DEPARTMENT LABORATORIES’ RESEARCH PROJECTS, INTEGRATED AT THE
UCRC (University of Crete Research Center for the Humanities, the Social and Education
Sciences)
ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ/ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ
Κ.Ε.Μ.Ε.-Π.Κ.

ΕΡΓΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ)
http://kepet.keme.uoc.gr/
https://keme.uoc.gr/index.php/el/ergastiria/koinonikes-epistimes/kepet
Εθνικά
Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία
Ευρωπαϊκά & Συγχρηματοδοτούμενα
Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά
ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και
ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την
επαν-ενσωμάτωση
των
«νέων
ανθρώπων
εκτός
εκπαίδευσης,
κατάρτισης
και
απασχόλησης» («Research and Comprehensive Intervention for the social inclusion of a major
socially vulnerable group: Psychological profile / psychopathology, skills' profile, needs
assessment and programmes' development for training-reskilling and psychological support
towards the re-inclusion of “young people not in education, employment or training”»/ EEA
Grants GR07-3757)
Governance for Sustainable Development/GAVA
Βαρόμετρο Απόντων. Ανίχνευση, Κατηγοριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση προτάσεων πολιτικής
για την καταπολέμηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: Οι Neets (Young People Not in
Education, Employment or Training)
Πολιτική για τη ΔΒΜ στην Ελλάδα και Αποτύπωση της Κατάστασης των Πραγμάτων στην Κρήτη:
Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική, Ρυθμιστικό Πλαίσιο, Υφιστάμενες Δομές και Υπηρεσίες
Επισφαλής Εργασία και Νέα Γενιά στην Ελλάδα σήμερα: δευτερογενής ποσοτική ανάλυση,
πρωτογενής ποιοτική έρευνα πεδίου και ερευνητικά εδραιωμένες προτάσεις πολιτικής
Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας» στην Περιφέρεια Κρήτης

Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης (LABDIPOL)
https://keme.uoc.gr/index.php/el/ergastiria/koinonikes-epistimes/dipol-pdd
http://labdipol.uoc.gr/

Εθνικά
Η αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης μέσω των «εργαλείων» της διαθεσιμότητας λόγω
κατάργησης θέσεων και της κινητικότητας του προσωπικού της. Συνταγματικά όρια και
αναδιαμόρφωση της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος
Η αξιολόγηση του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης: τα διαφορετικά, παράλληλα και
αλλεπάλληλα συστήματα αξιολόγησης τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
ΕΛΚΕ ΠΚ
Οι θεσμοί άμεσης δημοκρατίας σε εφαρμογή: η περίπτωση του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου
2015
Το νέο καθεστώς αδειοδότησης (ν.4339/2015): ρύθμιση ή έλεγχος της τηλεόρασης;
Αναθεώρηση Συντάγματος, Θρησκευτική Ελευθερία και Σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας
Μία “εν τοις πράγμασι νομοθετούσα κυβέρνηση”: Η υποκατάσταση της συνήθους νομοθετικής
διαδικασία από μία έκτακτη
Η επιλογή των επιτελικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης: αποπολιτικοποίηση διά της
διαφάνειας-αξιοκρατίας;
Αναθεωρητική πρωτοβουλία 2018: ελευθερία και δέσμευση του αναθεωρητικού νομοθέτη

