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•  Το	  ΚΕΔΕΚ	  λειτουργεί	  ως	  αυτοδύναμη	  ερευνητική	  δομή	  που	  εποπτεύεται	  από	  τη	  
Σύγκλητο	  του	  ΑΠΘ	  

•  Ο	  Εσωτερικός	  Κανονισμός	  Λειτουργίας	  του	  ΚΕΔΕΚ	  αποτελείται	  από	  14	  άρθρα,	  
καταρτίσθηκε	  και	  εγκρίθηκε	  από	  την	  Σύγκλητο	  στη	  συνεδρίαση	  2860/23-‐5-‐2013	  

•  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.	  



-‐  καθ.	  Λαόπουλος	  Θεόδωρος,	  Τμήμα	  Φυσικής,	  Πρόεδρος	  Επιτροπής	  

-‐  καθ.	  Λεμονίδου	  Αγγελική,	  Τμήμα	  Χημικών	  Μηχανικών	  Καθηγήτρια,	  αναπληρώτρια	  Πρόεδρος	  Επιτροπής	  

-‐  καθ.	  Αραβανόπουλος	  Φίλιππος,	  Τμήμα	  Δασολογίας	  και	  Φυσικού	  Περιβάλλοντος	  

-‐  καθ.	  Γιάγκου	  Μηνάς,	  Τμήμα	  Βιολογίας	  

-‐  καθ.	  Γούναρης	  Βασίλειος,	  Τμήμα	  Ιστορίας	  &	  Αρχαιολογίας	  

-‐  καθ.	  Κομνηνός	  Νικόλαος,	  Τμήμα	  Αρχιτεκτόνων	  Μηχανικών	  

-‐  καθ.	  Κυριακίδης	  Δημήτριος,	  Τμήμα	  Χημείας	  (Υπεύθυνος	  ΚΕΔΕΚ	  Α’	  φάση)	  

-‐  καθ.	  Μπάης	  Αλκιβιάδης,	  Τμήμα	  Φυσικής	  

-‐  καθ.	  Τοπούζης	  Φώτιος,	  Τμήμα	  Ιατρικής	  

-‐  αναπλ.	  καθ.	  Υάκινθος	  Κυριάκος,	  Τμήμα	  Μηχανολόγων	  Μηχανικών	  

-‐  αναπλ.	  καθ.	  Φορτομάρης	  Πασχάλης,	  Τμήμα	  Κτηνιατρικής	  

-‐  καθ.	  Χατζηπαύλου-‐Λίτινα	  Δήμητρα,	  Τμήμα	  Φαρμακευτικής	  

Επιτροπή	  ΚΕΔΕΚ	  



•  Το	  ΚΕΔΕΚ	  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	  τη	  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.	  	  



•  Εκπόνηση	  διεπιστημονικής	  έρευνας	  
στην	  πρωτοπορία	  της	  επιστήμης	  
στους	  επτά	  ερευνητικούς	  τομείς	  και	  
σε	  άξονες	  αιχμής	  

• Ενίσχυση	  της	  επιστημονικής	  
αριστείας	  

• Μετάδοση	  της	  γνώσης	  και	  
μεταφορά	  της	  τεχνολογίας	  

• 	  Επίτευξη	  υψηλής	  εξωτερικής	  
χρηματοδότησης	  	  

• Προσέλκυση	  των	  ικανότερων	  
νέων	  ερευνητών	  από	  την	  
Ελλάδα	  

• 	  Βελτίωση	  της	  οικονομικής,	  
κοινωνικής	  και	  πολιτιστικής	  
ευημερίας	  της	  περιφέρειας,	  της	  
χώρας	  και	  της	  ευρύτερης	  
περιοχής	  	  

• 	  Δημιουργία	  παράδοσης	  
διεπιστημονικής	  έρευνας	  



Ερευνητικοί-‐Θεματικοί	  Τομείς	  

Υγεία,	  Τρόφιμα,	  Γεωργία	  &	  Βιοτεχνολογία	  	  

Ενέργεια	  και	  Περιβάλλον:	  	  

Βιώσιμη	  Διαχείριση	  Φυσικών	  Πόρων	  &	  Οικοσυστημάτων	  

Βιώσιμη	  Xωρική	  Aνάπτυξη	  

Τεχνολογίες	  Πληροφορίας	  &	  Επικοινωνιών	  

Σύγχρονες	  Τεχνολογικές	  &	  
Παραγωγικές	  Διαδικασίες	  

Κοινωνικές,	  Οικονομικές	  &	  
Πολιτικές	  Επιστήμες	  

Ανθρωπιστικές	  Επιστήμες	  &	  
Πολιτιστική	  Κληρονομιά	  



Ποιοί	  μπορούν	  να	  συμμετέχουν?	  

ερευνητικές	  ομάδες	  που	  εκπονούν	  

διεπιστημονική	  και	  συνεργατική	  

έρευνα	  	  υψηλού	  επιπέδου,	  για	  την	  

αρτιότερη	  εκτέλεση	  της	  οποίας	  

απαιτείται	  εγκατάσταση	  των	  ερευνητών	  

σε	  κοινό	  χώρο	  που	  διαθέτει	  ανάλογων	  

προδιαγραφών	  τεχνολογική	  υποδομή	  

και	  υποστήριξη	  

ένα	  ερευνητικό	  έργο	  για	  	  να	  
ενταχθεί	  	  στο	  ΚΕΔΕΚ,	  θα	  πρέπει	  να	  
είναι:	  

  	  διεπιστημονικού	  χαρακτήρα	  

 χρηματοδοτούμενο	  (κατά	  το	  
χρόνο	  υποβολής	  της	  σχετικής	  
αίτησης)	  	  

 ή	  να	  επίκειται	  χρηματοδότηση	  
από	  εθνικό	  ή	  διεθνή	  φορέα	  (ΕΕ,	  
διακρατική	  συμφωνία)	  



κριτήρια ένταξης έργων 
(βαθµολόγηση) 

o  Διεπιστημονικότητα	  (150)	  
o  Διεθνής	  χαρακτήρας	  του	  έργου	  (150)	  
o  Σύνθεση	  της	  ερευνητικής	  ομάδας	  (150)	  
•  Η	  αριστεία	  και	  η	  ποιότητα	  των	  βιογραφικών	  
των	  μελών	  της	  ερευνητικής	  ομάδας	  και	  η	  
συμμετοχή	  στην	  ομάδα	  νέων	  επιστημόνων.	  

o Προοπτική	  ενίσχυσης	  της	  έρευνας	  (100)	  
o Προοπτική	  σύνδεσης	  με	  την	  κοινωνία	  (100)	  

o Υψος	  και	  διάρκεια	  χρηματοδότησης	  
του	  έργου	  (150)	  

o Συνεργασία	  με	  άλλους	  φορείς	  (100)
(δημόσιους	  ή	  ιδιωτικούς)	  

Εργα	  στα	  οποία	  συμμετέχει	  ενεργά	  
ιδιωτικός	  ή	  δημόσιος	  φορέας	  

o Αναπτυξιακή	  διάσταση	  του	  έργου	  
όσον	  αφορά	  το	  ΑΠΘ	  (100)	  

Εργα	  στα	  οποία	  αντικατοπτρίζεται	  
σαφώς	  η	  αναπτυξιακή	  διάσταση	  του	  
ΑΠΘ.	  



Πορεία, ενέργειες και πεπραγµένα  
από τον Φεβρουάριο του 2015: συναντήσεις (10) µε 

πρόγραµµα & 
στόχους Λαμβάνοντας	  υπόψη	  την	  ελλιπή	  πληροφόρηση	  της	  Πανεπιστημιακής	  

Κοινότητας	  αναφορικά	  με	  τους	  στόχους	  και	  τον	  τρόπο	  λειτουργίας	  του	  
Κέντρου,	  η	  επιτροπή	  προχώρησε	  στην	  πραγματοποίηση	  των	  παρακάτω	  
δράσεων:	  

  Διοργάνωσε	  εκδήλωση	  παρουσίασης	  του	  κτιρίου	  του	  ΚΕΔΕΚ	  στα	  μέλη	  της	  Πανεπιστημιακής	  
Κοινότητας,	  στις	  28-‐5-‐2015.	  

  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.	  

Στόχος	  της	  δράσης	  ήταν	  η	  ενημέρωση	  της	  Πανεπιστημιακής	  Κοινότητας	  



• Οριστικοποιήθηκαν	  οι	  καταστάσεις	  των	  μελών	  ΔΕΠ/	  ΕΥ	  που	  σύμφωνα	  
με	  τα	  στοιχεία	  του	  ΕΛΚΕ	  παρουσίαζαν	  έντονη	  και	  διαρκή	  ερευνητική	  
δραστηριότητα	  και	  	  

• Αυτά	  τα	  μέλη	  ΔΕΠ	  προσκλήθηκαν	  σε	  συναντήσεις	  ενημερωτικές	  ανά	  
ερευνητική	  περιοχή	  –θεματική	  ενότητα	  	  (τέλη	  Ιουνίου-‐αρχές	  Ιουλίου	  
2015)	  	  

•  Στις	  συναντήσεις	  συμμετείχαν	  τα	  μέλη	  της	  επιτροπής	  του	  ΚΕΔΕΚ	  που	  
ενημέρωσαν	  του	  παριστάμενους	  για	  θέματα	  που	  αφορούν	  στην	  
οργάνωση	  λειτουργίας	  του	  Κέντρου,	  στη	  διαδικασία	  αποδοχής	  και	  
εγκατάστασης	  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.	  	  

  Αναπτύχθηκαν	  ερωτήματα-‐	  Παρουσιάσθηκαν	  προβληματισμοί	  	  

Στόχος	  της	  δράσης	  ήταν	  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.	  



Ανανεώθηκε η ιστοσελίδα η οποία είχε δηµιουργηθεί το 2012…… 
      ως ένα µέσο άµεσης επικοινωνίας και πληροφόρησης της 
Πανεπιστηµιακής Κοινότητας.  

Αποφασίσθηκε η οργάνωση ενός γενικού workshop για τα τέλη 
Ιουλίου,  το οποίο µετακινήθηκε για τον Σεπτέµβριο εξαιτίας των 
πολιτικών εξελίξεων 



.	  	  

•  γενική	  συνάντηση	  εργασίας,	  
•  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.	  	  
Και	  στη	  συνέχεια	  θα	  γίνει	  η	  παρουσίαση	  ενός	  προτύπου	  εντύπου	  υποβολής	  
πρότασης	  για	  ενημέρωση	  και	  διευκρινιστικές	  ερωτήσεις.	  

Στόχος	  της	  δράσης	  είναι	  να	  επιλεγούν	  οι	  πρώτες	  ομάδες	  διεπιστημονικής	  
έρευνας	  οι	  οποίες	  θα	  εγκατασταθούν	  στους	  χώρους	  του	  κτιρίου	  του	  ΚΕΔΕΚ.	  	  

Επόμενο	  βήμα….	  



Η	  Επιτροπή	  λαμβάνοντας	  υπόψη	  το	  ρόλο	  που	  διαδραματίζει	  το	  κτίριο	  ΚΕΔΕΑ:	  

•  καθημερινή	  παρουσία	  μεγάλου	  αριθμού	  ερευνητών	  και	  συνεργατών	  τους,	  	  
•  πραγματοποίηση	  κατά	  τη	  διάρκεια	  όλης	  της	  ακαδημαϊκής	  περιόδου	  
επιστημονικών	  εκδηλώσεων,	  

	  αποφάσισε	  τη	  δημιουργία	  στον	  ισόγειο	  χώρο	  του	  κτιρίου,	  μίας	  μακρόχρονης	  
έκθεσης	  του	  κτιρίου	  του	  ΚΕΔΕΚ.	  	  

Στόχος	  της	  δράσης	  είναι	  να	  εκτεθεί/παρουσιαστεί	  το	  ΚΕΔΕΚ,	  σε	  όσο	  το	  
δυνατόν	  μεγαλύτερο	  αριθμό	  μελών	  της	  Πανεπιστημιακής	  Κοινότητας	  αλλά	  
και	  του	  γενικού	  κοινού.	  	  



Ευχαριστώ 


