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Υποστήριξη της υλοποίησης και ανάπτυξης του CIVIS στο ΕΚΠΑ

1η Φάση, Σεπτέμβριος 2019 – Φεβρουάριος 2020
➢ υποστήριξη του Επιστημονικού υπεύθυνου του έργου 
➢ υποστήριξη της συμμετοχής του ΕΚΠΑ στο WP6 (Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών 

Σχέσεων ΕΚΠΑ)
➢ υποστήριξη της συμμετοχής στα υπόλοιπα 8 πακέτα εργασίας

2019-20 Άμεση εμπλοκή: 14 Ακαδημαϊκοί και 11 Διοικητικοί

2η Φάση, Μάρτιος 2020 – Οκτώβριο 2021
➢ Δημιουργία χώρου, σημείου αναφοράς για το CIVIS στο ΕΚΠΑ
➢ Ενίσχυση της ενημέρωσης των δράσεων του CIVIS εντός του ΕΚΠΑ, ανάπτυξη 

εσωτερικού επικοινωνιακού πλάνου

2020 – σήμερα Άμεση εμπλοκή: 25 Ακαδημαϊκών, 15 Διοικητικών και 6 κοινωνικών εταίρων

3η Φάση, Νοέμβριος 2021 – σήμερα
➢ Οργάνωση της υποστήριξης του HUB 2 Council
➢ Ενίσχυση της υποστήριξη του WP6
➢ Οργάνωση και υποστήριξης της συμμετοχής του ΕΚΠΑ στα HUB1, 3 και 4
➢ Οργάνωση και υποστήριξη των δράσεων που υλοποιούνται στα WP3, WP5, κλπ



Το γραφείο CIVIS για το ΕΚΠΑ

Σε ό,τι αφορά τον ευρύτερο συντονισμό, την  ενημέρωση για το CIVIS στο ΕΚΠΑ, έχει οργανωθεί και λειτουργεί ως 
σημείο αναφοράς για το CIVIS στον χώρο του Παλιού Συμβουλίου του Ιδρύματος του ΕΚΠΑ στο κτίριο των Προπυλαίων.

⮚ Συνολική διαχείριση του προϋπολογισμού του CIVIS στο ΕΚΠΑ Επίτευξη σημαντική συμμετοχής Ακαδημαϊκών του 
ΕΚΠΑ στις διάφορες προσκλήσεις για ανάπτυξη εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων του CIVIS. Με σκοπό να 
αξιοποιήσουμε ένα σημαντικό κομμάτι από τα διαθέσιμα Incentives από το CIVIS, είτε ως πρόσθετε αμοιβές ή 
πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού.

⮚ υποστήριξη των ακαδημαϊκών στην σύνταξη προτάσεων

⮚ Έως τον Φεβρουάριο του 2022 έχουν εγκριθεί 172 εκπαιδευτικές δράσεις. Το ΕΚΠΑ συμμετέχει σε 105. Σε 69 ως 
εταίρος και σε 36 ως συντονιστής.

⮚ Υλοποίηση των κινητικοτήτων των Ακαδημαϊκών και ερευνητών στις δράσεις αυτές.

⮚ Το γραφείο CIVIS επίσης διεκπεραιώνει τη σύνταξη των προϋπολογισμών του έργου και την παρακολούθησή της 
υλοποίησής του σε άμεση συνεργασία με τον ΕΛΚΕ.

⮚ Προετοιμασία θεμάτων και σημειωμάτων προς τα όργανα διοίκησης και θέματα για λήψη αποφάσεων.

⮚ Στοχεύουμε και υποστηρίζουμε στην ενίσχυση της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την κοινωνία των πολιτών και 
μέσα από την διαρκή προσπάθεια για την απλοποίησης των μεθόδων συνεργασίας.



Συνολική απεικόνιση των εκπαιδευτικών δράσεων του CIVIS που συντονίζει και συμμετέχει ως 
εταίρος το ΕΚΠΑ (WPs 4, 5, 6, 7)

WP/ Council

Συνολικός 
αριθμός 
εγκεκριμένων 
προτάσεων 

Συνολικά 
εγκεκριμένες 
προτάσεις του 
ΕΚΠΑ

Το ΕΚΠΑ ως 
Συντονιστής

Το ΕΚΠΑ ως 
εταίρος

HUB 1 - Environment, Climate, Energy 25 9 4 5

HUB 2 - Society, Culture, Heritage 26 15 4 11

HUB 3 - Health 51 48 15 33

HUB 4 - Cities Territories Mobility 13 2 0 2

WP5 - Africa Mediterranean Cooperation 6 6 3 3

WP6 - Mobility (students short term mobility) 44 22 8 14

WP7 - Virtual Courses 8 3 2 1

Σύνολο: 172 105 36 69



Σύνοψη Εκπαιδευτικών Δράσεων με το ΕΚΠΑ ως Συντονιστή



Σύνοψη Εκπαιδευτικών Δράσεων με το ΕΚΠΑ ως Συντονιστή



❖ Συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις των ομάδων εργασίας του CIVIS, και υποστήριξη

των Ακαδημαϊκών του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν σε αυτές, σε αντιστοίχιση με τις εσωτερικές 

προτεραιότητες που έχουν τεθεί. 

❖ Συνεργασία με τους Project Managers των άλλων ιδρυμάτων για την ομαλή ανάπτυξη και 

υλοποίηση του προγράμματος. 

❖ Εύρεση εταίρων για την ανάπτυξη νέων δράσεων και ερευνητικών προτάσεων.

❖ Συνεργασία με τους οικονομικούς διαχειριστές από το AMU και τον ΕΛΚΕ για να ομαλή

χρηματοροή του προγράμματος και τους ενδιάμεσους απολογισμούς.

❖ Απολογισμός των εκπαιδευτικών δράσεων και διοικητική υποστήριξη στην προετοιμασία των 

πιστοποιήσεων για τους φοιτητές

Σύνδεση με τους Εταίρους του CIVIS



Αξιοποίηση των επικοινωνιακών εργαλείων-μέσων που παρέχει το ΕΚΠΑ για την
«στοχευμένη προώθηση των εκπαιδευτικών δράσεων του CIVIS στην πανεπιστημιακή
κοινότητα» (Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, Ερευνητές, Υποψήφιους Διδάκτορες,
Φοιτητές, Διοικητικό Προσωπικό):

Αποστολή ενημερωτικών e-mails και υπενθυμίσεων από το γραφείο του CIVIS
civis@uoa.gr για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του CIVIS, αναρτώνται
στον κοινόχρηστο υπο-φάκελο Announcements/CIVIS helpdesk@noc.uoa.gr και
στις Γραμματείες των Σχολών secr@uoa.gr για τις εκπαιδευτικές δράσεις-
μαθήματα του CIVIS που περιλαμβάνουν κινητικότητα φοιτητών, αναρτώνται στις
ιστοσελίδες των Γραμματειών των Σχολών.

Ενημέρωση της κοινότητας και διάχυση των δράσεων του CIVIS

mailto:helpdesk@noc.uoa.gr
mailto:secr@uoa.gr


⮚ Ενημερώσεις προς τους φοιτητές για τα Διαδικτυακά σεμινάρια εκμάθησης ξένων 

γλωσσών στα πλαίσια ενίσχυσης της πολυγλωσσίας “language cafes”, “CIVIS Online

Language Tandems”.

⮚ Διοργάνωση και διεξαγωγή διαδικτυακών ενημερωτικών συναντήσεων για την πορεία 

του CIVIS προς μέλη ΔΕΠ, Κοσμήτορες και Προέδρους των Τμημάτων του ΕΚΠΑ.

⮚ Προώθηση όλων των ενημερώσεων στη συντακτική ομάδα του νέου κόμβου επικοινωνίας 

του ΕΚΠΑ και ανάρτησή τους στο hub.uoa.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

⮚ Προώθηση ανακοινώσεων για το CIVIS προς ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του 

ΕΚΠΑ www.uoa.gr με τα βασικά στοιχεία και τους συνδέσμους ανά κατηγορία που 

παραπέμπουν στο επίσημο site του CIVIS. 

Ενημέρωση της κοινότητας και διάχυση των δράσεων του CIVIS

https://hub.uoa.gr/category/civis/
http://www.uoa.gr/
https://civis.eu/en/about-civis/who-is-civis


Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία 
και την υπομονή!

civis@uoa.gr


