
      

 
Συνάντηση εργασίας (workshop) για Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα Χρηματοδότησης  

31  Μαΐου 2022  

10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. 

Πρόγραμμα  

 

*Για διαδικτυακή παρακολούθηση, απαιτείται η σύνδεση μέσω πλατφόρμας webex  

Α ΜΕΡΟΣ (Online /Διά ζώσης) 

10:00 – 10:15 Καλωσόρισμα και Παρουσίαση συμμετεχόντων  

Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδότησης ΕΚΠΑ 

10:15 – 10:45 
Παρουσίαση του προγράμματος LIFE και των νέων προκηρύξεων (Ερωτήσεις & 

Απαντήσεις)* 

Νικόλαος Ψημμένος, Εκπρόσωπος Πράσινου Ταμείου – Εθνικό Σημείο Επαφής του 

προγράμματος LIFE 

10:45 – 11:00 Σύντομο Διάλειμμα 

11:00 – 11:30 Κριτήρια αξιολόγησης, όροι συμμετοχής και συμβουλές για μία επιτυχημένη 

πρόταση στο πρόγραμμα LIFE* 

Νικόλαος Ψημμένος, Εκπρόσωπος Πράσινου Ταμείου – Εθνικό Σημείο Επαφής του 

προγράμματος LIFE 

11:30 – 11:40 Σύντομο Διάλειμμα 

11:40 – 12:10 Οι ανοιχτές προκηρύξεις στον Ορίζοντα Ευρώπη - Cluster 5:  Climate, Energy and 

Mobility (Ερωτήσεις & Απαντήσεις)* 

Βασιλική Καλοδήμου, Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη 

Β ΜΕΡΟΣ (Διά ζώσης) 

12:10 – 13:30 Case study & Quiz  

Κατερίνα Παπαδούλη, Βασιλική Καλοδήμου & Μαρία Σαμαρά,  Εθνικά Σημεία Επαφής στον 

Ορίζοντα Ευρώπη 

13:30 – 14:00  Wrap up – Συμπεράσματα  

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mf50aa8a93146ff3271a7e5f59d01b9c9


      

 

Προϋποθέσεις και Διαδικασία συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι για να δηλώσουν συμμετοχή είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν τη φόρμα 

συμμετοχής έως και την 27η Μαΐου 2022, επισημαίνοντας αν θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία ή 

online. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το funding@uoa.gr. 

Η συμμετοχή ισχύει για ένα (1) άτομο και είναι δωρεάν. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων θεωρείται έγκυρη, εφόσον θα λάβουν απάντηση επιβεβαίωσης 

συμμετοχής από τη Γραμματεία της εκδήλωσης μέσω e-mail για τον τρόπο συμμετοχής τους, την οποία 

θα χρειαστεί να επιδείξουν κατά την είσοδό τους. 

Υπογραμμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση 

από τον χώρο της εκδήλωσης.  

Πολιτική Απορρήτου 

Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδότησης ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

(2016/679/ΕΕ) και κάθε σχετική ρύθμιση του εθνικού δικαίου. Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδότησης 

προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και των σχετικών 

δικαιολογητικών, τα οποία μας έχετε γνωστοποιήσει, υποβάλει ή/και καταθέσει. Η επεξεργασία των 

δεδομένων αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της συγκεκριμένης 

εκδήλωσης. Τα εν λόγω δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός 

εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο. Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδότησης θα τηρήσει τα ως άνω 

δεδομένα μέχρι τις 31/12/2022. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση τον ως άνω Κανονισμό έχετε δικαίωμα πρόσβασης, 

ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω προσωπικών δεδομένων 

σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (complaints@dpa.gr).  

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προσέλκυσης 

Χρηματοδότησης στο email dpo@uoa.gr. 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Γραφείο 

Προσέλκυσης Χρηματοδότησης, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό του (https://funding.eadppa.gr/ 

) ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΕΚΠΑ στο dpo@uoa.gr. 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης πρόκειται να γίνει λήψη φωτογραφιών, οι 

οποίες θα χρησιμοποιηθούν από το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδότησης αποκλειστικά για την προβολή 

της εκδήλωσης με σκοπό την ενημέρωση του κοινού. Με τη συμμετοχή σας δηλώνετε ότι γνωρίζετε για 

τη συλλογή και χρήση των δεδομένων εικόνας και συναινείτε σε αυτή. 
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