
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Πεξηγξαθή Φξεκαηνδνηνύκελνπ Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

1ε Πξνθήξπμε Δξεπλεηηθώλ Έξγσλ ΔΛ.ΙΓ.Δ.Κ. γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ Μειώλ ΓΔΠ θαη Δξεπλεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ κεγάιεο αμίαο 
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Τίηινο Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ: Novel non-perturbative aspects of 

field theories from deforming holography  

 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 200.000 € 

 

Γηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 16 κήλεο 

 

 

Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο: Κσλζηαληίλνο Σθέηζνο 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο:  

 

Δπηζηεκνληθή Πεξηνρή: Φπζηθέο επηζηήκεο 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: Δζληθό θαη 

Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (ΔΚΠΑ), Διιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ (ΔΚΠΑ) 

 

Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο: CERN, Παλεπηζηήκην ηνπ 

Swansea (ΗΒ), Δζληθό Κέληξν Θεσξεηηθώλ Δπηζηεκώλ ηεο 

Ταηβάλ, Παλεπηζηήκην Heriot-Watt (ΗΒ) 

 

Ιζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ  

(αλ πθίζηαηαη): 
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Σύλνςε Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Παπακαλώ πεπιγπάτηε εν ζςνηομία (μέσπι 300 λέξειρ) ηο σπημαηοδοηούμενο επεςνηηικό έπγο ζαρ.  

 

Επιζήμανζη: Καθώρ η πεπιγπαθή/ζύνοτη θα δημοζιεςθεί ζηην ειδική e-ενόηηηα ζηον διαδικηςακό ηόπο ηος 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (www.elidek.gr), θα ζαρ πποηείναμε να μην πεπιέσει εμπιζηεςηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο έπγο. 

 

 Σθνπόο ηνπ παξόληνο πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαλόεζε κε-δηαηαξαθηηθώλ πηπρώλ ησλ ζεσξηώλ βαζκίδαο ζηα πιαίζηα ηεο 

αληηζηνηρίαο βαζκίδαο/βαξύηεηαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ απαηηείηαη ε νινθιήξσζε ελόο αξηζκνύ ελδηάκεζσλ βεκάησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

Ο ηνκέαο NS ησλ ιύζεσλ ππεξβαξύηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηζηνηρία βαζκίδαο/βαξύηεηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλα 

ζύλνιν πεδίσλ ζε δηδηάζηαηα ζ- πξόηππα. Θα θαηαζθεπάζνπκε νινθιεξώζηκεο παξακνξθώζεηο ησλ αλσηέξσ ζ-πξνηύπσλ πνπ 

ζα εμαξηώληαη από έλαλ αξηζκό ζπλερώο κεηαβαιιόκελσλ παξακέηξσλ. Απηέο νη παξακνξθσκέλεο ζεσξίεο ζα δηαηεξνύλ ελ γέλεη 

πνιιέο από ηηο ζπκκεηξίεο ηεο αξρηθήο ζεσξίαο. Από απηέο ηηο νινθιεξώζηκεο ζεσξίεο ζα μερσξίζνπκε εθείλεο πνπ εκπεξηέρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο κε-δηαηαξαθηηθέο ζπκκεηξίεο ζηνλ παξακεηξηθό ρώξν πνπ απνηειείηαη από ηηο ζηαζεξέο ζύδεπμεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνπο ηειεζηέο πνπ παξακνξθώλνπλ ηε ζεσξία. Θα ππνινγίζνπκε ηηο ζπλαξηήζεηο β θαη ηηο αλώκαιεο δηαζηάζεηο ησλ δηαθόξσλ 

ηειεζηώλ ηεο παξακνξθσκέλεο ζεσξίαο γηα όιεο ηηο ηάμεηο ησλ παξακέηξσλ παξακόξθσζεο ην νπνίν δελ είλαη ζύλεζεο ζηελ 

Κβαληηθή Θεσξία Πεδίνπ. Πξνεγνύκελε εκπεηξία καο έρεη δείμεη όηη απηό κπνξεί λα θαηνξζσζεί ράξε ζηελ πξναλαθεξζείζα κε-

δηαηαξαθηηθή ζπκκεηξία ζε ζπλδπαζκό κε πιεξνθνξίεο δηαηαξαθηηθήο θύζεσο πνπ πξνέξρνληαη από ηε ζεσξία δηαηαξαρώλ ζε 

ρακειέο ηάμεηο. Θα αλαιύζνπκε ηηο ζπλαξηήζεηο β θαη ζα αλαδεηήζνπκε ζηαζεξά ζεκεία ηαπηνπνηώληαο ηε ξνή από ην ππεξηώδεο 

ζεκείν ζην ππέξπζξν. Σηα ζπγθξθξηκέλα ζηαζεξά ζεκεία ζα πξνζδηνξίζνπκε ηνπο ηειεζηέο πνπ θαζνδεγνύλ ηε δηαηαξαρή θαη ζα 

ππνινγίζνπκε ηηο αλώκαιεο δηαζηάζεηο ηνπο. 

http://www.elidek.gr/
http://www.elidek.gr/
http://www.elidek.gr/
http://www.elidek.gr/
http://www.elidek.gr/
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Πξσηνηππία ηνπ Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Παπακαλώ πεπιγπάτηε εν ζςνηομία (μέσπι 300 λέξειρ) ηην επιζηημονική ππυηοηςπία ηος 

σπημαηοδοηούμενος επεςνηηικού έπγος ζαρ. 

 
Η θαηλνηνκία ηεο παξνύζαο πξόηαζεο έγθεηηαη: 

 

Α) Σηελ θαηαλόεζε ησλ δνκώλ νινθιεξσζηκόηεηαο ζε ζρέζε κε λέεο παξακνξθώζεηο Σύκκνξθσλ Θεσξηώλ Πεδίνπ. 

Β) Τνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ξόινπ ησλ κε-δηαηαξαθηηθώλ ζπκκεηξηώλ ζηνλ ρώξν ζύδεπμεο θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο 

νκάδαο επαλαθαλνληθνπνίεζεο. 

Γ) Σηελ θαηαζθεπή θαη εκβάπηηζε λέσλ νινθιεξώζηκσλ κνληέισλ ζηελ ππεξβαξύηεηα ηύπνπ-ΙΙ. 

Γ) Σηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αληίζηνηρσλ δπτθώλ Κβαληηθώλ Θεσξηώλ Πεδίνπ θαη ηνλ ξόιν ησλ παξακέηξσλ παξακόξθσζεο ζηε 

καζεκαηηθή ηνπο δνκή θαη ζηηο δηάθνξεο θπζηθέο πνζόηεηεο. 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

Παπακαλώ πεπιγπάτηε εν ζςνηομία (μέσπι 300 λέξειρ) ηα αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

(ζςμπεπιλαμβανομένος ηος TRL-ζηόσος, αν ςθίζηαηαι) καθώρ και ηην επιζηημονική, κοινυνική ή/και 

καλλιηεσνική απήσηζη ηος σπημαηοδοηούμενος επεςνηηικού έπγος ζαρ. 

 
Τα αλακελόκελα παξαδνηέα θαηά ην πέξαο ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο αζξνίδνληαη ζε έληεθα δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο θαζώο θαη ηέζζεξηο παξνπζηάζεηο ζε ζπλέδξηα. 

 

Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εθπόλεζε έξεπλαο πξώηεο γξακκήο ζε ζέκαηα αηρκήο ζηνλ ρώξν ηεο ζεσξεηηθήο 

θπζηθήο πςειώλ ελεξγεηώλ. Η νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξεηαίξσ πξνβνιή ηνπ ΔΚΠΑ θαη ηνπ 

Τκήκαηνο Φπζηθήο θαζώο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ λέσλ εξεπλεηώλ. Υπό απηό ην πξίζκα είλαη κέγηζηεο ζεκαζίαο ε 

αλαθνπή θαη αλαζηξνθή ηνπ θύκαηνο κεηαλάζηεπζεο θαηαξηηζκέλσλ λέσλ πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Διιάδα. 

Δπηπιένλ, πνιιά απ’ ηα πην ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πεξηνρή έρνπλ επηηεπρζεί από εξεπλεηέο ζε 

δηάθνξα ηλζηηηνύηα ηεο Δπξώπεο θαη πνιιά από ηα ζεκαληηθόηεξα ζπλέδξηα ζε απηή ηελ εξεπλεηηθή πεξηνρή έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Δπξώπε. Η ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πεξηνρή ραίξεη ηεο πξνζνρήο από δηάθνξεο επηζηεκνληθέο νκάδεο αλα 

ηνλ θόζκν (ζε ΗΒ, Ιζπαλία, Διβεηία, ΗΠΑ, Γαιιία, Βξαδηιία θηι). Η νινθιήξσζε ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηαηεξήζεη θαη 

εληζρύζεη ηε θήκε ηνπ ΔΚΠΑ θαζώο θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Δπξώπεο ζε απηή ηελ πεξηνρή έξεπλαο. 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Παπακαλώ πεπιγπάτηε εν ζςνηομία (μέσπι 150 λέξειρ) ηι ζημαίνει για εζάρ η σπημαηοδόηηζη ηος 

επεςνηηικού έπγος ζαρ από ηο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Η ρξεκαηνδόηεζε επέηξεςε ηελ πξόζιεςε λέσλ εξεπλεηώλ πςεινύ θύξνπο θαη ηελ απαζρόιεζή ηνπο ζην παξόλ πξόγξακκα. 

Απηό ζπλεηζέθεξε θαη ζηελ αλαζηξνθή ηεο απώιεηαο θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνύ απ’ ηελ ρώξα καο θαζόηη πξόθεηηαη γηα 

επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαλ ζην εμσηεξηθό. Δπηπιένλ, πεπνίζεζή κνπ είλαη όηη νη αληαγσληζηηθνί εξεπλεηέο κε δηεζλέο θύξνο ζα 

πξέπεη λα αληακείβνληαη αλαιόγσο από ηε δνπιεία ηνπο θαη επνκέλσο ε ρξεκαηνδόηεζε ζπλέβαιε ζηελ αύμεζε ηνπ ρακεινύ 

κηζζνύ κνπ (ζε ζρέζε κε ηα Δπξσπατθά δεδνκέλα) σο αθαδεκατθνύ. 
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ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Λ. Συγγρού 185 & Σάρδεων 2 

ΤΚ. 17121, Νέα Σμύρνη, Ελλάδα 

210 64 12 410, 420 

communication@elidek.gr 

www.elidek.gr 

 


