 
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Διαχείρισης του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΔΕΛ), δημιουργήθηκε και λειτουργεί Γραφείο 

Υποστήριξης Ερευνών,  μετά από παρότρυνση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ,  

και ποιο συγκεκριμένα ως σχεδιασμός και όραμα της Προέδρου της ΕΔΕΛ κα. 

Ανδρομάχης Χατζηγιάννη και με την αμέριστη υποστήριξη και καθοδήγηση της  Αν. 

Προϊσταμένης της ΕΔΕΛ κα. Βανέσσας Κορμπάκη. 

Το συγκεκριμένο γραφείο, σε συνεργασία με το γραφείο Υποστήριξης 

Προγραμμάτων, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι της αποστολής της 

ΕΔΕΛ, όπως την ενθάρρυνση της έρευνας με σκοπό την προαγωγή της 

επιστημονικής γνώσης, την εφαρμοσμένη ή τεχνολογική έρευνα με σκοπό την 

ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων, διαδικασιών και μεθόδων καθώς και την 

βελτίωση των ήδη υπαρχόντων, αλλά και την παροχή επιστημονικών και 

τεχνολογικών υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, με σκοπό την υποστήριξη της 

εκπαιδευτικής, τεχνολογικής, οικονομικής, πολιτισμικής κτλ. ανάπτυξης της χώρας, 

μέσα στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου της συμβαλλόμενης Σχολής ή 

Εργαστηρίου (όπως αναφέρεται ρητά στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης 

Ερευνών του ΕΑΠ). 

Αρμοδιότητες 

Σύμφωνα και με το σχεδιαζόμενο οργανόγραμμα οι αρμοδιότητες του Γραφείου 

Υποστήριξης ερευνών είναι (όπως αναγράφονται και στο οργανόγραμμα): 
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 Συλλογή και τήρηση αρχείου Προσκλήσεων για υποβολή Ιδρυματικών και 

λοιπών προτάσεων. 

 Αναζήτηση νέων προσκλήσεων έργων. 

 Ενημέρωση της κοινότητας των μελών ΔΕΠ για τις Προσκλήσεις. 

 Συντονισμός της διαδικασίας για την υποβολή της πρότασης. 

 Υποστήριξη των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ κατά την υποβολή 

ιδρυματικών προτάσεων: 

o Στην σύνταξη των απαιτούμενων από την προκήρυξη εγγράφων και 

εντύπων. 

o Συγκέντρωση Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ) και Εντύπων 

Υποβολής Πρότασης (ΕΥΠ). 

o Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων. 

 Υποστήριξη των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ κατά την υποβολή λοιπών 

προτάσεων: 

o Παροχή δεδομένων και στοιχείων του Ειδικού Λογαριασμού 

(Στατιστικά Στοιχεία, Οικονομικά 

o Δεδομένα, Ισολογισμοί, Απολογισμοί, Βεβαιώσεις, Αποφάσεις 

Οργάνων κτλ). 

o Έλεγχος εγγράφων και προώθηση αυτών για λήψη των 

απαιτούμενων υπογραφών. 

 Τεχνική υποστήριξη (Ηλεκτρονική Υποβολή του ΤΔΠΠ, Ηλεκτρονική 

Καταχώριση στο ΟΠΣ). 

 Επικοινωνία με τους εκάστοτε φορείς χρηματοδότησης για παροχή 

διευκρινήσεων. 

 Λοιπές ειδικές απαιτήσεις της εκάστοτε πρόσκλησης. 

 Συντονισμός της διαδικασίας για την επανυποβολή της πρότασης (μετά από 

παρατηρήσεις, αναμόρφωση του προϋπολογισμού κτλ). 

 Υποστήριξη της διεργασίας του προγραμματισμού των έργων. 
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 Επικαιροποίηση του οδηγού χρηματοδότησης και των εντύπων συναλλαγών 

της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, ΕΔΕΛ (ο τελευταίος 

είναι του 2005). 

 Δημιουργία ιστοσελίδας της ΕΔΕΛ. 

 Δημιουργία news letter του Ε.Α.Π. 

 Δημιουργία του Ερευνητικού profil του Ε.Α.Π. (μέλη ΔΕΠ, μέλη ΣΕΠ, 

ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητικές υποδομές). 

 Υποστήριξη των μελών ΔΕΠ στην υποβολή προτάσεων, στα πλαίσια των 

αναπτυξιακών δράσεων της ΕΔΕΛ, «Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Έρευνας – 

ΠΕΝΕΡ 2016». 

 Υποστήριξη και οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων προβολής. 

 Παρακολούθηση σεμιναρίων του προσωπικού της ΕΔΕΛ. 

 

Στελέχωση 
Το διάστημα του ενός  (1) έτους λειτουργία του Γραφείου, υποστηρίχθηκε 

αποκλειστικά από τον Συμβασιούχο Υπάλληλο Διοικητικού-Οικονομικού κ. Βαγενά 

Θεόδωρο και με την αμέριστη συνεργασία του Υπευθύνου Προγραμμάτων της ΕΔΕΛ 

κ. Νίκου Αχιλλεόπουλο, που με την εμπειρία και την καθοδήγησή του, έχει 

συμβάλει και διαμορφώσει σε μέγιστο αποτελεσματικό βαθμό τη λειτουργία και 

την αποτελεσματικότητα του Γραφείου. 

Αξίζει να αναφερθεί και η βοήθεια της συναδέλφου κ. Μαρίας Πετροπούλου, όπου 

με την εμπειρία, τις γνώσεις και τη διάθεση για συνεργασία, βοήθησε έμπρακτα 

ειδικά σε υποβολές προτάσεων ΕΣΠΑ. 

Παραγόμενο Έργο 
Από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του Γραφείου, με την καθοδήγηση και την 

υποστήριξη της Προέδρου της ΕΔΕΛ κα. Ανδρομάχης Χατζηγιάννη και την συνεχή 
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υποστήριξη της Αν. Προϊσταμένης κα. Βανέσσας Κορμπάκη, τέθηκαν οι βάσεις της 

λειτουργίας του Γραφείου όπου: 

- Δημιουργήθηκε το πλαίσιο λειτουργίας τους Γραφείου και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

- Τέθηκαν οι πρώτες προδιαγραφές των υπηρεσιών 

- Τέθηκε σε εφαρμογή το Εβδομαδιαίο Δελτίο Ενημέρωσης, το οποίο και 

αποστέλλεται στα Μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ, για την ενημέρωσή τους για 

συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

- Καθημερινή ενημέρωση μέσα από το edel@eap.gr ενημερώσεων για 

προσκλήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών έργων στα Μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ. 

- Καθημερινή επικοινωνία μεταξύ Γραφείου και Μελών ΔΕΠ, για απορίες και 

συμβουλές για την υποβολή πρότασης. 

- Ενημέρωση για εκδηλώσεις και ημερίδες με θεματολογία ερευνητικού και 

αναπτυξιακού χαρακτήρα. 

- Αποδελτίωση προσκλήσεων από το γραφείο υποστήριξης προγραμμάτων 

- Δημιουργία των προδιαγραφών του site της ΕΔΕΛ και η υλοποίησή του από 

τον κ. Νίκο Αχιλλεόπουλο 

Πιο συγκεκριμένα σε αυτό τον πρώτο χρόνο: 

- Συντονίσθηκε και υποστηρίχθηκε σε κάθε επίπεδο (επικοινωνιακά, 

υλικοτεχνικά κτλ.) η συμμετοχή και προβολή του ΕΑΠ και των Μελών 

ΔΕΠ του στην Έκθεση Μεταφοράς Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας Patras 

IQ 2016, και συνεχίζεται και φέτος το έτος 2017 η συμμετοχή του ΕΑΠ 

επίσης. Επιπλέον το Γραφείο συμμετέχει και στις εργασίες της 

οργανωτικής επιτροπής του ΕΑΠ στο εκτελεστικό μέρος της. 

- Συντονίσθηκε και υλοποιήθηκε από τον 4/2016-6/2016 η διαγωνιστική 

διαδικασία του εσωτερικού προγράμματος της ΕΔΕΛ ΠΕΝΕΡ ΕΑΠ16,όπου 

πραγματοποιήθηκε ο συντονισμός και η διεκπεραίωση όλων των 

mailto:edel@eap.gr
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διεργασιών για την διαγωνιστική διαδικασία, την αξιολόγηση των 

προτάσεων και την έκδοση αποτελεσμάτων. Κατά τη διάρκεια του 

χρονικού διαστήματος υποβολής προτάσεων, που ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία στις 15/4/2016, συνολικά αποστάλθηκαν προς αξιολόγηση 21 

προτάσεις από μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ και συγκεκριμένα 3 προτάσεις από την 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, 1 πρόταση από τη Σχολή Εφαρμοσμένων 

Τεχνών, 6 από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και 11 από τη Σχολή 

Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, και συντονίσθηκε η διαδικασία από 

περίπου 40 και πλέον αξιολογητές, με πλήρη εχεμύθεια και ασφάλεια 

των προτάσεων. Επιπλέον το Γραφείο ανέλαβε και τη διαχείριση έργου 

των προτάσεων, συνολικά 7. 

 

- Το Γραφείο ανέλαβε και ολοκλήρωσε και για 2η χρονιά τον 

Επιχειρηματικό Διαγωνισμό –«Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες» με 

επιτυχία. 

- Ο  Επιχειρηματικός Διαγωνισμός και φέτος πραγματοποιήθηκε και πάλι 

σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και συγκεκριμένα σε 

σύνδεση με το Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του 

προγράμματος NBG Business Seeds  

https://www.nbg.gr/el/nbgseeds/competition    

Η συγκεκριμένη συνεργασία του ΕΑΠ με την Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδας, προσφέρει στους δύο μελλοντικούς επιτυχόντες του 

επιχειρηματικού διαγωνισμού «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες» την 

είσοδό τους στη 2η  φάση του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας 

προγράμματος NBG Business Seeds, δίνοντας τους μια ευκαιρία να 

αναδείξουν και να στηρίξουν το επιχειρηματικό τους βήμα. 

Επιπλέον, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο θα προσφέρει στους 2 

πρώτους νικητές του διαγωνισμού, πρόσβαση σε ενέργειες και δράσεις 
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στο πλαίσιο της ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Patras IQ για το 

έτος 2017. 

Μετά από τη διαγωνιστική διαδικασία, οι επιχειρηματικές προτάσεις που 

προκρίθηκαν είναι οι: α)  APOLLON REEF LIGHTS και β) ΜΝ SPORTS 

MANAGEMENT PERFOMANCE ANALYSIS 

- Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 υποβλήθηκαν μέσω του Γραφείου 34 

προτάσεις για ευρωπαϊκά έργα, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από το έτος 

2015 (19 προτάσεις). 

- Το ΕΑΠ, άρχισε να διαφοροποιείται σε σχέση με τη φύση των 

προσκλήσεων στις οποίες συμμετείχε ως τώρα. Έτσι συμμετείχε ενεργά 

και σε προτάσεις INTERREG , ADRION,MED, με διοικητική υποστήριξη 

από το Γραφείο σε όλες τις φάσεις της υποβολής. Επιπλέον, εδώ αξίζει 

να τονισθεί και η αμέριστη βοήθεια και εμπειρία του κ. Νίκου 

Αχιλλεόπουλου ειδικά και στην προσέλκυση ιδρυματικών έργων από 

νέες πηγές χρηματοδότησης (όπως τα διασυνοριακά) αλλά και στη 

διοικητική τους υποστήριξη, καθώς και με τη συμμετοχή σε εθνικές και 

περιφερειακές επιτροπές. 

 

- Ήδη κατά το πρώτο δίμηνο του 2017, οι προς υποβολή προτάσεις 

φθάνουν τις 5 σχεδόν. Σε σχέση με τη πρόσκληση   ΕΔΒΜ 34 –Υποστήριξη 

Νέων Ερευνητών έχουν υποστηριχθεί περίπου 11 νέες προτάσεις μελών 

ΔΕΠ, για τις οποίες το Γραφείο έχει αναλάβει την ιδρυματική υποβολή 

των προτάσεων και τη προετοιμασία υποστηρικτικού υλικού.  

 

- Έχει ξεκινήσει η οργάνωση τεχνικών συναντήσεων υποστήριξης για την 

κατάθεση προτάσεων. Για την άμεση ενημέρωση των Μελών ΔΕΠ, 

συντονίσθηκε και μία τεχνική συνάντηση μεταξύ του Γραφείου και των 

ενδιαφερόμενων Μελών ΔΕΠ, τακτική που θα συνεχισθεί και στο μέλλον. 
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Αξίζει να αναφερθεί ή πολύτιμη βοήθεια της συναδέλφου κ. Μαρίας 

Πετροπούλου, που συνέβαλε κρίσιμα στην όλη διαδικασία διοικητικής 

υποστήριξης των προς υποβολή προτάσεων, και τον κ. Νίκο 

Αχιλλεόπουλο για την καθοδήγησή του σε όλη τη διαδικασία. 

 

- Συμπληρωματικά, το γραφείο διαχειρίζεται, όπως και το γραφείο 

διαχείρισης έργων, σύνολο 11 έργων : 2 ΗΟRIZON 2020, 1 FP7, 7 ΠΕΝΕΡ 

ΕΑΠ16 και 1 Αυτοχρηματοδοτούμενο. 

 

- Το Γραφείο συμμετέχει σε ενημερωτικές ημερίδες και σεμινάρια 

επιμόρφωσης στη διαχείριση, υποβολή και διαμόρφωση επιτυχημένων 

προτάσεων ευρωπαϊκών έργων. 

Μέσα σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα, το ΕΑΠ κατάφερε να αποκτήσει ακόμα 

περισσότερο ερευνητικό χαρακτήρα και το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών να 

αποτελεί ένα κομβικό σημείο ενημέρωσης και υποστήριξης των Μελών ΔΕΠ και των 

ερευνητών του ΕΑΠ, το οποίο και έχουν «αγκαλιάσει» και έχουν ως πρώτο σημείο 

ενημέρωσης πλέον. Αυτό φαίνεται και από τα θετικά σχόλια και e-mails που 

λαμβάνουμε κάθε φορά που ουσιαστικά κάνουμε το καθήκον που μας έχει 

ανατεθεί και προσπαθούμε καθημερινά να επεκταθεί το αντικείμενο του Γραφείου 

και να συντελεί με τον τρόπο του στην καλή φήμη και αναγνωρισιμότητας του ΕΑΠ 

και ως ερευνητικό φορέας με αξιώσεις.  

Προσωπικά, ο γραφών, εύχομαι η πορεία αυτή να συνεχιστεί αταλάντευτα και με 

υποστήριξη από όλο το ΕΑΠ. 

Ο συντάκτης 

Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών 

Θεόδωρος Βαγενάς 


