
Αγγελική	  Λεμονίδου	  
Καθ.	  Τμήμ.	  Χημικών	  Μηχανικών	  

Αναπλ.	  Πρόεδρος	  Επιτροπής	  ΚΕΔΕΚ	  

28	  Ιουνίου	  2016	  



Κέντρο	  Διεπιστημονικής	  Ερευνας	  και	  Καινοτομίας	  	  ΚΕΔΕΚ	  

•  Στη	  διαμόρφωση	  διεπιστημονικής	  κουλτούρας	  
•  Στην	  ενίσχυση	  της	  αριστείας	  
•  Στην	  προσέλκυση	  νέων	  επιστημόνων	  
•  Στον	  καλύτερο	  συντονισμό	  των	  μεγάλων	  ερευνητικών	  υποδομών	  	  
•  Στην	  ενίσχυση	  της	  ερευνητικής	  δραστηριότητας	  και	  καινοτομίας	  προς	  όφελος	  του	  
Ιδρύματος	  

•  Στη	  δημιουργία	  ενός	  ισχυρού	  ερευνητικού	  πόλου	  στον	  εθνικό,	  ευρωπαϊκό	  και	  διεθνή	  
χώρο	  

•  Στην	  ενδυνάμωση	  της	  εθνικής	  οικονομίας	  

Το	  ΚΕΔΕΚ	  στοχεύει	  



ΚΕΔΕΚ	  –	  Φάση	  Α’	  

o  Επιτροπή	  Στρατηγικού	  Σχεδιασμού	  για	  το	  ΚΕΔΕΚ	  	  
	  	  	  	  Ορισμός	  από	  το	  Π.Σ.	  στην	  συνεδρίαση	  1626/26-‐3-‐2012	  

o  Στρατηγικό	  Σχέδιο	  &	  Εσωτερικός	  Κανονισμός	  Λειτουργίας	  
	  	  	  	  	  Εγκρίθηκαν	  από	  τη	  Σύγκλητο	  του	  ΑΠΘ	  (συνεδρίαση	  2860-‐23-‐5-‐2013)	  

o  Διαδικασία	  ένταξης	  ερευνητικών	  ομάδων	  στο	  ΚΕΔΕΚ	  Α΄ΦΑΣΗ	  
	  	  	  	  	  Μάρτιος	  2014	  Προκήρυξη	  -‐	  Αξιολόγηση-‐	  Επιλογή	  10	  αιτήσεων	  

o  Ενημέρωση	  της	  ερευνητικής	  κοινότητας	  του	  ΑΠΘ	  για	  το	  ΚΕΔΕΚ	  	  
	  	  	  	  7	  Μαρτίου	  2014:	  Εναρκτήρια	  εκδήλωση	  «ΚΕΔΕΚ:	  Υλοποίηση	  	  
	  	  	  	  	  ενός	  μακροχρόνιου	  στόχου	  και	  οι	  νέες	  προσκλήσεις»	  

	  	  	  	  29	  ΜαΪου	  2014:	  Εκδήλωση	  παρουσίαση	  των	  έργων	  που	  εντάχθηκαν	  	  
	  	  	  	  στην	  Α’	  ΦΑΣΗ	  του	  ΚΕΔΕΚ	  και	  των	  νέων	  διατμηματικών	  	  
	  	  	  	  οργάνων	  (χρηματοδότηση	  ΕΣΠΑ)	  



Η	  Διοικούσα	  Επιτροπή	  ΚΕΔΕΚ	  Α’	  Φάση,	  με	  καθήκον	  της	  τη	  διοίκηση	  και	  διαχείριση	  του	  
Κέντρου	  κατά	  την	  Α’	  φάση	  λειτουργίας	  του,	  καθώς	  και	  τη	  σύνταξη	  του	  «Οδηγού	  Ενταξης	  
Εργων	  στο	  ΚΕΔΕΚ».	  

Διοικούσα	  Επιτροπή	  ΚΕΔΕΚ	  

	  Δ.	  Κυριακίδης,	  καθ.	  Τμήματος	  Χημείας	  (Πρόεδρος)	  

Σ.	  Κουίδου-‐Ανδρέου,	  καθ.	  Ιατρικής	  Σχολής,	  αναπλ.	  Πρύτανη,	  Αντιπρύτανις	  Ερευνας	  

Ν.	  Βαρσακέλης,	  καθ.	  Τμήματος	  Οικονομικών	  Επιστημών	  

Κ.	  Κωτσάκης,	  καθ.	  	  Τμήματος	  Ιστορίας	  και	  Αρχαιολογίας	  

Π.	  Μήτκας,	  καθ.	  Τμήματος	  Ηλεκτρολόγων	  Μηχ/κών	  &	  Μηχ/κών	  Υπολογιστών	  

Α.	  Σαλίφογλου,	  καθ.	  	  Τμήματος	  Χημικών	  Μηχανικών	  

Ι.	  Τζιφόπουλος,	  καθ.	  	  Τμήματος	  Φιλολογίας	  

Διοικούσα	  Επιτροπή	  ΚΕΔΕΚ	  Α’	  Φάση	  



Επιτροπή	  Διενέργειας	  Διαγωνισμού	  για	  την	  Aγορά	  του	  Kτιρίου	  

Δ.	  Αγγελίδης,	  καθ.	  Τμήματος	  Πολιτικών	  Μηχανικών	  

Μ.	  Γιάγκου,	  καθ.	  Τμήματος	  Βιολογίας	  

Ε.	  Πρεβεδούρου,	  αναπλ.	  καθ.	  Τμήματος	  Νομικής	  



Φεβρουάριος	  2015	   Σεπτέμβριος	  
2015	  

Μάιος	  	  
2015	  

Ιανουάριος	  
2016	  

Μάιος	  	  
2016	  



Φεβρουάριος	  2015	   Σεπτέμβριος	  
2015	  

Μάιος	  	  
2015	  

Ιανουάριος	  
2016	  

Μάιος	  	  
2016	  

Ορισμός	  Επιτροπής	  ΚΕΔΕΚ	  



-‐  Λαόπουλος	  Θεόδωρος,	  Φυσικής,	  Καθηγητής,	  Αναπλ.	  Πρύτανη,	  Πρόεδρος	  

-‐  Λεμονίδου	  Αγγελική,	  Χημικών	  Μηχανικών	  Καθηγήτρια,	  Αναπλ.	  Πρόεδρος	  

-‐  	  Αραβανόπουλος	  Φίλιππος,	  Δασολογίας	  και	  Φυσικού	  Περιβάλλοντος	  Καθηγητής	  

-‐  Γιάγκου	  Μηνάς,	  Βιολογίας,	  Καθηγητής	  

-‐  Γούναρης	  Βασίλειος,	  Ιστορίας	  &	  Αρχαιολογίας,	  Καθηγητής	  

-‐  Κομνηνός	  Νικόλαος,	  Αρχιτεκτόνων	  Μηχανικών,	  Καθηγητής	  

-‐  Μπάης	  Αλκιβιάδης,	  Φυσικής,	  Καθηγητής	  

-‐  Τοπούζης	  Φώτιος,	  Ιατρικής,	  Καθηγητής	  

-‐  Υάκινθος	  Κυριάκος,	  Μηχανολόγων	  Μηχανικών,	  Αναπλ.	  Καθηγητής	  

-‐  Φορτομάρης	  Πασχάλης,	  Κτηνιατρικής,	  Αναπλ.	  Καθηγητής	  

-‐  Χατζηπαύλου-‐Λίτινα	  Δήμητρα,	  Φαρμακευτικής,	  Καθηγήτρια	  



Φεβρουάριος	  2015	   Σεπτέμβριος	  
2015	  

Μάιος	  	  

2015	  
Ιανουάριος	  

2016	  
Μάιος	  	  

2016	  

Ημερίδα	  ενημέρωσης	  μελών	  ΔΕΠ	  

Γνωριμία	  με	  το	  κτίριο	  ΚΕΔΕΚ	  

Συναντήσεις	  με	  ομάδες	  μελών	  ΔΕΠ	  κατά	  ερευνητική	  περιοχή	  



•  Γνωριμία	  με	  το	  ΚΕΔΕΚ	  	  
o  Αναγκαιότητα	  ίδρυσης	  
o  Στόχοι	  
o  Δράσεις	  
o  Κανονισμός	  λειτουργίας	  
o  Κριτήρια	  ενταξης	  έργων	  

•  Κινητοποίηση	  δυναμικού	  ΑΠΘ	  με	  στόχο	  τη	  δημιουργία	  ομάδων	  
o  Διεπιστημονικότητα	  
o  Κοινό	  πεδίο	  έρευνας	  
o  Κοινούς	  στόχους	  –	  πλάνο	  
o  Κοινό	  πλαίσιο	  συνεργασίας	  αξιοποιώντας	  επιμέρους	  ερευνητικές	  

δεξιότητες,	  πόρους	  και	  υποδομές	  

Ημερίδα	  ενημέρωσης	  μελών	  ΔΕΠ	  



video	  



Συνολική	  επιφάνεια	  ακινήτου:	  6752,08τ.μ.	  
Εμβαδό	  ανωδομής:	  5270,74τ.μ.	  	  
Εμβαδό	  υπόγειων/βοηθητικών	  χώρων:	  1486,30τ.μ.	  

ΕΠΙΠΕΔ
Ο  

τ.µ. 

-1 Β’ υπόγειο 921,06 
0 Α’ υπόγειο 2010,58 
1 Ισόγειο 1469,34 
2 1ος Όροφος 1493,34 
3 2ος Όροφος 1485,10 
4 3ος Όροφος 858,96 

Το	  κτίριο	  του	  ΚΕΔΕΚ	  



Το	  κτίριο	  του	  ΚΕΔΕΚ	  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ	  ΜΕ	  ΜΕΛΗ	  ΔΕΠ	  ΓΙΑ	  ΤΟ	  ΚΕΔΕΚ	  

	  Δευτέρα	  22	  Ιουνίου,	  ώρα	  13:00	  
Συνάντηση	  με	  μέλη	  ΔΕΠ	  από	  ΕΤ	  1	  (Υγεία,	  Τρόφιμα,	  Βιοτεχνολογία)	  	  –	  ομάδα	  1	  
Αίθουσα	  1	  ημιορόφου	  ΚΕΔΕΑ 	  

Τρίτη	  23	  Ιουνίου,	  ώρα	  13:00	  

Συνάντηση	  με	  μέλη	  ΔΕΠ	  από	  ΕΤ	  6,7	  (Ανθρωπιστικές	  και	  Κοινωνικές	  Επιστήμες)	  
Αίθουσα	  1	  ημιορόφου	  ΚΕΔΕΑ	   	  

Τετάρτη	  24	  Ιουνίου,	  ώρα	  14:00	  
Συνάντηση	  με	  μέλη	  ΔΕΠ	  από	  ΕΤ	  1	  (Υγεία,	  Τρόφιμα,	  Βιοτεχνολογία)	  	  –	  ομάδα	  2	  

Φουαγιέ	  κτιρίου	  ΚΕΔΕΑ	  

Τρίτη	  30	  Ιουνίου,	  ώρα	  13:00	  

Συνάντηση	  με	  μέλη	  ΔΕΠ	  από	  ΕΤ	  4	  (Περιβάλλον-‐Ενέργεια)	  
Αίθουσα	  1	  ημιορόφου	  ΚΕΔΕΑ	   	  

Τετάρτη	  1	  Ιουλίου,	  ώρα	  10:00	  &	  13:00	  
Συνάντηση	  με	  μέλη	  ΔΕΠ	  από	  ΕΤ	  2,3	  (ΙΤ,	  Χωρική	  Ανάπτυξη)	  

Αίθουσα	  1	  ημιορόφου	  ΚΕΔΕΑ	   	  

Πέμπτη	  2	  Ιουλίου,	  ώρα	  13:00	  
Συνάντηση	  με	  μέλη	  ΔΕΠ	  από	  ΕΤ	  5	  (Υλικά-‐Διαδικασίες)	  
Αίθουσα	  1	  ημιορόφου	  ΚΕΔΕΑ	   	  

	  	  	  	  Συναντήσεις	  με	  ομάδες	  μελών	  ΔΕΠ	  ανά	  ερευνητικό	  τομέα	  



Φεβρουάριος	  2015	   Σεπτέμβριος	  
2015	  

Μάιος	  	  
2015	  

Ιανουάριος	  
2016	  

Μάιος	  	  
2016	  

Συνάντηση	  εργασίας	  ερευνητικής	  κοινότητας	  ΑΠΘ	  

1η	  Πρόσκληση	  υποβολής	  προτάσεων	  ένταξης	  
διεπιστημονικών	  (Οκτώβριος	  2016)	  



Συνάντηση	  εργασίας	  ερευνητικής	  κοινότητας	  ΑΠΘ	  

•  Στόχοι	  του	  ΚΕΔΕΚ	  και	  δράσεις	  της	  Επιτροπής	  
•  Παρουσίαση	  εντύπου	  	  πρότασης	  ένταξης	  	  
	  	  	  	  	  	  ομάδων	  στο	  ΚΕΔΕΚ	  

•  Παρουσιάσεις	  ιδεών	  διεπιστημονικής	  έρευνας	  
από	  μέλη	  ΔΕΠ	  	  	  



Πρώτες	  ζυμώσεις	  για	  τη	  δημιουργία	  διεπιστημονικών	  ομάδων	  



Κριτήρια	  ένταξης	  έργων	  

Για	  να	  ενταχθεί	  μία	  ομάδα	  στο	  ΚΕΔΕΚ,	  θα	  πρέπει	  να	  είναι:	  

α)	  η	  πρόταση	  που	  καταθέτει	  να	  αφορά	  έρευνα	  διεπιστημονικού	  χαρακτήρα	  

β)	  Ενα	  τουλάχιστον	  από	  τα	  μέλη	  της	  ομάδας	  να	  έχει	  ενεργό	  έργο	  σχετικό	  με	  την	  πρόταση	  ή	  
να	  επίκειται	  χρηματοδότηση	  από	  εθνικό	  ή	  διεθνή	  φορέα	  

Πρόσθετα	  κριτήρια	  ένταξης	  
o  Ο	  διεθνής	  χαρακτήρας	  του	  έργου	  
o  Η	  σύνθεση/αριστεία	  της	  ερευνητικής	  ομάδας	  
o  Το	  ύψος	  και	  η	  διάρκεια	  χρηματοδότησης	  του	  έργου	  
o  Τυχόν	  συνεργασία	  με	  άλλους	  φορείς	  (δημόσιους	  ή	  ιδιωτικούς)	  	  
o  Η	  αναπτυξιακή	  διάσταση	  του	  έργου	  όσον	  αφορά	  το	  ΑΠΘ	  
o  Η	  προοπτική	  ενίσχυσης	  της	  έρευνας	  
o  Η	  προοπτική	  σύνδεσης	  με	  την	  κοινωνία	  



Φεβρουάριος	  2015	   Σεπτέμβριος	  
2015	  

Μάιος	  	  
2015	  

Ιανουάριος	  
2016	  

Μάιος	  	  
2016	  

Τελική	  επιλογή	  των	  πρώτων	  ομάδων	  
για	  εγκατάσταση	  στο	  ΚΕΔΕΚ	  



1η	  πρόσκληση	  υποβολής	  προτάσεων	  για	  ενταξη	  
διεπιστημονικών	  ομάδων	  

Αξιολόγηση	  των	  13	  προτάσεων	  που	  κατατέθηκαν	  

Αρχική	  επιλογή	  8	  προτάσεων	  διεπιστημονικής	  έρευνας	  
και	  1	  πρότασης	  παροχής	  υπηρεσιών	  

Διαβούλευση	  με	  τα	  μέλη	  των	  ομάδων-‐	  

Τελική	  επιλογή	  

Κατανομή	  και	  έναρξη	  διαμόρφωσης	  χώρων	  για	  την	  
εγκατάσταση	  των	  ομάδων	  	  

Στάδια	  διαδικασίας	  επιλογής	  των	  πρώτων	  ομάδων	  	  

Οκτώβριος	  2015	  

Δεκέμβριος	  2015	  

Ιανουάριος	  2016	  



•  Ερευνητική	  Ομάδα	  Ασύρματων	  και	  Φωτονικών	  Συστημάτων	  &	  Δικτύων	  	  
	  	  	  	  (ΕΥ	  Επίκ.	  Καθ.	  Νικόλαος	  Πλέρος)	  

•  Υπηρεσίες	  Ερευνας	  Παρακολούθησης	   και	  Πρόγνωσης	  Ατμοσφαιρικού	  Περιβάλλοντος	  
(ΕΥ	  Καθ.	  Δημήτριος	  Μελάς)	  

•  Βιώσιμη	   διαχείριση	   ποιότητας	   ατμοσφαιρικού	   περιβάλλοντος	   (ΕΥ	   Καθ.	   Νικόλαος	  
Μουσιόπουλος)	  

•  Βιώσιμες	  Αγροδιατροφικές	  Εφοδιαστικές	  Αλυσίδες	  (ΕΥ	  Αν.	  Καθ.	  Δημήτριος	  Βλάχος)	  
•  Κέντρο	  Βιοανάλυσης	  και	  Τεχνολογιών	  OMICS	  (EY	  Καθ.	  Γεώργιος	  Θεοδωρίδης)	  

•  Ορθοπαιδικό	  Κέντρο	  Ερευνας	  (ΕΥ	  Αν.	  Καθ.	  Ελευθέριος	  Τσιρίδης)	  
•  Ομάδα	  Ερευνας	  στο	  Εκθεσίωμα	  και	  την	  Υγεία	  (ΕΥ	  Αν.	  Καθ.	  Δημοσθένης	  Σαρηγιάννης)	  
•  Κέντρο	  Αριστείας	  Φυσικών	  Προϊόντων	  ΑΠΘ	  (ΕΥ	  Επίκ.	  Καθ.	  Ανδρεάνα	  Ασημοπούλου)	  
•  Ψηφιακή	   αποτύπωση	   και	   κατασκευή	   με	   πρόσθεση	   υλικού	   (ΕΥ	   Καθ.	   Αθανάσιος	  

Μιχαηλίδης)	  

Πρώτες	  Ομάδες	  που	  εντάχθηκαν	  στο	  ΚΕΔΕΚ	  



Φεβρουάριος	  2015	   Σεπτέμβριος	  
2015	  

Μάιος	  	  
2015	  

Ιανουάριος	  
2016	  

Μάιος	  	  
2016	  

Η	   Επιτροπή	   ΚΕΔΕΚ	   ανακοινώνει	   τη	   δεύτερη	   πρόσκληση	   εκδήλωσης	  
ενδιαφέροντος	  για	  ένταξη	   	  διεπιστημονικών	  ερευνητικών	  ομάδων	  στο	  
ΚΕΔΕΚ.	  
Η	   πρόσκληση	   αφορά	   στην	   υποβολή	   προτάσεων	   για	   ένταξη	  
διεπιστημονικών	  ερευνητικών	  ομάδων	  
(α)	  ερευνητικών	  δραστηριοτήτων	  
(β)	  ίδρυσης	  κεντρικών	  εργαστηριακών	  υποδομών	  και	  
(γ)	  παροχής	  υπηρεσιών	  



Η	   Επιτροπή	   ΚΕΔΕΚ	   ανακοινώνει	   τη	   δεύτερη	   πρόσκληση	   εκδήλωσης	  
ενδιαφέροντος	  για	  ένταξη	   	  διεπιστημονικών	  ερευνητικών	  ομάδων	  στο	  
ΚΕΔΕΚ.	  
Η	   πρόσκληση	   αφορά	   στην	   υποβολή	   προτάσεων	   για	   ένταξη	  
διεπιστημονικών	  ερευνητικών	  ομάδων	  
(α)	  Ερευνητικών	  δραστηριοτήτων	  
(β)	  Ιδρυσης	  Κεντρικών	  Εργαστηριακών	  Υποδομών	  και	  
(γ)	  Παροχής	  Υπηρεσιών	  

Πρόσφατες	  δράσεις	  

Κατατέθηκαν	  	  συνολικά	  14	  προτάσεις	  
6	  ερευνητικές	  
4	  κεντρικών	  εργαστηριακών	  υποδομών	  
4	  παροχής	  υπηρεσιών	  



Οι	  άνθρωποι	  του	  ΚΕΔΕΚ	  

Γιάννης	  Κοσμαδάκης	  
Τεχνικός	  υπεύθυνος	  κτιρίων	  

Ιωάννα	  Δόντσιου	  
Γραφείο	  Γραμματείας	  	  

Ελένη	  Καραγκουνάκη	  
Γραμματέας	  Επιτροπής	  ΚΕΔΕΚ	  



Αγγελική	  Λεμονίδου	  
Καθ.	  Τμήμ.	  Χημικών	  Μηχανικών	  

Αναπλ.	  Πρόεδρος	  Επιτροπής	  ΚΕΔΕΚ	  

28	  Ιουνίου	  2016	  


