Λίγα λόγια για την Ημερίδα
Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση των ερευνητών της Περιφέρειας Ηπείρου και της

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι του Κόμβου είναι οι εξής:
•

Παροχή ενημέρωσης και στήριξης σε ερευνητές και τις οικογένειές τους σε θέματα
που αφορούν στην κινητικότητα, όπως θέματα visa, φορολογίας, ιατροφαρμακευτικής

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και του ευρύτερου κοινού για την εθνική και ευρωπαϊκή
πολιτική σε θέματα σταδιοδρομίας και κινητικότητας ερευνητών. Θα γίνει αναφορά στις

περίθαλψης, κοινωνικής ασφάλισης, στέγασης κτλ.
•

ζητήματα.

πολιτικές και τα θεσμικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στηρίζουν την κινητικότητα
των ερευνητών, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EURAXESS, η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη

Παροχή στήριξης των ερευνητών και των οικογενειών τους σε νομικά και διοικητικά

•

Προώθηση άλλων αποριών/προβλημάτων των ερευνητών στους σχετικούς τοπικούς/
εθνικούς/ευρωπαϊκούς φορείς.

EURAXESS Jobs, o Κώδικας Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών και οι Δράσεις

•

Marie Curie.

Τακτική επικοινωνία με το Συντονιστή του Δικτύου (ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκη), και μέσω
αυτού, με τοπικούς και εθνικούς οργανισμούς καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών και στήριξη σε θέματα κινητικότητας.

Η Ημερίδα θα περιλαμβάνει εισηγήσεις από εκπροσώπους:

•

• της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

•

Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προβλήματα που προκύπτουν τακτικά
σε ερευνητές.
φορείς της περιοχής ευθύνης με σκοπό την επίλυση τυχόν προβλημάτων που

• της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας και
• άλλων ερευνητικών φορέων της χώρας

Επικοινωνία με τοπικές και εθνικές αρχές, καθώς και με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς
προκύπτουν σε ερευνητές σε τοπικό ή/και εθνικό επίπεδο.

•

Δημοσίευση των ερευνητικών θέσεων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών οργανισμών
της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο portal EURAXESS

Λίγα λόγια για τον Κόμβο EURAXESS του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Jobs.
•

Παρακολούθηση και καταγραφή καλών και κακών πρακτικών που αφορούν στην
πρόσληψη και επαγγελματική εξέλιξη των ερευνητών με βάση τις αρχές της Χάρτας

Ο Κόμβος EURAXESS στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο 2010.

του Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών από

Αποτελεί μία υπηρεσία πληροφόρησης και στήριξης Ελλήνων και ξένων ερευνητών που

τους ερευνητικούς φορείς των ανωτέρω Περιφερειών.

επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα στην Ευρώπη για πάσης φύσεως θέματα κινητικότητας.
Ο Κόμβος λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα - Παρασκευή, μεταξύ 10.00 - 14.00 και στεγάζεται
Ο Κόμβος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλύπτει τη γεωγραφική περιοχή της

στο ισόγειο του Μεταβατικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και υποστηρίζει:
Eπικοινωνία:
•
•

Ερευνητές του εξωτερικού που εργάζονται για ορισμένο χρονικό διάστημα στις εν
λόγω Περιφέρειες.

Tηλ. 2651007278, Fax: 2651009095, e-mail: euraxess@uoi.gr.

Έλληνες ερευνητές που απασχολούνται σε εκπαιδευτικό ή ερευνητικό φορέα ή σε

Website: www.euraxess.gr και http://www.uoi.gr/gr/research/euraxess.php.

επιχείρηση των εν λόγω Περιφερειών και επιθυμούν να εργαστούν σε άλλη χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠPOΓPAMMA - PROGRAMME
09:30 – 10:00

Re g i s t ra t i o n

10:00 – 10.15

Greetings
Professor T.A. Albanis, Rector of the University of Ioannina

Λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EURAXESS Services
Από το 2000, ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (Ε.Χ.Ε.) αποτελεί τον κεντρικό άξονα της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της έρευνας. Ο στόχος του Ε.Χ.Ε. είναι να

10:15 – 10:45

Π P O Σ K Λ H Σ H

Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του Κόμβου του Ελληνικού Δικτύου EURAXESS

10.45 – 11.15

στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σας προσκαλούμε στην Ημερίδα με θέμα
11.15 – 11.45

Σταδιοδρομία & Κινητικότητα Ερευνητών στην Ευρώπη:
Πολιτικές και Θεσμικά Εργαλεία

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011 στο Συνεδριακό

11.45 – 12.00

12.00 – 12.20

Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 10.00πμ.
Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα.

European policies for researchers and the EURAXESS –
Researchers in Motion initiatives
Mrs. Stefania Bettini, EURAXESS Portal Responsible – Expert at DG
Research and Innovation, European Commission
The Greek Law on Research and Future Challenges
Representative of the Greek General Secretariat for Research and
Technology (GSRT)
Research activities at the University of Ioannina
Professor I.E. Lagaris, Vice Rector and President of the Research
Committee of the University of Ioannina
The European Charter for Researchers and the Code of Conduct
for their Recruitment: The situation in Greece
Mrs. Loula Sigala, National Hellenic Research Foundation (NHRF),
Head of the NHRF EURAXESS Services Centre
The Greek EURAXESS Services Network & the Greek EURAXESS
Portal
Mr. Dimitris Sanopoulos, Centre for Research and Technology Hellas
(CERTH), Coordinator of the Greek EURAXESS Network

Με τη λήξη της Ημερίδας θα παραχωρηθεί γεύμα
στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

12.20 – 12.40

γίνει η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο.
Η υλοποίηση αυτού του στόχου προϋποθέτει συνολική στρατηγική που να στοχεύει στην
προετοιμασία της μετάβασης σε μία κοινωνία και μία οικονομία βασισμένες στη γνώση.
Ένα από τα πλέον πρόσφορα μέσα για την εφαρμογή της είναι η υποστήριξη που παρέχεται
στην κινητικότητα των ερευνητών.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ε.Χ.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το 2003 την
Ευρωπαϊκή Πύλη ERA-CAREERS και το 2004 το πανευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Κινητικότητας
Ερευνητών ERA-MORE που είχαν ως στόχο την εξυπηρέτηση των μετακινούμενων ερευνητών
στον Ε.Χ.Ε. Το 2008, τα δύο αυτά θεσμικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετεξελίχθηκαν
στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EURAXESS-Researchers in Motion.
Ο ι 4 ά ξ ο ν ε ς τ ο υ E U R A X E SS – Re s e a r c h e r s i n M o t i o n ε ί ν α ι :
-

ερευνητικών θέσεων εργασίας, ευκαιριών χρηματοδότησης, υποτροφιών και
γενικότερων θεμάτων απασχόλησης των ερευνητών.
-

Θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης

12.55 – 13.30

The University of Ioannina as the newest member of the
EURAXESS Services Network: Services and Challenges
Mrs. Eleni Kerkentze, Head of UOI EURAXESS Service Centre
Presentation of the PEOPLE Specific Programme – Marie Curie
Actions
Mrs Elisabeth Kokozila, Centre for Research and Technology Hellas
(CERTH), PEOPLE NCP Helpdesk

EURAXESS Services: Δίκτυο φορέων που προσφέρουν στοχευμένη υποστήριξη στη
μετακίνηση των ερευνητών και των οικογενειών τους ανά την Ευρώπη.

B re a k
-

12.40 – 12.55

EURAXESS Jobs: Δικτυακή πύλη που περιλαμβάνει πληροφορίες για ανακοινώσεις

EURAXESS Rights: Πληροφορίες για την Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα
Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών.

-

EURAXESS Links: Εργαλείο δικτύωσης για ευρωπαίους ερευνητές που βρίσκονται
εκτός Ευρώπης.

Tο Ελληνικό Δίκτυο EURAXESS είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού EURAXESS Services, το οποίο
αποτελείται από περισσότερους από 250 κόμβους σε 37 ευρωπαϊκές χώρες. Το Δίκτυο
προσφέρει εξατομικευμένη στήριξη σε ερευνητές και τις οικογένειες τους πριν, κατά τη

13.30 – 14.00

Questions - Discussion

14.00

Lunch

διάρκεια και μετά τη μετακίνησή τους στον Ε.Χ.Ε.

