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Επιτροπή ΚΕΔΕΚ

1. Παρούσα κατάσταση
Το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του ΑΠΘ ξεκίνησε τη λειτουργία του το Φεβρουάριο
του 2014 (ΚΕΔΕΚ Α' φάση), με την στέγαση σε ενοικιαζόμενο χώρο (νέα πτέρυγα ΧΑΝΘ) δέκα (10) ερευνητικών έργων που απαιτούσαν μόνον χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.

Το Νοέμβριο του 2014, μετά από διενέργεια 3 διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών κατά τα έτη 2013 και
2014, υπογράφηκε το συμβόλαιο αγοράς του κτιρίου του ΚΕΔΕΚ.

Η παρούσα Επιτροπή ΚΕΔΕΚ συνεχίζει να ενημερώνει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα αναφορικά με τις προτεραιότητες και τους στόχους του Κέντρου καθώς και τη διαδικασία ένταξης και φιλοξενίας ερευνητικών
προγραμμάτων στους χώρους του.
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2. Ενέργειες-Πεπραγμένα
Η παρούσα Επιτροπή ΚΕΔΕΚ ορίστηκε στην 2905/19-2-2015 Συνεδρίαση της Συγκλήτου για να αναλάβει τη
συνέχεια του έργου της Επιτροπής ΚΕΔΕΚ Α' Φάσης.
Από το Φεβρουάριο 2015 μέχρι σήμερα η Επιτροπή συνεδρίασε 10 φορές και συζήτησε θέματα που αφορούσαν στα επόμενα βήματα υλοποίησης και έναρξης λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ.
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα στοιχεία αλλά και τη διαφαινόμενη ελλιπή πληροφόρηση
της Πανεπιστημιακής Κοινότητας αναφορικά με τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου, αποφάσισε την πραγματοποίηση των παρακάτω δράσεων:
Δ ρ ά σ η 1 : Διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης του κτιρίου του ΚΕΔΕΚ στα μέλη της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας. Η εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε στις 28-5-2015 και κατά τη διάρκειά της ο
Πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Π. Μήτκας, παρουσίασε στους παραβρισκόμενους το κτίριο ενώ
στη συνέχεια μέλη της Επιτροπής ΚΕΔΕΚ παρουσίασαν βασικές πληροφορίες οργάνωσης της
λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ, εγκατάστασης των ερευνητικών ομάδων και επιστημονικού εξοπλισμού κ.ά.
Στις 29-5-2015 το κτίριο ήταν ανοικτό προς επίσκεψη από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.
Σ τ ό χ ο ς της δράσης ήταν η ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για το νέο αυτό
απόκτημα του Πανεπιστημίου.
Δ ρ ά σ η 2 : Πραγματοποίηση σειράς συναντήσεων με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, τα οποία επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών με βάση το ύψος της χρηματοδότησης
και τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία συντόνισαν. Κατά την αρχική φάση (τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου 2015) πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μελών ΔΕΠ ανά ερευνητική περιοχή στην οποία κατατάσσεται η έρευνα τους σύμφωνα με τις 7 ερευνητικές
περιοχές του ΚΕΔΕΚ. Στις συναντήσεις αυτές μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν του παριστάμενους για θέματα που αφορούν στην οργάνωση λειτουργίας του Κέντρου, στη διαδικασία
αποδοχής και εγκατά-στασης ερευνητικών ομάδων σε αυτό, σε θέματα των διεπιστημονικών/διατμηματικών οργάνων του Πανεπιστημίου, κ.ά. Στις συναντήσεις προσκλήθηκαν περί
τα 180 μέλη ΔΕΠ, ενώ τις παρακολούθησαν περίπου 110 άτομα.
Κατά τη δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί μία γενική συνάντηση εργασίας όλων των
προσκεκλημένων στις αρχικές συναντήσεις, έτσι ώστε να ανταλλαγούν ιδέες, πληροφορίες
και προτάσεις και να τεθούν οι βάσεις της δημιουργίας των διεπιστημονικών ομάδων
Σ τ ό χ ο ς της δράσης είναι η ενημέρωση και η κινητοποίηση του ερευνητικού δυναμικού
του Πανεπιστημίου στη κατεύθυνση της συγκρότησης διεπιστημονικών ομάδων κατάλληλων
να υποβάλλουν και να υλοποιήσουν υψηλής ποιότητας ερευνητικές προτάσεις. Τα προσκεκλημένα στις συναντήσεις αυτές μέλη ΔΕΠ αναμένεται να λειτουργήσουν ως μέσο διάχυσης
της πληροφορίας που θα λάβουν σχετικά με το ΚΕΔΕΚ.
Δ ρ ά σ η 3 : Μετά τη γενική συνάντηση εργασίας, θα γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
ερευνητικές ομάδες να καταθέσουν πρόταση ένταξης διεπιστημονικής ομάδας στο ΚΕΔΕΚ.
Το σχετικό έντυπο ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΕΚ και έχει σταλεί ειδοποίηση στα μέλη ΔΕΠ που συμμετείχαν στις αρχικές συναντήσεις.
Σ τ ό χ ο ς της δράσης είναι να επιλεγούν οι πρώτες ομάδες διεπιστημονικής έρευνας οι οποίες θα εγκατασταθούν στους χώρους του κτιρίου του ΚΕΔΕΚ.
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Δ ρ ά σ η 4 : Η παρούσα ιστοσελίδα του ΚΕΔΕΚ δημιουργήθηκε το 2012 για να καλύψει τις τότε περιορισμένες ανάγκες επικοινωνίας και με λογισμικό που δεν επέτρεπε άμεση παρέμβαση. Η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην επικαιροποίηση και ανανέωση της ιστοσελίδας, η
οποία θα φιλοξενείται πλέον από το ΚΗΔ και θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να είναι εύκολη στη διαχείριση από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
Σ τ ό χ ο ς της δράσης είναι η ιστοσελίδα να λειτουργήσει ως ένα μέσο άμεσης επικοινωνίας
και πληροφόρησης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
Δ ρ ά σ η 5 : Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το κτίριο ΚΕΔΕΑ αποτελεί κομβικό σημείο
καθημερινής παρουσίας μεγάλου αριθμού ερευνητών και συνεργατών τους, ενώ παράλληλα
εκεί πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια όλης της ακαδημαϊκής περιόδου επιστημονικές
εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις) αποφάσισε τη δημιουργία στον ισόγειο χώρο
του κτιρίου, μίας μακρόχρονης έκθεσης του κτιρίου του ΚΕΔΕΚ.
Σ τ ό χ ο ς της δράσης είναι να εκτεθεί/παρουσιαστεί το ΚΕΔΕΚ, οι σκοποί του, η οργάνωσή
λειτουργίας του, το κτίριο, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας αλλά και του γενικού κοινού.

6

Απολογισμός Φεβρ – Ιουλ 2015

Επιτροπή ΚΕΔΕΚ

3. Χρονοδιάγραμμα
Μετά την πραγματοποίηση των επιμέρους συναντήσεων με μέλη ΔΕΠ, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τη
γενικότερη κατάσταση στη χώρα, αποφάσισε να μεταθέσει από τα μέσα Ιουλίου για το μέσον Σεπτεμβρίου
την κοινή συνάντηση εργασίας των θεματικών τομέων.
Έτσι το αρχικό χρονοδιάγραμμα, διαμορφώνεται πλέον ως εξής:
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