
 

 
 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  

ΚΕΝΤΡΟ  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  ΑΠΘ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκδοση Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. 

Μάιος 2010



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το έγγραφο αυτό συνοψίζει : 

• Την µελέτη για την Ανασκόπηση Διεθνούς Πρακτικής Και εναλλακτικά Σενάρια 
Συγκρότησης του ΚΕ.Δ.Ε.Κ. που εκπονήθηκε από την εταιρεία “INNOVATIA” 

• Την συγκέντρωση των αναγκών και προτεραιοτήτων σε χώρους και εξοπλισµό ανά 
ερευνητική περιοχή. 

Η επιµέλεια, διόρθωση και συµπλήρωση του τεύχους έγινε από τους 
  Καθ. Σταύρο Πανά, Αντιπρύτανη και Πρόεδρο Επιτροπής Ερευνών 
 Καθ. Ιωάννη Σάχαλο, Αντιπρόεδρο Επιτροπής Ερευνών 
 Δρ. Χριστίνα Μπέστα, Προϊσταµένη Γραµµατείας Επιτροπής Ερευνών 

 



ΠΊΝΑΚΑΣ  ΠΕΡ Ι ΕΧΟΜΈΝΩΝ  

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ..................................................................................................................III 
ΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΊΕΣ ...................................................................................................... V 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ......................................................................................................VI 
ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΕΜΠΕΙΡΊΑΣ.................................................................................... 1 

1.1  ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΈΡΕΥΝΑ; .................................................................................................. 1 
1.2  ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΈΡΕΥΝΑ; ................................................................................. 2 
1.3  ΠΏΣ ΓΊΝΕΤΑΙ Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΈΡΕΥΝΑ; ......................................................................................... 4 
1.4  ΠΟΙΈΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΈΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΈΣ ΔΟΜΈΣ ΓΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΈΡΕΥΝΑ; .............................. 6 
1.5  ΠΟΙΈΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΊΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΊΑ;............................................................... 7 
1.6  ΠΟΙΆ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΈΝΑ ΕΜΠΌΔΙΑ; ............................................................................................ 9 
1.7  ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΎΝ ................................................................................. 10 

1.7.1  Η εξέλιξη των πανεπιστηµίων ..................................................................................................... 10 
1.7.2  Ο ανταγωνισµός για τα ερευνητικά κονδύλια ............................................................................. 11 
1.7.3  Ο ανταγωνισµός για τα ταλέντα .................................................................................................. 12 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ .............................................................................................................................................. 14 

2.1  ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ......................................................................................................................................... 14 
2.2  ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΌΣ ................................................................................................... 16 

2.3  Όραµα / Αποστολή του ΑΠΘ και οι Προεκτάσεις τους στην Έρευνα ........................................... 16 
2.4  Καθορισµός των ερευνητικών προτεραιοτήτων............................................................................. 18 
2.5  Χρηµατοδότηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων....................................................................... 19 
2.6  Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας και διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας ................................................................................................................................................ 21 
2.7  Παροχή κινήτρων για έρευνα ......................................................................................................... 22 
2.8  Θέµατα που σχετίζονται µε τους ερευνητές .................................................................................... 23 

2.9  ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ................................................................................................................................. 23 
Η ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΑΠΘ ................................................................................................................................. 26 

3.1  ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ......................................................................................................................................... 26 
3.1.1  Πηγές Δεδοµένων ........................................................................................................................ 27 
3.1.2  Περίοδος Αναφοράς..................................................................................................................... 27 
3.1.3  Κωδικοποίηση Επιστηµονικών Πεδίων...................................................................................... 28 

3.2  ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΌΣ ................................................................................................... 28 
3.2.1  Γενικά Στατιστικά ........................................................................................................................ 28 
3.2.2  Βιβλιογραφικοί Δείκτες................................................................................................................ 28 
3.2.3  Διεθνής Δικτύωση ........................................................................................................................ 31 
3.2.4  Ενεργά Επιστηµονικά Πεδία και Επιδόσεις................................................................................ 33 
3.2.5  Ερευνητικά προφίλ Τµηµάτων και Τοµέων ................................................................................ 36 
3.2.6  Δίκτυα Ερευνητικών Συνεργασιών..............................................................................................47 

3.2.6.1  Υγεία-Τρόφιµα-Γεωργία και Βιοτεχνολογία ..................................................................... 47 
3.2.6.2  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ........................ 49 
3.2.6.3  Βιώσιµη Χωρική Ανάπτυξη ................................................................................................50 
3.2.6.4  Περιβάλλον .......................................................................................................................... 51 
3.2.6.5  Υλικά-Παραγωγικές Διαδικασίες ....................................................................................... 52 
3.2.6.6  Κοινωνικές Επιστήµες ......................................................................................................... 52 

3.2.7  Διπλώµατα Ευρεσιτεχνίας ........................................................................................................... 53 
3.3  ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ................................................................................................................................. 53 



ΚΕΔΕΚ /ΑΠΘ  

 IV 

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΑΠΘ ............................................................................ 56 
4.1  ΕΙΣΡΟΈΣ ............................................................................................................................................... 56 

4.1.1  Μέση Ερευνητική Χρηµατοδότηση.............................................................................................. 56 
4.1.2  Διαφοροποίηση Πηγών Χρηµατοδότησης................................................................................... 57 
4.1.3  Κατανοµή Ερευνητικής Χρηµατοδότησης ανά Ερευνητική Περιοχή......................................... 59 
4.1.4  Ετήσια Συµµετοχή Ακαδηµαϊκού Ερευνητικού Δυναµικού ........................................................ 60 
4.1.5  Κατανοµή Ερευνητικού Δυναµικού στις Ερευνητικές Περιοχές ................................................ 61 
4.1.6  Συγκροτηµένες Ερευνητικές Οµάδες........................................................................................... 62 

4.2  ΔΕΊΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑΣ............................................................................................................... 63 
4.2.1  Δραστηριότητα Διεκδίκησης Ερευνητικής Χρηµατοδότησης ..................................................... 63 

4.3  ΔΕΊΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ....................................................................................................................... 65 
4.3.1  Δικτύωση για Χρηµατοδοτούµενη Έρευνα.................................................................................. 65 

4.4  ΔΕΊΚΤΕΣ ΕΚΡΟΏΝ................................................................................................................................ 67 
ΌΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΚΕΔΕΚ ............................................................................................... 70 

5.1  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΕΣΤΊΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣ ................................................................... 74 
5.1.1  Υγεία, τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία................................................................................ 74 
5.1.2  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών............................................................................ 76 
5.1.3  Βιώσιµη χωρική ανάπτυξη .......................................................................................................... 76 
5.1.4  Βιώσιµη διαχείριση φυσικών πόρων και οικοσυστηµάτων ....................................................... 76 
5.1.5  Σύγχρονες επιστηµονικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες ..................................... 77 
5.1.6  Κοινωνικές και ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ επιστήµες .......................................................................... 78 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Η πλήρης περιγραφή αναγκών των 7 περιοχών……………………………………….……………..……80 

 



ΜΕΛΕΤΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 V 

ΟΡ Ι ΣΜΟΊ  ΚΑ Ι  
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦ ΊΕΣ  

 

ΑΕΙ   Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

ΑΠΘ  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

ΔΕ   Διεπιστηµονική Έρευνα 

ΔΕΠ  Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό 

ΕΚΠΑ  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

ΕΜΠ  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

IPR   Intellectual Property Rights, Δικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 

ΚΕΔΕΚ  Κέντρο Διεπιστηµονικής Έρευνας και Καινοτοµίας 

ΜΦ   Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 

NAS  National Academy of Sciences (US) 

NSF  National Science Foundation (US) 

ΥΔ   Υποψήφιοι Διδάκτορες 



ΚΕΔΕΚ /ΑΠΘ  

 VI 

Β ΙΒΛ ΙΟΓΡΑΦ ΙΚΈΣ  
ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ  

(ΑΠΘ, 1996) Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, Κώδικας Δεοντολογίας Ερευνών. 

(ΑΠΘ, 1997) Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, Οδηγός Χρηµατοδότησης Ερευνών. 

(ΑΠΘ, 2001) Έκθεση του ΑΠΘ στο πλαίσιο του Προγράµµατος Επισκόπησης Πανεπιστηµιακών 
Ιδρυµάτων, Ιανουάριος 2001. 

(ΑΠΘ, 2005) ΑΠΘ, Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης 2006-2015, Θεσσαλονίκη: 
ΑΠΘ, Δεκέµβριος 2005. 

(ΑΠΘ, 2006) Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, Οδηγός Μεταφοράς Τεχνολογίας, Έκδοση 1.3, 26.4.2006. 

(ΑΠΘ, 2007) Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, Βιβλιοµετρική Μελέτη Ερευνητικής Δραστηριότητας 
Τµηµάτων του ΑΠΘ—Μετρήσεις και Εγγενείς Αδυναµίες Βιβλιοµετρικών 
Μετρήσεων & Πρώτα Συµπεράσµατα στον Ελλαδικό Χώρο, Παραδοτέο Έργου 
50090, Νοέµβριος 2007.  

(ΑΠΘ, 2009) Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων, έκδοση 13, Ιούλιος 
2009. 

(ΦΕΚ, 2000α) ΦΕΚ/Β/1098/5.9.2000, Έγκριση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

(ΦΕΚ, 2000β) ΦΕΚ Β/1099/5.9.2000, Έγκριση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

(ΦΕΚ, 2002) ΦΕΚ Β/1562/13.12.2002, Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισµού 
λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

(ΦΕΚ, 2004) ΦΕΚ Β/1517/11.10.2004, Τροποποίηση της υπ' αριθµ Φ.1231/Β1/425/25.8.2000 
υπουργικής απόφασης "Έγκριση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Β' 1099)" 

(Μπέστα, 2009) Μπέστα, Χ. «Η στρατηγική της ακαδηµαϊκής έρευνας και καινοτοµίας µε την 
υποστήριξη πληροφοριακών συστηµάτων», Διδακτορική Διατριβή, 2009 

(Bammer, 2008) Bammer, G. "Enhancing Research Collaborations: Three key management 
challenges", Research Policy, 37 875-887, 2008. 

(Bechtel , 1986) Bechtel W, “Psycholinguistics as a case of cross-disciplinary research: Symposium 
introduction,” Synthese, vol 72, 1986. 

(Brewer, 1999) Brewer, G.D. "The challenges of interdisciplinarity", Policy Sciences, 32: 327-337, 
1999. 



ΜΕΛΕΤΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 VII 

(Bruun et al, 2005) Bruun H., Hukkinen J., Huutoniemi K., Klein J., "Promoting Interdiscplinary 
Research—The Case of the Academy of Finland", Academy of Finland, 2005. 

(Carayol, 2006) Carayol, N and Matt, M. "Individual and Collective Determinants of Academic 
Scientists' Productivity", Information Economics and Policy, 18 55-72, 2006. 

(Cohen, 1990) Cohen W and Levinthal, D, "Absorptive capacity: a new perspective on learning and 
innovation," Administration Science Quarterly, 35, 128—152, 1990. 

(Craig Boardman, 2009) Craig Boardman P, Corley E.A. "University Research Centres and the 
Composition of Research Collaborations" Research Policy, 37 900-913, 2008. 

(Chettiparam, 2007) Chettiparam A., "Interdisciplinarity: a literature review", Interdisciplinary Teaching 
and Learning Group, University of Southampton 

(Darden & Maull, 1977)  Darden L.and  Maull N, "Interfield Theories," Philosophy of Science 44, 43–64, 
1977. 

(Davenport, 2003) Davenport, S; Campell-Hunt, C; Solomon, J "The dynamics of technology strategy: 
an exploratory study," R&D Management, 33 (5) 481-499, 2003. 

(Davis, 2007) Davis L, “A Grand Unified Theory of Interdisciplinary”, Chronicle of Higher 
Education, 2007. 

(Etzkowitz, 2003) Etzokowitz, H. "Research Groups as 'quasi-firms': the invention of the 
entrepreneurial university", Research Policy, 32 109-121, 2003. 

(EUA, 2001) Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (EUA), Επισκόπηση του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης—Έκθεση Κριτών της EUA, Ιούλιος 2001. 

(Hazelkorn, 2005) Hazelkorn, E. University Research Management: Developing Research in New 
Institutions, Paris: OECD Publishing, 2005. 

(Havas, 2008) Havas, A. "Devising futures for universities in a multi-level structure: A 
methodological experiment", Technology Forecasting and Social Change, 75 558-
582, 2008. 

(Heckhausen, 1972) Heckhausen J, “Evolutionary Perspectives on Human Motivation,” Max Planck 
Institute for Human Development, 1972. 

(Hirsch, 2005) Hirsch, JE "An index to quantify an individual's scientific research output," 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 102 (46), 2005. 

(Ioannidis 2007) Ioannidis JPA et al, "International Ranking Systems for Universities and 
Institutions: a Critical Appraisal," BMC Med, 5 30, 2007. 

(Klein, 2008) Klein, J.T. "Evaluation of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research: A 
Literature Review", Am J Prev Med, 35 (2S): 116-123, 2008. 

(Kueffer, 2007) Kueffer, C; Hirsch Hadorn G; Bammer, G; Van Kerkhoff, L, Pohl, C. "Towards a 
Publication Culture in Transdisciplinary Research," GAIA 16/1, 22-26, 2007. 

(NAS, 2005) National Academy of Sciences, Facilitating Interdisciplinary Research, Washington 
DC: The National Academies Press, 2005. 



ΚΕΔΕΚ /ΑΠΘ  

 VIII 

(OECD, 2002) OECD, Frascati Manual—Proposed Standard Practice for Surveys on Research and 
Experimental Development, Paris:OECD Publications Service, 2002. 

(OECD, 2008) OECD, Higher Education to 2030: Vol. 1 Demography, OECD: Paris, 2008. 

(Pohl, 2008) Pohl, C., et al. “Core Terms in Transdisciplinary Research”. In Handbook of 
Transdisciplinary Research, edited by G. Hirsch Hadorn, H. Hoffmann-Riem, S. 
Biber-Klemm, W.  Grossenbacher-Mansuy, D. Joye, C. Pohl, U. Wiesmann, and E. 
Zemp, chapter 28, p. 427-432. Dordrecht: Springer, 2008. 

(Rehn, 2008) Rehn, C, Kronman U. Bibliometric Handbook for Karolinska Institutet, Karolinska 
Institutet University Library, v.1.05, 15 Dec 2008. 

(SCImago, 2007) SJR—SCImago Journal & Country Rank. Retrieved October 05, 2009, from 
http://www.scimagojr.com. 

(van Eck, 2009) van Eck, NJ,  Waltman, L. "VOSviewer: A computer program for bibliometric 
mapping". In B. Larsen and J. Leta, editors, Proceedings of the 12th International 
Conference on Scientometrics and Informetrics, pages 886-897, 2009. 

(van Eck, 2007) van Eck, NJ and Waltman, L. "VOS: a new method for visualizing similarities 
between objects". In H.-J. Lenz and R. Decker, editors, Advances in Data Analysis: 
Proceedings of the 30th Annual Conference of the German Classification Society, 
Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, pages 299-
306. Springer, 2007. 

 

 

 

 



ΜΕΛΕΤΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 1 

 

Κεφ ά λ α ι ο  1  

Ανασκόπηση  της  Διεθνούς  
Εµπε ιρ ίας  

Στην ιστορία της επιστήµης από την αρχαιότητα υπάρχουν παραδείγµατα ολοκλήρωσης γνώσης που 
προέρχεται από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία. Ο προσωκρατικός φιλόσοφος Αναξίµανδρος συνδύασε 
τις γνώσεις του στη γεωλογία, την παλαιοντολογία και τη βιολογία για να συνάγει ότι τα έµβια όντα 
αναπτύσσονται στο χρόνο από απλές σε πιο σύνθετες δοµές. Το 17ο αιώνα, στην Ευρώπη, µεγάλοι 
επιστήµονες της εποχής εκείνης όπως οι Newton, Hooke, Halley και Boyle εφάρµοσαν της γνώσεις τους, 
πέρα από τις γνωστές ανακαλύψεις τους, στην επίλυση εγγενώς διεπιστηµονικών προβληµάτων που είχαν 
σχέση µε την ανάπτυξη στρατιωτικών εφαρµογών ή βελτίωση της τεχνολογίας των ορυχείων. Ο Pasteur 
είναι υπόδειγµα διεπιστηµονικής έρευνας το 19ο αιώνα. Οµοίως, στον 20ο αιώνα, σηµαντικά 
επιτεύγµατα της επιστήµης και της τεχνολογίας όπως η ανακάλυψη της δοµής του DNA, το Manhattan 
Project, το ταξίδι του ανθρώπου στη Σελήνη και η αποκωδικοποίηση του γονιδιώµατος είναι επίσης 
χαρακτηριστικά παραδείγµατα επιτυχηµένης διεπιστηµονικής έρευνας. 

Στις ενότητες που ακολουθούν εξετάζουµε το τί είναι γνωστό µέχρι σήµερα για τη διεπιστηµονικότητα 
ως προσέγγιση στην επιστηµονική έρευνα, τις προϋποθέσεις και τα προσκόµµατα για την εφαρµογή της 
και εξετάζουµε ορισµένες προσεγγίσεις ερευνητικών ή ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων για την υιοθέτησή της. 
Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι κωδικοποιήσει την υφιστάµενη γνώση ώστε αυτή να αποτελέσει 
είσοδο στη διατύπωση των βασικών σχεδιαστικών παραµέτρων του Κέντρου Διεπιστηµονικής Έρευνας 
& Καινοτοµίας του ΑΠΘ που επιχειρείται στη συνέχεια. 

1.1 ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΈΡΕΥΝΑ; 

Ο Davis (2007) παρατήρησε ότι: 

"Η ύπαρξη του αληθινά διεπιστηµονικού σηµαίνει απαγκίστρωση από αυτά τα οποία 
γνωρίζουµε τόσο καλά και πραγµατοποίηση µιας ελεύθερης πτώσης σε αυτά που αρχίζουν 
µόνο να διατυπώνονται."  

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η διεπιστηµονική γνώση στο µέλλον διαφαίνεται πολύ διαφορετική από αυτό που 
ξέρουµε τώρα, από αυτό που τα κάθετα επιστηµονικά πεδία είναι σήµερα. Επίσης υπέβαλε το ερώτηµα: 
"πόσα πανεπιστήµια είναι πρόθυµα να µετασχηµατίσουν τα σχεδιαγράµµατα της εσωτερικής δοµής τους 
από κάθετα επιστηµονικά πεδία σε οριζόντιους διεπιστηµονικούς τοµείς;" 
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Ως Διεπιστηµονική Έρευνα (Interdisciplinary Research) ορίζεται (NAS, 2005) κάθε ερευνητική 
δραστηριότητα µεµονωµένων ερευνητών ή οµάδων ερευνητών που συνδυάζει και ολοκληρώνει 
πληροφορίες, δεδοµένα, τεχνικές, εργαλεία, υποδοµές, προοπτικές, ιδέες ή και θεωρίες από δύο ή 
περισσότερες επιστηµονικές περιοχές ή γνωστικά αντικείµενα µε σκοπό την προώθηση της θεµελιώδους 
κατανόησης ή την επίλυση προβληµάτων των οποίων οι λύσεις βρίσκονται εκτός του εύρους µίας 
επιστηµονικής περιοχής ή ενός γνωστικού αντικειµένου. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και οι ακόλουθοι παρεµφερείς ορισµοί: 

 Πολυεπιστηµονική Έρευνα (Multidisciplinary Research): Η έρευνα στην οποία 
συµµετέχουν ερευνητές ή οµάδες ερευνητών που προέρχονται από δύο ή περισσότερες 
επιστηµονικές περιοχές ή γνωστικά αντικείµενα και οι ερευνητές που ανήκουν στο καθένα 
από αυτά συνεισφέρουν µε διακριτό και µη ολοκληρωµένο τρόπο στο τελικό αποτέλεσµα. 

 Crossdisciplinary Research: Η έρευνα στην οποία ερευνητές που προέρχονται από κάποια 
επιστηµονική περιοχή ή από κάποιο γνωστικό αντικείµενο χρησιµοποιούν ή δανείζονται 
µεθόδους, γνώσεις, τεχνικές ή θεωρίες κάποιου άλλου επιστηµονικού πεδίου για να 
ερµηνεύσουν ένα ζήτηµα που αφορά το οικείο επιστηµονικό πεδίο . 

1.2 ΓΙΑΤΊ  ΝΑ  ΚΆΝΟΥΜΕ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΈΡΕΥΝΑ; 

"Ο κόσµος έχει προβλήµατα, τα Πανεπιστήµια έχουν Τµήµατα." (Brewer, 1999) 

Η ανάγκη για διεπιστηµονική έρευνα βασίζεται στον προσανατολισµό των ερευνητικών προσπαθειών 
προς την κατεύθυνση πεδίων προβληµάτων1 (problem fields  κατά τον ορισµό των Pohl et al) του 
πραγµατικού κόσµου2 (life-world , επίσης κατά τον ορισµό των Pohl et al). Υπ' αυτή την έννοια, η 
διεπιστηµονική έρευνα συµπληρώνει τη βασική έρευνα, οδηγούµενη από την προώθηση των ορίων των 
υφιστάµενων επιστηµονικών περιοχών. Συµπληρώνει επίσης την εφαρµοσµένη έρευνα σε πεδία 
προβληµάτων που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας. Ως εκ τούτου, 
µπορεί να θεωρηθεί ότι οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν προς τη διεπιστηµονική έρευνα είναι (NAS, 
2005): 

 Η εγγενής πολυπλοκότητα της φύσης και της κοινωνίας. 

 Η ανάγκη για τη διερεύνηση βασικών ερευνητικών προβληµάτων στα όρια των 
υφιστάµενων επιστηµονικών πεδίων. 

 Η ανάγκη για την επίλυση "σηµαντικών" προβληµάτων της κοινωνίας. 

 Η πρόοδος ή η εµφάνιση νέων τεχνολογιών (generative technologies). 

Ο Nissani (1997) οριοθετεί δέκα σηµεία τα οποία οδηγούν τη διεπιστηµονικότητα: 

1) Η δηµιουργικότητα απαιτεί συχνά τη διεπιστηµονική γνώση.  

                                                             
1 Πεδίο Προβληµάτων: µία περιοχή στην οποία η ανάγκη για γνώση που σχετίζεται µε επειρικά ή πρακτικά 
ερωτήµατα αναδύεται από την κοινωνία λόγω της ασαφούς γνωσιακής βάσης και διαχέεται µε αντικρουόµενες 
αντιλήψεις των προβληµάτων. 

2 Πραγµατικός κόσµος: ορίζεται ως η κοινωνία χωρίς την επιστηµονική γνώση.  
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2) Οι επιστήµονες που ασκούν διεπιστηµονική έρευνα έχουν συχνά τις σηµαντικές 
συνεισφορές στο νέο τοµέα τους.  

3) Οι επιστήµονες οδηγούνται συχνά σε λάθη που µπορούν να ανιχνευθούν καλύτερα από 
τους ανθρώπους εξοικειωµένους µε δύο ή περισσότερες επιστήµες.  

4) Μερικά σηµαντικά θέµατα της έρευνας εµπίπτουν σε δύο η περισσότερα επιστηµονικά 
πεδία. 

5) Πολλά διανοητικά, κοινωνικά και πρακτικά προβλήµατα απαιτούν τις διεπιστηµονικές 
προσεγγίσεις.  

6) Η διεπιστηµονική γνώση και η έρευνα χρησιµεύουν να υπενθυµίσουν το ιδανικό της 
γνώσης.  

7) Οι επιστήµονες που δραστηριοποιούνται σε διεπιστηµονικά πεδία έρευνας 
απολαµβάνουν µεγαλύτερη ευελιξία στην έρευνά τους.  

8) Η διεπιστηµονικότητα ανταποδίδει το διανοητικό αντίτιµο της ερευνητικής 
δραστηριότητας σε νέες περιοχές έρευνας.  

9) Η διεπιστηµονικότητα µπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα χάσµατα επικοινωνίας 
ανάµεσα στις επιστήµες στη σύγχρονη ακαδηµαϊκή κοινότητα, βοηθώντας να 
κινητοποιηθούν οι διανοητικοί πόροι τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

10) Με το γεφύρωµα των κάθετων επιστηµών, η διεπιστηµονικότητα µπορεί να 
διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο στην υπεράσπιση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και 
του ανταγωνισµού. 

Η διεπιστηµονική έρευνα, ως παράγωγο και συµπλήρωµα της έρευνας, κληρονοµεί και επαυξάνει τους 
συνήθεις λόγους για τους οποίους ένα Ίδρυµα εµπλέκεται σε ερευνητική δραστηριότητα (Hazelkorn, 
2005, σελ. 54): 

 Διατήρηση της ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής φήµης (των µελών ΔΕΠ) στην κοινωνία 
της γνώσης. 

 Ευθυγράµµιση της ακαδηµαϊκής δραστηριότητας µε την οικονοµική ανάπτυξη της 
ευρύτερης περιοχής (επιρροής του Ιδρύµατος). 

 Παροχή οικονοµικά χρήσιµων δεξιοτήτων που καλύπτουν τις ανάγκες της βιοµηχανίας και 
της κοινωνίας. 

 Ανάπτυξη της ερευνητικά οδηγούµενης διδασκαλίας σε µεταπτυχιακά προγράµµατα. 

 Ακαδηµαϊκή αριστεία. 

 Επιλεξιµότητα για συγκεκριµένες χρηµατοδοτικές ευκαιρίες. 

 Διατήρηση και βελτίωση της θέσης (του Ιδρύµατος) στις διάφορες διεθνείς κατατάξεις. 

Η διεπιστηµονική έρευνα φαίνεται ότι οδηγεί σε αποτελέσµατα και συµπεριφορές που δεν συναντιούνται 
στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός ακαδηµαϊκού Τµήµατος, Τοµέα ή Εργαστηρίου, όπως την εκτέλεση 
εφαρµοσµένης έρευνας που σχετίζεται µε πραγµατικά προβλήµατα, πατέντες και άλλους τρόπους 
µεταφοράς τεχνολογίας, αλλά ο βασικότερος παράγοντας που δρα πολλαπλασιαστικά στα 
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προαναφερθέντα σηµεία είναι η βελτίωση του επιστηµονικού και τεχνικού ανθρώπινου κεφαλαίου (S&T 
human capital) µέσω της δηµιουργίας δικτύων και συνεργιών (Craig Boardman & Corley, 2008). 

1.3 ΠΏΣ  ΓΊΝΕΤΑΙ Η  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΈΡΕΥΝΑ; 

Ο  Heckhausen (1972) προσδιορίζει έξι τύπους διεπιστηµονικότητας κατά σειρά ωρίµανσης και βάθους 
της συνέργιας: 

1) Εισαγωγή συµπληρωµατικών γνωστικών στοιχειών. Παρατηρείται όταν ένα γνωστικό 
αντικείµενο εισάγει συµπληρωµατικά γνωστικά στοιχεία από άλλες επιστήµες χωρίς να 
υπάρχει καµία αλληλεπίδραση. 

2) Ψευδο-διεπιστηµονικότητα. Παρατηρείται όταν δυο διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα 
µοιράζονται τα ίδια αναλυτικά εργαλεία όπως µαθηµατικά πρότυπα ή µοντέλα 
υπολογιστή, θεωρώντας ότι η κοινή χρήση είναι διεπιστηµονικότητα.  

3) Βοηθητική διεπιστηµονικότητα: Συµβαίνει όταν η µέθοδος που χρησιµοποιείται από 
µια επιστήµη παράγει υπεραξία σε µια άλλη επιστήµη και οδηγεί σε επίπεδο 
θεωρητικής ολοκλήρωσής του.  

4) Σύνθετη διεπιστηµονικότητα: Συµβαίνει όταν διαφορετικές επιστήµες 
συγκεντρώνονται για να εφαρµόσουν διαφορετικές τεχνικές σε µια προσπάθεια 
επίλυσης ενός ερευνητικού προβλήµατος.  

5) Συµπληρωµατική διεπιστηµονικότητα: Αυτό συµβαίνει όταν επιστήµες από τον ίδιο 
τοµέα αναπτύσσουν µερική επικάλυψη σε ορισµένα περιεχόµενα. Η επικάλυψη αυτή 
αναγνωρίζεται και καθιερώνεται για να παρέχει µια πληρέστερη εικόνα του 
περιεχοµένου.  

6) Ενοποιηµένη διεπιστηµονικότητα: Αυτό συµβαίνει όταν υπάρχει µια συνέργια µεταξύ 
δύο επιστηµών σε περιεχόµενο και σε επίπεδο θεωρητικής ολοκλήρωσης και µεθόδων. 
Παραδείγµατος χάριν ανάµεσα στη βιολογία και στη φυσική.  

Αυτή η διαβάθµιση τόσο στη ποιότητα αλλά και στο περιεχόµενο της διεπιστηµονικότητας καθορίζει τα 
κριτήρια για την ανάπτυξη της µέσα από την κλιµάκωση ενεργειών που θα οδηγήσουν στη  βοηθητική, 
σύνθετη, συµπληρωµατική και τέλος ενοποιηµένη µορφή της.  

Οι Darden και Maull (1977) εξέτασαν πώς οι σχέσεις επιστηµών και διεπιστηµονικότητας µπορούν να 
εµφανιστούν κατά την αλληλοεπίδραση δύο γνωστικών αντικειµένων. Σύµφωνα µε αυτούς ένα 
επιστηµονικό πεδίο παρουσιάζει ένα κεντρικό ερευνητικό πρόβληµα συσχετιζόµενο µε συναφή η και µη 
γνωστικά πεδία, τα οποία µπορεί να εµπεριέχουν µεθόδους, έννοιες και θεωρίες.  Ο Bechtel (1986) 
διέκρινε τα ακόλουθα πέντε πρότυπα αλληλεπιδράσεων τα οποία µπορεί να οδηγήσουν σε 
διεπιστηµονικότητα: 

 ανάπτυξη των εννοιολογικών συνδέσεων που χρησιµοποιούν µια προοπτική σε µια 
επιστήµη για να τροποποιήσει µια προοπτική σε µια άλλη επιστήµη, 

 αναγνώριση ενός νέου επιπέδου οργάνωσης και συσχετιζόµενων διαδικασιών ενός 
ερευνητικού τοµέα προκειµένου να λυθούν τα άλυτα προβλήµατα σε ένα άλλο, 

 αξιοποίηση των ερευνητικών τεχνικών  που αναπτύσσονται σε µια επιστήµη για να 
διαµορφωθεί ένα θεωρητικό πρότυπο σε µία άλλη, 

 τροποποίηση και επέκταση ενός θεωρητικού πλαισίου από µια ερευνητική περιοχή σε άλλη 
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 ανάπτυξη νέου θεωρητικού πλαισίου στο οποίο εµπεριέχονται διαφορετικό(α) γνωστικά 
αντικείµενα. 

Αργότερα ο Davis (2007) σηµειώνει ότι υπάρχουν τέσσερα πρότυπα ανάπτυξης της διεπιστηµονική 
έρευνας:  

 Το πρότυπο 1 αφορά τη ενοποίηση της γνώσης. Εδώ η προσπάθεια κατευθύνεται στο να 
γίνει αποδεκτό ότι δύο διαφορετικές ερευνητικές θεωρήσεις επεξεργάζονται τον ίδιο 
ερευνητικό προβληµατισµό. Όταν αυτό συµβαίνει αναπτύσσονται νέες θεωρίες και νέες 
µέθοδοι έρευνας. 

 Το πρότυπο 2 αναπτύσσεται µε τη συσσώρευση της γνώσης από πολλούς ερευνητικούς 
τοµείς για να εξεταστεί έναν κοινό ερευνητικό πρόβληµα, χωρίς να επηρεάζεται το 
επιστηµονικό πεδίο του κάθε επιστήµονα από την συνθετική διαδικασία. 

 Το πρότυπο 3  είναι όταν η επιστηµονική γνώση ενός πεδίου είναι υψηλή αλλά χρειάζεται 
την πρόσθετη ερµηνεία ενός άλλου γνωστικού αντικείµενου.   

 Το πρότυπο 4  αναπτύσσεται όταν υπάρχει διαφορετική θεωρητική προσέγγιση ανάµεσα σε 
δυο γνωστικά πεδία όπως η τεχνολογία και οι κοινωνικές επιστήµες, δηµιουργώντας την 
αναγκαιότητα για σύγκλιση της θεωρητικής βάσης. 

Το πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση της διεπιστηµονικής έρευνας είναι η αναγνώριση ενός κοινωνικά 
χρήσιµου πεδίου προβληµάτων. Εντός αυτού του πεδίου, η ΔΕ αναγνωρίζει, δοµεί και αναλύει τα 
επιµέρους προβλήµατα µε τέτοιον τρόπο ώστε: 

α) να µπορεί να αντιληφθεί την περιπλοκότητα και τις αβεβαιότητες που υπάρχουν, 

β) να συνεκτιµήσει την απόκλιση µεταξύ του πραγµατικού κόσµου και της επιστηµονικής 
αντίληψης των προβληµάτων, 

γ) να συνδέσει ασαφείς έννοιες και περιπτωσιολογική γνώση, και 

δ) να αναπτύξει γνώση και πρακτικές που προάγουν αυτό που θεωρείται ως κοινωνικό συµφέρον. 

Η ΔΕ εξετάζει τρία είδη ερευνητικών ερωτηµάτων: (α) ερωτήµατα για τη γέννεση και την πιθανή 
ανάπτυξη ενός πεδίου προβληµάτων καθώς επίσης και για την ερµηνεία των προβληµάτων από τον 
πραγµατικό κόσµο, (β), ερωτήµατα που σχετίζονται µε τον προσδιορισµό και την ερµηνεία πρακτικών 
στόχων και (γ) ερωτήµατα που αφορούν στην ανάπτυξη των µέσων (τεχνολογίες, θεσµοί, νόµοι, κ.ο.κ.).  
Η ΔΕ υπονοεί ότι η ακριβής φύση του προβλήµατος που πρόκειται ν' αντιµετωπιστεί δεν είναι γνωστή 
και πρέπει να οριστεί µε συνεργασία της επιστήµης µε την κοινωνία. Έτσι, η ΔΕ αποσυνδέει την 
"παραδοσιακή" αλυσίδα της έρευνας που ξεκινάει από τη σύλληψη µίας ιδέας και καταλήγει σε ένα 
αποτέλεσµα. 

Αρκετά πανεπιστήµια έχουν ήδη προετοιµάσει το έδαφος για την ανάπτυξη της διεπιστηµονικότητας µε 
αφετηρία την ανάπτυξη διεπιστηµονικών ερευνητικών υποδοµών για την δηµιουργία γέφυρας 
επικοινωνίας ανάµεσα στα διάφορα ερευνητικά εργαστήρια. Μια διεπιστηµονική οµάδα αποτελείται 
επιστήµονες, οι όποιοι έχουν εκπαιδευτεί σε διαφορετικούς τοµείς γνώσης, οι όποιοι οργανώνουν 
συνδεδεµένες µεθόδους εργασίας  και ενδοεπικοινωνίας για να επιλύσουν ένα κοινό πρόβληµα.  

Το βασικό σηµείο που υπογραµµίζει ο ΟΟΣΑ είναι ότι η προέλευση της διεπιστηµονικότητας βρίσκεται 
στις πολιτιστικές και πνευµατικές παραδόσεις του ακαδηµαϊκού συστήµατος. Ο ΟΟΣΑ καθορίζει έτσι 
την προέλευση της διεπιστηµονικότητας ως "όλες τις κοινωνικές και πανεπιστηµιακές δραστηριότητες που 
µπορούν να είχαν οδηγήσει στην καθιέρωση µιας διεπιστηµονικής δραστηριότητας" (σελ. 44).  
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1.4 ΠΟΙΈΣ  ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΈΣ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΈΣ  ΔΟΜΈΣ  ΓΙΑ  
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΈΡΕΥΝΑ; 

Η ειδική επιτροπή που συστήθηκε από την National Academy of Sciences στις ΗΠΑ για να µελετήσει 
τρόπους προώθησης της ΔΕ, αφού εξέτασε περισσότερες από 100 δοµές στις ΗΠΑ επιβεβαίωσε επί της 
αρχής ότι ισχύει η παρακάτω κατάταξη των πιθανών οργανωτικών δοµών που είχε αρχικά προταθεί το 
1985 από τους Epton, Payne & Pearson (NAS, 2005): 

 Μικρές ακαδηµαϊκές οµάδες (<10 ατόµων). Στην περίπτωση αυτή αυτο-οργανώνονται 
µικρές οµάδες ερευνητών µε bottom-up προσέγγιση ως προς τη διαδικασία σύνθεσης. Η 
έρευνα είναι ο βασικός στόχος, η διδασκαλία είναι δευτερεύουσα. Δεν υπάρχουν 
συστηµατικές δοµές διοίκησης. Πολλοί από τους συµµετέχοντες ερευνητές διατηρούν 
παράλληλα τυπικές (µονοεπιστηµονικές) ερευνητικές δραστηριότητες. 

 Μεγάλες ακαδηµαϊκές οµάδες. Στην περίπτωση αυτή η οργάνωση γίνεται µε bottom-up 
προσέγγιση αλλά υπάρχει ταυτόχρονα top-down διοίκηση και υποστήριξη στην 
"εκκόλαψη". Η δραστηριότητα των ερευνητών µοιράζεται µεταξύ έρευνας και διδασκαλίας. 
Οι οµάδες διοικούνται από συντονιστές που αναφέρουν άµεσα στο ανώτατο θεσµικό 
στέλεχος του ιδρύµατος που είναι υπεύθυνο για την έρευνα. Συνήθως πρόκειται για µόνιµες 
δοµές (νέα κτίρια, νέος εξοπλισµός). Ειδικά για τις κτιριακές υποδοµές, ο διαθέσιµος χώρος 
µοιράζεται τόσο για τη στέγαση προκαθορισµένων λειτουργιών ή ερευνητών όσο και για 
"ξενοδοχειακές" χρήσεις . Σε αρκετές περιπτώσεις συµφωνείται ο καταµερισµός του χρόνου 
των ερευνητών µεταξύ της οµάδας και του οικείου τµήµατος αλλά συνήθως οι ερευνητές 
υπάγονται διοικητικά στα οικεία τµήµατα. 

 Βιοµηχανία. Στην περίπτωση αυτή η οργάνωση γίνεται µε top-bottom προσέγγιση και 
εστιάζεται καθαρά στην έρευνα για νέα προϊόντα. Δεν τίθεται θέµα διδασκαλίας. Ως προς 
τη διοίκηση ακολουθούνται τα ιεραρχικά πλαίσια κάθε οργανισµού. Η ερευνητική 
διαδικασία λειτουργεί σύµφωνα µε την τεχνολογική στρατηγική κάθε οργανισµού και 
τίθενται εκ των προτέρων συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια αλλά και σηµεία ελέγχου, 
εφαρµόζοντας τη λογική του innovation funnel. Επιτρέπεται και ενθαρρύνεται η 
κινητικότητα των ερευνητών µεταξύ των υφιστάµενων οµάδων. 

 Ερευνητικά Κέντρα Εθνικής Κλίµακας (National Laboratories). Οργανώνονται και 
λειτουργούν σχεδόν µε τον ίδιο τρόπο µε όσα ισχύουν για τη βιοµηχανία µε µόνες διαφορές 
ότι υπάρχουν και διδακτικά καθήκοντα για τους ερευνητές και ενδεχοµένως κατά τη 
διαδικασία σύστασης ν' ακολουθηθεί συνδυασµός της top-down, mission-driven έρευνας µε 
bottom-up ενεργοποίηση. 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που σχετίζεται µε την αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών για την οργάνωση, 
λειτουργία και διοίκηση δοµών ΔΕ είναι η ανυπαρξία δηµόσια διαθέσιµων πληροφοριών από 
υφιστάµενες αντίστοιχες προσπάθειες. Στο NAS (2005) αναφέρεται χαρακτηριστικά το παράδειγµα του 
Πανεπιστηµίου Columbia στη Νέα Υόρκη. Μοναδική εξαίρεση στα παραπάνω είναι µία επαγγελµατική 
οργάνωση που προέκυψε κατά τη λειτουργία του National Science Foundation Engineering Research 
Centers Program του NSF µε βασικό σκοπό τη δηµιουργία ενός εγχειριδίου βέλτιστων πρακτικών που θα 
καθοδηγεί τους υπεύθυνους των ERCs στο σχεδιασµό και τη διοίκηση των διεπιστηµονικών δοµών τους 
(Craig Boardman & Corley, 2008, p. 902). Τα αποτελέσµατα αυτής της πρωτοβουλίας είναι διαθέσιµα 
στο διαδίκτυο στο http://www.erc-assoc.org/manual/bp_index.htm. 
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1.5 ΠΟΙΈΣ  ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΊΕΣ  ΣΥΝΘΉΚΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  
ΕΠΙΤΥΧΊΑ; 

Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τα ευρήµατα της Επιτροπής για την Προαγωγή της Διεπιστηµονικής Έρευνας της 
Εθνικής Ακαδηµίας Επιστηµών των ΗΠΑ (NAS, 2005) ως προς τις αναγκαίες συνθήκες για την επιτυχία 
πρωτοβουλιών ανάπτυξης της διεπιστηµονικής έρευνας. 

Πίνακας 1 Αναγκαίες συνθήκες για επιτυχή ΔΕ σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα (NAS, 2005). 

Κριτήριο Αναγκαίες Συνθήκες 
Αρχικά στάδια • Αναγνώριση κοινών προβληµάτων προς επίλυση 

• Ηγεσία 
• Εγκαθίδρυση περιβάλλοντος που προάγει τη συνεργασία των 

ερευνητών 
• Οµαδικό πνεύµα 
• Εξασφάλιση αρχικής χρηµατοδότησης, κεφάλαιο σποράς 
• Κοινά σεµινάρια για τη δικτύωση προπτυχιακών & µεταπτυχιακών 

φοιτητών,  µεταδιδακτορικών ερευνητών και µελών ΔΕΠ του 
Ιδρύµατος 

• Συχνές συναντήσεις των µελών των οµάδων 
• Προσανατολισµός από την αρχή στον τελικό σκοπό 

Υποστήριξη 
της 
πρωτοβουλίας 

• Οι ΜΦ/ΥΔ εκπαιδεύονται σε θέµατα διοίκησης της έρευνας και της 
καινοτοµίας 

• Συνεχής και ευέλικτη χρηµατοδότηση 
• Προθυµία για ανάληψη κινδύνων 
• Αναγνώριση δυνατοτήτων για σηµαντικές επιπτώσεις / συνεισφορές 
• Αξιοποίηση εξω-ιδρυµατικών χρηµατοδοτήσεων 

Υποδοµές, 
εγκαταστάσεις 

• Φυσική συνεγκατάσταση των ερευνητών 
• Κοινή χρήση εξοπλισµού, οργάνων 
• Αρχιτεκτονικός σχεδιασµός που επιτρέπει τυχαίες συναντήσεις των 

ερευνητών (χωλ, καφετέριες, διάδροµοι, αίθρια) 
Οργάνωση / 
Διοίκηση 

• Υιοθέτηση της οργάνωσης τύπου µήτρας (matrix organisation) 
• Κίνητρα στο ακαδηµαϊκό προσωπικό που προωθεί τη ΔΕ 
• Πολιτικές για προαγωγές / µονιµοποίηση ερευνητών που 

συµπεριλαµβάνουν κριτήρια ΔΕ 
• Αξιοποίηση ειδικών µε εµπειρία στη ΔΕ για την αξιολόγηση 
• Επαγγελµατική αναγνώριση των ερευνητών που πέτυχαν αξιόλογες 

επιδόσεις σε ΔΕ 
 

Οι αναγκαίες συνθήκες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα εξειδικεύονται ως εξής: 

1. Αρχικά στάδια 

i. Αναγνώριση κοινών προβληµάτων προς επίλυση: Η διαδικασία έχει ήδη αναφερθεί στην 
ενότητα 5 παραπάνω και επηρεάζεται, ως προς το είδος και το εύρος των προβληµάτων, από τις 
γνώσεις / δεξιότητες και τη διάρθρωση του ερευνητικού δυναµικού κάθε Ιδρύµατος. 

ii. Ηγεσία: Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 6 παραπάνω, σε ένα "τυπικό", για ακαδηµαϊκά 
ιδρύµατα, σχήµα οργάνωσης η ηγεσία του εγχειρήµατος βασίζεται στην υποστήριξη κατά την 
"εκκόλαψη". Αυτό µπορεί να ξεκινά από απλά ζητήµατα προώθησης των συνεργασιών εντός 
του Ιδρύµατος και να φτάνει µέχρι τη δηµιουργία ενός ακαδηµαϊκού venture capital για 
εκτέλεση διεπιστηµονικής έρευνας. Ο ρόλος της ηγεσίας είναι επίσης καταλυτικός στον αρχικό 
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σχεδιασµό των σχεδίων διεπιστηµονικής έρευνας, µειώνοντας τις πιθανότητες αυτά να είναι 
συρραφή όµοιων ή επικαλυπτόµενων προτάσεων. 

iii. Εγκαθίδρυση περιβάλλοντος που προάγει τη συνεργασία των ερευνητών όλων των βαθµίδων: 
Οι πιό συνηθισµένες προσεγγίσεις περιλαµβάνουν: 

− Διδασκαλία προπτυχιακών / µεταπτυχιακών µαθηµάτων διεπιστηµονικού χαρακτήρα σε 
άλλα τµήµατα του ιδίου ιδρύµατος από µέλη ΔΕΠ. 

− Συµµετοχή προπτυχιακών φοιτητών σε µικρής κλίµακας έργα σε άλλα τµήµατα του ιδίου 
ιδρύµατος. 

− Συγκρότηση τριµελών επιτροπών επίβλεψης διδακτορικών διατριβών σε τοµείς ΔΕ από 
µέλη ΔΕΠ διαφορετικών τµηµάτων. 

− Πρόσληψη µεταδιδακτορικών ερευνητών που προέρχονται από διαφορετικά επιστηµονικά 
πεδία και αµφίπλευρη ανταλλαγή γνώσεων. 

iv. Εξασφάλιση αρχικής χρηµατοδότησης, κεφάλαιο σποράς: Πάνω από το 50% των 
προγραµµάτων διεπιστηµονικής έρευνας στις ΗΠΑ προσφέρουν οικονοµική ενίσχυση τύπου 
seed capital σε ερευνητικές οµάδες που επιθυµούν να εµπλακούν σε ΔΕ, µε τυπική διάρκεια 1-2 
έτη και ύψος από $20.000-$50.000. 

v. Προσανατολισµός από την αρχή στον τελικό σκοπό: Η θεµελιώδης διαφορά µεταξύ της έρευνας 
σε ένα επιστηµονικό πεδίο και της διεπιστηµονικής έρευνας που αποσκοπεί στην επίλυση ενός 
προβλήµατος είναι τα κριτήρια επιτυχίας: στην πρώτη περίπτωση, κάθε βήµα που προωθεί το 
state-of-the-art συνιστά επιτυχία. Στη δεύτερη περίπτωση, µόνο η επίλυση του συγκεκριµένου 
προβλήµατος συνιστά επιτυχία. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση της ΔΕ είναι ουσιωδώς 
διαφορετική από εκείνη της συνήθους ακαδηµαϊκής έρευνας και προϋποθέτει σαφώς ορισµένα 
ενδιάµεσα σηµεία ελέγχου, τακτική ανασκόπηση / αξιολόγηση, δυναµική αξιοποίηση των 
υφιστάµενων πόρων. 

2. Υποστήριξη 

i. Οι ΜΦ/ΥΔ εκπαιδεύονται σε θέµατα διοίκησης της έρευνας και της καινοτοµίας 

ii. Συνεχής και ευέλικτη χρηµατοδότηση. Διάθεση προκαθορισµένου ποσοστού από τον 
προϋπολογισµό του ιδρύµατος για χρηµατοδότηση της έρευνας σε δοµές ΔΕ. 

iii. Προθυµία για ανάληψη κινδύνων & αναγνώριση δυνατοτήτων για σηµαντικές επιπτώσεις / 
συνεισφορές. Σε αντίθεση µε τη συνήθη ακαδηµαϊκή δραστηριότητα, κάθε δοµή ΔΕ 
προϋποθέτει τη χάραξη, την εκτέλεση και την αξιολόγηση συγκροτηµένης ερευνητικής 
στρατηγικής που στηρίζεται στην παράλληλη εκτέλεση ενός χαρτοφυλακίου έργων µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά απαιτήσεων σε χρηµατοδότηση, κινδύνων και επιπτώσεων. 

iv. Αξιοποίηση εξω-ιδρυµατικών χρηµατοδοτήσεων τόσο για την ανάπτυξη των απαραίτητων 
υποδοµών όσο και για συγχρηµατοδοτούµενα έργα ΔΕ.  

v. Υποδοµές & εγκαταστάσεις. Και τα τρία προαπαιτούµενα (φυσική συνεγκατάσταση των 
ερευνητών, κοινή χρήση εξοπλισµού, αρχιτεκτονικός σχεδιασµός που επιτρέπει τυχαίες 
συναντήσεις των ερευνητών) έχουν δοκιµαστεί µε επιτυχία σε ερευνητικά εργαστήρια του 
ιδιωτικού τοµέα που φηµίζονται για τις επιδόσεις τους σε θέµατα καινοτοµίας και 
αποτελεσµατικότητας (π.χ., ΙΒΜ Research, 3M, Google, κ.ά.) 

3. Οργάνωση και διοίκηση 
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i. Υιοθέτηση της οργάνωσης τύπου µήτρας (matrix organisation): Τόσο στα ερευνητικά κέντρα 
της βιοµηχανίας, όσο και στα national laboratories στις ΗΠΑ χρησιµοποιείται η οργάνωση 
µήτρας. Δηµιουργείται ένα project office για κάθε πρόβληµα προς επίλυση και ο χειριστής του 
προγράµµατος δηµιουργεί εκ του µηδενός τις οµάδες έργου συζητώντας µε τους ερευνητές που 
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα / δεξιότητες / γνώσεις. Εκείνοι που παθιάζονται µε τις 
προκλήσεις του προβλήµατος και αντιλαµβάνονται πως η δουλειά τους ταιριάζει µε τα 
απαραίτητα βήµατα για την επίτευξη του κοινού στόχου εντάσσονται στις αντίστοιχες οµάδες. 
Βασικό προαπαίτηση για την επίτευξη των παραπάνω είναι να υπάρχει µία γνωσιακή βάση µε 
τις ειδικές γνώσεις, τις ικανότητες και τα ακαδηµαϊκά ενδιαφέροντα του προσωπικού. 

ii. Κίνητρα στο ακαδηµαϊκό προσωπικό που προωθεί τη ΔΕ. Τυπικά κίνητρα προς την κατεύθυνση 
αυτή περιλαµβάνουν: 

− Περιορισµό των διδακτικών καθηκόντων στο οικείο τµήµα και αντικατάστασή τους µε 
διδακτικά καθήκοντα σε άλλα τµήµατα. 

− Mini-sabbaticals εξάµηνης διάρκειας για έρευνα σε άλλα τµήµατα του ίδιου ιδρύµατος. 

− Οικονοµικά κίνητρα για την οργάνωση και εκτέλεση έργων ΔΕ. 

iii. Πολιτικές για προαγωγές / µονιµοποίηση ερευνητών που συµπεριλαµβάνουν κριτήρια ΔΕ και το 
βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η διεύρυνση της σύνθεσης των εκλεκτορικών σωµάτων πέρα 
από το επίπεδο του οικείου τµήµατος. 

1.6 ΠΟΙΆ  ΕΊΝΑΙ ΤΑ  ΣΥΝΗΘΙΣΜΈΝΑ  ΕΜΠΌΔΙΑ; 

Ακόµα και σε ιδρύµατα µε έντονη δέσµευση από τις Πρυτανικές Αρχές για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
ΔΕ, συναντώνται πολύ συχνά αρκετά θεσµικά αλλά και πρακτικά εµπόδια. Συνοψίζουµε τα ευρήµατα 
στο NAS (2005) και των Bruun et al (2005): 

 Τα δοµικά εµπόδια οφείλονται στην οργανωτική δοµή της λειτουργίας ερευνών σε κάθε 
οργανισµό και περιλαµβάνουν τις πολιτικές των κινήτρων που χτίζονται από το 
οργανωσιακό µοντέλο της έρευνας σε σχέση µε τον στρατηγικό προγραµµατισµό, τις 
διοικητικές αρχές, τις δοµές διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης της έρευνας. Η δοµή 
των µηχανισµών αυτών προσδιορίζει την προσέγγιση του κάθε οργανισµού για την 
ανάπτυξη της διεπιστηµονικότητας, η οποία απαιτεί την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων 
για την αναίρεση των δοµικών και οργανωτικών εµποδίων. 

 Τα εµπόδια γνώσης οφείλονται στην έλλειψη οικειότητας που οι ερευνητές έχουν συχνά για 
άλλα επιστηµονικά πεδία. Τέτοια έλλειψη είναι συχνά µια αιτία για παρανόηση η και 
αποτυχηµένη επικοινωνία µεταξύ των ερευνητών. Συχνά οι ερευνητές έχουν υπερβολικές 
απαιτήσεις από την επιστηµονική δυναµική ενός άλλου πεδίου.  

 Τα επιστηµολογικά εµπόδια διαµορφώνονται από τις διαφορετικές απόψεις των 
επιστηµονικών πεδίων στη ανάπτυξη ορολογιών, θεωριών και των επιστηµονικών 
εκφράσεων. Επίσης οι διαφορές στη µεθοδολογία της έρευνας που ακολουθούν οι διαφορές  
επιστήµες δηµιουργούν εµπόδια στην ανάπτυξη κοινών µεθοδολογιών η γεφυρών 
επικοινωνίας. Οι διαφορές στην κουλτούρα—έθιµα, κοινές αξίες, αντίληψη των 
προβληµάτων, κ.ο.κ.—λειτουργούν αρνητικά στην εµπέδωση της διεπιστηµονικής έρευνας. 
Η κουλτούρα των ερευνητών σ' ένα τµήµα µαθηµατικών µπορεί να είναι εντελώς 
διαφορετική από εκείνη σ' ένα τµήµα βιολογίας και οι πιθανές συνεργασίες θα πρέπει 
πρώτα να ορίσουν από κοινού τις έννοιες "απόδειξη" και "ακρίβεια". 



ΚΕΔΕΚ /ΑΠΘ  

 10 

 Τα ψυχολογικά εµπόδια εµφανίζονται ως αποτέλεσµα των διανοητικών και 
συναισθηµατικών επενδύσεων που οι ερευνητές έχουν πραγµατοποιήσει στο επιστηµονικό 
τους πεδίο. Η επέκταση αυτής της επένδυσης σε άλλο επιστηµονικό πεδίο προδιαγραφεί ένα 
επίπεδο επιστηµονικού κινδύνου, το όποιο οι ερευνητές θα πρέπει να το αντιληφθούν ως 
ευκαιρία για να ξεπεράσουν το ψυχολογικό αυτό εµπόδιο. 

 Περιορισµένοι πόροι: Δεδοµένου ότι ο χρόνος και οι πόροι που διοχετεύονται για 
πρωτοβουλίες ΔΕ αφαιρούνται από υφιστάµενες δραστηριότητες, η διοίκηση κάθε 
ιδρύµατος πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε πρόταση που κατατίθεται δεν είναι απλώς 
επαρκής αλλά είναι εξαιρετική! Η συνήθης αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού είναι η 
εστίαση των πόρων σε δραστηριότητες µε µακροπρόθεσµο χρόνο ωρίµανσης, σηµαντικές 
επιπτώσεις για το ίδρυµα και την κοινωνία στις οποίες εµπλέκονται τόσο µέλη ΔΕΠ 
υψηλών βαθµίδων όσο και ανερχόµενοι νέοι ερευνητές. 

 Το σύστηµα προσλήψεων και προαγωγών. Το υφιστάµενο σύστηµα προσλήψεων και 
προαγωγών επικεντρώνεται στη λειτουργία του κάθε τµήµατος και συνεπώς αποτελεί 
σηµαντικό εµπόδιο στην προώθηση της ΔΕ. Η έλλειψη διεθνών περιοδικών που να 
αφιερώνονται αποκλειστικά σε θέµατα ΔΕ (Kueffer, 2007), ο συγκριτικά µεγαλύτερος 
αριθµός συγγραφέων ανά άρθρο για εργασίες ΔΕ και ο µικρότερος αριθµός αναφορών 
έρχονται σε αντίθεση µε τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης του ακαδηµαϊκού έργου των 
ερευνητών και συνεπώς µε τις δυνατότητες εξέλιξής τους. 

 Μεγάλος χρόνος για την ενεργοποίηση δοµών και συνεργασιών ΔΕ. Μερικά είδη 
ερευνητικών προγραµµάτων, και ειδικά όσα αφορούν τη ΔΕ, απαιτούν σηµαντικό χρόνο 
οργάνωσης του εξοπλισµού, του προσωπικού και των υποδοµών. Οι συµµετέχοντες πρέπει 
επίσης να εξοικειωθούν µε τις διαφορετικές ορολογίες, ερµηνείες και κουλτούρες πολλών 
επιστηµονικών πεδίων από την αρχή. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες χρηµατοδότησης που 
εφαρµόζονται τόσο από Πανεπιστήµια όσο και από οργανισµούς χρηµατοδότησης της 
έρευνας συνήθως δεν έχουν συγκεκριµένες προβλέψεις για τα παραπάνω.  

1.7 ΔΕΔΟΜΈΝΑ  ΠΟΥ  ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ  ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΎΝ  

Η ανάπτυξη της διεπιστηµονικής έρευνας σε ακαδηµαϊκό περιβάλλον επιβάλλει, πέραν της αποτύπωσης 
της διεθνούς πρακτικής, την εξέταση του ρόλου του Πανεπιστηµίου σ' ένα σύστηµα καινοτοµίας και τον 
ανταγωνισµό µεταξύ των ερευνητικών ιδρυµάτων για την εξασφάλιση χρηµατοδοτήσεων και τη 
διεκδίκηση ταλαντούχων ερευνητών. Και οι τρεις παράµετροι είναι ουσιώδεις στο σχεδιασµό κάθε 
αντίστοιχης πρωτοβουλίας δεδοµένου ότι καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της και επηρεάζουν το 
τελικό αποτέλεσµα και τις επιπτώσεις της. 

1.7.1 Η ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΩΝ 

Το Πανεπιστήµιο, ως ίδρυµα, είναι ένας µεσαιωνικός θεσµός που εµφανίστηκε στον ευρωπαϊκό χώρο 
στα τέλη του 11ου µ.Χ. αιώνα (Bologna-1088, Oxford-1096, κ.ο.κ.) αν και υπήρχαν αντίστοιχες δοµές 
στον αραβικό χώρο τουλάχιστον δύο αιώνες νωρίτερα (Al-Karaouine-859, Al-Azhar-975). Μέχρι τα τέλη 
του 19ου µ.Χ. αιώνα η αποστολή των πανεπιστηµίων ήταν η διατήρηση και η διάχυση της γνώσης. Τότε 
έγιναν δύο "ακαδηµαϊκές επαναστάσεις": αρχικά η ενσωµάτωση της έρευνας στην αποστολή του 
Πανεπιστηµίου και στη συνέχεια, το 1864 µε την ίδρυση του ΜΙΤ και το 1891 µε την ίδρυση του 
Stanford, το επιχειρηµατικό (entrepreneurial) πανεπιστήµιο. Στην αποστολή του επιχειρηµατικού 
πανεπιστηµίου προστέθηκαν, πλέον της διδασκαλίας και της έρευνας, η οικονοµική και η κοινωνική 
ανάπτυξη (Etzkowitz, 2003). 

Το µίγµα των δραστηριοτήτων στο επιχειρηµατικό πανεπιστήµιο περιλαµβάνει, εκτός από τη διδασκαλία 
και την έρευνα, κοινά έργα έρευνας και ανάπτυξης µε επιχειρήσεις, συµβουλευτικές υπηρεσίες προς 
διαµορφωτές πολιτικής σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο και ανάληψη ουσιαστικών ευθυνών για 
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τη διαµόρφωση τοπικών, περιφερειακών, τοµεακών, εθνικών και διεθνών συστηµάτων παραγωγής και 
καινοτοµίας (Havas, 2008). 

Αν και οι τρόποι µε τους οποίους τα πανεπιστήµια αντιλαµβάνονται το τρίτο σκέλος της de facto 
αποστολής τους διαφέρουν, δε νοείται να µιλάµε πλέον για πανεπιστήµιο χωρίς συγκροτηµένους στόχους 
για µεταφορά τεχνολογίας προς το κοινωνικό και οικονοµικό σύστηµα µέσα στο οποίο αυτό λειτουργεί. 

1.7.2 Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΚΟΝΔΎΛΙΑ 

Από το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα µέχρι και σήµερα, τα πανεπιστήµια στον αναπτυγµένο κόσµο 
έχασαν την πρωτοκαθεδρία ως χώροι έρευνας: τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις χώρες του 
ΟΟΣΑ οι επιχειρήσεις κατέχουν το βασικό µερίδιο των δαπανών για Ε&ΤΑ αλλά και την πλειοψηφία 
των ερευνητών (Havas, 2008). 

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι τα Πανεπιστήµια βιώνουν έντονα τον ανταγωνισµό του ιδιωτικού τοµέα στη 
διεκδίκηση πόρων για χρηµατοδοτούµενη έρευνα, ενώ ταυτόχρονα οι ολοένα περιοριζόµενοι 
προϋπολογισµοί για τη χρηµατοδότηση της έρευνας από το δηµόσιο τοµέα ανοίγουν την ψαλίδα µεταξύ 
των απαραίτητων και των διαθέσιµων πόρων για διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου µε state-of-the-art 
εξοπλισµό και καλά αµειβόµενους ανθρώπινους πόρους. Τα δεδοµένα αυτά επιβάλλουν τη "ριζική 
αναµόρφωση" των Πανεπιστηµίων (Havas, 2008). Η αναµόρφωση αυτή περιλαµβάνει στοιχεία 
εξωστρέφειας, αλληλεπίδραση µε τα περιφερειακά, εθνικά, τοµεακά και διεθνή συστήµατα καινοτοµίας 
αλλά και την κοινωνία, ένταση συνεργασιών, και εφαρµογή των αρχών της ανοικτής καινοτοµίας. 

Τα σχετικά νεώτερα σε ηλικία Πανεπιστήµια, θεωρούµενα ως late-entrants στο πεδίο της ανταγωνιστικά 
χρηµατοδοτούµενης έρευνας, βιώνουν εντονότερα τον ανταγωνισµό αυτό λόγω της σηµαντικά 
µεγαλύτερης δυσκολίας στο να διαµορφώσουν µία ευδιάκριτη ερευνητική ταυτότητα. Οι στρατηγικές 
τους επιλογές είναι περιορισµένες (Hetzkorn, 2005): 

Νέες προσλήψεις ή ενδογενής εξέλιξη; 

Ερευνητική ή ακαδηµαϊκή κουλτούρα; 

Διδασκαλία ή έρευνα; 

Αποκεντρωµένη ή κεντρικά συντονισµένη έρευνα; 

Χρηµατοδότηση στοχευµένων / niche ερευνητικών πεδίων ή 'χριστιανική' κατανοµή των διαθέσιµων 
πόρων; 

Σε κάθε περίπτωση, το τι είναι εφικτό από τα παραπάνω εξαρτάται όχι µόνο από τις προθέσεις κάθε 
Πανεπιστηµίου αλλά και από το θεσµικό και νοµοθετικό πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτό λειτουργεί. Στο 2ο 
Κεφάλαιο αποτιµούµε τα δεδοµένα αυτά για το ΑΠΘ. 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει µερικές καλές πρακτικές που αναγνωρίστηκαν σε έρευνα του ΟΟΣΑ και 
απαντούν στις στρατηγικές επιλογές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τονίζεται ότι δεν είναι όλες 
εφαρµόσιµες σε κάθε περίπτωση. 
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Πίνακας 2 Καλές πρακτικές για την ανάπτυξη των ερευνητικών ικανοτήτων σε νέα 
Πανεπιστήµια (Hetzkorn, 2005). 

Πολιτική Ενδεικτικές δράσεις 
Επενδύσεις Εφαρµογή επενδυτικής στρατηγικής, ισχυρή χρηµατοδότηση 

του προσωπικού που εµπλέκεται ενεργά στην έρευνα ή κάνει 
διεθνώς ανταγωνιστική έρευνα. 
 

Ίδρυση κατάλληλων 
οργανωτικών δοµών 

Ίδρυση οργανωτικών δοµών σε επίπεδο σχολής ή τµήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων και των graduate schools, και παροχή 
κατάλληλων ερευνητικών υποδοµών. 
 

Εφαρµογή δεικτών 
επιδόσεων 

Συσχέτιση των εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης µε τα 
αποτελέσµατα της έρευνας και αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων για τον ορισµό των προτεραιοτήτων, των 
µηχανισµών χρηµατοδότησης, των προσλήψεων, κ.ο.κ. 
 

Περιορισµός του αριθµού των 
ερευνητικών προτεραιοτήτων 

Ανάπτυξη µηχανισµών ερευνητικής στρατηγικής σε επίπεδο 
ιδρύµατος για την αναλογικά υψηλότερη υποστήριξη διεθνώς 
ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων. 
 

Ερευνητικά κέντρα και 
δικτυώσεις ερευνητών 

Δηµιουργία χρηµατοδοτικών και υποστηρικτικών µηχανισµών 
για την προώθηση της ανάπτυξης ερευνητικών οµάδων ικανών 
να κερδίζουν σηµαντική εξωτερική χρηµατοδότηση και διεθνή 
αναγνώριση. 
 

Ευθυγράµµιση της 
χρηµατοδότητησης και των 
προσλήψεων µε τις 
ερευνητικές προτεραιότητες 
 

Διασφάλιση ότι οι προτεραιότητες σε θέµατα διδασκαλίας, 
χρηµατοδότησης και υποστήριξης αντανακλούν τις ερευνητικές 
προτεραιότητες. 

Στρατηγικές συµµαχίες Αναγνώριση των κύριων οργανισµών του δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα που ταιριάζουν µε τις ερευνητικές 
προτεραιότητες και δηµιουργία συνεργασιών. 
 

Ηγεσία Υιοθέτηση της ερευνητικής στρατηγικής από τα ανώτατα 
όργανα διοίκησης του ιδρύµατος. 
 

"Ακαδηµαϊκή Κουλτούρα" Διεύρυνση του ορισµού του ακαδηµαϊκού µε τρόπο που να 
αναγνωρίζει ότι δεν χρειάζεται όλοι να εµπλέκονται σε 
ερευνητική δραστηριότητα. 

 

1.7.3 Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΛΈΝΤΑ 

Τα αποτελέσµατα και οι επιδόσεις των Πανεπιστηµίων αποτελούν πλέον αντικείµενο επεξεργασίας που 
έχει ως αποτέλεσµα τη δηµοσίευση πλήθους κατατάξεων (university rankings) κάθε χρόνο από 
διάφορους οργανισµούς. Οι κατατάξεις αυτές βασίζονται σε εµπειρικά κριτήρια ή έρευνες ή συνδυασµό 
αυτών3. Αν και λόγω των µεθοδολογικών δυσκολιών και της έλλειψης επιστηµονικού υποβάθρου οι 
ετήσιες κατατάξεις δεν γίνονται αποδεκτές, έχει αποδεχθεί ότι αποτελούν κριτήριο επιλογής των 
πανεπιστηµίων από γονείς και υποψήφιους φοιτητές αλλά και ερευνητές. 

                                                             
3 Οι τρόποι υπολογισµού της βαθµολογίας αναλύονται διεξοδικά στο παραδοτέο της α' φάσης του έργου 
"Βιβλιογραφική Μελέτη της Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΑΠΘ" (Κωδ. Έργ. ΕΕ: 50090) 
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Η θέση του ΑΠΘ στις πιό συχνά αναφερόµενες κατατάξεις έχει ως εξής: 

 Shanghai Jiao Tong University Rankings (2008): Θέση µεταξύ 303-401 στην παγκόσµια 
κατάταξη και 125-168 στην Ευρωπαϊκή. Το ΕΚΠΑ στις θέσεις 201-302/80-124 αντίστοιχα. 

 Higher Education Evaluation & Acceditation Council of Taiwan (2009): 404η θέση στην 
παγκόσµια κατάταξη και 177η στην Ευρώπη. Στην ίδια κατάταξη το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις 
θέσεις 274/116, το Παν. Ιωαννίνων στις θέσεις 444/196 και το Παν. Πατρών στη θέση 
485/213. Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για άλλα ελληνικά πανεπιστήµια. 

 Times Higher Education-QS World Univ Rankings (2008): Θέσεις 401-500 στην παγκόσµια 
κατάταξη και 199η στην Ευρώπη. To ΕΚΠΑ στην 200η θέση στην παγκόσµια κατάταξη και 
82η στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν άλλα ελληνικά πανεπιστήµια στην κατάταξη. 

 Leiden Ranking Orange List (2008): 138η θέση στην Ευρώπη έναντι 104ης του ΕΚΠΑ και 
205ης του ΕΜΠ, 210η του Παν. Πατρών και 216ης του Παν. Ιωαννίνων. 

 Leiden Ranking Green List 'Crown Indicator' (2008): 228η θέση στην Ευρώπη, έναντι 213ης 
του Παν. Ιωαννίνων, 221ης του ΕΜΠ, 231ης του ΕΚΠΑ, και 232ης του Παν. Πατρών. 

Αν οι σηµερινές τάσεις εξέλιξης του πληθυσµού συνεχίσουν αναλλοίωτες, δεν αναµένονται σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις στον φοιτητικό πληθυσµό µέχρι το 2030 (OECD, 2008) και συνεπώς η µάχη για τα νέα 
ταλέντα (νέοι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές, µέλη ΔΕΠ) θα εξακολουθήσει να δίνεται µε τον 
ίδιο τρόπο που δίνεται σήµερα. 

 

 



 

Κεφ ά λ α ι ο  2  

Η  Στρατηγική  και  οι  
Πολιτ ικές  του  ΑΠΘ  γ ια  την  
Έρευνα  και  την  Καινοτοµ ία  

Στο παρόν κεφάλαιο ανασκοπούνται η στρατηγική και οι υφιστάµενες—γραπτές ή "εθιµικές"—πολιτικές 
και αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του ΑΠΘ, συµπεριλαµβανοµένης και της ολοµέλειας της 
Επιτροπής Ερευνών που έχουν χαρακτήρα πολιτικής και σχετίζονται µε θέµατα: 

 καθορισµού ερευνητικών προτεραιοτήτων, 

 χρηµατοδότησης των ερευνητικών προτεραιοτήτων, 

 αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας, 

 διαχείρισης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, 

 παροχής κινήτρων για έρευνα 

µε στόχο να διερευνηθεί αν υπάρχουν κενά σε σχέση µε τις βέλτιστες πρακτικές που αναφέρθηκαν στο 
πρώτο κεφάλαιο νωρίτερα.  

2.1 ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ  

Το πλαίσιο που υιοθετούµε ως αφετηρία για την ανασκόπηση της στρατηγικής και των πολιτικών του 
ΑΠΘ για την Έρευνα έχει ως αφετηρία το γεγονός ότι η νοµοθετικά ορισµένη αποστολή του 
Πανεπιστηµίου έχει τρεις συνιστώσες: την εκπαίδευση, την έρευνα και τη δια βίου µάθηση. 

Το ΑΠΘ, όπως και οποιοσδήποτε οργανισµός, για να εκπληρώσει την αποστολή του, σχεδιάζει, 
εφαρµόζει, αναθεωρεί και επικαιροποιεί στρατηγικές και υιοθετεί πολιτικές που είναι συµβατές µε τις 
στρατηγικές του. Τόσο οι στρατηγικές όσο και οι πολιτικές που τις υλοποιούν µπορούν να καλύπτουν µία 
ή περισσότερες από τις πτυχές της αποστολής. Οι Πρυτανικές Αρχές µε τη σειρά τους, δίνουν µία σαφή 
κατεύθυνση προορισµού γνωστοποιώντας σε όλους τους συµµετόχους το όραµα και τις αξίες τους. 

Ο σχεδιασµός της στρατηγικής για την εκπλήρωση της αποστολής κάθε οργανισµού προϋποθέτει την 
αναγνώριση, το σχεδιασµό, τη διαχείριση και ενδεχοµένως τη βελτίωση των κρίσιµων διεργασιών της 
λειτουργίας του. Δεδοµένου ότι στοχεύουµε στην ανασκόπηση των στρατηγικών και των πολιτικών για 
την έρευνα στο ΑΠΘ, πρέπει να έχουµε µία εικόνα για τις βασικές διεργασίες που υλοποιούν το 



ΜΕΛΕΤΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 15 

ερευνητικό µέρος της αποστολής του. Για το σκοπό αυτό υιοθετήσαµε το µοντέλο που φαίνεται στο 
Διάγραµµα 1 και προέρχεται από τους Davenport et al (2003). 

 

Διάγραµµα 1 Το θεωρητικό µοντέλο των διεργασιών της ερευνητικής λειτουργίας σ' έναν 
ερευνητικό οργανισµό. 

Με βάση το µοντέλο στο Διάγραµµα 1 προκύπτει ότι η λειτουργία της έρευνας περιλαµβάνει τις 
ακόλουθες τρεις κύριες διεργασίες: 

1. Την απόκτηση νέας γνώσης 

2. Τη διαχείριση της γνώσης 

3. Την εκµετάλλευση και τη διάχυση της γνώσης. 

Η απόκτηση νέας γνώσης µπορεί να είναι ενδογενής, δηλ. να προέρχεται από τις ερευνητικές 
δραστηριότητες του προσωπικού (µέλη ΔΕΠ, µεταδιδακτορικοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές, λοιπό 
προσωπικό), ή εξωγενής (εξωτερικοί ερευνητές, χρήστες των ερευνητικών αποτελεσµάτων, συµµετοχή 
σε δίκτυα και ερευνητικές συµµαχίες). Σε κάθε περίπτωση υπάρχει µία διαδικασία µάθησης κατόπιν 
συστηµατικής ερευνητικής προσπάθειας που µετασχηµατίζεται σε γνώση. Για όλους τους τρόπους 
δηµιουργίας νέας γνώσης υπάρχει ιδιαίτερα σηµαντικός όγκος πηγών στη βιβλιογραφία που τις 
εξετάζουν, συνολικά ή µεµονωµένα. 

Το ποσοστό της νέας γνώσης που θα παραµείνει στο Πανεπιστήµιο και θα µετασχηµατιστεί σε 
ικανότητες εξαρτάται από την ικανότητα απορρόφησής της (Cohen, 1990) από τις επιµέρους ερευνητικές 
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οµάδες του Πανεπιστηµίου. Η ικανότητα απορρόφησης αναπτύσσεται σταδιακά καθώς χτίζονται και 
βελτιώνονται οι γνώσεις του προσωπικού του οργανισµού που σχετίζονται µ΄ ένα υπό διερεύνηση θέµα. 
Ο συνδυασµός της νέας γνώσης µε την απορροφητική ικανότητα βελτιώνουν, σε διαφορετικό κάθε φορά 
βαθµό, το τι ξέρουν και το τι µπορούν να κάνουν οι διάφορες οµάδες ερευνητών του Πανεπιστηµίου, 
µετασχηµατίζοντας έτσι τις ικανότητές τους. 

Οι αναβαθµισµένες ικανότητες, τέλος, είναι εκµεταλλεύσιµες είτε µε τους συνήθεις τρόπους µεταφοράς 
τεχνολογίας (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, ίδρυση εταιρειών spinoff, συµβάσεις εκχώρησης, κ.ο.κ.) ή µέσω 
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων. Η ανάπτυξη και εκµετάλλευση των αναβαθµισµένων ικανοτήτων είναι 
επωφελής για το Πανεπιστήµιο αλλά και για το ερευνητικό και επιστηµονικό προφίλ των ατόµων / 
οµάδων που τις κατέχουν: δηµιουργούνται έτσι ευκαιρίες για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, 
συµµετοχή σε συγχρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα, διεθνή αναγνώριση, αναβάθµιση των 
προγραµµάτων σπουδών µε αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων, κ.ο.κ. Με όλους τους 
παραπάνω τρόπους συντηρείται και ενισχύεται ένα ερευνητικά οδηγούµενο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, 
τόσο για το ίδρυµα όσο και για τους µεµονωµένους ερευνητές. 

Αφού αναγνωρίσαµε τις βασικές διεργασίες για την ερευνητική λειτουργία στο Πανεπιστήµιο, πρέπει να 
τις συνδέσουµε µε το απόσταγµα της εµπειρίας που υπάρχει διεθνώς για ζητήµατα διεπιστηµονικής 
έρευνας, δηλαδή, τα δεδοµένα των ενοτήτων 1.5 και 1.7 στο 1ο Κεφάλαιο. Έχοντας υπόψη όλα τα 
παραπάνω: 

 Συλλέξαµε και µελετήσαµε το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, την Έρευνα και την Μεταφορά Τεχνολογίας. 

 Αναζητήσαµε στους δικτυακούς τόπους του ΑΠΘ, των Σχολών, των Τµηµάτων, της Επιτροπής 
Ερευνών στοιχεία που να τεκµηριώνουν την στρατηγική και τις πολιτικές του Ιδρύµατος για την 
έρευνα. Κάναµε το ίδιο για το ΕΜΠ και το ΕΚΠΑ ώστε να είµαστε σε θέση να συγκρίνουµε 
διαφορετικές προσεγγίσεις. 

 Εξετάσαµε έγγραφα ή τεκµήρια που µπορεί να θεωρηθούν ενδείξεις για de facto στρατηγικές  ή 
πολιτικές που σχετίζονται µε τους στόχους του παρόντος κεφαλαίου. 

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζουµε και σχολιάζουµε τα ευρήµατά µας και στην επόµενη 
συνοψίζουµε τα βασικά συµπεράσµατα. 

2.2 ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΌΣ  

2.3 ΌΡΑΜΑ / ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΑΠΘ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΈΡΕΥΝΑ 

Η αποστολή του ΑΠΘ απορρέει από τους σχετικούς νόµους για την οργάνωση των ΑΕΙ της χώρας. Με 
βάση το άρθρο 1 του Ν.3569/2007 που επεκτείνει τις προβλέψεις του Ν.1268/1982, η αποστολή των ΑΕΙ, 
και ως εκ τούτου του ΑΠΘ είναι: 

"α) Να παράγει και να µεταδίδει τη γνώση µε την έρευνα και τη διδασκαλία και να 
καλλιεργεί τις τέχνες και τον πολιτισµό. 

β) Να συµβάλλει στη διαµόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιµετωπίζουν 
τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε επιστηµονική, 
επαγγελµατική και πολιτιστική επάρκεια και µε σεβασµό στις πανανθρώπινες αξίες της 
δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και της αλληλεγγύης. 
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γ) Να ανταποκρίνεται στην αντιµετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, 
µορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας µε προσήλωση στις αρχές της 
βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. 

δ) Να διαµορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση της 
νέας γνώσης και την ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες µε άλλα ΑΕΙ 
και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού, και να συµµετέχει στην 
αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναµικού για την ευηµερία της χώρας και 
της διεθνούς κοινότητας. 

ε) Να συµβάλλει στην εµπέδωση της ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας 
µεταξύ ανδρών και γυναικών." 

Η ορισµένη από το Νόµο ευρύτητα της αποστολής του ΑΠΘ αφήνει ελάχιστα περιθώρια διαφοροποίησής 
του σε σχέση µε άλλα πανεπιστήµια. Το µόνο που αποµένει είναι οι εκάστοτε Πρυτανικές Αρχές να 
διαµορφώνουν το όραµά τους για το ίδρυµα, ιεραρχώντας έτσι τις γενικές στρατηγικές για την επίτευξη 
της αποστολής του (EUA 2001, σελ. 6-7). Το όραµα του ΑΠΘ που εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο µε το 
ΣΕΣΑ 2002-2010 είχε την ακόλουθη διατύπωση: 

"Όραµα όλων µας είναι το Πανεπιστήµιό µας να εξελιχθεί σε κέντρο της 
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και έρευνας της Ν. Α. Ευρώπης και σε ένα από τα 
πρωτοπόρα Πανεπιστήµια της Ευρώπης, στηριζόµενο στην πληρότητα της ακαδηµαϊκής 
συγκρότησής του, στην παραγόµενη σ' αυτό πολύπλευρη γνώση, και στις ακαδηµαϊκές 
σχέσεις που έχει ως τώρα αναπτύξει". 

Αν και µε την παραπάνω διατύπωση φαίνεται ότι υπάρχει συµφωνία επί της αρχής θα ήταν χρήσιµο να 
υπάρξει αναδιατύπωση προς την κατεύθυνση της άρσης της γενικότητάς της.  

Με βάση το άρθρο 5 του Ν.2083/1992, το ΑΠΘ µε αντίστοιχα ΦΕΚ, (ΦΕΚ, 2000β, 2002 & ΦΕΚ, 2004) 
ρύθµισε εσωτερικά ζητήµατα σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία του Πανεπιστηµίου χωρίς 
ωστόσο να προβλέπει κάτι αναφορικά µε την έρευνα και τα αποτελέσµατά της. Η σύγκριση της 
προσέγγισης του ΑΠΘ µ' εκείνη που ακολουθήθηκε από το ΕΜΠ (ΦΕΚ 2000 α) είναι ενδεικτική: το 
ΕΜΠ στο κείµενο µε τη διατύπωση της αποστολής του ξεκινά —µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε 
σχέση µε τις προβλέψεις του Ν.1268/82 που ίσχυε τότε—και  των µέσων εκτέλεσής της και αφιερώνει 
ένα ολόκληρο κεφάλαιο (ΦΕΚ 2000α, Κεφ. Δ') στην Έρευνα θέτωντας αρχές, στόχους και πολιτικές. 

Στα τέλη του 2000 σχεδιάστηκε για πρώτη φορά από την Επιτροπή Ερευνών και εγκρίθηκε από τη 
Σύγκλητο η ερευνητική πολιτική του Α.Π.Θ., η οποία στη συνέχεια αναθεωρήθηκε το 2005 και έχει ως 
βασικούς άξονες την ανάδειξη της αριστείας στην ερευνητική δραστηριότητα και την ενσωµάτωση 
πολιτικών ποιότητας στις ερευνητικές δοµές του ΑΠΘ (ΑΠΘ, 2005). Στο ΣΕΣΑ 2006-2015 
προβλέπονται τρεις διακριτοί στόχοι για την έρευνα σε επίπεδο ιδρύµατος: 

 Η βελτίωση κατά 30-50% σε σχέση µε τις επιδόσεις του 2004 της συνολικής ετήσιας 
χρηµατοδότησης της έρευνας ανά µέλος ΔΕΠ µε όχηµα τα προγράµµατα 
χρηµαδοτοτούµενης έρευνας. 
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 Η εξασφάλιση πόρων για την ανάπτυξη 5-10 ερευνητικών κέντρων αριστείας που θα έχουν 
καταξιωθεί στη διεθνή ερευνητική κοινότητα µέχρι το 20154.  

 Η αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας (impact factor, αριθµός ετεροαναφορών) των 
δηµοσιεύσεων ανά µέλος ΔΕΠ µε στόχο τη σύγκλιση σε ποσοστό 90% µε τις αντίστοιχες 
παραµέτρους που χαρακτηρίζουν τα διεθνώς καταξιωµένα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. 

Η παρακολούθηση και η ανασκόπηση / αναθεώρηση των δύο στρατηγικών σχεδίων που έχει εκπονήσει 
το ΑΠΘ για την ανάπτυξή του δεν γίνεται συστηµατικά δεδοµένου ότι και οι δύο προσπάθειες για 
στρατηγικό σχεδιασµό (2002 και 2005-6) έγιναν υπό την πίεση απαιτήσεων του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Η ευκαιρία που δίνει ο Ν.3375/2005 για συστηµατική συλλογή στοιχείων δε φαίνεται να 
είναι ακόµα εκµεταλλεύσιµη για το στρατηγικό σχεδιασµό δεδοµένου ότι η πρώτη εφαρµογή της 
βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη στα περισσότερα Τµήµατα. 

Το άρθρο 57 του ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α' 220/3.11.2008) για τον (νέο) πρότυπο ΕΚΛ των ΑΕΙ αφήνει 
περιθώρια στο ΑΠΘ για επαναδιατύπωση του ΕΚΛ και προβλέπει τη διατύπωση τετραετών στρατηγικών 
στόχων που υλοποιούν την προδιατυπωµένη αποστολή του υπό το πρίσµα του οράµατος των Πρυτανικών 
Αρχών. Παρόλ' αυτά, οι τετραετείς στρατηγικοί στόχοι που ήδη υποβλήθηκαν καλύπτουν µόνο την 
οικονοµική προοπτική της λειτουργίας του Πανεπιστηµίου. 

Πέρα των παραπάνω, στα µέσα της δεκαετίας του 1990, το Πανεπιστήµιο υιοθέτησε ειδικό Κώδικα 
Δεοντολογίας Ερευνών που αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο πρόσφατα (2008), όντας 
συµβατός µε τη διεθνή πρακτική. 

2.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΉΤΩΝ 

Ελλείψει συγκεκριµένης κατεύθυνσης σε επίπεδο ιδρύµατος, δηλ. από τη Σύγκλητο, ο ορισµός των 
ερευνητικών προτεραιοτήτων εκχωρείται de facto σε άλλα συλλογικά όργανα ή µεµονωµένα πρόσωπα.  

Σύµφωνα µε την ΚΑ/679/22.8.1996, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού που συστήθηκε 
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας για για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστηµονικής έρευνας, εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών έχει µεταξύ άλλων 
(διαχειριστικών) τα ακόλουθα στρατηγικά, κατά την κρίση µας, καθήκοντα: 

"α) Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του ΑΕΙ [...] για την ερευνητική 
πολιτική του Ιδρύµατος. 

δ) Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηµατοδότηση 
ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών έργων από το 
Λογαριασµό µε τη συνεργασία των σχολών, τµηµάτων και τοµέων, και στα πλαίσια του 
Οδηγού Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρο 9 της απόφασης αυτής. 

θ) Αναζητεί πηγές χρηµατοδοτήσεως του Λογαριασµού και ενεργεί κάθε πράξη που 
είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηµατικών πόρων." 

Η Επιτροπή Ερευνών έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης 
ευκαιριών / διάχυσης πληροφορίας γι' αυτές, προετοιµασίας και παρακολούθησης / διαχείρισης 
προγραµµάτων εφαρµοσµένης—και χρηµατοδοτούµενης—έρευνας, µε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις και 
αποδοτικότητα. Αντίθετα, τα βήµατα προς την κατεύθυνση της τεκµηρίωσης του παραγόµενου 

                                                             
4 Η υιοθέτηση µίας στρατηγικής σε επίπεδο πανεπιστηµίου για τον προσδιορισµό ερευνητικών περιοχών 
προτεραιότητας ήταν βασική σύσταση στο EUA (2001) που φαίνεται ότι έγινε αποδεκτή. 
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επιστηµονικού έργου (τόσο σε επίπεδο βασικής όσο και εφαρµοσµένης έρευνας) και των συντελεστών 
παραγωγής του στο ΑΠΘ είναι σχετικά µικρά. Εξ' αιτίας των παραπάνω, η εικόνα που έχει η Επιτροπή 
Ερευνών για την έρευνα στο ΑΠΘ είναι ηµιτελής και συνεπώς χρειάζεται διεύρυνση ώστε να οδηγήσει 
στην επεξεργασία πλήρως τεκµηριωµένων προτάσεων για θέµατα ερευνητικής πολιτικής. 

Η εκάστοτε Κοσµητεία στο ΑΠΘ έχει στη διάθεσή της τους ετήσιους απολογισµούς κάθε Τµήµατος 
αναφορικά µε την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα, αλλά δεν προβλέπεται στις αρµοδιότητές 
της κάποιου είδους παρέµβαση. Η Κοσµητεία της Πολυτεχνικής Σχολής το Μάιο του 2008 πήρε την 
πρωτοβουλία να οργανώσει ένα Παρατηρητήριο5 µε σκοπό τη συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων που 
την αφορούν έτσι ώστε να µπορεί να παίρνει πιό τεκµηριωµένες αποφάσεις. Αν και δεν έχει γίνει ακόµα 
διεξοδική προσπάθεια αποτίµησης του ερευνητικού έργου των Τµηµάτων της ΠΣ µέσω του 
Παρατηρητηρίου, η πρωτοβουλία είναι σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να βρει µιµητές. 

Τα Τµήµατα, ως ισχυρές και αυτόνοµες µονάδες της πανεπιστηµιακής ιεραρχίας έχουν σηµαντικές 
εξουσίες στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά στην έρευνα, κυρίως στο θέµα της επιλογής των γνωστικών 
αντικειµένων νέων θέσεων µελών ΔΕΠ και στο θέµα της επιλογής του κατάλληλου εκ των υποψηφίων 
για την πλήρωσή τους. Θεωρητικά, η Γενική Συνέλευση κάθε Τµήµατος έχει την δυνατότητα να θέσει 
ερευνητικές προτεραιότητες δεδοµένου ότι η αρµοδιότητα αυτή δεν έχει ανατεθεί ρητά, µε βάση το νόµο, 
σε άλλο όργανο του Τµήµατος. Στην πράξη, δεν έχει αναφερθεί αντίστοιχη απόπειρα, και η επιλογή των 
ερευνητικών προτεραιοτήτων είναι, σε µεγάλο βαθµό, αρµοδιότητα κάθε µέλους ΔΕΠ (άρθρο 13 παρ. 2 
του Ν.1268/82).  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχέδιο του 2005: 

"...ο προγραµµατισµός της έρευνας κατά κανόνα δεν εντάσσεται σε προγράµµατα 
ανάπτυξης σε επίπεδο Α.Π.Θ., Σχολής, Τµήµατος ή ακόµη και σε επίπεδο Εργαστηρίου ή 
Κλινικής" (ΑΠΘ 2005, σελ. 52) 

"Το αντικείµενο της έρευνας των ερευνητικών οµάδων είναι συχνά περιστασιακό και 
αποσπασµατικό, έχει σποραδικό χαρακτήρα και στερείται µακροπρόθεσµου 
προγραµµατισµού και στόχων. Η έρευνα επιτελείται από µικρές σχετικά ερευνητικές 
οµάδες, η σύνθεση των οποίων είτε αλλάζει µε γρήγορους ρυθµούς, αντικατοπτρίζοντας 
τον περιστασιακό χαρακτήρα και τη σποραδικότητα των ερευνητικών στόχων, είτε 
παρουσιάζει αδυναµία ανανέωσης και στελέχωσης µε το ενδεδειγµένο επιστηµονικό 
δυναµικό εκτός της πανεπιστηµιακής κοινότητας." (ΑΠΘ, 2005, σελ. 51). 

Το συµπέρασµα από τα παραπάνω είναι ότι η επιλογή των ερευνητικών προτεραιοτήτων γίνεται σε 
ατοµικό επίπεδο µε ελάχιστα, αν όχι µηδενικά, περιθώρια παρέµβασης από οποιοδήποτε όργανο της 
πανεπιστηµιακής ιεραρχίας. 

2.5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΉΤΩΝ 

Τα ετήσια πλεονάσµατα του Ειδικού Λογαριασµού, σύµφωνα µε την ΥΑ/ΚΑ/679/22.8.1996, 
κατανέµονται ως διαθέσιµα από την Επιτροπή Ερευνών για την ανάπτυξη της ερευνητικής πολιτικής του 
Πανεπιστηµίου. Η Σύγκλητος εγκρίνει τόσο τον προτεινόµενο προϋπολογισµό διαθεσίµων κάθε έτους 
όσο και την ερευνητική πολιτική. Όπως αναφέρεται µε συνέπεια στις εισηγητικές εκθέσεις της Επιτροπής 
Ερευνών που εξετάσαµε, τα κεφάλαια που διατίθενται µέσω του προϋπολογισµού διαθεσίµων 
"...χρηµατοδοτούν δραστηριότητες που προάγουν τις ερευνητικές υποδοµές και το ερευνητικό δυναµικό, 
έχουν επενδυτικό χαρακτήρα και βασίζονται στην προσδοκία αποτελεσµάτων µε προστιθέµενη αξία." 

                                                             
5 Βλ. http://eng.auth.gr/paratiritirio/ 
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Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τους ετήσιους προϋπολογισµούς για την κατανοµή των διαθεσίµων σε 
επιµέρους δραστηριότητες για την περίοδο 2001-2008. Η µελέτη των δεδοµένων του πίνακα αναδεικνύει 
την ύπαρξη διαχρονικά σταθερών προτεραιοτήτων που ενδεχοµένως µπορούν να χαρακτηριστούν 
παραδοσιακές. 

 

Πίνακας 3 Προϋπολογισµοί Κατανοµής Διαθεσίµων της Επιτροπής Ερευνών (ποσά σε 
χιλιάδες ευρώ) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Σύνολο 
Έργα ΑΠΘ 
 
 

381,5 440,2 520,0 520,0 520,0 210,0 300,0 500,0 3391,7 
32,6% 

Λειτουργία 
δικτύων 
δεδοµένων & 
φωνής, 
λογισµικό 
έρευνας 
 

293,5 293,5 295,0 327,0 540,0 212,0 300,0 500,0 2760,9 
26,5% 

Υποτροφίες 
Αριστείας, 
Βραβεία 
Αριστείας & 
Καινοτοµίας 
 

117,4 129,1 190,0 242,0 240,0 200,0 200,0 300,0 1618,6 
15,6% 

Συνέδρια, 
ηµερίδες 
 
 

96,8 96,8 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 790,7 
7,6% 

Ανάπτυξη 
θεµατικών 
δράσεων 
καινοτοµίας & 
Αριστείας 
 

44,0 123,3 148,0 273,0 302,0 200,0 450,0 300,0 1840,2 
17,7% 

Άλλα 
 
 

29,3 29,3       58,7 
0,6% 

 933,2 1082,9 1250,0 1462,0 1702,0 922,0 1350,0 1700,0 10402,1 

 

Στην κατηγορία "Έργα ΑΠΘ" εντάσσονται "έργα και δραστηριότητες κεντρικού ενδιαφέροντος του 
Πανεπιστηµίου"κατόπιν απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου. Στην κατηγορία "Λειτουργία Δικτύων 
Δεδοµένων και Φωνής-Λογισµικό Έρευνας" εντάσσονται έργα οριζόντιων ερευνητικών υποδοµών για τα 
οποία δεν επαρκεί η χρηµατοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό και τα διάφορα τοµεακά ή 
επιχειρησιακά προγράµµατα. Οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι αυτονόητο τι περιλαµβάνουν. 

Όπως αναφέρεται στο ΣΕΣΑ 2006-2015, "...προκύπτει ότι η µερίδα του λέοντος (σ.σ.: ~59% συνολικά 
στην οκταετία) των διαθεσίµων προορίζεται για έργα του Α.Π.Θ. και τη λειτουργία δικτύων, τα οποία εν 
µέρει τουλάχιστον θα µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν από τον τακτικό προϋπολογισµό, αφήνοντας έτσι 
µεγαλύτερα περιθώρια για την ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού από τα διαθέσιµα της 
Επιτροπής Ερευνών, π.χ., µε περισσότερες υποτροφίες µεταπτυχιακών ερευνητών." 

Παρ' όλη την κριτική, από τους προϋπολογισµούς διαθεσίµων της Επιτροπής Ερευνών έχουν 
χρηµατοδοτηθεί τα τελευταία χρόνια σηµαντικές πρωτοβουλίες που εφαρµόζουν την ερευνητική πολιτική 
του Πανεπιστηµίου όπως: 

  15 έργα έρευνας στον τοµέα των κοινωνικοοικονοµικών και ανθρωπιστικών επιστηµών το 2008 
µε προϋπολογισµό €15.000, 
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 οι διαδικασίες απόκτησης 21 διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας (1 διεθνές, 11 ευρωπαϊκά/εθνικά και 8 
αµιγώς εθνικά) το 2008, 

 οι δαπάνες πιστοποίησης εργαστηρίων σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα,  

 η πρώτη εφαρµογή των βραβείων αριστείας και καινοτοµίας για µέλη ΔΕΠ το 2008, 

 η ανάπτυξη των θεµατικών δικτύων έρευνας τα έτη 2002-2006. 

Από την ανάλυση των εισηγητικών εκθέσεων της Επιτροπής Ερευνών για τους προϋπολογισµούς 
διαθεσίµων διακρίνονται σαφείς προσπάθειες για την αναδιανοµή των εσόδων από 
συγχρηµατοδοτούµενη έρευνα προς λιγότερο ευνοηµένες, ως προς τις δυνατότητες εξωτερικής 
χρηµατοδότησης, ερευνητικές περιοχές (π.χ., υποτροφίες και βραβεία σε µεταπτυχιακούς φοιτητές, µικρά 
ερευνητικά έργα, κ.ά.), Σύµφωνα µε την ερευνητική πολιτική που θεσµοθετήθηκε εσωτερικά στο Α.Π.Θ. 
µε απόφαση της Συγκλήτου το έτος 2000 για την προσεχή 10ετία. Τέλος, η de facto πολιτική των 
υποτροφιών προς νέους ερευνητές που έχει παγιωθεί, φαίνεται να υλοποιείται µε µία σειρά κριτηρίων 
επιλογής που διαµορφώνονται ή βελτιώνονται µε το χρόνο.  

Συµπερασµατικά, µέσω του προϋπολογισµού διαθεσίµων της Επιτροπής Ερευνών το Πανεπιστήµιο έχει 
στη διάθεσή του ένα εργαλείο άσκησης πολιτικής, περιορισµένων όµως οικονοµικών δυνατοτήτων. 

2.6 ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ 

Κατ' εξουσιοδότηση της ΥΑ/ΚΑ/679/22.8.1996 η Επιτροπή Ερευνών συντάσσει τον Οδηγό 
Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού και τον κανονισµό για τη διάθεση προϊόντων, που 
προέρχονται από ερευνητικά έργα (ευρεσιτεχνίες, προγράµµατα λογισµικού, κατασκευές κ.τ.λ.) και τις 
αµοιβές των εχόντων τα πνευµατικά δικαιώµατα σ’ αυτά. Ο κανονισµός αυτός εγκρίνεται από το 
Σύγκλητο και αποτελεί µέρος του Οδηγού Χρηµατοδότησης. 

Για την επίτευξη των παραπάνω, η Επιτροπή Ερευνών παρουσίασε ειδικό οδηγό για τη µεταφορά 
τεχνολογίας στο ΑΠΘ (ΑΠΘ 2006) που περιγράφει τις γενικές αρχές, τις βασικές πολιτικές του 
Πανεπιστηµίου και τους τρόπους εφαρµογής τους για τα ακόλουθα θέµατα: 

 Γενική Πολιτική για την Πνευµατική Ιδιοκτησία, 

 Πολιτική για τις εφευρέσεις, 

 Πολιτική για τα δικαιώµατα παραγωγού (copyrights) 

 Γενική Πολιτική για τις Συµβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας 

 Πολιτική για τη συµµετοχή σε τεχνοβλαστούς (spinoffs) 

 Πολιτική για την κατανοµή των εσόδων από Συµβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας 

 Πολιτική για την κατανοµή των εσόδων από τεχνοβλαστούς. 

Οι παραπάνω πολιτικές εφαρµόζονται από το Γραφείο Διαµεσολάβησης που ενεργοποιήθηκε την ίδια 
περίοδο. 

Το πλαίσιο για τη µεταφορά τεχνολογίας που έχει υιοθετηθεί από το ΑΠΘ χαρακτηρίζεται σύγχρονο και 
του ίδιου επιπέδου µε αυτό καταξιωµένων ερευνητικών πανεπιστηµίων. Με βάση τα διαλαµβανόµενα 
στην προηγούµενη ενότητα, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι λειτούργησε αποτελεσµατικά προς την 
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κατεύθυνση της συστηµατικής προστασίας των ερευνητικών αποτελεσµάτων του Πανεπιστηµίου µέσω 
της απόκτησης τίτλων πνευµατικής ιδιοκτησίας.  

Σε σχέση µε την πιό πρόσφατη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κώδικα Πρακτικής για τα 
Πανεπιστήµια και άλλους δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς6 παρατηρούµε ότι ο Οδηγός Μεταφοράς 
Τεχνολογίας καλύπτει τις προτεινόµενες αρχές όσον αφορά την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας 
και τη µεταφορά τεχνολογίας αλλά χρειάζεται να συµπληρωθεί µε πολιτικές για συνεργατική ή υπό 
σύµβαση έρευνα. 

2.7 ΠΑΡΟΧΉ ΚΙΝΉΤΡΩΝ ΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑ 

Όπως έχει ήδη σχολιαστεί στην ενότητα 2.4, το αντικείµενο και η ένταση της ερευνητικής 
δραστηριότητας των µελών ΔΕΠ είναι σε µεγάλο βαθµό θέµα προσωπικής, κυρίως, στρατηγικής. Στη 
βιβλιογραφία έχει αναφερθεί (Carayol, 2006) ότι οι βασικοί παράµετροι που επηρεάζουν την 
παραγωγικότητα του ακαδηµαϊκού προσωπικού είναι µεταξύ άλλων η ηλικία, η βαθµίδα, η συνολική 
επίδοση του εργαστηρίου στο οποίο ανήκει ο ερευνητής, ο αριθµός των µεταπτυχιακών φοιτητών και 
postdocs, η χρηµατοδότηση και η ερευνητική περιοχή κάθε ερευνητή. 

Η Επιτροπή Ερευνών προσπαθεί να προσεγγίσει το ζήτηµα πολύπλευρα, ως εξής: 

1. Στο επίπεδο της ενίσχυσης της δικτύωσης (αλλά και των ευκαιριών δικτύωσης των ερευνητών) 

− Χρηµατοδοτήθηκε την περίοδο 2002-2006 ένας αριθµός "θεµατικών εργαστηρίων" µε 
σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων συσπείρωσης ερευνητικών οµάδων και 
µεµονωµένων ερευνητών µε κοινά επιστηµονικά ενδιαφέροντα, χωρίς ωστόσο να έχουν 
αξιολογηθεί τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα, 

− Αναπτύχθηκαν ΙΤ υποδοµές που επιτρέπουν την αναζήτηση συνεργασιών τόσο εντός όσο 
και εκτός ΑΠΘ (π.χ., το virtual research centre το 2005 και πρόσφατα η καρτέλα ερευνητή) 

2. Στο επίπεδο της έγκαιρης αναγνώρισης ευκαιριών για συγχρηµατοδοτούµενα έργα λειτουργεί ένας 
αποτελεσµατικός µηχανισµός διάχυσης των προσκλήσεων / προκηρύξεων µέσω newsletters. 

3. Στο επίπεδο των οικονοµικών κινήτρων / διευκολύνσεων, πέρα από τις ευκαιρίες για πρόσθετες 
αµοιβές από συγχρηµατοδοτούµενα έργα: 

i. Εξαντλούνται µε ιδιαίτερα δηµιουργικό τρόπο οι διαχειριστικές δυνατότητες προς την 
κατεύθυνση της οικονοµικής διευκόλυνσης σε περιπτώσεις µη έγκαιρης ροής της 
χρηµατοδότησης ερευνητικών έργων και της διάθεσης των matching funds. 

ii. Χορηγούνται συστηµατικά υποτροφίες σε νέους ερευνητές, τόσο υποψήφιους διδάκτορες όσο 
και µεταδιδακτορικούς ερευνητές. 

4. Τέλος, στο επίπεδο των ηθικών κινήτρων υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2008 και συνεχίζεται η 
απονοµή βραβείων στις κατηγορίες: 

− Διακεκριµένου ερευνητή µε κριτήριο τη δηµοσίευση σε ένα εκ των Nature ή Science, 

− Διακεκριµένου ερευνητή µε κριτήριο το πλήθος των δηµοσιεύσεων και των ετεροαναφορών 
την τελευταία πενταετία, 

                                                             
6 Commission of the European Communities, Commission Recommendation on the management of intellectual 
property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research 
organizations, C(2008)1329, 10.4.2008 
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− Διακεκριµένου νέου ερευνητή στις δύο πρώτες βαθµίδες της ιεραρχίας µε κριτήριο τη 
συµµετοχή σε χρηµατοδοτούµενα έργα, 

− Καινοτοµίας νέου ερευνητή µε διακρίσεις σε δραστηριότητες που καλύπτουν οι Πολιτικές 
του ΑΠΘ για τη µεταφορά τεχνολογίας 

− Καινοτοµίας φοιτητών που διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισµούς. 

Η παραπάνω δέσµη µέτρων φαίνεται να είναι προσανατολισµένη στους εµπλεκόµενους στις θεωρούµενες 
ως "περιοχές αριστείας" του ΑΠΘ χωρίς ν' αφήνει πολλά περιθώρια για συµµετοχή ερευνητών που 
διεξάγουν βασική έρευνα ή ανήκουν σε επιστηµονικά πεδία µε περιορισµένη εξωτερική χρηµατοδότηση 
και λίγες δυνατότητες µεταφοράς τεχνολογίας. Παραταύτα, αντιµετωπίζει µία εκ των βασικών 
συστάσεων στην Έκθεση της Επιτροπής της EUA (2001). 

2.8 ΘΈΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ  ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΈΣ 

Το προσωπικό όλων των βαθµίδων και οι φοιτητές (προπτυχιακοί/µεταπτυχιακοί) έχουν σύµφωνα µε το 
µοντέλο της ενότητας 2.1 κεντρικό ρόλο στην απόκτηση της γνώσης που είναι αποτέλεσµα της έρευνας 
και στο µετασχηµατισµό της σε ικανότητες προς περαιτέρω αξιοποίηση. 

Υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια συµµετοχής προπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικές οµάδες προς την 
κατεύθυνση της απόκτησης εµπειρίας αλλά και αναγνώρισης νέων ταλέντων. Δεν υπάρχει συγκεκριµένη 
πολιτική σε επίπεδο ιδρύµατος για το σκοπό αυτό. Όταν προβλέπεται, η ένταξη των προπτυχιακών 
φοιτητών σε ερευνητική δραστηριότητα, αυτή γίνεται στα τελευταία εξάµηνα των σπουδών τους (π.χ., 
διπλωµατικές εργασίες), αν και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για de facto πρώιµη ανάθεση / ενεργοποίηση 
των διπλωµατικών εργασιών νωρίτερα από τον προβλεπόµενο χρόνο. Οι ευκαιρίες απόκτησης 
εργασιακής εµπειρίας εκτός ΑΠΘ είναι ιδιαίτερα περιορισµένες.  

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νεαρών ερευνητών (µεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) 
σε θέµατα που σχετίζονται µε την επίτευξη της επιδιωκόµενης αριστείας στο Ίδρυµα, πέρα από την 
επιστηµονική περιοχή που υπηρετούν, δεν φαίνεται να είναι συστηµατική.  

Το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Πανεπιστηµίου δεν προβλέπει τρόπους διακράτησης 
νέων ερευνητών µετά την ολοκλήρωση των σπουδών / διατριβών τους. Μοναδική εναλλακτική είναι η 
συµµετοχή σε οµάδες έργου συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Μ' αυτό τον τρόπο το 
Πανεπιστήµιο χάνει σηµαντικές επενδύσεις σε γνώση και δεξιότητες, επ' ωφελεία του ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου (knowledge spillovers). 

Η ισχυρή αυτονοµία των Τµηµάτων αποτελεί εµπόδιο για την ανάπτυξη διεπιστηµονικών σπουδών 
(EUA, 2001) δεδοµένης πλειοψηφικής συµµετοχής των µελών ΔΕΠ κάθε Τµήµατος στα εκλεκτορικά 
σώµατα (Ν3549/2007, άρθρο 24). Το Πανεπιστήµιο δεν έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει ενιαίες 
πολιτικές για τα κριτήρια επιλογής ή προαγωγής των µελών ΔΕΠ, ειδικά δε σε περιπτώσεις ερευνητών µε 
διεπιστηµονική δραστηριότητα. Επίσης, βάσει του νοµοθετικού πλαισίου, το Πανεπιστήµιο δεν έχει τη 
δυνατότητα προσέλκυσης αναγνωρισµένων ερευνητών υψηλού επιπέδου δεδοµένου ότι οι θέσεις και οι 
αµοιβές ρυθµίζονται νοµοθετικά και τα γνωστικά αντικείµενα είναι αποκλειστική ευθύνη των Τµηµάτων. 

2.9 ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ  

Ταξινοµώντας τα ευρήµατα της ενότητας 2.2 σε σχέση µε το µεθοδολογικό πλαίσιο που περιγράψαµε 
στην ενότητα 2.1 καταλήγουµε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
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Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό που το Πανεπιστήµιο έχει ήδη κινηθεί δύο φορές την τελευταία δεκαετία 
προς την κατεύθυνση του στρατηγικού σχεδιασµού (ΣΕΣΑ 2002-2010 και ΣΕΣΑ 2006-2013) για όλες τις 
πτυχές της λειτουργίας του. Είναι επίσης θετικό που οι παραπάνω προσπάθειες λαµβάνουν υπόψη τους 
τις συστάσεις από ανασκοπήσεις του εσωτερικού του περιβάλλοντος, π.χ., ΑΠΘ (2001) και EUA (2001). 
Ο στρατηγικός σχεδιασµός όµως είναι αποτέλεσµα συστηµατικού διαλόγου µε τους συµµετόχους και 
πρέπει να προβλέπει διαδικασίες παρακολούθησης και ενηµερωµένης ανασκόπησης. Στο σηµείο αυτό το 
ΑΠΘ θα πρέπει να κινηθεί συστηµατικότερα. 

Το πρόσφατα αναθεωρηµένο νοµοθετικό πλαίσιο (ν.3549/2007, Άρθρο 5) παρέχει ευκαιρίες για τη 
θεσµοθέτηση στρατηγικού σχεδιασµού σε κυλιόµενη βάση. Παρέχει επίσης ευκαιρίες για τη 
συστηµατική συλλογή επιχειρησιακών δεδοµένων για κρίσιµες προοπτικές της λειτουργίας του 
Πανεπιστηµίου (ν.3374/2005) και για την αναθεώρηση των πολιτικών του (ΠΔ 160/2008, Άρθρο 57). Οι 
ευκαιρίες αυτές δεν πρέπει να περάσουν ανεκµετάλλευτες ή να αντιµετωπιστούν αποσπασµατικά. Το 
Πανεπιστήµιο πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να γίνει µακροπρόθεσµα ("όραµα"), και στη συνέχεια να 
δοµήσει κατάλληλα τις στρατηγικές του. Θα βοηθούσε προς την κατεύθυνση αυτή η υιοθέτηση ενός 
διεθνώς αναγνωρισµένου πλαισίου , όπως π.χ. το µοντέλο του EFQM: η µέχρι τώρα συνεισφορά 
αντίστοιχων πρωτοβουλιών (ΕUA, 2001) έχει ήδη αποδειχθεί σηµαντική. 

Η µέχρι σήµερα συνεισφορά της Επιτροπής Ερευνών στην εξέλιξη της ερευνητικής λειτουργίας του 
Πανεπιστηµίου είναι καθοριστική. Η Επιτροπή Ερευνών πρέπει να παίξει ενεργά το ρόλο της στη 
διαµόρφωση της στρατηγικής του Πανεπιστηµίου για την Έρευνα όπως προβλέπεται στις αρµοδιότητές 
της. Για να το κάνει όµως αυτό µ' επιτυχία, πρέπει, πέρα από την παρακολούθηση και διαχείριση των 
έργων συγχρηµατοδοτούµενης έρευνας, να διευρύνει τις δραστηριότητές της στην ποσοτική εκτίµηση  
του παραγόµενου ερευνητικού έργου, αποκτώντας έτσι πλήρη εικόνα για την Έρευνα στο ΑΠΘ.. 

Β. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι βασικές διεργασίες απόκτησης και διαχείρισης της γνώσης στο ΑΠΘ (βλ. Διάγραµµα 1) εκτελούνται 
µε ιδιαίτερα κατανεµηµένο τρόπο, ως αποτέλεσµα των προσωπικών στρατηγικών µεµονωµένων ατόµων 
ή µικρών οµάδων ατόµων. Βάσει της νοµοθεσίας, το Πανεπιστήµιο δεν µπορεί να επιβάλλει µία πιο 
κεντρικά σχεδιασµένη προσέγγιση που θα δηµιουργούσε οικονοµίες κλίµακας και σκοπού. 

Το Πανεπιστήµιο βρίσκεται σε διαδικασία διαµόρφωσης δοµών και πολιτικών που προωθούν τις 
ερευνητικές περιοχές που διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και είναι αποδεκτές από τις 
εµπλεκόµενες ερευνητικές µονάδες. Το ΚΕΔΕΚ είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα.  

Δοµές όπως το Κέντρο Διεπιστηµονικής Έρευνας και Καινοτοµίας θα προκύψουν από συνδυασµό top-
bottom σχεδιασµού και bottom-up (εθελοντικής) συσπείρωσης ερευνητικών µονάδων, ύστερα από 
επαναληπτικές διαδικασίες διαπραγµάτευσης για τους όρους και τους κανόνες συµµετοχής. Η εµπειρία 
από τα θεµατικά δίκτυα εργαστηρίων της περιόδου 2004-2006 θα συνεκτιµηθεί κατά το σχεδιασµό, τόσο 
ως προς τις καλές πρακτικές όσο και ως προς τα προβλήµατα.  

Η αριστεία εκ των πραγµάτων θέτει και θέµατα επιλογής: το Πανεπιστήµιο θα εξασφαλίσει ότι η αρχική 
επιλογή των περιοχών αριστείας εξακολουθεί να υφίσταται µε το πέρασµα του χρόνου, ότι παρέχει 
περιθώρια ανάδειξης σε νέες ερευνητικές οµάδες και ότι εφαρµόζεται διαφορετική προσέγγιση στην 
αξιολόγηση παραδοσιακά ισχυρών ερευνητικών πεδίων σε σχέση µε αναδυόµενα πεδία ή πεδία που είναι 
εγγενώς διεπιστηµονικού χαρακτήρα. 

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Η ερευνητική πολιτική του Πανεπιστηµίου χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τον προϋπολογισµό 
διαθεσίµων της Επιτροπής Ερευνών που εξαρτάται άµεσα από τις επιδόσεις του Πανεπιστηµίου σε 
συµµετοχή σε έργα συγχρηµατοδοτούµενης έρευνας. Οι πόροι που διατίθενται ορθά θεωρούνται, στις 
περισσότερες των περιπτώσεων, ως κεφάλαιο σποράς. 
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Το συνολικό ύψος του προϋπολογισµού διαθεσίµων την περίοδο 2001-2008 ήταν περίπου 10,5 εκατ. 
ευρώ, ήτοι περίπου 1,3 εκατ. ευρώ κατ' έτος. Η µελέτη των δεδοµένων της τελευταίας δεκαετίας 
αναδεικνύει σαφείς τάσεις στην κατανοµή του ετήσιου προϋπολογισµού διαθεσίµων και ιδιαίτερα 
σηµαντική ανελαστικότητα σε ορισµένες κατηγορίες δαπανών (Πίνακας 3).  

Μέσω του προϋπολογισµού διαθεσίµων το Πανεπιστήµιο έχει τη δυνατότητα να χρηµατοδοτεί την 
εφαρµογή ορισµένων εκ των πολιτικών του αλλά σε καµία περίπτωση να αναπτύσσει ερευνητικές 
υποδοµές µεγάλης κλίµακας. Η αναζήτηση εξω-ιδρυµατικής χρηµατοδότησης είναι µονόδροµος στην 
τελευταία περίπτωση, χωρίς να είναι εξασφαλισµένη. Κάθε προσπάθεια αύξησης του "ενεργού" 
προϋπολογισµού για τη χρηµατοδότηση της έρευνας µέσω του προϋπολογισµού διαθεσίµων της 
Επιτροπής Ερευνών (π.χ., µε µεταφορά των ανελαστικών δαπανών από τον προϋπολογισµό διαθεσίµων 
προς τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος όπως προτείνεται στο ΣΕΣΑ 2006-2013) είναι προς τη 
σωστή κατεύθυνση, αν και η εφικτότητα της πρότασης είναι περιορισµένη. 

Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & IPR 

Η δέσµη των πολιτικών για θέµατα µεταφοράς τεχνολογίας που έχει υιοθετήσει από το 2006 το ΑΠΘ και 
εφαρµόζεται από το Γραφείο Διαµεσολάβησης, µία µονάδα της Επιτροπής Ερευνών, καλύπτει επαρκώς 
τα ζητήµατα των πνευµατικών δικαιωµάτων και της µεταφοράς τεχνολογίας. Στην επόµενη αναθεώρηση 
του Οδηγού Μεταφοράς Τεχνολογίας µπορούν να προστεθούν και πολιτικές για την εκ των προτέρων 
εφαρµογή σχεδίων εκµετάλλευσης των χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών έργων έτσι ώστε να 
ολοκληρωθεί αυτός σύµφωνα µε τις προβλέψεις της πρόσφατης σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για το ίδιο θέµα. 

Ε. ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

Η ερευνητική δραστηριότητα των µελών ΔΕΠ και των νέων ερευνητών είναι άµεσα συνυφασµένη µε την 
ακαδηµαϊκή εξέλιξη και την επιτυχή περάτωση των µεταπτυχιακών σπουδών, αντίστοιχα, σε συµφωνία 
µε την τεκµηρίωση στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Η Επιτροπή Ερευνών έχει θεσπίσει µία πολύπλευρη σειρά άµεσων και έµµεσων κινήτρων και 
διευκολύνσεων, οικονοµικών και ηθικών, για την ενίσχυση της ερευνητικής λειτουργίας στο ΑΠΘ. Η 
πρόσφατη θεσµοθέτηση της ετήσιας βράβευσης των άριστων ερευνητών αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό 
βήµα προς την κατεύθυνση της κινητοποίησης που φαίνεται ότι θα παγιωθεί. 

Υπάρχουν κι άλλα περιθώρια για βελτίωση, κυρίως προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης και ενίσχυσης 
ερευνητικών οµάδων ή µονάδων. 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

Τα ζητήµατα προσωπικού (και υπηρεσιακής κατάστασης) είναι ισχυρά ρυθµιζόµενα από το νοµοθετικό 
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΑΕΙ και συνεπώς υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια παρέµβασης µέσω 
πολιτικών από το Πανεπιστήµιο. 

Το βάρος της ερευνητικής στρατηγικής του ΑΠΘ πρέπει να πέσει στο προσεχές µέλλον προς την 
κατεύθυνση της αναζήτησης ταλέντων ανάµεσα στους προπτυχιακούς φοιτητές, στην παροχή ευκαιριών 
δικτύωσης στους ΜΦ/ΥΔ και στη συγκράτηση των νέων διδακτόρων. Εν' όψει της επερχόµενης 
διεπιστηµονικότητας θα πρέπει να υιοθετηθούν συστάσεις προς τα Τµήµατα ως προς τα κριτήρια 
επιλογής και την αποτίµηση του έργου των ερευνητών που εµπλέκονται σε διεπιστηµονική έρευνα, 
παρόλο που οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στα Τµήµατα. 



Κεφ ά λ α ι ο  3  

Η  Έρευνα  στο  ΑΠΘ  

Οι στόχοι του παρόντος κεφαλαίου είναι:  

 η µέτρηση του δηµοσιευµένου επιστηµονικού έργου στο ΑΠΘ, 

 η ταξινόµηση των ερευνητικών περιοχών στις οποίες ενεργοποιείται το ερευνητικό 
δυναµικό του ΑΠΘ µε βάση τις επιδόσεις του ερευνητικού προσωπικού,  

 η αναγνώριση ερευνητικών οµάδων του ΑΠΘ που δουλεύουν σε συναφή επιστηµονικά 
πεδία, 

 η αναγνώριση άτυπων δικτυώσεων και συνεργασιών µεταξύ ερευνητών εντός του ΑΠΘ 
(διατοµεακή ή διατµηµατική συνεργασία) και µεταξύ ερευνητών του ΑΠΘ µε άλλα 
Ιδρύµατα και οργανισµούς, 

µε σκοπό να αποτυπωθούν οι ερευνητικές επιδόσεις του προσωπικού του ιδρύµατος και να συσχετιστούν 
τα ευρήµατα µε αντίστοιχη ανάλυση των χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών έργων (Κεφάλαιο 4) ώστε να 
προκύψουν σαφείς ενδείξεις για τις ερευνητικές περιοχές που θα µπορούσαν να συντηρήσουν ένα 
βιώσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για το Κέντρο Διεπιστηµονικής Έρευνας και Καινοτοµίας του 
ΑΠΘ. 

3.1 ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ  

Η χρήση ποσοτικών αναλύσεων είναι πιθανότατα το βασικό εργαλείο της επιστήµης. Αν υιοθετήσουµε 
την υπόθεση ότι οι περισσότερες επιστηµονικές ανακαλύψεις αλλά και τα αποτελέσµατα της έρευνας 
τελικά δηµοσιεύονται σε επιστηµονικά περιοδικά, βιβλία ή πρακτικά συνεδρίων όπου µπορούν να 
διαβαστούν από άλλους ερευνητές, τότε µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το πλήθος των επιστηµονικών 
δηµοσιεύσεων κάθε ερευνητή είναι ένας δείκτης αποτελεσµάτων της ερευνητικής δραστηριότητάς του. 

Οµοίως, αν υποθέσουµε ότι οι ερευνητές αναφέρουν στα άρθρα/βιβλία τους προγενέστερα άρθρα που 
κατά την κρίση τους είναι σηµαντικά, τότε µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το πλήθος των αναφορών σε 
κάθε επιστηµονική δηµοσίευση είναι ένας δείκτης της βαρύτητάς της. 

Η Βιβλιοµετρία ή Επιστηµοµετρία (Bibliometrics/Scientometrics) στηρίζεται στις δύο παραπάνω 
υποθέσεις για να εξάγει ποσοτικούς δείκτες αξιολόγησης της ερευνητικής δραστηριότητας ώστε να 
υποστηρίξει, αλλά όχι να αντικαταστήσει, την οµότιµη αξιολόγηση (peer review). Η αποκλειστική χρήση 
αλγοριθµικών µεθόδων, βασισµένων σε βιβλιοµετρικά δεδοµένα, για την κατάταξη Πανεπιστηµίων είναι 
συνηθισµένη πρακτική τα τελευταία χρόνια αλλά έχει δεχθεί ιδιαίτερα τεκµηριωµένη κριτική ώς προς την 
ορθότητά της. 
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Γενικά, η εγκυρότητα των βιβλιοµετρικών δεδοµένων περιορίζεται καθώς προχωράµε από την 
αξιολόγηση µεµονωµένων ερευνητών προς ευρύτερες οµάδες, τοµείς, τµήµατα, σχολές και ιδρύµατα 
(Ioannidis, 2007). Συνεπώς, ένας βασικός στόχος της παρούσας είναι να χρησιµοποιηθούν τα 
βιβλιοµετρικά δεδοµένα για να περιγραφτεί η ποικιλότητα και το εύρος της ερευνητικής δραστηριότητας 
στο ΑΠΘ και όχι να παρουσιαστούν υπεραπλουστευµένες κατατάξεις κάθε είδους. Τέλος, επισηµαίνουµε 
ότι η ερευνητική αριστεία έχει πολλές παραµέτρους και κανένας από τους δείκτες που προκύπτουν από 
τις βιβλιοµετρικές έρευνες δεν µπορεί να την προσεγγίσει µονοσήµαντα. 

3.1.1 ΠΗΓΈΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 

Για την αποτύπωση της ερευνητικής δραστηριότητας στο ΑΠΘ χρησιµοποιήθηκε ως πηγή πρωτογενών 
δεδοµένων η βάση δεδοµένων ISI Web of Science (WoS), ένα προϊόν της Thomson Reuters που αποτελεί 
τη βάση για πολλές από τις συγκριτικές αξιολογήσεις των πανεπιστηµίων σε παγκόσµια κλίµακα (ΑΠΘ, 
2007). Η συγκεκριµένη βάση δεδοµένων καλύπτει ~9000 επιλεγµένα, µε βάση το impact factor, 
περιοδικά και συνέδρια και χαρακτηρίζεται από πολύ καλή κάλυψη σε θέµατα θετικών επιστηµών και 
ιατρικής, καλή κάλυψη σε θέµατα τεχνολογίας/µηχανικής, µαθηµατικών και business. Αντίθετα έχει 
περιορισµένη κάλυψη των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών. Τα ανταγωνιστικά, ως προς την 
WoS, προϊόντα είναι η βάση δεδοµένων Scopus και το Google Scholar. Η ΒΔ Scopus καλύπτει ~15000 
περιοδικά, είναι εξίσου καλή στην κάλυψη στις θετικές επιστήµες και στην ιατρική, είναι καλύτερη σε 
θέµατα κοινωνικών επιστηµών, business και επιστήµης υπολογιστών. To Google Scholar, µε user 
interface την εφαρµογή Hertzig's Publish or Perish, καλύπτει οτιδήποτε έχει αναφερθεί στο Web χωρίς 
ωστόσο να είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε την ακριβή του κάλυψη. Θεωρητικά, καλύπτει καλύτερα το 
δηµοσιευµένο έργο σε γλώσσες πλην της αγγλικής και περισσότερους τύπους δηµοσιεύσεων (βιβλία, 
διατριβές, µονογραφίες, τεχνικές αναφορές, κ.ο.κ.). 

Οι λόγοι επιλογής του WoS έναντι των άλλων δύο ήταν οι ακόλουθοι: 

1) Η διεθνής αναγνώριση και η αποκλειστική χρήση του για όλες τις συγκριτικές 
αξιολογήσεις των Πανεπιστηµίων. 

2) Οι αναλυτικές του ικανότητες σε επίπεδο σύνοψης δεδοµένων, ως προς τις οποίες η 
Scopus υστερεί προς το παρόν σηµαντικά ενώ δεν υποστηρίζονται από το Google 
Scholar. 

Η ανάλυση µας δεν έγινε σε επίπεδο δηµοσιεύσεως λόγω όγκου και αντικειµενικής αδυναµίας 
επεξεργασίας και ταξινόµησης του δηµοσιευµένου έργου. Αντίθετα, χρησιµοποιήθηκαν τα 
συγκεντρωτικά αποτελέσµατα που δηµιουργεί εσωτερικά η WoS µε τον τρόπο που περιγράφεται στη 
συνέχεια. 

Κάθε µέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ αντιστοιχήθηκε σε ένα µοναδικό κωδικό που χρησιµοποιήθηκε στη συνέχεια 
για τη συσχέτιση των δεδοµένων του WoS µε πρόσωπα, τµήµατα, τοµείς/εργαστήρια/κλινικές, βαθµίδες 
στην ιεραρχία, κ.ο.κ.. 

Όσον αφορά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, αναζητήθηκαν τίτλουι που έχουν χορηγηθεί σε προσωπικό του 
ΑΠΘ στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (EPO). 

3.1.2 ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ 

Η περίοδος αναφοράς που επιλέχθηκε ήταν τα έτη από το 2000 έως το 2008. Η συγκεκριµένη επιλογή 
θεωρείται ως µία σταθµισµένη επιλογή µεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος της ερευνητικής 
δραστηριότητας στο ΑΠΘ. Η επιλογή µας συµβαδίζει µε τις συστάσεις για µετρήσεις που καλύπτουν δύο 
γενιές διδακτόρων, ειδικά όταν εξετάζονται ακαδηµαϊκές µονάδες και όχι µεµονωµένοι ερευνητές (Rehn, 
2008). Η διεθνής πρακτική αποδεικνύει ότι οι περίοδοι αξιολογήσεων είναι συνήθως µισοί ως προς την 
έκταση σε σχέση µε την επιλογή µας (βλ. π.χ. τα αποτελέσµατα του πλέον πρόσφατου Research 
Assessment Exercise της Ανώτατης Αρχής για την Αριστεία στην Εκπαίδευση του Ηνωµένου 



ΚΕΔΕΚ /ΑΠΘ  

 28 

Βασιλείου), αλλά, σηµειώνουµε, όσο µεγαλώνει το µέγεθος της υπό ανάλυσης ερευνητικής δοµής τόσο 
µειώνεται η σηµασία της περιόδου αναφοράς (Rehn, 2008). 

3.1.3 ΚΩΔΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΠΕΔΊΩΝ 

Ένα άλλο ζήτηµα που προέκυψε κατά την πορεία της επεξεργασίας των δεδοµένων ήταν η κωδικοποίηση 
των επιστηµονικών πεδίων. Στον τοµέα αυτό δεν υπάρχει ένα διεθνώς αποδεκτό πρότυπο. Στο Frascati 
Manual του ΟΟΣΑ (OECD, 2002) προτείνεται η υιοθέτηση των έξι7 βασικών επιστηµονικών πεδίων που 
δηµιούργησε η UNESCO το 1978 και αφήνεται σε κάθε χώρα η περαιτέρω εξειδίκευσή τους. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε το 1991 την πρωτοβουλία να κινηθεί προς την κατεύθυνση της εναρµόνισης 
των βάσεων δεδοµένων για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη8 µέσω του Common European 
Research Information Format (CERIF). Το µορφότυπο CERIF δεν ήταν απλά µία κωδικοποίηση των 
επιστηµονικών περιοχών, αλλά ένας ενιαίος τρόπος για τη διαχείριση όλων των πληροφοριών που 
σχετίζονται µε την ερευνητική δραστηριότητα. To 2000, η ΕΕ υιοθέτησε στην τότε αναθεώρηση του 
CERIF (CERIF2000) την κατηγοριοποίηση του προγράµµατος ORTELIUS ως τη µέθοδο κωδικοποίησης 
των επιστηµονικών πεδίων. Η ΕΕ ανακάλυψε το 2002 ότι το εύρος της συγκεκριµένης προσπάθειας είναι 
ιδιαίτερα µεγάλο και για το λόγο αυτό ανέθεσε τη συντήρηση του CERIF στο euroCRIS, έναν µη 
κερδοσκοπικό οργανισµό µε έδρα την Ολλανδία. Η τελευταία έκδοση του CERIF, η CERIF2008 είναι 
µια σύνθετη δοµή που αποτελείται από 191 πίνακες και 393 σχέσεις µεταξύ πεδίων. Για τις ανάγκες της 
παρούσας δηµιουργήσαµε ειδικούς πίνακες µε την κωδικοποίηση ORTELIUS και την κωδικοποίηση που 
χρησιµοποιεί η ΓΓΕΤ σε όλες τις προσκλήσεις για συγχρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα και 
δηµιουργήσαµε χάρτες µετασχηµατισµού αυτών µε την κωδικοποίηση που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή 
Ερευνών του ΑΠΘ για την παρακολούθηση των ερευνητικών έργων που διαχειρίζεται. 

3.2 ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΌΣ  

3.2.1 ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1924 και είναι σήµερα το Πανεπιστήµιο µε 
την πληρέστερη ακαδηµαϊκή συγκρότηση στην Ελλάδα. Είναι οργανωµένο σε 13 Σχολές και 42 Τµήµατα 
απασχολώντας 2400 µέλη ΔΕΠ, 2000 άτοµα ως τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Διαθέτει 250 
θεσµοθετηµένα εργαστήρια που έχουν οργανωθεί σε 48 θεµατικά δίκτυα έρευνας. Παρέχει εκπαίδευση 
σε 73000 εγγεγραµµένους φοιτητές. Το διάστηµα 2000-2008 αναγόρευσε σε Διδάκτορες 2456 ερευνητές. 
Αξιοποιώντας τις υποδοµές του, µοχλεύοντας τη χρηµατοδότηση της έρευνας (βλ. Κεφάλαιο 4) και 
χτίζοντας στις επιστηµονικές δεξιότητες του προσωπικού του και των ερευνητών παρήγαγε τα τελευταία 
χρόνια το επιστηµονικό έργο που περιγράφεται στις ενότητες που ακολουθούν. 

3.2.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΊ ΔΕΊΚΤΕΣ 

Αναζητήσαµε στη ΒΔ WoS όλες τις εγγραφές που περιλαµβάνουν συγγραφείς (ερευνητές) 
προερχόµενους από το ΑΠΘ και περίοδο δηµοσίευσης από 2000 έως και 2008. To dataset που 
δηµιουργήθηκε αποτελείται από ~14.900 εγγραφές (δηµοσιεύσεις) οι οποίες κατανέµονται χρονικά και 
ανά είδος όπως φαίνεται στο Διάγραµµα 2. 

                                                             
7 Natural Sciences, Engineering and Technology, Medical Sciences, Agricultural Sciences, Social Sciences και 
Humanities. 

8 CERIF: An EU recommendation to Member States. Commission Recommendation concerning the harmonisation 
within the Community of research and technological development databases (1991-05-06). Official Journal L 189 , 
1991-07-13 p. 0001 - 0034 
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Διάγραµµα 2 Συγκεντρωτικά δεδοµένα για το δηµοσιευµένο έργο του ΑΠΘ (Πηγή: Web of 
Science) 

Στο Διάγραµµα 2 παρατηρούµε τα ακόλουθα: 

 Ο αριθµός των εγγραφών στη ΒΔ που προέρχονται από ερευνητές του ΑΠΘ 
υπερδιπλασιάζεται στο διάστηµα από το 2000 ως το 2008, παρουσιάζοντας συνδυασµένο 
ετήσιο ρυθµό αύξησης (Compound Annual Growth Rate/CAGR9) 10,2%. 

 Οι ρυθµοί αύξησης των επιµέρους κατηγοριών δηµοσιεύσεων είναι διαφορετικοί. Τα άρθρα 
(articles) παρουσιάζουν την ίδια περίοδο CAGR 9%, τα proceedings papers 5,6% ενώ τη 
µεγαλύτερη αύξηση σηµειώνουν τα meeting abstracts µε CAGR 28,9%. 

Για να συγκρίνουµε τη σχετική θέση του ΑΠΘ στον ελληνικό χώρο, αναζητήσαµε τις συνολικές 
επιδόσεις σε αριθµό δηµοσιεύσεων κατ' έτος για τα ελληνικά πανεπιστήµια την περίοδο 2000-2008. Τα 
αποτελέσµατα φαίνονται στο Διάγραµµα 3. 

                                                             
9 Η τιµή του CAGR υπολογίζεται ως εξής: (Τιµή2008/Τιµή2000)1/8-1 



 

Διάγραµµα 3 Η συνολική συνεισφορά του ΑΠΘ στο δηµοσιευµένο επιστηµονικό έργο που προέρχεται από την Ελλάδα. 



Με βάση τα δεδοµένα στο Διάγραµµα 3, ο CAGR για το σύνολο της χώρας είναι 10.51%, ελαφρώς 
ανώτερος της τιµής που υπολογίσαµε για το ΑΠΘ. Η εθνική επίδοση καθορίζεται από τις επιµέρους 
επιδόσεις των ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, Παν. Ιωαννίνων και Πατρών. Εξετάζοντας τα δεδοµένα προκύπτει ότι η 
εκτίµηση της µέσης συνεισφοράς του ΑΠΘ στο σύνολο της ελληνικής ερευνητικής παραγωγής (σε 
αριθµό δηµοσιεύσεων) για τα έτη 2000 έως και 2008 είναι 15,61% (µέγιστη τιµή 16,21% το 2002 και 
ελάχιστη τιµή 15,03% το 2008). Από το έτος 2002 και έπειτα, η µέση συνεισφορά του ΑΠΘ κινείται περί 
το 15,22%. Η καλύτερη επίδοση αντιστοιχεί στο ΕΚΠΑ µε µέσο όρο 19,58% την περίοδο 2000-2008 και 
µέγιστη τιµή 20,63% το 2008. 

Για να εκτιµήσουµε την παραγωγικότητα του προσωπικού των Πανεπιστηµίων στο παραπάνω διάγραµµα 
διαιρέσαµε το συνολικό αριθµό δηµοσιεύσεων ανά ίδρυµα για το έτος 2007 µε τα στατιστικά δεδοµένα 
της στελέχωσης των Πανεπιστηµίων (τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό) κατά την έναρξη του 
ακαδηµαϊκού έτους 2007-2008 της ΕΣΥΕ: υψηλότερη παραγωγικότητα εµφανίζει το ΕΚΠΑ µε επίδοση 
1,198 δηµοσιεύσεις / διδάσκοντα. Η επίδοση του ΑΠΘ είναι 0,775. Η µέση εθνική επίδοση δεν µπορεί να 
υπολογιστεί γιατί η ΕΣΥΕ δεν δίνει αντίστοιχα δεδοµένα για τα ερευνητικά κέντρα που συνεισφέρουν 
στο σύνολο των δηµοσιεύσεων. 

3.2.3 ΔΙΕΘΝΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗ 

Στις εγγραφές (δηµοσιεύσεις) µε έναν τουλάχιστο ερευνητή από το ΑΠΘ που βρήκε το WoS για την 
περίοδο 2000-2008 εµφανίζονται ως συγγραφείς 19.726 διαφορετικοί ερευνητές που προέρχονται από 
4.315 διαφορετικούς οργανισµούς. Απ' αυτούς, οι 13.275 ανήκαν σε ελληνικά ιδρύµατα ή οργανισµούς, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΑΠΘ. Η κατανοµή των υπολοίπων, ανά χώρα προέλευσης φαίνεται στο 
Διάγραµµα 4. 

 

Διάγραµµα 4 Κατανοµή των συγγραφέων µε διεύθυνση εκτός Ελλάδας στις δηµοσιεύσεις 
στις οποίες εµφανίζεται ένας τουλάχιστον συγγραφέας από το ΑΠΘ. (Πηγή: WoS) 

Το Διάγραµµα 4 δίνει µία ένδειξη για τη γεωγραφική κατανοµή των συνεργασιών των ερευνητών του 
ΑΠΘ, χωρίς ωστόσο να µπορούµε να βγάλουµε συµπέρασµα σε επίπεδο µεµονωµένων δηµοσιεύσεων. 
Το SCImago Research Group υπολογίζει µε δεδοµένα από τη ΒΔ Scopus ότι το ποσοστό των 
δηµοσιεύσεων που προέρχονται από την Ελλάδα και έχουν έναν τουλάχιστον συγγραφέα εκτός Ελλάδας 
κυµαίνεται στο 36% την περίοδο 2000-2007 (2002:28%, 2007:38,68%). 
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Ειδικά για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρατηρούµε στο Διάγραµµα 5 ότι δεν 
παρατηρείται κάποια σηµαντική ένταση συνεργασιών µεταξύ του ΑΠΘ µε χώρες όπως η Βουλγαρία, η 
Ρουµανία, η Τουρκία, κ.ά. 

 

Διάγραµµα 5 Κατανοµή των συγγραφέων µε διεύθυνση σε µια από τις χώρες της Ν.Α. 
Ευρώπης στις δηµοσιεύσεις στις οποίες εµφανίζεται ένας τουλάχιστον συγγραφέας από το 
ΑΠΘ. (Πηγή: WoK) 

Ο Πίνακας 4 δείχνει τους 10 ελληνικούς οργανισµούς µε τους οποίους συνεργάζονται συχνότερα οι 
ερευνητικές οµάδες του ΑΠΘ όπως δίνονται από τη ΒΔ WoS. Επισηµαίνεται ότι τα δεδοµένα µε βάση τα 
οποία γίνεται η κατάταξη είναι το πλήθος των συγγραφέων και όχι ο αριθµός των δηµοσιεύσεων. 

 

Πίνακας 4 Ελληνικά ιδρύµατα και αριθµός συγγραφέων που εµφανίζονται σε δηµοσιεύσεις 
στις οποίες συµµετείχαν ερευνητές του ΑΠΘ την περίοδο 2000-2008. (Πηγή: WoS) 

Ίδρυµα / Οργανισµός Αριθµός Συγγραφέων 
UNIV ATHENS 450 
UNIV IOANNINA 335 
UNIV THESSALY 275 
UNIV PATRAS 276 
DEMOCRITUS UNIV THRACE 228 
NATL TECH UNIV ATHENS 172 
NCSR DEMOKRITOS 134 
UNIV CRETE 123 
NATL AGR RES FDN 92 
CHEM PROC ENGN RES INST 76 
 

Ο Πίνακας 5 δίνει, κατ' αντιστοιχία µε τον προηγούµενο, τα ιδρύµατα της αλλοδαπής µε τα οποία 
συνεργάζονται συχνότερα οι ερευνητικές οµάδες του ΑΠΘ. 
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Πίνακας 5 Ιδρύµατα εκτός Ελλάδας και αριθµός συγγραφέων που εµφανίζονται σε 
δηµοσιεύσεις στις οποίες συµµετείχαν ερευνητές του ΑΠΘ την περίοδο 2000-2008. (Πηγή: 
WoS) 

Ίδρυµα / Οργανισµός Αριθµός Συγγραφέων 
CNRS 70 
BULGARIAN ACAD SCI 79 
TECH UNIV MUNICH 68 
CERN 55 
RUSSIAN ACAD SCI 61 
UCL 44 
HARVARD UNIV 39 
UNIV VIENNA 38 
UNIV MANCHESTER 40 
UNIV MONTPELLIER 2 40 
 

3.2.4 ΕΝΕΡΓΆ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΆ ΠΕΔΊΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ 

Για να βρούµε τα επιστηµονικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται το ερευνητικό δυναµικό του ΑΠΘ 
χρησιµοποιήσαµε τις αναλυτικές δυνατότητες της ΒΔ WoK. Συγκεκριµένα, έχοντας ως πρωτεύον 
κριτήριο αναζήτησης τις εγγραφές (δηµοσιεύσεις) στις οποίες ένας εκ των συγγραφέων έχει διεύθυνση 
ΑΠΘ: 

1. Ανακτήσαµε το πλήθος των δηµοσιεύσεων ανά επιστηµονικό πεδίο ανά έτος, για τα έτη 2000 έως 
και 2008, βάσει της κατηγοριοποίησης των δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικές περιοχές που δηµιουργεί 
αυτόµατα η ΒΔ µε στόχο την εκτίµηση της δυναµικής κάθε επιστηµονικού πεδίου. 

2. Ανακτήσαµε τα παρακάτω δεδοµένα για το σύνολο των δηµοσιεύσεων της περιόδου 2000-2008 ανά 
επιστηµονικό πεδίο, επίσης βάσει της κατηγοριοποίησης που δηµιουργεί αυτόµατα η ΒΔ: 

i. Αριθµός δηµοσιεύσεων που έχουν καταταχθεί (από τη ΒΔ) σε κάθε επιστηµονικό πεδίο. 

ii. Συνολικός αριθµός αναφορών στις εγγραφές του σηµείου i µέχρι το τέλος Αυγούστου 2009 για 
τα 100 σηµαντικότερα, από πλευράς αριθµού δηµοσιεύσεων, επιστηµονικά πεδία. 

iii. Τιµή του Δείκτη Hirsch (Hirsch, 2005) ανά επιστηµονική περιοχή όπως υπολογίζεται αυτόµατα 
από τη ΒΔ µε βάση τα δεδοµένα των σηµείων i & ii παραπάνω. Η τιµή υπολογίστηκε για τα 100 
σηµαντικότερα, από πλευράς αριθµού δηµοσιεύσεων, επιστηµονικά πεδία. 

iv. Συνολικός αριθµός ετεροαναφορών στις εγγραφές του σηµείου i µέχρι το τέλος Αυγούστου 
2009. Η τιµή υπολογίστηκε για τα 100 σηµαντικότερα, από πλευράς αριθµού δηµοσιεύσεων, 
επιστηµονικά πεδία. 

v. Τα ονόµατα των συγγραφέων (εντός και εκτός ΑΠΘ) µε τουλάχιστον 3 δηµοσιεύσεις σε κάθε 
ένα από τα 100 σηµαντικότερα, από πλευράς αριθµού δηµοσιεύσεων, επιστηµονικά πεδία. 

Η κατάταξη κάθε δηµοσίευσης γίνεται αυτόµατα από το WoS σε περισσότερες από µία επιστηµονικές 
περιοχές µε προκαθορισµένα κριτήρια. Για την ακρίβεια, υπολογίσαµε ότι κάθε µεµονωµένη δηµοσίευση 
κατατάσσεται κατά µέσο όρο σε 3,65 επιστηµονικές περιοχές. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι τα δεδοµένα 
που ανακτήσαµε δεν µπορούν να αθροιστούν ή να συνοψιστούν χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, ένα 
γεγονός που λαµβάνουµε υπόψη στην ανάλυσή µας στη συνέχεια. 
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Συνολικά, για την περίοδο 2002-2008 το ερευνητικό δυναµικό του ΑΠΘ συνεισέφερε, λίγο ή πολύ, σε 
232 επιστηµονικά πεδία: στο πεδίο Engineering-Electrical & Electronic κατατάχθηκαν 1032 
δηµοσιεύσεις φέρνοντάς το στην πρώτη θέση από πλευράς όγκου δηµοσιευµένου έργου, ενώ την 
τελευταία θέση µοιράζονται τα πεδία Literature-Romance, Ethnic Studies, Film-Radio-Television, 
Medieval & Renaissance Studies, Public Administration, και Social Work µε µία καταχωρηµένη 
δηµοσίευση την ίδια περίοδο στο καθένα. Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τις 10 πρώτες της κατάταξης. 

Πίνακας 6 Κατάταξη των 10 σηµαντικότερων επιστηµονικών πεδίων µε βάση των αριθµό 
των δηµοσιεύσεων (εγγραφών) που κατατάχθηκαν σ' αυτές την περίοδο 2000-2008. 

Επιστηµονικό Πεδίο Αριθµός Εγγραφών 
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 1032 
ENVIRONMENTAL SCIENCES 812 
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 520 
PHARMACOLOGY & PHARMACY 499 
PHYSICS, APPLIED 452 
CHEMISTRY, ANALYTICAL 450 
ENGINEERING, CHEMICAL 449 
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 441 
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 417 
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 406 
 

Για να αποκτήσουµε µία εικόνα της δυναµικής των επιµέρους επιστηµονικών πεδίων εντός της περιόδου 
αναφοράς, δηµιουργήσαµε, αξιοποιώντας τα δεδοµένα µας το Διάγραµµα 6 ως εξής: 

 Κρατήσαµε τα ερευνητικά πεδία στα οποία ο αριθµός δηµοσιεύσεων το 2000 ήταν µεγαλύτερος 
του 0. Απορρίφθηκαν έτσι 56 από τα 232 επιστηµονικά πεδία, όλα τους στις τελευταίες θέσεις 
της κατάταξης µε βάση τον αριθµό δηµοσιεύσεων εντός της περιόδου αναφοράς.  

 Κανονικοποιήσαµε τους αριθµούς δηµοσιεύσεων κάθε επιστηµονικού πεδίου που παρέµειναν µε 
την τιµή των δηµοσιεύσεων για το έτος 2000. 

 Προσαρµόσαµε στις κανονικοποιηµένες τιµές µία καµπύλη της µορφής y=αx+β και 
υπολογίσαµε µε τη βοήθεια του Excel την τιµή του α. 

 Σχεδιάσαµε το διάγραµµα µε τιµές του άξονα Χ το µέσο αριθµό δηµοσιεύσεων ανά έτος για 
κάθε επιστηµονικό πεδίο σε λογαριθµική κλίµακα και τιµές του άξονα Υ την τιµή του α που 
υπολογίστηκε νωρίτερα. 

Η τιµή του συντελεστή α για το σύνολο των δηµοσιεύσεων στις οποίες συνεισέφερε το ΑΠΘ την περίοδο 
2000-2008, υπολογίστηκε µε τον ίδιο τρόπο ότι είναι 0,158. 
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Διάγραµµα 6 Η δυναµική του συνόλου των επιστηµονικών πεδίων στα οποία συνεισέφερε 
µε δηµοσιεύσεις το ΑΠΘ την περίοδο 2000-2008. Επισηµαίνονται τα επιστηµονικά πεδία 
που παρουσιάζουν τους µεγαλύτερους ρυθµούς αύξησης. 

Αν και δεν έχουν ακόµα ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες και η δυσκολία δηµοσίευσης που είναι 
εµπειρικά γνωστό ότι διαφοροποιείται σε κάθε επιστηµονικό πεδίο, η παρατήρηση του παραπάνω 
διαγράµµατος µας οδηγεί στις ακόλουθες ενδείξεις: 

 Τα επιστηµονικά πεδία για τα οποία α > 0,158 ανέρχονται σε 71. Οµοίως, τα επιστηµονικά 
πεδία για τα οποία α > 0,5 ανέρχονται σε 17. Ο διάµεσος του αριθµού δηµοσιεύσεων/έτος 
είναι στην πρώτη περίπτωση 10,222 ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι 11,667. 

 Οι τιµές του α για τα 10 πρώτα επιστηµονικά πεδία από απόψεως αριθµού 
δηµοσιεύσεων/έτος κυµαίνονται από 0,08 έως 0,51 (διάµεσος 0,117). 

 Τα επιστηµονικά πεδία που ξεχωρίζουν ως προς τους ρυθµούς αύξησής τους και µπορούν 
να θεωρηθούν αναδυόµενα στο περιβάλλον του ΑΠΘ φαίνεται να είναι τα Hematology, 
Education & Educational Research, Clinical Neurology, Automation & Control Systems και 
Paleontology. 

Το Διάγραµµα 7 δίνει, συγκριτικά, τα εύρη τιµών του δείκτη Hirsch και του αριθµού αναφορών / 
δηµοσίευση για τους δέκα πρώτους κωδικούς της κατηγοριοποίησης των επιστηµονικών πεδίων κατά 
ΓΓΕΤ (02-Μαθηµατικά, 11-Τεχνολογία). Παρατηρούµε τις ιδιαιτερότητες κάθε επιστηµονικής περιοχής 
(π.χ., στην Ιατρική (10), στις επιστήµες της ζωής (7) και στις γεωπονικές επιστήµες (9) ο αριθµός 
αναφορών ανά δηµοσίευση είναι σηµαντικά υψηλότερος για δεδοµένο h-index, σε αντίθεση µε τις 
επιστήµες µηχανικού (11) και την πληροφορική (3) όπου συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο).  
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Διάγραµµα 7 Το εύρος τιµών του δείκτη Hirsch και των αναφορών ανά δηµοσίευση για 
τους δέκα πρώτους κωδικούς της κατάταξης των επιστηµών κατά ΓΓΕΤ. Οι τιµές αφορούν 
το ΑΠΘ µε περίοδο µέτρησης τα έτη 2000-2008. 

Δεδοµένου ότι δεν έχουµε αντισταθµίσει τη χρονική διάσταση του αριθµού των αναφορών για κάθε 
επιστηµονικό πεδίο, τα αποτελέσµατα που δίνουµε είναι σαφώς πολωµένα προς τις παλιότερες επιδόσεις 
του ΑΠΘ σε όλα τα πεδία.  

3.2.5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΠΡΟΦΊΛ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΈΩΝ 

Μέχρι στιγµής, εξετάσαµε διάφορα χαρακτηριστικά των ερευνητικών επιδόσεων σε επίπεδο ιδρύµατος, 
χωρίς να αγγίξουµε το ζήτηµα των ερευνητών που τα δηµιούργησαν. Για να κάνουµε τη σύνδεση µεταξύ 
επιστηµονικών πεδίων και ερευνητών ανακτήσαµε από τη βάση δεδοµένων WoS καταλόγους που δίνουν 
µε φθίνουσα σειρά εµφάνισης τον αριθµό των εργασιών ανά ερευνητή σε κάθε επιστηµονικό πεδίο εντός 
της περιόδου αναφοράς. Δηµιουργήθηκαν κατάλογοι για τα 100 σηµαντικότερα, από πλευράς 
δηµοσιευµένου έργου, επιστηµονικά πεδία. 

Τα εύρήµατά µας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: 

 Ο πρώτος στην κατάταξη συγγραφέας στο επιστηµονικό πεδίο Oncology είχε 123 
δηµοσιεύσεις. Τα τέσσερα επόµενα επιστηµονικά πεδία στα οποία ο πρώτος στην κατάταξη 
συγγραφέας είχε τις περισσότερες δηµοσιεύσεις στο σύνολο των επιστηµονικών πεδίων 
ήταν τα Physics, Applied (68), Computer Science, Artificial Intelligence (62), Meteorology 
& Atmospheric Sciences (55) και Telecommunications (55). 

 Το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο είχαµε τη µεγαλύτερη τιµή θέσης κατάταξης ήταν το 
Materials Science, Multidisciplinary όπου 4 ερευνητές µοιράστηκαν την 21η θέση µε 8 
εργασίες έκαστος. Υπήρξαν 4 ερευνητικά πεδία όπου εµφανίστηκε η 20η θέση (Oncology—
3 ερευνητές µε 12 εργασίες έκαστος, Physics, Applied—3 ερευνητές µε 11 εργασίες 
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έκαστος, Physics, Condensed Matter—10 ερευνητές µε 5 εργασίες έκαστος και Veterinary 
Sciences—3 ερευνητές µε 8 εργασίες έκαστος). 

Ο αριθµός των απαιτούµενων δηµοσιεύσεων την περίοδο 2000-2008 για να καταταγεί ένας ερευνητής σε 
µία από τις πέντε πρώτες θέσεις της κατάταξης στο ΑΠΘ στα επιστηµονικά πεδία που αναλύσαµε 
προφανώς διαφέρει ανά επιστηµονικό πεδίο.  

Το Διάγραµµα 8 και το Διάγραµµα 9 δίνουν το ιστόγραµµα και τα περιγραφικά στατιστικά για τις θέσεις 
1, 5, 10 και 15 της κατάταξης στο σύνολο των επιστηµονικών πεδίων που εξετάσαµε. 

 

Διάγραµµα 8 Ιστογράµµατα αριθµού συγγραφέων για συγκεκριµένο αριθµό δηµοσιεύσεων 
για τους ερευνητές που βρίσκονται στις θέσεις 1, 5, 10 και 15 της κατάταξης κάθε 
επιστηµονικού πεδίου. 

Στο Διάγραµµα 8 χρησιµοποιήθηκαν ως κέντρα των "καλαθιών" σε κάθε ιστόγραµµα ακέραια 
πολλαπλάσια του 3, δηλ. το πρώτο "καλάθι" µετρά τον αριθµό συγγραφέων που έχουν από 2-4 
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δηµοσιεύσεις, κ.ο.κ. Παρατηρούµε την ευρεία διασπορά σε επίπεδο αριθµού δηµοσιεύσεων που 
απαιτούνται για να είναι κάποιος στην πρώτη θέση σε κάποιο επιστηµονικό πεδίο, ενώ όπως είναι 
αναµενόµενο, η διασπορά µειώνεται όσο χαµηλώνει η θέση στην κατάταξη σε κάθε επιστηµονικό πεδίο. 

Λεπτοµερέστερα αποτελέσµατα δίνει το Διάγραµµα 9 το οποίο δίνει περισσότερα περιγραφικά 
στατιστικά, µε τη µορφή boxplot, για τον αριθµό δηµοσιεύσεων που απολογιστικά έφεραν κάθε ερευνητή 
σε συγκεκριµένη θέση στην κατάταξη. Σε καθένα από τα γραφήµατα στο Διάγραµµα 9 η κεντρική 
κόκκινη γραµµή δείχνει το διάµεσο (median), το µπλέ παραλληλόγραµµο δείχνει το 25ο και το 75ο 
percentile, οι µαύρες διακεκοµµένες γραµµές εκτείνονται για να δείξουν όλα τα δεδοµένα που δεν 
θεωρούνται outliers ενώ µε κόκκινα + δείχνονται οι outliers. 

 

Διάγραµµα 9 Περιγραφικά στατιστικά αριθµού δηµοσιεύσεων για τους ερευνητές που 
βρίσκονται στις θέσεις 1, 5, 10 και 15 της κατάταξης κάθε επιστηµονικού πεδίου. 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο και data cleaning, ο πίνακας µε τους ToPX ερευνητές περιλαµβάνει 2826 
γραµµές που αντιστοιχούν σε 1652 διαφορετικούς ερευνητές. Τους 729 από αυτούς τους αντιστοιχήσαµε 
µε τα δεδοµένα του αρχείου προσωπικού του ΑΠΘκαι συνεπώς χαρακτηρίζονται "Αναγνωρισµένοι". 
Από τους υπόλοιπους 923, ορισµένοι είναι προφανώς ξένοι, γεγονός που ερµηνεύεται ως ένδειξη 
εντατικής συνεργασίας του ΑΠΘ µε ιδρύµατα του εξωτερικού, και οι υπόλοιποι Έλληνες χωρίς να 
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είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε αν είναι µεταπτυχιακοί φοιτητές / υποψήφιοι διδάκτορες ή ερευνητές 
άλλων ιδρυµάτων. 

Δύο από τους ερευνητές εµφανίζονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης 10 επιστηµονικών πεδίων, 3 σε 
9, 2 σε 8, 9 σε 7,  19 σε 6, κ.ο.κ. Τα λεπτοµερή χαρακτηριστικά φαίνονται στο Διάγραµµα 10. 

 

Διάγραµµα 10 Συγκριτικό ιστόγραµµα αριθµού ερευνητών που εµφανίζονται ταυτόχρονα 
στις πρώτες θέσεις της κατάταξης n επιστηµονικών περιοχών µε διάκριση αν ανήκουν στο 
προσωπικό του ΑΠΘ ή είναι άγνωστοι. 

Στο Διάγραµµα 10 παρατηρούµε σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ του προσωπικού του ΑΠΘ και των 
"αγνώστων" ερευνητών όταν αυξάνεται ο αριθµός των επιστηµονικών πεδίων στα οποία κάθε ερευνητής 
κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι οι περισσότεροι εκ των "αγνώστων" 
είναι µάλλον µεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες που ερευνούν ένα συγκεκριµένο θέµα, ή 
προσωπικό των διαφόρων πανεπιστηµιακών κλινικών. Επίσης, το γεγονός ότι 16 µέλη ΔΕΠ διακρίνονται 
ταυτόχρονα σε τουλάχιστον 7 επιστηµονικές περιοχές έκαστος υποδηλώνει ότι υπάρχουν ήδη οι βάσεις 
για διεπιστηµονικότητα στο ΑΠΘ. 

Οι αναγνωρισµένοι ως προσωπικό του ΑΠΘ στις πρώτες θέσεις της κατάταξης κάθε επιστηµονικής 
περιοχής είχαν στα τέλη Αυγούστου 2009 τις θέσεις που δείχνει το Διάγραµµα 11. Στο διάγραµµα αυτό 
είναι ενδιαφέρουσα η διάρθρωση των υπηρετούντων ως µέλη ΔΕΠ όπου διακρίνεται αύξουσα συχνότητα 
εµφάνισης ανάλογα µε τη βαθµίδα: η διεθνής εµπειρία λέει (Carayol, 2006) ότι η ένταση της ερευνητικής 
δραστηριότητας έχει σχήµα ανεστραµµένου V ως προς τη βαθµίδα, γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται από 
τα δεδοµένα µας για το ΑΠΘ. 



ΚΕΔΕΚ /ΑΠΘ  

 40 

 

Διάγραµµα 11 Σύνθεση του "αναγνωρισµένων" ερευνητών του Πίνακα TopX ως προς τη 
θέση/βαθµίδα στο ΑΠΘ. 

Συσχετίζοντας τα δεδοµένα ερευνητών—ερευνητικών πεδίων που είναι διαθέσιµα, µπορούµε : 

 Να εκτιµήσουµε τα ερευνητικά προφίλ διαφόρων επιπέδων της ακαδηµαϊκής ιεραρχίας στο 
ΑΠΘ (Σχολές, Τµήµατα, Τοµείς/Εργαστήρια/Κλινικές) µε βάση τα ερευνητικά πεδία στα 
οποία δηµοσιεύουν οι ερευνητές που συγκροτούν την ακαδηµαϊκή ιεραρχία. Στο Διάγραµµα 
12 φαίνεται η σχετική θέση των Τοµέων/Εργαστηρίων του ΑΠΘ ως προς τα επιστηµονικά 
πεδία στα οποία το επιστηµονικό προσωπικό του καθενός διακρίνεται. Για την απεικόνιση 
χρησιµοποιήσαµε το λογισµικό VOSviewer (van Eck, 2007 & 2009) που είναι διαθέσιµο 
στο διαδίκτυο. Στο διαγράµµα, Τοµείς/Εργαστήρια/Κλινικές της ίδιας Σχολής 
απεικονίζονται µε το ίδιο χρώµα ενώ το µέγεθος των δίσκων είναι ανάλογο του αριθµού 
των ερευνητικών περιοχών στις οποίες εµφανίζονται ερευνητές του συγκεκριµένου 
Τοµέα/Κλινικής/Εργαστηρίου. Οι σχετικές θέσεις και οι αποστάσεις µεταξύ των δίσκων 
απεικονίζουν την οµοιότητα των ερευνητικών πεδίων στα οποία διακρίνονται. Σε όλα τα 
αποτελέσµατα που δηµιουργήθηκαν µέσω του VOSviewer επισηµαίνεται ότι ο αλγόριθµος 
που χρησιµοποιείται για την αποτύπωση των οµοιοτήτων στο χώρο περιστρέφει τα σηµεία 
έτσι ώστε πρώτα να µεγιστοποιείται η µεταβλητότητα κατά τον άξονα Χ (principle 
components analysis).  

 Να εκτιµήσουµε τις επιστηµονικές περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια διεπιστηµονικής 
έρευνας, µετρώντας τη συνεισφορά κάθε Τοµέα/Τµήµατος στον αριθµό των διακεκριµένων 
ερευνητών κάθε επιστηµονικής περιοχής. Ο Πίνακας 7 δίνει τα αποτελέσµατα της 
εκτίµησης. Παρατηρούµε, ενδεικτικά, ότι στα επιστηµονικά πεδία Toxicology, Computer 
Science/Interdisciplinary Applications, Environmental Sciences, και 
Mathematics/Interdisciplinary Applications δραστηριοποιούνται ερευνητές από 6 Τµήµατα 
χωρίς κανένα τµήµα να έχει ποσοστό συνεισφοράς µεγαλύτερο του 50%. Αντίθετα, στο 
πεδίο Neurosciences, αν και δραστηριοποιούνται ερευνητικά 7 διαφορετικά Τµήµατα, ένα 
έχει ποσοστό συνεισφοράς 74,3% γεγονός που το κάνει να έχει δεσπόζουσα θέση. Στον ίδιο 
πίνακα βρίσκουµε, όπως είναι αναµενόµενο, ότι στις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες 
αλλά και στην Αστρονοµία/Αστροφυσική, την Αγρονοµία, κ.ο.κ. οι συνεισφορές είναι 
έντονα µονοτµηµατικές ή χαρακτηρίζονται από τη δεσπόζουσα θέση ενός Τµήµατος. 
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 Να εκτιµήσουµε την οµοιότητα των επιστηµονικών πεδίων µε βάση την επικάλυψη των 
ερευνητικών πεδίων στα οποία δηµοσιεύουν οι ερευνητές. Το Διάγραµµα 13 δίνει τα 
αποτελέσµατα της εκτίµησης. Οι σχέσεις που περιγράφονται στο διαγράµµα δίνουν 
ενδείξεις για το είδος της έρευνας που εκτελείται στο ΑΠΘ. Π.χ.: το ότι εφάπτονται τα 
πεδία Radiology & Medical Imaging και Biomedical Engineering στο κέντρο του 
διαγράµµατος σηµαίνει ότι υπάρχει ένας αριθµός διακεκριµένων ερευνητών στο πεδίο 
biomedical engineering που ασχολείται µε medical imaging. Το ότι εφάπτονται τα πεδία 
Artificial Intelligence και Control Systems στο πάνω αριστερά µέρος του διαγράµµατος 
σηµαίνει ότι υπάρχει ένας αριθµός διακεκριµένων ερευνητών στο πεδίο artificial 
intelligence που έχει εφαρµόσει την έρευνά του σε θέµατα control systems. Το γεγονός ότι 
τα πεδία Pharmacology & Pharmacy και Biochemistry & Molecular Biology συνιστούν 
έναν διακριτό πόλο σηµαίνει ότι χρησιµοποιούνται τεχνικές µοριακής βιολογίας για 
φαρµακευτικές εφαρµογές.  
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Διάγραµµα 12 Οµοιότητες της ερευνητικής δραστηριότητας των Τοµέων του ΑΠΘ µε βάση 
το δηµοσιευµένο έργο των ερευνητών που ανήκουν σ' αυτούς. 

Πίνακας 7 Ιεράρχιση επιστηµονικών πεδίων ως προς τις δυνατότητες διεπιστηµονικών 
συνεργασιών στο ΑΠΘ (Πράσινο: Ισχυρές Ενδείξεις, Πορτοκαλί: Ενδιάµεσες Ενδείξεις, 
Κόκκινο: Χαµηλές Ενδείξεις). 

SUBJECT_AREA 
 
(βάσει της αυτόµατης κατάταξης των δηµοσιεύσεων από το Web of 
Science) 
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NEUROSCIENCES 35 7 2,9% 74,3% 

TOXICOLOGY 10 6 10,0% 30,0% 
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 12 6 8,3% 33,3% 
ENVIRONMENTAL SCIENCES 13 6 7,7% 38,5% 
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 10 6 10,0% 40,0% 
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL 15 6 6,7% 46,7% 
ENGINEERING, MECHANICAL 15 6 6,7% 46,7% 
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 25 6 4,0% 52,0% 

PLANT SCIENCES 18 6 5,6% 55,6% 

COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 26 6 3,8% 61,5% 

BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 11 5 9,1% 27,3% 
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 10 5 10,0% 30,0% 
WATER RESOURCES 13 5 7,7% 30,8% 
CHEMISTRY, APPLIED 15 5 6,7% 33,3% 
ENGINEERING, BIOMEDICAL 12 5 8,3% 33,3% 
MATHEMATICS, APPLIED 12 5 8,3% 33,3% 
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 9 5 11,1% 33,3% 
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 9 5 11,1% 33,3% 
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 20 5 10,0% 35,0% 
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL 14 5 7,1% 35,7% 
PHARMACOLOGY & PHARMACY 25 5 4,0% 44,0% 
NUTRITION & DIETETICS 12 5 8,3% 50,0% 

MICROBIOLOGY 15 5 6,7% 53,3% 

ECOLOGY 12 5 8,3% 58,3% 

PHYSICS, CONDENSED MATTER 29 5 3,4% 79,3% 

MECHANICS 11 4 18,2% 27,3% 
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 7 4 14,3% 28,6% 
POLYMER SCIENCE 14 4 7,1% 35,7% 
REMOTE SENSING 8 4 12,5% 37,5% 
ENERGY & FUELS 10 4 10,0% 40,0% 
CHEMISTRY, PHYSICAL 24 4 8,3% 41,7% 
IMMUNOLOGY 12 4 8,3% 41,7% 
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SUBJECT_AREA 
 
(βάσει της αυτόµατης κατάταξης των δηµοσιεύσεων από το Web of 
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ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 23 4 4,3% 43,5% 

COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 22 4 4,5% 50,0% 

PHYSIOLOGY 14 4 7,1% 50,0% 

IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 8 4 12,5% 50,0% 

ENGINEERING, CHEMICAL 19 4 5,3% 52,6% 

ELECTROCHEMISTRY 12 4 8,3% 58,3% 

CHEMISTRY, ANALYTICAL 22 4 13,6% 59,1% 

CELL BIOLOGY 12 4 8,3% 66,7% 

BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 13 4 7,7% 69,2% 

ENGINEERING, CIVIL 14 4 7,1% 71,4% 

PHYSICS, APPLIED 17 4 5,9% 76,5% 

MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 24 4 4,2% 83,3% 

TELECOMMUNICATIONS 18 3 22,2% 38,9% 
GENETICS & HEREDITY 7 3 14,3% 42,9% 
MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS 11 3 18,2% 45,5% 
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 14 3 21,4% 50,0% 

PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 12 3 8,3% 50,0% 

FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 18 3 16,7% 55,6% 

OPTICS 12 3 16,7% 58,3% 

NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 10 3 20,0% 60,0% 

ORTHOPEDICS 13 3 7,7% 61,5% 

NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY 8 3 12,5% 62,5% 

PHYSICS, MATHEMATICAL 8 3 12,5% 62,5% 

RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 20 3 15,0% 65,0% 

PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 9 3 11,1% 66,7% 

SPECTROSCOPY 13 3 7,7% 69,2% 

CHEMISTRY, ORGANIC 14 3 7,1% 71,4% 

ENTOMOLOGY 7 3 14,3% 71,4% 

CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 15 3 6,7% 73,3% 

PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY 16 3 6,3% 75,0% 

GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS 17 3 5,9% 76,5% 

CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 14 3 7,1% 85,7% 

COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 14 3 7,1% 85,7% 

ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 19 3 5,3% 89,5% 

DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 28 3 3,6% 92,9% 

CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 11 2 36,4% 63,6% 

OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 3 2 33,3% 66,7% 

REPRODUCTIVE BIOLOGY 22 2 31,8% 68,2% 
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SUBJECT_AREA 
 
(βάσει της αυτόµατης κατάταξης των δηµοσιεύσεων από το Web of 
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AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 10 2 30,0% 70,0% 

PATHOLOGY 10 2 30,0% 70,0% 

ENGINEERING, OTHER 4 2 25,0% 75,0% 

CHEMISTRY, MEDICINAL 9 2 22,2% 77,8% 

GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 9 2 22,2% 77,8% 

SPORT SCIENCES 24 2 20,8% 79,2% 

AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE 21 2 14,3% 85,7% 

CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY 7 2 14,3% 85,7% 

ENGINEERING, GEOLOGICAL 7 2 14,3% 85,7% 

PHYSICS, PARTICLES & FIELDS 7 2 14,3% 85,7% 

INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 9 2 11,1% 88,9% 

HORTICULTURE 10 2 10,0% 90,0% 

PSYCHOLOGY 10 2 10,0% 90,0% 

MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 11 2 9,1% 90,9% 

ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 12 2 8,3% 91,7% 

MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 14 2 7,1% 92,9% 

PEDIATRICS 17 2 5,9% 94,1% 

OBSTETRICS & GYNECOLOGY 23 2 4,3% 95,7% 

VETERINARY SCIENCES 23 2 4,3% 95,7% 

PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 22 1 100,0% 100,0% 

GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 12 1 100,0% 100,0% 

ZOOLOGY 10 1 100,0% 100,0% 

PSYCHIATRY 9 1 100,0% 100,0% 

AGRONOMY 7 1 100,0% 100,0% 

INFECTIOUS DISEASES 7 1 100,0% 100,0% 

OPHTHALMOLOGY 5 1 100,0% 100,0% 

ONCOLOGY 4 1 100,0% 100,0% 

BIOLOGY 3 1 100,0% 100,0% 

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 1 1 100,0% 100,0% 
PHYSICS, NUCLEAR 1 1 100,0% 100,0% 
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Διάγραµµα 13 Οµοιότητες µεταξύ επιστηµονικών πεδίων µε βάση τους διακεκριµένους 
ερευνητές που δηµοσιεύουν σε περισσότερα από ένα επιστηµονικά πεδία. Ο χρωµατικός 
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κώδικας βασίζεται στην πρωτοβάθµια κατάταξή τους από τη ΓΓΕΤ (π.χ., 
πράσινο=µαθηµατικά, µπλε=πληροφορική, καφέ=τεχνολογία, ροζ=ιατρική, κ.ο.κ.) 

3.2.6 ΔΊΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΏΝ 

Η µέχρι τώρα ανάλυση στις ενότητες 4.4 και 4.5 είχε διερευνητικό χαρακτήρα µε σκοπό την αποκόµιση 
ενδείξεων για τα ερευνητικά προφίλ των τµηµάτων ή των τοµέων και την αναγνώριση επιστηµονικών 
πεδίων µε χαρακτηριστικά διεπιστηµονικότητας. 

Τις ενδείξεις αυτές τις χρησιµοποιούµε για να τεκµηριώσουµε την ύπαρξη ή όχι ερευνητικών 
συνεργασιών µεταξύ διαφόρων ερευνητικών οµάδων στο ΑΠΘ αξιοποιώντας και απεικονίζοντας 
δεδοµένα συνεργασιών σε δηµοσιεύσεις (co-publication patterns). 

Η ανάλυση που ακολουθεί είναι συνοπτική και έχει στόχο να αναδείξει επιστηµονικά πεδία στα οποία το 
ΑΠΘ διαθέτει κρίσιµη µάζα ερευνητών. Αναλυτικές αποτυπώσεις έχουν ήδη αξιοποιηθεί από τις 
θεµατικές οµάδες εργασίας που λειτούργησαν στο ΑΠΘ για τον προσδιορισµό των ερευνητικών 
περιοχών στις οποίες θα εστιάσει το ΑΠΘ την προσεχή δεκαετία. Ακολουθείται η διάρθρωση των 
επιστηµονικών περιοχών σε επτά ενότητες µε βάση την οµαδοποίηση που αποφάσισε η Σύγκλητος. 

3.2.6.1 ΥΓΕΊΑ-ΤΡΌΦΙΜΑ-ΓΕΩΡΓΊΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ 

Τα επιστηµονικά πεδία κατά World of Science που περιλαµβάνονται στην ανάλυση και γαι τα οποία 
είχαµε σηµαντικές ενδείξεις για διεπιστηµονικότητα χωρίζονται σε δύο κύριους υποτοµείς, τους 
ακόλουθους: 

 Γεωτεχνικές Επιστήµες (βλ. Διάγραµµα 14). Περιλαµβάνει τα ακόλουθα επιστηµονικά 
πεδία µε τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις εντός της περιόδου αναφοράς: Food Science & 
Technology (441), Veterinary Sciences (334), Plant Sciences (332), Agronomy (208), 
Agriculture/Dairy & Animal Science (168), Agriculture/Multidisc (111), Agricultural 
Engineering (34), Agricultural Economics & Policy (5). Συνολικά µετρήθηκαν 1398 
δηµοσιεύσεις που έχουν συγκεντρώσει 8152 αναφορές µέχρι το τέλος του 2009 (h-index: 
32). Διαπιστώνονται ισχυροί δεσµοί συνεργασίας εκτός του ΑΠΘ κυρίως µε ελληνικούς 
φορείς Ε&ΤΑ (Παν. Θεσσαλίας, ΕΘΙΑΓΕ). Μικρότερο εύρος συνεργασιών µε το 
εξωτερικό, κυρίως Αγγλία, ΗΠΑ και Ιταλία. Ισχυρός πυρήνας συνεργασιών εντός του 
ΑΠΘ. 

 Γενετική, Μοριακή Βιολογία και Βιοχηµεία (βλ. Διάγραµµα 15). Περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα επιστηµονικά πεδία µε τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις εντός της περιόδου 
αναφοράς: Biochemistry & Molecular Biology (406), Biotechnology & Applied 
Microbiology (205), Reproductive Biology (177), Chemistry Multidisc (171), Biochemical 
Research Methods (167), Cell Biology (114), Genetics & Heredity (110). Συνολικά 
µετρήθηκαν 1274 δηµοσιεύσεις που έχουν συγκεντρώσει 10246 αναφορές µέχρι το τέλος 
του 2009 (8574 ετεροαναφορές, h-index: 40). Οι ερευνητικές συνεργασίες µε το εξωτερικό 
(ΗΠΑ, Γερµανία, Αγγλία) είναι εντονότερες σε σχέση µε τις αντίστοιχες µε ελληνικούς 
φορείς Ε&ΤΑ. Πολύ ισχυρός πυρήνας στο δίκτυο συνεργασιών εντός του ΑΠΘ. 
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Διάγραµµα 14 Δίκτυα ερευνητικών συνεργασιών στις γεωτεχνικές επιστήµες (Γεωπονία, 
Κτηνιατρική, Τεχνολογία Τροφίµων) 

 

 

Διάγραµµα 15 Δίκτυα ερευνητικών συνεργασιών στη Φαρµακολογία και τη Μοριακή 
Βιολογία. 
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3.2.6.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Η συνολική αποτύπωση φαίνεται στο Διάγραµµα 16.  

 

Διάγραµµα 16 Δίκτυο ερευνητικών συνεργασιών στους τοµείς Πληροφορική / Επικοινωνίες 
/ Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά. 

 

Τα επιστηµονικά πεδία κατά World of Science που περιλαµβάνονται στην ανάλυση και για τα οποία 
είχαµε σηµαντικές ενδείξεις για διεπιστηµονικότητα χωρίζονται σε τρεις υποτοµείς, τους ακόλουθους: 

 Πληροφορική (Computer Science). Περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποπεδία µε τις αντίστοιχες 
δηµοσιεύσεις εντός της περιόδου αναφοράς: Artificial Intelligence (417), Cybernetics (33), 
Hardware & Architecture (143), Information Systems (341), Interdisciplinary Applications 
(273), Software Engineering (225), Theory and Methods (339. Συνολικά µετρήθηκαν 1238 
δηµοσιεύσεις που έχουν συγκεντρώσει 3740 αναφορές µέχρι το τέλος του 2009 (3020 
ετεροαναφορές, h-index: 26). Διαπιστώνονται µέτριας ισχύος δεσµοί συνεργασίας εκτός του 
ΑΠΘ τόσο µε ελληνικούς φορείς Ε&ΤΑ (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, Παν. Πατρών) όσο και µε το 
εξωτερικό (ΗΠΑ, Αγγλία).  Ισχυρός πυρήνας συνεργασιών εντός του ΑΠΘ. 

 Τηλεπικοινωνίες. Αποτελεί µεµονωµένο επιστηµονικό πεδίο κατά WoS. Μετρήθηκαν 357 
δηµοσιεύσεις που συγκέντρωσαν 1125 αναφορές (846 ετεροαναφορές) και h-index: 16. 
Περιορισµένοι δεσµοί συνεργασίας εκτός του ΑΠΘ. Διάσπαρτες οµάδες σε τρία Τµήµατα µε 
ασθενείς δεσµούς µεταξύ τους. 

 Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά. Περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα υποπεδία µε τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις εντός της περιόδου αναφοράς: 
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (136), Διεπιστηµονικές Εφαρµογές Μαθηµατικών (134), 
Επιχειρησιακή Έρευνα (72), Στατιστική & Πιθανότητες (53). Συνολικά µετρήθηκαν 358 
δηµοσιεύσεις που έχουν συγκεντρώσει 1202 αναφορές µέχρι το τέλος του 2009 (992 
ετεροαναφορές, h-index: 15). Περιορισµένοι δεσµοί συνεργασίας εκτός του ΑΠΘ. Διάσπαρτες, 
ολιγοµελείς οµάδες µε ανύπαρκτους δεσµούς µεταξύ τους. 
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3.2.6.3 ΒΙΏΣΙΜΗ ΧΩΡΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ 

Η συνολική αποτύπωση του τοµέα βιώσιµης χωρικής ανάπτυξης φαίνεται στο Διάγραµµα 17. 

 

Διάγραµµα 17 Δίκτυα ερευνητικών συνεργασιών στα επιστηµονικά πεδία που συνιστούν 
τον τοµέα της βιώσιµης χωρικής ανάπτυξης. 

Τα επιστηµονικά πεδία κατά World of Science που περιλαµβάνονται στην ανάλυση και για τα οποία 
είχαµε σηµαντικές ενδείξεις για διεπιστηµονικότητα χωρίζονται σε 4 υποτοµείς, τους ακόλουθους: 

 Τεχνολογία Κατασκευών. Περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποπεδία µε τις αντίστοιχες 
δηµοσιεύσεις εντός της περιόδου αναφοράς: Engineering, Civil (250) και Construction and 
Building Technology (86). Συνολικά µετρήθηκαν 270 δηµοσιεύσεις που έχουν συγκεντρώσει 
894 αναφορές µέχρι το τέλος του 2009 (h-index: 14). Περιορισµένοι δεσµοί συνεργασίας εκτός 
του ΑΠΘ.  Διάσπαρτες οµάδες σε τρία Τµήµατα µε ασθενείς δεσµούς µεταξύ τους. 

 Τεχνολογία Μεταφορών. Περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποπεδία µε τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις 
εντός της περιόδου αναφοράς: Transportation Science and Technology (48) και Transportation 
(40). Μετρήθηκαν 54 δηµοσιεύσεις που συγκέντρωσαν 96 αναφορές και h-index: 5. Αµελητέες 
συνεργασίες εκτός του ΑΠΘ. Δέκα ολιγοµελείς και διάσπαρτες οµάδες εντός του ΑΠΘ χωρίς 
συνεργασία µεταξύ τους. 

 Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποπεδία µε τις αντίστοιχες 
δηµοσιεύσεις εντός της περιόδου αναφοράς: Urban Studies (13), Planning and Development 
(12), Architecture (10), Geography (10) και Area Studies (3). Συνολικά µετρήθηκαν 40 
δηµοσιεύσεις που έχουν συγκεντρώσει 58 αναφορές µέχρι το τέλος του 2009 (h-index: 4). 
Περιορισµένοι δεσµοί συνεργασίας εκτός του ΑΠΘ. Διάσπαρτες, ολιγοµελείς οµάδες µε 
ανύπαρκτους δεσµούς µεταξύ τους. 

 Διαχείριση Κινδύνων, Σεισµοί. Περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποπεδία µε τις αντίστοιχες 
δηµοσιεύσεις εντός της περιόδου αναφοράς: Geochemistry & Geophysics (237), Water 
Resources (222), Geosciences, Multidisciplinary (210), Public, environmental & occupational 
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health (87), Engineering, Geological (78), Remote sensing (69), Forestry (56), Biodiversity, 
Conservation (27). Συνολικά µετρήθηκαν 867 δηµοσιεύσεις που έχουν συγκεντρώσει 4777 
αναφορές µέχρι το τέλος του 2009 (h-index: 27). Εµπεδωµένα δίκτυα συνεργασιών µε το 
εξωτερικό (Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, ΗΠΑ) και σε µικρότερη κλίµακα µε ελληνικούς φορείς 
Ε&ΤΑ. Τρεις ισχυροί πυρήνες µε µικρό εύρος συνεργασιών µεταξύ τους και πολλές µικρότερες 
οµάδες. 

3.2.6.4 ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ 

Τα επιστηµονικά πεδία κατά Web of Science που περιλαµβάνονται στην ανάλυση της θεµατικής 
ενότητας "Περιβάλλον" είναι τα: Engineering, Environmental, Environmental Sciences, Chemistry-
Applied, Energy & Fuels και Engineering-Chemical. H συνολική αποτύπωση φαίνεται στο Διάγραµµα 
18. 

 

Διάγραµµα 18 Δίκτυα ερευνητικών συνεργασιών στο θεµατικό πεδίο "Περιβάλλον". 

Μετρήθηκαν συνολικά 1454 δηµοσιεύσεις εντός της περιόδου αναφοράς που έλαβαν 10745 αναφορές (h-
index: 32). Διαπιστώνονται ισχυροί δεσµοί συνεργασίας τόσο µε το εξωτερικό (Γερµανία, Ιταλία, ΗΠΑ, 
Αγγλία, Γαλλία) όσο και µε ελληνικούς φορείς Ε&ΤΑ. Ο πυρήνας του δικτύου είναι εξαιρετικά ισχυρός, 
πολλαπλά διασυνδεδεµένος και πολυπολικός. Μετρήθηκαν 61 µικρότερες και αυτόνοµες συστάδες 
ερευνητών. 
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3.2.6.5 ΥΛΙΚΆ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ 

Η θεµατική περιοχή Υλικά-Παραγωγικές Διαδικασίες περιλαµβάνει το σύνολο των θετικών επιστηµών 
πλην εκείνων που έχουν ρητά καταχωρηθεί σε άλλες θεµατικές ενότητες, κυρίως τη Φυσική, τη Χηµεία 
και την Ηλεκτρολογία. Η συνολική αποτύπωση των ερευνητικών συνεργασιών φαίνεται στο Διάγραµµα 
19. 

 

Διάγραµµα 19 Δίκτυα ερευνητικών συνεργασιών στον θεµατικό τοµέα Υλικά-Παραγωγικές 
Διαδικασίες. 

Διακρίνεται ένας κεντρικός, πυκνός και συνεκτικός πυρήνας που ορίζεται από την επιστήµη υλικών και 
τρεις κύριοι κλάδοι (Φυσική, Χηµεία και Ηλεκτρολογία). Διακρίνονται επίσης αρκετά σηµαντικές 
µικρότερες συσπειρώσεις ερευνητών που ανήκουν σε όλα τα παραπάνω. 

3.2.6.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ 

Η θεµατική ενότητα των κοινωνικών επιστηµών περιλαµβάνει 40 επιµέρους επιστηµονικά πεδία κατά 
WoS που ανήκουν στις επιστήµες της Ψυχολογίας, της Οικονοµίας/Διοίκησης, της Εκπαίδευσης, και της 
Κοινωνιολογίας. 

Το Διάγραµµα 20 απεικονίζει τη συνολική διάρθρωση των ερευνητικών συνεργασιών της θεµατικής 
ενότητας στο ΑΠΘ. Όπως είναι αναµενόµενο, λόγω του µεγάλου εύρους των επιστηµονικών πεδίων 
εµφανίζονται χαρακτηριστικά πολυδιάσπασης. 

Μετρήθηκαν 656 δηµοσιεύσεις εντός της περιόδου αναφοράς που έλαβαν 1731 αναφορές (h-index: 17). 
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη µετρίως ισχυρών ερευνητικών συνεργασιών εκτός ΑΠΘ, κυρίως µε ΗΠΑ, 
Αγγλία και Γερµανία. Αντίθετα, οι συνεργασίες µε ελληνικά ιδρύµατα Ε&ΤΑ είναι περιορισµένη. 
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Διάγραµµα 20 Δίκτυα ερευνητικών συνεργασιών στις κοινωνικές επιστήµες. 

 

3.2.7 ΔΙΠΛΏΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΊΑΣ 

H έρευνά µας στο European Patent Office ανέδειξε ότι µέχρι σήµερα έχουν κατοχυρωθεί µε δικαιούχους 
το ΑΠΘ ή ερευνητές του ΑΠΘ 13 διπλώµατα ευρεσιτεχνίας σε όλον το κόσµο. 

Από αυτά, 7 δηµοσιεύτηκαν την περίοδο 2008-09 ενώ τα υπόλοιπα 6 είναι της περιόδου 1989-1997. 

Ως εφευρέτες αναφέρονται 4 µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και από ένα των 
Τµηµάτων Γεωπονίας, Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Χηµείας. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε (Κεφάλαιο 2, ενότητα 2.5), η ενεργοποίηση του µηχανισµού µεταφοράς 
τεχνολογίας του ΑΠΘ έχει ήδη οδηγήσει στην κατάθεση 25 αιτήσεων για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και 
συνεπώς η παραπάνω εικόνα αναµένεται να βελτιωθεί δραστικά στο προσεχές µέλλον. 

3.3 ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ  

Συνοψίζοντας την αποτύπωση που προηγήθηκε, καταλήγουµε στα ακόλουθα βασικά συµπεράσµατα: 

1. Mέτρηση του δηµοσιευµένου επιστηµονικού έργου στο ΑΠΘ 

i. Το σύνολο της ανάλυσής µας βασίζεται στη βιβλιογραφική έρευνα στη βάση δεδοµένων Web of 
Science της Thomson/Reuters η κάλυψη της οποίας υπόκειται σε σαφώς προσδιορισµένους 
περιορισµούς ως προς τις επιστηµονικές περιοχές, τα περιοδικά/συνέδρια και τη γλώσσα των 
δηµοσιευµάτων. Συνεπώς, η ανάλυσή µας υποεκτιµά τα πραγµατικά δεδοµένα κυρίως σε 
επιστηµονικά πεδία ελληνικού µόνο ενδιαφέροντος (π.χ., Νοµική, Αρχαιολογία, κ.ο.κ.). 
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Απουσιάζουν επίσης από τις µετρήσεις µας τα βιβλία που εξέδωσαν οι ερευνητές του ΑΠΘ, 
ιδίως δε εκείνα στα οποία δεν είναι ξεκάθαρο το affiliation του συγγραφέα.  

ii. Ο συνολικός αριθµός των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων της περιόδου 2000-2008 στις οποίες 
συνεισέφεραν ερευνητές που εργαζόταν στο ΑΠΘ ανέρχεται σε 14.900. Απ' αυτές, το 90,7% 
προερχόταν από τις Θετικές Επιστήµες και την Τεχνολογία, το 8,4% από τις Κοινωνικές 
Επιστήµες και το 0,9% από τις Ανθρωπιστικές Επιστήµες. Τα αντίστοιχα νούµερα για το σύνολο 
της χώρας την ίδια περίοδο είναι 99.649, 90,0%, 9,0% και 1,0%10. Αυτό σηµαίνει ότι: 

− Το ΑΠΘ την περίοδο αναφοράς συνεισέφερε στο ~15% των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων 
που προέρχονται από την Ελλάδα, καταλαµβάνοντας τη 2η θέση σε καθαρή συνεισφορά 
µεταξύ όλων των ελληνικών ΑΕΙ. 

− Η προέλευση των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων του ΑΠΘ συµφωνεί, ως προς τη 
διάρθρωση, µε τα δεδοµένα του συνόλου της χώρας. 

iii. Η παραγωγικότητα των ερευνητών κατά το έτος 2007 (αριθµός διδασκόντων / σύνολο 
δηµοσιεύσεων) κατατάσσει το ΑΠΘ στην 6η θέση από επτά ελληνικά πανεπιστήµια που 
εξετάσαµε, µια επίδοση που εξηγείται εν µέρει από το πλήθος του προσωπικού του ΑΠΘ σε 
Σχολές και Τµήµατα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών µε µικρότερη ένταση 
δηµοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά.  

iv. Οι ερευνητές του ΑΠΘ έχουν υπάρξει συν-συγγραφείς σε επιστηµονικές δηµοσιεύσεις µε 
ερευνητές προερχόµενους από συνολικά 101 χώρες. Η πλειοψηφία των διεθνών συνεργασιών 
αφορά κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

2. Αναγνώριση / ιεράρχηση των ερευνητικών περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται το ΑΠΘ 

i. Με βάση την κατάταξη κάθε δηµοσιευµένης εργασίας σε µία ή περισσότερες ερευνητικές 
περιοχές που γίνεται αυτόµατα από το Web of Science έχουµε µία εικόνα για τα ενεργά 
επιστηµονικά πεδία στο ΑΠΘ. Κατά την περίοδο 2000-2008 οι ερευνητές του ΑΠΘ 
συνεισέφεραν σε 239 επιστηµονικά πεδία µε το Electrical Engineering να έρχεται πρώτο σε 
όγκο δηµοσιεύσεων µε 912 δηµοσιεύσεις και τα Ethnic Studies, Medieval & Renaissance 
Studies και Film, Radio & Television να µοιράζονται την τελευταία θέση µε 1 δηµοσίευση το 
καθένα. 

ii. Συσχετίζοντας τα ερευνητικά πεδία που δίνει το Web of Science µε την κωδικοποίηση που 
χρησιµοποιεί η ΓΓΕΤ καταλήγουµε στα εξής: 

Κωδ. Περιγραφή 
Αριθµός Ενεργών 
Επιστ. Πεδίων στο 

ΑΠΘ 

Αριθµός 
Δηµοσιεύσεων 

 
Μεγ./Ελαχ. 

1 ΛΟΓΙΚΗ 0 0 / 0 
2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 120 / 63 
3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 8 384 / 30 
4 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 1 247 / 247 
5 ΦΥΣΙΚΗ 15 396 /51 
6 ΧΗΜΕΙΑ 10 389 / 72 
7 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 20 353 /21 
8 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 12 239 / 7 

                                                             
10 Για το Πανεπιστήµιο Αθηνών: 32.082, 88.9%, 8,9% και 2,2%, αντίστοιχα. 
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Κωδ. Περιγραφή 
Αριθµός Ενεργών 
Επιστ. Πεδίων στο 

ΑΠΘ 

Αριθµός 
Δηµοσιεύσεων 

 
Μεγ./Ελαχ. 

9 ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 12 301 / 4 
10 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 40 453 / 3 
11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 47 912 / 5 
12 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΜΗ ΦΥΣΙΚΗ) 2 23 / 1 
13 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 1 3 / 3 
14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 6 31 / 2 
15 ΙΣΤΟΡΙΑ 4 35 / 1 
16 ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 2 14 / 10 
17 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 2 52 / 19 
18 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 3 61 / 4 
19 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 5 11 / 2 
20 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 10 174 / 5 
21 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 8 12 / 1 
22 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 6 23 / 2 
23 ΗΘΙΚΗ 2 3 / 2 
24 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2 7 / 2 
25 ΘΕΟΛΟΓΙΑ 1 6 / 6 

 

iii. Εξετάζοντας τη δυναµική των ενεργών επιστηµονικών πεδίων αναγνωρίσαµε εκείνα µε τους 
ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης (βλ. Διάγραµµα 6 στη σελ.35). 

iv. Εξετάζοντας τους σηµαντικότερους, ως προς τον αριθµό δηµοσιεύσεων, ερευνητές σε κάθε 
επιστηµονικό πεδίο προσεγγίζουµε µε καλή ακρίβεια τα ερευνητικά προφίλ των Τµηµάτων και 
των Τοµέων/Εργαστηρίων του ΑΠΘ και τη συνάφεια των ενεργών επιστηµονικών περιοχών. Με 
βάση την ανάλυση αυτή αναγνωρίσαµε τις επιστηµονικές περιοχές µε ενδείξεις για 
διεπιστηµονική έρευνα (βλ. Πίνακας 7 στη σελ.43). 

3. Αναγνώριση ερευνητικών οµάδων του ΑΠΘ που δραστηριοποιούνται σε συναφή επιστηµονικά 
πεδία / Αναγνώριση άτυπων δικτυώσεων και συνεργασιών. Αξιοποιώντας τις ενδείξεις για 
επιστηµονικά πεδία µε δυνατότητες διεπιστηµονικής έρευνας προχωρήσαµε στην αναλυτική 
αποτύπωση των ερευνητικών συνεργασιών σε επίπεδο δηµοσιεύσεων (co-publication patterns) για 
επιλεγµένα επιστηµονικά πεδία. Η ανάλυση αυτή κατέληξε στα παρακάτω συµπεράσµατα: 

− Η αποτύπωση των ερευνητικών συνεργασιών σε επίπεδο δηµοσιεύσεων πράγµατι βοηθά 
στην αναγνώριση των ερευνητικών οµάδων που δραστηριοποιούνται σε ένα επιστηµονικό 
πεδίο σε επίπεδο Ιδρύµατος. Όταν γίνεται σε συνδυασµό συναφών επιστηµονικών πεδίων 
φαίνεται ότι αφαιρεί πιθανές επικαλύψεις που προέρχονται από την κατηγοριοποίηση των 
δηµοσιεύσεων από το World of Science.  

− Συνολικά, βρήκαµε σηµαντικές ενδείξεις για ενδο- και εξω-ιδρυµατικές ερευνητικές 
συνεργασίες στις περιοχές που εξετάσαµε. Ο προσανατολισµός περισσότερων του ενός 
µελών ΔΕΠ, και συνεπώς και των ερευνητικών οµάδων τους, προς µία κατεύθυνση-στόχο 
είναι η σηµαντικότερη πρόκληση για το ΚΕΔΕΚ: εφόσον επιτευχθεί, θα διαφοροποιηθεί 
δραστικά η ποσότητα και η ποιότητα των ερευνητικών επιδόσεων του ιδρύµατος. 

 

 



Κεφ ά λ α ι ο  4  

Η  Χρηµατοδότηση  της  
Έρευνας  στο  ΑΠΘ  

Τα δεδοµένα που δίνονται στη συνέχεια προέρχονται από το Υποσύστηµα Επιχειρησιακής 
Πληροφόρησης (Business Intelligence) το Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Διαχείρισης 
Έρευνας της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ. 

4.1 ΕΙΣΡΟΈΣ  

4.1.1 ΜΈΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ 

Τα αρχικά δεδοµένα (βλ. Πίνακας 8) αναφέρονται στο σύνολο της εξωτερικής ερευνητικής 
χρηµατοδότησης ανά έτος στη διάρκεια της περιόδου 2004-2008 και στον αριθµό των µελών ΔΕΠ. 
Χρηµατοδότηση σε τρέχουσες τιµές σε Ευρώ και απόλυτος αριθµός µελών ΔΕΠ. 

Πίνακας 8 Ετήσια δεδοµένα εξωτερικής ερευνητικής χρηµατοδότησης & ΜΕΧ. 

Έτος Σύνολο Εξ. Ερ. 
Χρηµατοδότησης Μέλη ΔΕΠ ΜΕΧ 

2004  €43 778 000.00  2460  €17 795.93  
2005  €50 582 000.00  2460  €20 561.79  
2006  €48 040 000.00  2460  €19 528.46  
2007  €50 501 000.00  2438  €20 714.11  
2008  €61 000 000.00  2295  €26 579.52  

 

Η χρονική εξέλιξη (τάσεις) των παραπάνω µεγεθών απεικονίζεται στο Διάγραµµα 21. 
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Διάγραµµα 21 Τάσεις στη συνολική εξωτερική χρηµατοδότηση της έρευνας και στη Μέση 
Ερευνητική Χρηµατοδότηση (ΜΕΧ). 

Ο δείκτης ΜΕΧ εµφανίζει διαχρονικά ανοδική πορεία η οποία προέρχεται από την αύξηση µεν της 
συνολικής χρηµατοδότησης αλλά και τη µείωση του πλήθους των µελών ΔΕΠ που µετείχαν στην 
χρηµατοδοτούµενη ερευνητική δραστηριότητα. Η τελευταία τιµή του δείκτη για το έτος 2008 (€26.580) 
σε σύγκριση µε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια και πανεπιστήµια τρίτων χωρών µπορεί να θεωρηθεί ότι 
αντιπροσωπεύει ένα καλό επίπεδο εξωτερικής χρηµατοδότησης. Μεταξύ των πανεπιστηµίων που 
βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο εξωτερικής χρηµατοδότησης είναι το University of Leeds και το 
Hong Kong Polytechnic University. Θεωρούµε ότι το ύψος εξωτερικής ερευνητικής χρηµατοδότησης του 
πανεπιστηµίου µπορεί να ενταχθεί στα δυνατά σηµεία του πανεπιστηµίου µε τη σηµείωση ότι υπάρχουν 
αρκετά ακόµη περιθώρια για αύξηση.  

4.1.2 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΊΗΣΗ ΠΗΓΏΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στην κατανοµή του συνόλου της εξωτερικής χρηµατοδότησης της 
έρευνας ανά έτος στις τέσσερεις βασικές κατηγορίες πηγών χρηµατοδότησης: Δηµόσια εθνική, Δηµόσια 
Ευρωπαϊκή ένωση, Ιδιωτική, Λοιπά. Τα δεδοµένα παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα (βλ. Πίνακας 9. 
Τρέχουσες τιµές σε Ευρώ. 
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Πίνακας 9 Διαφοροποίηση Πηγών Χρηµατοδότησης. 

Έτος Δηµόσια 
Εθνική 

Δηµόσια ΕΕ Ιδιωτική 
(Εταιρείες) 

Λοιπά (ΔΕΚΟ, 
ΟΤΑ, κλπ.) 

Σύνολο 

2004 16.741.266,53 8.121.520,88 6.347.744,41 10.730.676,80 41.941.209 

2005 24.766.174,10 9.090.278,05 7.216.535,31 8.749.954,60 49.822.942 

2006 19.379.989,34 11.009.880,32 7.332.152,56 9.492.782,40 47.214.805 

2007 18.781.204,34 10.962.315,77 8.805.160,05 11.559.332,88 50.108.013 

2008 19.863.024,28 14.541.456,08 9.735.678,58 16.437.356,27 60.577.515 
 

 

 

Διάγραµµα 22 Διαφοροποίηση Πηγών Χρηµατοδότησης (% συνολικής εξωτερικής 
ερευνητικής χρηµατοδότησης) 

Το Διάγραµµα 22 κάνει κατανοητές τις σχέσεις  ανάµεσα στις διαφορετικές κατηγορίες χρηµατοδότησης 
καθώς και τις διακυµάνσεις και µεταβολές τους. Στο σύνολο της πενταετίας ο δείκτης ΔΠΧ δεν εµφανίζει 
πολύ µεγάλες διακυµάνσεις. Η δηµόσια εθνική χρηµατοδότηση κυµαίνεται από 50% έως 33%, η δηµόσια 
χρηµατοδότηση της Ε.Ε. κυµαίνεται από 18% έως 24%, η χρηµατοδότηση από τη βιοµηχανία (ιδιωτική/ 
εταιρείες) κυµαίνεται από 14% έως 18% και η χρηµατοδότηση των υπολοίπων οργανισµών από 18% έως 
27%. Γενικά, θα µπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει µια ισορροπία στις πηγές χρηµατοδότησης και 
εξασφαλισµένη σταθερή ροή πόρων από την κάθε µια. Η εικόνα αυτή διασφαλίζει τη σχετική 
ανεξαρτησία του Πανεπιστηµίου προς τους χρηµατοδότες του διότι από κανέναν δεν είναι εξαρτηµένο µε 
ένα µεγάλο ποσοστό χρηµατοδότησης. Επισηµαίνεται ότι όσον αφορά στην δηµόσια εθνική 
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χρηµατοδότηση, η οποία περιλαµβάνει και τις χρηµατοδοτήσεις των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταµείων, 
δηλαδή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) ή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) σήµερα, το ποσοστό θεωρείται, ιδιαίτερα για το 2008 αρκετά χαµηλό, διότι εάν αφαιρέσει κανείς 
το 75% (που προέρχεται από τα ευρωπαϊκά ταµεία) του 33% (% δηµόσιας εθνικής χρηµατοδότησης για 
το 2008), αποµένει ένα ποσοστό 8,5% ως καθαρή εθνική χρηµατοδότηση. Εποµένως, ένα πολύ µικρό 
ποσοστό στο οποίο συνεισφέρουν τα εθνικά ταµεία δαπανάται για έρευνα των πανεπιστηµίων. Έτσι 
ερµηνεύεται και πολύ εύκολα η πολύ µικρή αναλογία των δαπανών έρευνας στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (ΑΕΠ) για την Ελλάδα. Σηµειώνουµε ότι τα αντίστοιχα ποσοστά εθνικής χρηµατοδότησης της 
έρευνας ευρωπαϊκών και µη πανεπιστηµίων είναι πολύ υψηλότερα. 

Σηµειώνουµε στη συνέχεια ότι το Πανεπιστήµιο δεν απειλείται από αποµόνωση από τη βιοµηχανία διότι 
τα ποσοστά χρηµατοδότησης τα οποία συγκεντρώνει από αυτήν θεωρούνται υψηλά και σε σχέση µε αυτά 
των ευρωπαϊκών ή µη πανεπιστηµίων. Τέλος θεωρούµε ότι η προέλευση της χρηµατοδότησης και ο 
βαθµός διαφοροποίησής της µπορεί να ενταχθεί στα δυνατά σηµεία του ΑΠΘ. 

4.1.3 ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΑΝΆ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΠΕΡΙΟΧΉ 

Η κατανοµή της συνολικής ερευνητικής χρηµατοδότησης ανά ερευνητική περιοχή την περίοδο 2004-
2008 παρουσιάζεται στο Διάγραµµα 23. 

 

Διάγραµµα 23 Κατανοµή της Συνολικής Ερευνητικής Χρηµατοδότησης της Περιόδου 2004-
2008 ανά Ερευνητική Περιοχή (n= € 119 εκατ.) 

Η κατανοµή της ερευνητικής χρηµατοδότησης ανά ερευνητική περιοχή (ΚΕΧΕΠ) στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κυµαίνεται από 26% έως 4%. Με µια πρώτη µατιά ο δείκτης δίνει την 
πληροφορία ότι οι βιολογικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήµες συγκεντρώνουν το µεγάλο µερίδιο της 
ερευνητικής χρηµατοδότησης. Ειδικότερα, η ερευνητική περιοχή «Υγεία – Τρόφιµα» συγκεντρώνει το 
µεγαλύτερο µέρος µεταξύ αυτών (26%), ακολουθεί η έρευνα στο «Περιβάλλον» µε 23%, η «Βιώσιµη 
Χωρική Ανάπτυξη» µε 18% και στην τέταρτη θέση βρίσκεται η περιοχή «Υλικά και Παραγωγικές 
Διαδικασίες» µε 16%. Οι τέσσερις αυτές ερευνητικές περιοχές µπορούν να θεωρούνται ισχυρά βιώσιµες 
και καλά εµπεδωµένες στο Πανεπιστήµιο. Οι «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΤΠΕ) µε 
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9% συγκεντρώνουν χαµηλή χρηµατοδότηση ενώ οι «Ανθρωπιστικές Επιστήµες» και η 
«Κοινωνικοοικονοµική Έρευνα» βρίσκονται σε κατάσταση οριακής βιωσιµότητας. Αξιοσηµείωτο είναι 
ότι οι δύο τελευταίες ερευνητικές περιοχές, αντιστοιχούν στο 45% της ακαδηµαϊκής δύναµης σε τµήµατα 
και ανθρώπινο δυναµικό. Είναι ένα από τα θέµατα τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν τη διοίκηση του 
Πανεπιστηµίου και να αποτελέσουν αντικείµενο στρατηγικής αντιµετώπισης της αδυναµίας.  

4.1.4 ΕΤΉΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΎ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΎ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ 

Η εξέλιξη των ερευνητικά ενεργών—µέσω προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενης έρευνας—µελών ΔΕΠ ως 
προς το σύνολο των µελών ΔΕΠ του ΑΠΘ (δείκτης ΕΣΑΕΔ) φαίνεται στο Διάγραµµα 24. 

 

Διάγραµµα 24 Ετήσια συµµετοχή ακαδηµαϊκού ερευνητικού δυναµικού (ΕΣΑΕΔ) σε 
προγράµµατα χρηµατοδοτούµενης έρευνας. 

Το ποσοστό του δείκτη Ετήσια Συµµετοχή Ακαδηµαϊκού Ερευνητικού Δυναµικού (ΕΣΑΕΔ) στην 
πενταετία χωρίς να έχει πολλές διακυµάνσεις εµφανίζεται µε τιµή γύρω στο 50%. Το ποσοστό αυτό 
µπορεί για µεν το µέγεθος και τη φύση του πανεπιστηµίου να θεωρείται αναµενόµενο, δεδοµένου ότι ένα 
πολύ µεγάλο µέρος του πανεπιστηµίου (45%) προέρχεται από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές 
επιστήµες, ωστόσο, θα πρέπει να συσχετιστεί και µε τον απόλυτο αριθµό του ακαδηµαϊκού ερευνητικού 
δυναµικού που συµµετέχει. Στην περίπτωση του Α.Π.Θ. ο αριθµός αυτός αντιστοιχεί σε 1180 µέλη ΔΕΠ. 
Από την οπτική αυτή, το αποτέλεσµα του δείκτη µοιάζει να είναι ικανοποιητικό.  

Από την άλλη µεριά, το 45% των µελών ΔΕΠ που παραµένει αµέτοχο στην χρηµατοδοτούµενη 
ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί σηµείο προβληµατισµού λόγω των επιπτώσεων που µπορεί να έχει 
π.χ. στην πανεπιστηµιακή κουλτούρα έρευνας και καινοτοµίας. Αν εξαιρέσουµε το γεγονός ότι οι 
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αντικειµενικοί λόγοι δεν αφήνουν πολύ µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης αυτού του ποσοστού, το 
πανεπιστήµιο θα πρέπει να εξετάσει στο πλαίσιο της ανάπτυξης κουλτούρας έρευνας και καινοτοµίας και 
την ερευνητική συµµετοχή του υπόλοιπου δυναµικού.  

4.1.5 ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΎ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΈΣ 
ΠΕΡΙΟΧΈΣ 

Ο δείκτης Κατανοµή Ερευνητικού Δυναµικού ανά Ερευνητική Περιοχή (ΚΕΔΕΠ) απεικονίζει την 
συµµετοχή του συνόλου του ακαδηµαϊκού ερευνητικού δυναµικού του πανεπιστηµίου στην ερευνητική 
περιοχή δραστηριοποίησής του. Τα δεδοµένα της περιόδου 2004-2008 απεικονίζονται στο Διάγραµµα 25. 

 

Διάγραµµα 25 Κατανοµή Ερευνητικού Δυναµικού στις Ερευνητικές Περιοχές (n=2573). 

Οι µετρήσεις της πενταετίας 2004-2008 δείχνουν ότι η ερευνητική περιοχή «Υγεία-Τρόφιµα» είναι η 
πολυπληθέστερη µε δεύτερη την ερευνητική περιοχή «Περιβάλλον» και ακολουθούν η ερευνητική 
περιοχή «Τηλεπικοινωνίες», στη συνέχεια η «Χωρική Ανάπτυξη» και στην πέµπτη θέση η ερευνητική 
περιοχή «Υλικά». Η «Κοινωνικοοικονοµική Έρευνα» και οι «Ανθρωπιστικές Επιστήµες» είναι από τις 
λιγότερο πολυπληθείς.  

Το κεντρικό σηµείο της µέτρησης είναι ότι και οι εφτά ερευνητικές περιοχές συγκεντρώνουν κρίσιµη 
ερευνητική µάζα, γεγονός το οποίο τις καθιστά βιώσιµες. Έτσι, θεωρείται ότι η κατανοµή του 
ερευνητικού δυναµικού αποτελεί ισχυρό σηµείο της ερευνητικής στρατηγικής του Πανεπιστηµίου.  
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4.1.6 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΈΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΈΣ ΟΜΆΔΕΣ 

Κατά την περιόδο αναφοράς (2004-2008) µετρήθηκαν 730 συγκροτηµένες ερευνητικές οµάδες11 στο 
ΑΠΘ που κατανέµονται στις επτά επιστηµονικές περιοχές όπως φαίνεται στο Διάγραµµα 26. 

 

Διάγραµµα 26 Συγκροτηµένες ερευνητικές οµάδες ανά επιστηµονική περιοχή (n=750). 

Ο δείκτης πλήθος Συγκροτηµένων Ερευνητικών Οµάδων ανά Ερευνητική Περιοχή (ΣΕΟΕΠ) δείχνει ότι 
και στις επτά ερευνητικές περιοχές υπάρχουν συγκροτηµένες ερευνητικές οµάδες. Η ισχυρότερη από 
άποψη συγκρότησης ερευνητική περιοχή είναι η ερευνητική περιοχή «Υγεία–Τρόφιµα», ακολουθεί η 
ερευνητική περιοχή «Περιβάλλον», ενώ στην τρίτη θέση έρχεται η ερευνητική περιοχή «Υλικά». Οι πιο 
αδύναµες από άποψη συγκρότησης ερευνητικές περιοχές φαίνονται ότι είναι η ερευνητική περιοχή 
«ΤΠΕ» και η ερευνητική περιοχή «Κοινωνικοοικονοµική έρευνα».  

Ο δείκτης ΣΕΟΕΠ δείχνει σε βάθος τη δυναµικότητα των ερευνητικών περιοχών µε όρους κρίσιµης 
µάζας σε σύγκριση µε τον ΚΕΔΕΠ ο οποίος δείχνει την απλή συµµετοχή του ακαδηµαϊκού ερευνητικού 
δυναµικού ανά ερευνητική περιοχή. Επιπλέον, ο δείκτης ΣΕΟΕΠ συσχετιζόµενος µε τον δείκτη ΚΕΧΕΠ 
οδηγεί σε συµπεράσµατα που αφορούν τις κατευθύνσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής έρευνας.  

Όσον αφορά τη στρατηγική αξιολόγηση των µετρήσεων του συγκεκριµένου δείκτη, φαίνεται ότι αυτός 
εντάσσεται στα ισχυρότερα σηµεία του πανεπιστηµίου.  

 

                                                             
11 Με βάση τα στοιχεία των προϋπολογισµών ερευνητικών έργων που είναι διαθέσιµα για κάθε µία από τις 
παραπάνω οµάδες διαπιστώνεται ότι το 25% αυτών διαθέτει χαρακτηριστικά µεσοπρόθεσµης βιωσιµότητας (οµάδες 
µε 5 τουλάχιστον έργα προϋπολογισµού µεγαλύτερου των €100χιλ το καθένα στην πενταετία). Οι βιώσιµες 
ερευνητικές οµάδες απαρτίζονται από το ~30% των µελών ΔΕΠ,  παρουσιάζουν σταθερά καλύτερες επιδόσεις στη 
διεκδίκηση χρηµατοδοτούµενων έργων και στη δικτύωση (έως και 10 ποσοστιαίες µονάδες καλύτερα από τις µέσες 
τιµές) και το 50% του προϋπολογισµού των έργων που προέρχονται από τη βιοµηχανία. 
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4.2 ΔΕΊΚΤΕΣ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑΣ  

4.2.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ 

Το Διάγραµµα 27 παρουσιάζει σε απόλυτες τιµές των αριθµό των διαθέσιµων προκηρύξεων κατ' έτος µε 
δικαιούχο το ΑΠΘ ή ερευνητικές οµάδες αυτού, τις προτάσεις που υποβλήθηκαν και τον αριθµό των 
προτάσεων που τελικά εγκρίθηκαν. Το Διάγραµµα 28 παρουσιάζει την αποτελεσµατικότητα της 
δραστηριότητας. 
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Διάγραµµα 27 Δεδοµένα Προκηρύξεων / Προτάσεων / Εγκρίσεων (Συµβάσεων) για την 
πενταετία 2004-2008. 

 

Διάγραµµα 28 Βαθµός επιτυχίας προτάσεων. 
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Το Α.Π.Θ. φαίνεται εξαιρετικά δραστήριο στην υποβολή προτάσεων για ερευνητικά προγράµµατα αφού 
ο δείκτης Δραστηριοποίησης στην Υποβολή Ερευνητικών Προτάσεων (ΔΕΥΕΠ) µέσα στην πενταετία 
2004-2008 πήρε τιµές από 40% έως 130%. Αυτό σηµαίνει ότι τουλάχιστον το 40% των προκηρύξεων του 
οικείου έτους αξιοποιήθηκε από το ερευνητικό δυναµικό του πανεπιστηµίου υποβάλλοντας προτάσεις µε 
µέγιστο το 130% των προκηρύξεων, κάτι που ερµηνεύεται ότι αξιοποιήθηκε περισσότερο από µία 
πρόταση ανά προκήρυξη.  

Αναλύοντας τα παραπάνω δεδοµένα ως προς τις επτά κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις προκύπτει ότι οι 
περισσότερες προτάσεις υποβλήθηκαν στην ερευνητική περιοχή  «Περιβάλλον». Ακολουθεί η 
ερευνητική περιοχή «Υγεία–Τρόφιµα», µε τρίτη κατά σειρά περιοχή την «Κοινωνικοοικονοµική 
Έρευνα». Οι συγκεκριµένες τιµές του δείκτη ερµηνεύονται σε προτεραιότητες έρευνας που έθεσαν οι 
φορείς χρηµατοδότησης και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δηµοσίευσε πολλές προσκλήσεις 
προτάσεων στην περιοχή «Περιβάλλον» και στη συνέχεια στην ερευνητική περιοχή «Υγεία – Τρόφιµα», 
ενώ η Επιτροπή Ερευνών προκήρυξε ένα ειδικό πρόγραµµα στην περιοχή της «Κοινωνικοοικονοµικής 
Έρευνας». Εποµένως ο δείκτης εµφανίζει δύο πληροφορίες: αφενός µεν τις ερευνητικές προτεραιότητες 
των φορέων χρηµατοδότησης, και αφετέρου, το βαθµό ανταπόκρισης του πανεπιστηµίου σ’ αυτές. Το 
γεγονός της αυξηµένης συµµετοχής των οµάδων της περιοχής «Κοινωνικοοικονοµική Έρευνα» 
αποκαλύπτει ότι ενώ το πανεπιστήµιο διαθέτει το αντίστοιχο ερευνητικό δυναµικό στη συγκεκριµένη 
ερευνητική περιοχή, απουσιάζει η χρηµατοδοτική προτεραιότητα από πλευράς φορέων χρηµατοδότησης 
στην περιοχή αυτή. Τέλος, χαρακτηριστικό είναι το χαµηλό ποσοστό που παρατηρείται στην ερευνητική 
περιοχή «Ανθρωπιστικές Επιστήµες» στην οποία δε δηµοσιεύονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
από τους φορείς χρηµατοδότησης. Από πλευράς αξιολόγησης στρατηγικής, διαπιστώνεται ότι υπάρχει 
κρίσιµη ερευνητική µάζα και οργανωτική ικανότητα του Πανεπιστηµίου να καλύψει τη ζήτηση σε 
ερευνητικές προτάσεις σε όλες τις ερευνητικές περιοχές. 

Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι το πληροφοριακό σύστηµα της υπηρεσίας Διαχείρισης Έρευνας του 
Α.Π.Θ. ανιχνεύει, καταγράφει και δηµοσιοποιεί εσωτερικά κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη δυνατότητας του πανεπιστηµίου για την υποβολή πρότασης. Για το λόγο 
αυτό, στο πλήθος των προκηρύξεων µερικές φορές περιλαµβάνονται προκηρύξεις οι οποίες αποκλείουν 
το πανεπιστήµιο από δυνητικό φορέα υποβολής πρότασης. Το χαµηλό ποσοστό του 2007 ερµηνεύεται 
εξαιτίας της καθυστέρησης έναρξης εφαρµογής του 7ου ΠΠ, το οποίο ξεκίνησε µόλις το Δεκέµβριο του 
2007, καθώς επίσης και της λήξης του 3ου ΚΠΣ, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την έλλειψη 
προκηρύξεων. Τα επόµενα δύο – τρία χρόνια ο συγκεκριµένος δείκτης αναµένεται να έχει ανοδική τάση. 
Από άποψη στρατηγικής αξιολόγησης του δείκτη µπορεί να θεωρηθεί ότι αυτός εντάσσεται στα ισχυρά 
σηµεία του Πανεπιστηµίου. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει τα ποσοστά του δείκτη µέτρησης του Βαθµού Επιτυχίας Προτάσεων 
(ΒΕΠ) τα οποία κυµαίνονται από 23% έως 36%. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο δείκτης αυτός 
επηρεάζεται από το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την υποβολή της πρότασης µέχρι την έγκρισή 
της. Συνεπώς, δε λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό του 2008, το οποίο είναι 9%, επειδή η ολοκλήρωση της 
έγκρισης των υποβαλλοµένων προτάσεων του έτους γίνεται σε επόµενο χρονικό διάστηµα που συνήθως 
κυµαίνεται από 6 µέχρι 18 µήνες. Τα ποσοστά επιτυχίας θεωρούνται αρκετά υψηλά συγκρινόµενα µε το 
µέσο ποσοστό επιτυχίας για παράδειγµα του Προγράµµατος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
οποίο τα ποσοστά επιτυχίας κυµαίνονται στο 17%. Γενικότερα, δεν υπάρχουν δηµοσιευµένα ποσοστά 
επιτυχίας στην υποβολή προτάσεων ανά πανεπιστήµιο, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη σύγκριση της 
ικανότητας αυτής µεταξύ πανεπιστηµίων. Δεδοµένου ότι η επιτυχία στην υποβολή προτάσεων θεωρείται 
δεξιότητα και ερευνητική αριστεία, η στρατηγική του πανεπιστηµίου θα πρέπει να εστιαστεί στην 
ανάπτυξή της µε την επιµόρφωση των ερευνητών στην υποβολή προτάσεων. Στρατηγικά, τα 
αποτελέσµατα του δείκτη αξιολογούνται στα ισχυρά σηµεία του Πανεπιστηµίου. 

4.3 ΔΕΊΚΤΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ   

4.3.1 ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗ ΈΡΕΥΝΑ 

Η δικτύωση σε δραστηριότητες χρηµατοδοτούµενης έρευνας έχει τις ακόλουθες διαστάσεις: 
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 Τη διάσταση της συνεργασίας µε άλλους φορείς του ιδίου επιστηµονικού πεδίου για την 
ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας (ερευνητικές κοινοπραξίες στο ίδιο 
επιστηµονικό πεδίο) έναντι των µονοεταιρικών έργων, και 

 Τη διάσταση της συνεργασίας µε άλλους φορείς διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων για 
την ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας (διεπιστηµονικές ερευνητικές 
κοινοπραξίες) έναντι επίσης των µονοεταιρικών έργων. 

 Τη διάσταση της διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας έναντι των λοιπών µορφών 
συνεργασιών. 

Το Διάγραµµα 29 παρουσιάζει τη διάρθρωση του ενεργού χαρτοφυλακίου των χρηµατοδοτούµενων 
ερευνητικών έργων (ΣΕΕ) ως προς τις παραπάνω προοπτικές. 

 

Διάγραµµα 29 Δείκτες δικτύωσης σε έργα χρηµατοδοτούµενης έρευνας. 

Η παρουσία ερευνητικών δικτύων στο σύνολο των ερευνητικών έργων (ΕΕΔ/ΣΕΕ) κυµαίνεται από 15-
17% για την πενταετία 2004-2008. Αν και το ποσοστό εµφανίζεται ικανοποιητικό, η δυνατότητα αύξησής 
του συναρτάται µε τις απαιτήσεις των προκηρύξεων από τους φορείς χρηµατοδότησης για ερευνητική 
δικτύωση στην εκτέλεση των έργων. Η σηµασία του δείκτη ανάγεται περισσότερο στις επιπτώσεις που 
αυτός έχει στην κουλτούρα καινοτοµίας του πανεπιστηµίου επειδή η δικτύωση είναι συστατικό της 
ετερογένειας των οµάδων και η οποία είναι προϋπόθεση καινοτοµίας. Εποµένως, η ικανότητα 
καινοτοµίας αυξάνεται όσο αυξάνεται το ποσοστό δικτύωσης στην έρευνα. Στρατηγικά, αξιολογείται στα 
ισχυρά σηµεία του πανεπιστηµίου και µπορεί να αξιοποιηθεί στην στρατηγική του πανεπιστηµίου µε 
δράσεις εσωτερικής δικτύωσης των ερευνητικών οµάδων του. Παράδειγµα τέτοιας στρατηγικής αποτελεί 
η χρηµατοδότηση από το 2003 θεµατικών δικτύων µέσα στο Πανεπιστήµιο στα πλαίσια της οποίας έχουν 
δηµιουργηθεί 47 θεµατικά δίκτυα. 
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Αντίστοιχα, από τη µέτρηση του Δείκτη Διεπιστηµονικών Ερευνητικών Έργων (ΠΔΕΕ) φαίνεται ότι η 
παρουσία των έργων µε διεπιστηµονικότητα είναι σταθερή και αρκετά χαµηλή (10%). Αυτό συµβαίνει 
διότι ο διεπιστηµονικός χαρακτήρας των έργων κατ’ αρχήν καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τις 
απαιτήσεις της προκήρυξης οι οποίες δεν έχουν ακόµα προσαρµοστεί στον ολοκληρωµένο χαρακτήρα 
της έρευνας. Ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της έρευνας απαιτεί τη συνεργασία διαφορετικών 
επιστηµονικών κατευθύνσεων για τη διερεύνηση των διαφορετικών πλευρών του θέµατος. Επειδή 
παρουσιάζεται σχετική δυσκολία στη µέτρηση της διεπιστηµονικότητας της έρευνας, επιλέχθηκε το πιο 
σαφές κριτήριο διεπιστηµονικότητας, το οποίο βρίσκεται στη σύνθεση της ερευνητικής οµάδας από 
ερευνητές διαφορετικών επιστηµονικών ειδικοτήτων. Έτσι, ο δείκτης διεπιστηµονικότητας αντανακλά τη 
διαφοροποίηση των επιστηµονικών ειδικοτήτων των ερευνητών των οµάδων. Οι επιπτώσεις της 
διεπιστηµονικότητας στην καινοτοµία είναι σηµαντικές για δύο λόγους: ο πρώτος είναι ότι δηµιουργείται 
δυνατότητα ανάδειξης νέων επιστηµονικών αντικειµένων και νέων πεδίων από νέες αναδυόµενες 
επιστήµες, και ο δεύτερος, ότι µέσω αυτής προωθείται η κουλτούρα και το κλίµα καινοτοµίας στο 
πανεπιστήµιο. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία µετρήσεων για άλλα 
πανεπιστήµια. Η στρατηγική αξιολόγηση του αποτελέσµατος του δείκτη το κατατάσσει στις αδυναµίες 
του πανεπιστηµίου. 

Η παρουσία διεθνών εταίρων  στο σύνολο των ερευνητικών προγραµµάτων (ΕΔΔΕ/ΣΕΕ) είναι σταθερά 
χαµηλή κοντά στο 10%. Αυτό είναι µια από τις επιπτώσεις της έλλειψης της σχετικής απαίτησης από 
τους υπόλοιπους φορείς χρηµατοδότησης, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, η παρουσία διεθνών 
εταίρων σε έργα δικτύων (ΕΔΔΕ/ΕΕΔ) είναι σχετικά ψηλή και κυµαίνεται µεταξύ 60 και 70% για την 
περίοδο αναφοράς. Το ίδιο το πανεπιστήµιο θα µπορούσε να εφαρµόσει στρατηγική για την ανάπτυξη 
ερευνητικών σχέσεων µε διεθνείς εταίρους από δικό του ενδιαφέρον και µόνο, δεδοµένου ότι ο δείκτης 
διεθνοποίησης, µαζί µε την διεπιστηµονικότητα και τη δικτύωση αποτελούν στοιχείο ανάπτυξης 
καινοτοµίας και αριστείας στο πανεπιστήµιο. Εποµένως, ο δείκτης στρατηγικά εντάσσεται στις αδυναµίες 
του Πανεπιστηµίου. 

 

4.4 ΔΕΊΚΤΕΣ  ΕΚΡΟΏΝ  

Το Διάγραµµα 30 παρουσιάζει τη συνεισφορά των ερευνητικών έργων παροχής υπηρεσιών (ΕΕΠΥ) στο 
σύνολο των ερευνητικών έργων (ΣΕΕ) κατ' έτος σε απόλυτες τιµές και ποσοστιαία (ΕΜΥΤ). 
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Διάγραµµα 30 Στατιστικά έργων παροχής υπηρεσιών προς τη βιοµηχανία. 

Ο δείκτης Ετήσια Μεταφορά Υπηρεσιών και Τεχνολογίας στη Βιοµηχανία (ΕΜΥΤ) παρουσιάζει 
αυξητική τάση κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2004-2008 και πάντως κυµαίνεται πάνω από 30% µε 
ανώτερη τιµή κατά το έτος 2008 (46%). Ο δείκτης αποκαλύπτει µια σταθερή και ανοδική σχέση του 
ΑΠΘ µε τη βιοµηχανία, γεγονός που θα πρέπει να κινητοποιήσει το Πανεπιστήµιο στο να αξιοποιήσει 
αυτή τη σχέση στην κατεύθυνση της παραγωγής καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στρατηγικά ο 
δείκτης εντάσσεται στα ισχυρά σηµεία του Πανεπιστηµίου και αποδεικνύει ότι το Αριστοτέλειο δεν 
εντάσσεται στα πανεπιστήµια τα οποία έχουν αποµόνωση από τη βιοµηχανία. 

Αντίστοιχα δεδοµένα παρουσιάζονται στο Διάγραµµα 31 για τις τάσεις και τις επιδόσεις στο θέµα της 
κατοχύρωσης και αξιοποίησης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που παράγονται στο ΑΠΘ µε 
τη µορφή διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και τεχνοβλαστών, αντίστοιχα. 
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Διάγραµµα 31 Στατιστικά αποτελεσµάτων αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων. 

Ο Δείκτης Ετήσια Παραγωγή Ευρεσιτεχνιών (ΕΠΕΥΡ) παρουσιάζει µια κατακόρυφη αύξηση για τα έτη 
2007-2008, τα οποία περιλαµβάνονται στην πενταετία 2004-2008. Η συµπεριφορά του δείκτη 
ερµηνεύεται από το γεγονός ότι το ΑΠΘ χρηµατοδότησε εξολοκλήρου τη δαπάνη για την κατάθεση 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσµιο οργανισµό. Ένα πρώτο συµπέρασµα το 
οποίο προκύπτει από αυτό είναι ότι η δυνατότητα του Πανεπιστηµίου για καινοτοµία µπορεί να 
εκφραστεί όταν δοθούν τα κατάλληλα µέσα και κίνητρα. Ένα δεύτερο συµπέρασµα είναι ότι µόνο στα 
πλαίσια µιας στρατηγικής για την καινοτοµία µπορεί να υπάρχει συνέχεια στις επιδόσεις καινοτοµίας 
καθώς αυτή είναι αποτέλεσµα επίδρασης πολλών παραγόντων. Στρατηγικά, ο δείκτης αυτός µπορεί να 
ενταχθεί στα ισχυρά σηµεία του Πανεπιστηµίου, µε πολλαπλάσιες δυνατότητες αύξησης. 

Αντίστοιχα, ο δείκτης Ετήσια Δηµιουργία Τεχνοβλαστών εξελίσσεται σε πολύ χαµηλές τιµές µέσα στην 
πενταετία 2004-2008 δεδοµένου ότι αποτελεί καινούργια δραστηριότητα στη χώρα µας, η οποία 
καλύφθηκε θεσµικά µε Προεδρικό Διάταγµα το 2001. Οι πρωτοβουλίες για δηµιουργία τεχνοβλαστών 
στο πανεπιστήµιο χρηµατοδοτήθηκαν ως επί το πλείστον από τους ίδιους του ερευνητές και το 
Πανεπιστήµιο. Εξαιτίας του επιχειρηµατικού ρίσκου και της πρόσφατης έναρξης της δραστηριότητας 
αυτής δικαιολογείται η επίδοση του δείκτη. Στρατηγικά ο δείκτης αυτός εντάσσεται στα αδύναµα σηµεία 
του πανεπιστηµίου. 

 



Κεφ ά λ α ι ο  5  

Όραµα  και  Αποστολή  του  
ΚΕΔΕΚ  

Το Μάρτιο του 2008 η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ κατέθεσε στη Σύγκλητο πρόταση 
για τη δηµιουργία επτά Εργαστηρίων Έρευνας Διεπιστηµονικού Χαρακτήρα (ΕΕΔΙΧ)  στους παρακάτω 
θεµατικούς τοµείς: 

1) Υγεία, τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

2) Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 

3) Βιώσιµη χωρική ανάπτυξη, 

4) Βιώσιµη διαχείριση φυσικών πόρων και οικοσυστηµάτων 

5) Σύγχρονες επιστηµονικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες, 

6) Κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές επιστήµες, 

7) Ανθρωπιστικές επιστήµες και πολιτιστική κληρονοµιά. 

Στην πρόταση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών προς τη Σύγκλητο για τη θεσµοθέτηση του 
ΚΕΔΕΚ (Μάρτιος 2008) υπάρχει ένα περίγραµµα ορισµού της αποστολής του στα ακόλουθα σηµεία: 

"Στόχος της προτεινόµενης παρέµβασης είναι να ενισχυθεί ο αναγνωρισµένος ρόλος του 
ΑΠΘ ως βασικού συντελεστή του εθνικού και περιφερειακού συστήµατος καινοτοµίας και 
να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διάχυση της συσσωρευµένης 
τεχνογνωσίας του προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και την 
προώθηση της κοινωνίας της γνώσης." 

Με την παραπάνω διατύπωση αναγνωρίζεται ρητά ο σύγχρονος ρόλος του Πανεπιστηµίου που 
αναφέρθηκε νωρίτερα στο 1ο Κεφάλαιο (ενότητα 1.7.1) και ειδικότερα η διάσταση της οικονοµικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης. 
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"Η δράση έχει στόχο την αξιοποίηση του ερευνητικού δυναµικού του ΑΠΘ. [...]. Με 
κριτήριο την διάκριση στην Έρευνα και την Τεχνολογία, το ΑΠΘ µπορεί να αξιοποιήσει 
το ανθρώπινο δυναµικό του σε µεγαλόπνοα προγράµµατα. Τα προγράµµατα θα µπορούν 
να διαπνέονται από στόχους Επιστηµονικής Αρτιότητας και θα έχουν τις προϋποθέσεις 
υλοποίησης. [...] Στα Εργαστήρια θα υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης ανταγωνιστικών 
ερευνητικών  προγραµµάτων µικρών και µεγάλων οµάδων όπου θα συµµετέχουν 
Προπτυχιακοί & Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Post-Docs και µέλη ΔΕΠ. Τα εργαστήρια θα 
αποτελούν τις εστίες ερευνητικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης των φοιτητών  του ΑΠΘ. 
[...] Ιδιαίτερα τα µεγάλα εργαστήρια θα προωθήσουν το άνοιγµα της Ε&Τ στο Διεθνές 
περιβάλλον και θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Χώρου έρευνας. Πέραν 
των άλλων, το ΑΠΘ µε την δηµιουργία του Κέντρου θα αποτελέσει πόλο έλξης ερευνητών 
της ΝΑ Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και φυσικά των Βαλκανίων. Είναι 
προφανές ότι µε τα Εργαστήρια Έρευνας θα υπάρξει αναστροφή του κλίµατος διαφυγής 
νέων ερευνητών στο εξωτερικό." 

Με την παραπάνω διατύπωση, 

 ως προς τους ανθρώπινους πόρους επιλέγεται η στρατηγική της αξιοποίησης (ανάπτυξη της 
δικτύωσης εσωτερικής συνεργασίας ερευνητών πολλαπλών επιστηµονικών ειδικοτήτων) 
και της ενδογενούς εξέλιξης για τα υπηρετούντα µέλη ΔΕΠ και αναγνωρίζεται η σηµασία 
της ανάδειξης στο πλαίσιο του ΑΠΘ νέων άριστων ερευνητών, 

 τίθεται το ζήτηµα της προσέλκυσης ερευνητών από γεωγραφική κλίµακα που υπερβαίνει τη 
γεωγραφική ζώνη άµεσης επιρροής του ΑΠΘ, 

 τίθεται το ζήτηµα της εκπαίδευσης προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών σε θέµατα 
διεπιστηµονικού χαρακτήρα και τέλος, 

 αναφέρεται ρητά η στόχευση προς "µεγαλόπνοα προγράµµατα" που προκύπτουν από 
ευκαιρίες του διεθνούς περιβάλλοντος όπως π.χ. ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας. 

"Το ΑΠΘ βρίσκεται σήµερα σε κατάσταση `ασφυξίας' από απόψεως χώρων και 
υποδοµών έρευνας. Μεγάλα εργαστήρια αναγκάζονται να εκµισθώνουν χώρους έξω από 
το campus ή να εγκαθιστούν τις ερευνητικές τους διατάξεις σε χώρους αµφίβολης 
καταλληλότητας.  Το ΕΣΠΑ αποτελεί µοναδική ευκαιρία ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων 
και προµήθειας εξοπλισµού." 

Με την παραπάνω διατύπωση τίθεται το ζήτηµα της έλλειψης υποδοµών κατάλληλων να υποστηρίξουν 
τη ΔΕ και αναγνωρίζεται η ανάγκη συγχρηµατοδότησής τους από πόρους του ΕΣΠΑ. 

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε την πρόταση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών το Μάιο του 2008 
διαπιστώνοντας ότι είναι συµβατή µε το όραµα του Ιδρύµατος να γίνει ένα διακεκριµένο Πανεπιστήµιο 
στον ερευνητικό χώρο της Ευρώπης και ότι θα συνεισφέρει στην επίτευξη των τριών στρατηγικών 
στόχων της αύξησης της αριστείας και της ποιότητας στην έρευνα, την ανάπτυξη της διεπιστηµονικής 
έρευνας και καινοτοµίας και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και των υποδοµών έρευνας του ΑΠΘ. 

Η δοµή που θα συντονίσει το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της διεπιστηµονικής έρευνας 
µέσω των επτά προαναφερθέντων ΕΕΔΙΧ ονοµάστηκε Κέντρο Διεπιστηµονικής Έρευνας και 
Καινοτοµίας (ΚΕΔΕΚ) και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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 Είναι ένας καινοτόµος πανεπιστηµιακός θεσµός πραγµατοποίησης συνεργατικής και 
πρωτοπόρας έρευνας αιχµής που βασίζεται στην κοινή χρήση εξελιγµένων ερευνητικών 
εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και υποδοµών από ερευνητικές οµάδες διεπιστηµονικού 
χαρακτήρα. 

 Εποπτεύεται από τη Σύγκλητο, δεν αποτελεί ξεχωριστεί νοµική οντότητα και εφαρµόζει 
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας. 

 Παρέχει ανοικτή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υποδοµές του στο σύνολο της 
επιστηµονικής και ερευνητικής κοινότητας του ΑΠΘ µε την προϋπόθεση της τήρησης των 
προβλέψεων του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. 

 Προσανατολίζεται στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας σε καινοτόµες 
εφαρµογές και την διοχέτευσή τους στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό. 

Το όραµα του ΚΕΔΕΚ συνοψίζεται στην παρακάτω διατύπωση: 

ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΕΔΕΚ 

Το ΚΕΔΕΚ θα αποτελέσει εντός µίας δεκαετίας από την ίδρυσή του ένα διεθνώς 
αναγνωρισµένο ως προς την αριστεία, την ποιότητα της έρευνας και τις 
επιπτώσεις από τη λειτουργία του, ανταγωνιστικό και οικονοµικά βιώσιµο κέντρο 
εστιασµένης έρευνας και καινοτοµίας διεπιστηµονικού χαρακτήρα. 

Στη διατύπωση του οράµατος που προηγήθηκε: 

1. Η "διεθνής αναγνώριση" είναι το τελικό ζητούµενο που βασίζεται στο τρίπτυχο αριστεία—ποιότητα 
έρευνας—επιπτώσεις. Υποτίθεται ότι η διεθνής αγνώριση οδηγεί ένα θετικό βρόχο ανάδρασης µε 
χαρακτηριστικά διατηρήσιµου, τεχνολογικά οδηγούµενου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος ("ο 
καλός ενισχύεται και γίνεται καλύτερος"). 

i. Η "αριστεία" υπενθυµίζει τη δέσµευση του ΚΕΔΕΚ για υιοθέτηση πρακτικών και πολιτικών που 
συνάδουν µε τις προβλέψεις των επικρατέστερων µοντέλων αριστείας (π.χ., EFQM, Baldrige 
Award for Academia, κ.ο.κ.). Τα µοντέλα αυτά καλύπτουν όλες τις πτυχές της λειτουργίας ενός 
οργανισµού. 

ii. Η "ποιότητα της έρευνας" αναφέρεται ρητά, αν και θεωρητικά καλύπτεται από τα µοντέλα της 
αριστείας διότι είναι ο αποφασιστικός παράγοντας της επιτυχίας του ΚΕΔΕΚ. 

iii. Οι "επιπτώσεις" που αναφέρονται είναι επιστηµονικές, κοινωνικές και οικονοµικές και 
καλύπτουν όλο το εύρος της σύγχρονης αποστολής του Πανεπιστηµίου. 

2. Ο "ανταγωνιστικός" χαρακτήρας του ΚΕΔΕΚ οδηγεί την ερευνητική στρατηγική του και την 
τοποθέτησή του σε σχέση µε αντίστοιχες οντότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και συνεπώς και 
τις προτεραιότητες στις οποίες αυτό θα πρέπει να εστιαστεί. 

3. Η "οικονοµική βιωσιµότητα" είναι επίσης ένα από τα ζητούµενα δεδοµένου ότι µακροπρόθεσµα το 
ΚΕΔΕΚ πρέπει να συγκεντρώνει τους περισσότερους οικονοµικούς πόρους του από ανταγωνιστικά 
έργα χρηµατοδοτούµενης έρευνας. 

4. Το δίπτυχο "εστιασµένη έρευνα και εκπαίδευση διεπιστηµονικού χαρακτήρα" ορίζει τις δύο πτυχές 
της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ. Είναι συµβατός µε τον αρχικό σχεδιασµό από την 
Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών. Ο προσδιορισµός "εστιασµένη" προστέθηκε για να διευκρινήσει 
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ότι η ερευνητική προσπάθεια στο ΚΕΔΕΚ θα είναι αποτέλεσµα σχεδιασµού, προγραµµατισµού και 
αξιολόγησης. 

Το όραµα που αναπτύχθηκε µε το παραπάνω σκεπτικό µετασχηµατίζεται στην ακόλουθη δήλωση 
αποστολής: 

Αποστολή του ΚΕΔΕΚ 

Το ΚΕΔΕΚ ιδρύθηκε για να ενισχύσει την ερευνητική ικανότητα και 
ανταγωνιστικότητα του ΑΠΘ µε υποδοµές και οργανωτικές δοµές σύγχρονων 
προδιαγραφών προσανατολισµένες στη διεπιστηµονική έρευνα που 
πολλαπλασιάζουν την αξία των ανθρώπινων και υλικών πόρων του Ιδρύµατος 
επιτρέποντάς του έτσι να τοποθετηθεί ευνοϊκά στον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή 
χώρο έρευνας. 

Μέσω του ΚΕΔΕΚ δίνονται ευκαιρείες επιταγχυνόµενης ενδογενούς ανάπτυξης 
στο προσωπικό του ΑΠΘ, τίθενται οι βάσεις για την συγκράτηση ικανών 
αποφοίτων και την παροχή σ' αυτούς ευκαιριών απασχόλησης υψηλών 
απαιτήσεων και βελτιώνονται οι οι δυνατότητες προσέλκυσης ερευνητών υψηλής 
στάθµης εντός της γεωγραφικής ζώνης επιρροής του ΑΠΘ. 

Το ΚΕΔΕΚ, εφαρµόζοντας έµπρακτα τις αρχές της αριστείας, σχεδιάζει την 
ερευνητική του στρατηγική, διεκδικεί µε ανταγωνιστικούς όρους και υλοποιεί µε 
κριτήρια ποιότητας συγχρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα που διατηρούν και 
βελτιώνουν το ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα και επιβραβεύει τους άριστους 
ερευνητές του. Ταυτόχρονα, αξιοποιεί τη γνώση που συσσωρεύει προς την 
κατεύθυνση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης στη γεωγραφική ζώνη 
επιρροής του και προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης του εκπαιδευτικού ρόλου 
του Πανεπιστηµίου, προετοιµάζοντας τη νέα γενιά ερευνητών. 

 

Μετά την έγκριση της σύστασης του ΚΕΔΕΚ από τη Σύγκλητο το Μάιο του 2008 δηµιουργήθηκαν επτά 
θεµατικές οµάδες εργασίας—µία για κάθε ΕΕΔΙΧ—από µέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ που δραστηριοποιούνται σε 
κάθε ερευνητική περιοχή και προσλήφθηκε µε δαπάνες της Επιτροπής Ερευνών εξωτερικός σύµβουλος 
για να τις υποστηρίξει. Οι θεµατικές οµάδες εργασίας µε την υποστήριξη του συµβούλου προχώρησαν σε 
ανασκόπηση της διεθνούς εµπειρίας, στην εξέταση της υφιστάµενης κατάστασης στο ΑΠΘ όσον αφορά 
στην έρευνα και κατέληξαν, αναλύοντας ενδελεχώς τα δεδοµένα που παρουσιάστηκαν στα Κεφάλαια 3 
και 4 νωρίτερα, στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

1. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη "κρίσιµης ερευνητικής µάζας" και στις επτά ερευνητικές περιοχές η οποία 
υποστηρίζεται από: 

− Εθνικές και διεθνείς χρηµατοδοτήσεις για έρευνα. 

− Επαρκή όγκο δηµοσιεύσεων και ένταση συνεργασιών. 

− Επαρκές ερευνητικό δυναµικό συγκροτηµένο σε οµάδες. 

− Καινοτόµες εφαρµογές. 

− Σηµαντικά έσοδα από παροχή υπηρεσιών. 



ΚΕΔΕΚ /ΑΠΘ  

 74 

− Ιδιαίτερα θετικές τάσεις σε επιδόσεις κατοχύρωσης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

− Σηµαντική δυναµική, εγγύηση της οικονοµικής και επιστηµονικής βιωσιµότητας του 
εγχειρήµατος. 

2. Διαπιστώθηκαν ανάγκες: 

− Ανανέωσης και εκσυγχρονισµού του ερευνητικού εξοπλισµού. 

− Κοινής και οριζόντιας χρήσης επιστηµονικού εξοπλισµού µεγάλης οικονοµικής αξίας. 

− Δηµιουργίας εγκαταστάσεων µε χαρακτηριστικά που να προωθούν τη διεπιστηµονικότητα. 

3. Διαπιστώθηκαν ευκαιρίες εσωτερικής συνεργασίας του ερευνητικού προσωπικού  διαφορετικών 
ειδικοτήτων προς όφελος της διεπιστηµονικότητας. 

4. Διαπιστώθηκε διαρροή οικονοµικών πόρων και τεχνογνωσίας προς τρίτους λόγω έλλειψης 
οργάνωσης, υπηρεσιών ή ειδικού εξοπλισµού. 

5. Τέλος, επισηµάνθηκαν τα ακόλουθα: 

− Η θεσµοθέτηση του ΚΕΔΕΚ ενισχύει και ολοκληρώνει την υφιστάµενη ερευνητική 
δραστηριότητα χωρίς να θίγει το ερευνητικό έργο µεµονωµένων ερευνητικών µονάδων. 

− Γίνεται ευχερέστερη η επιλογή συνεργασιών µεταξύ ερευνητών για έρευνα σε νέα θέµατα ή 
επιστηµονικά πεδία. 

− Αναπτύσσεται µία "εσωτερική αγορά" στο ΑΠΘ για εξειδικευµένες µετρήσεις, δοκιµές και 
αναλύσεις. 

− Παρέχεται η ευκαιρία για διεύρυνση της γκάµας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τρίτους. 

5.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΕΣΤΊΑΣΗ  ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΈΣ  

Οι επτά θεµατικές οµάδες, αφού αξιολόγησαν τις επιµέρους ερευνητικές περιοχές ως προς το state-of-
the-art σε παγκόσµια κλίµακα και αφού εκτίµησαν τις ικανότητες, τη τεχνογνωσία και τις επιδόσεις του 
ΑΠΘ κατέληξαν στις ακόλουθες προτάσεις για την ερευνητική εστίαση του ΚΕΔΕΚ και τις απαραίτητες 
υποδοµές. 

5.1.1 ΥΓΕΊΑ, ΤΡΌΦΙΜΑ, ΓΕΩΡΓΊΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ 

Οι προτεραιότητες στο 1ο ερευνητικό πεδίο είναι οι ακόλουθες: 

1) Οµική Τεχνολογία (Omics Technology). Ο όρος οµική τεχνολογία χρησιµοποιείται 
για ένα ευρύ φάσµα φυσικών επιστηµών και µηχανικής, σκοπός των οποίων είναι η 
ανάλυση της βιολογικής πληροφορίας σε διαφορετικά επίπεδα, όπως το γονιδίωµα 
(genome), το µεταγράφωµα (transcriptome), το πρωτέοµα (proteome), το µεταβόλοµα 
(metabolome), το αλληλεπίδροµα (interactome) κ.α.. Όλη αυτή η τεχνολογία, που 
συνοπτικά αναφέρεται ως Οµική θα παίξει σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση 
βιολογικών διαδικασιών, ενώ µε τη χρήση της τεχνολογίας αυτής βρισκόµαστε πιο 
κοντά στην επίτευξη νέων στόχων, όπως αυτοί της εξατοµικευµένης θεραπείας και 
φαρµακογονιδιωµατικής, της θεραπείας δηλαδή που θα στηρίζεται στη γνώση του 
γονιδιώµατος του ασθενή, το σχεδιασµό φαρµάκων ή κατάλληλων δοσολογιών ειδικά 
για κάθε ασθενή, αποφεύγοντας µε τον τρόπο αυτό τις εµπειρικές προσεγγίσεις που 
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εφαρµόζονται σήµερα. Επιπρόσθετα, θα καταστεί δυνατή η πρώιµη διάγνωση 
ασθενειών µε χρήση κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων, πριν καν την εκδήλωση της 
ασθένειας και µε προφανή ευεργετήµατα λόγω της έγκαιρης θεραπείας και 
αντιµετώπισης της ασθένειας. Παράλληλα, η οµική τεχνολογία µπορεί να εφαρµοστεί 
στις «Επιστήµες και ασφάλεια τροφίµων, Βιοτεχνολογία τροφίµων και  ζωική 
παραγωγή»,  «Γεωργία και Βιοτεχνολογία, Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων και 
Φυτοπροστασία», « Βοτανική, Ζωολογία και  Γενετική ανάπτυξη και Οικολογία» 

2) Βιοπληροφορική, Βιοϊατρική Τεχνολογία και Επεξεργασία Σήµατος. Μετά το 
ανθρώπινο γονιδίωµα και την αποκρυπτογράφησή του µε τη βοήθεια της 
βιοπληροφορικής, ανοίγονται πολλοί ακόµα καινούργιοι ορίζοντες για θέµατα όπως η 
εξατοµικευµένη θεραπεία (personalized healthcare-pHealth) και ο σχεδιασµός 
αποτελεσµατικών φαρµάκων. Η βιοπληροφορική, στην τοµή των επιστηµών της 
πληροφορίας, της βιοϊατρικής τεχνολογίας, της επιστήµης των υπολογιστών και της 
επεξεργασίας σήµατος, έχει εξελιχθεί σε ξεχωριστό επιστηµονικό κλάδο µε ιδιαιτέρως 
διεπιστηµονικό χαρακτήρα. Η έρευνα στη Βιοϊατρική Τεχνολογία στοχεύει κυρίως στη 
µέτρηση και µελέτη των µηχανικών ιδιοτήτων των ανθρωπίνων ιστών, στην ανάλυση 
των βιοϊατρικών σηµάτων και στην ανάλυση άλλων παραγόντων του ανθρώπινου 
οργανισµού, κ.α. Σε πολλούς τοµείς της Υγείας, όπως είναι η πρόσληψη και η 
αντιµετώπιση των ασθενειών ή η αποκατάσταση ασθενών, π.χ., µε κινητικά 
προβλήµατα, η συµµετοχή της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας είναι απαραίτητη. Τέλος, η 
Επεξεργασία Σήµατος θεωρείται ως η βασική υποστηρικτική τεχνολογία για την 
ανάπτυξη των άλλων δύο διεπιστηµονικών πεδίων.  

3) Νανοβιοτεχνολογία. Ως ευρύς διεπιστηµονικός κλάδος, η νανοβιοτεχνολογία 
περιγράφει την ανάπτυξη νανο-κατασκευών µε τελικό προορισµό τη βιοτεχνολογία 
ή/και βιο-µορίων στην νανοτεχνολογία.  Αδιαµφισβήτητα, µε τη διευρυµένη της έννοια 
αναφέρεται στη διεπιστηµονική σύνθεση αρχών και χηµικών µηχανισµών σε 
ζωντανούς οργανισµούς µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη νανοµηχανών µε 
συγκεκριµένη δοµή και λειτουργία, ανάλογη εκείνων σε ζωντανά κύτταρα. Δεδοµένης 
της πολυσχιδούς φύσης του ερευνητικού αυτού πεδίου, η συµβολή της χηµείας, της 
φυσικής, της βιολογίας, της µηχανικής, και της πληροφορικής κρίνονται απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εφαρµογών που στηρίζονται στο 
συσχετισµό δοµής-λειτουργίας σε νανο-επίπεδο και απευθύνονται ως εκ τούτου στην 
αντιµετώπιση προβληµάτων της φυσιολογίας και παθολογίας πολυκυτταρικών 
οργανισµών στο φυτικό και ζωϊκό βασίλειο. Στο πλαίσιο της ραγδαία αναπτυσσόµενης 
αυτής περιοχής, πεδία δραστηριοτήτων που συντελούν στην  ανάπτυξη τεχνολογίας 
αιχµής και καλύπτουν τοµείς που περιλαµβάνουν την ανθρώπινη υγεία (φυσιολογία, 
παθολογία, διαγνωστική, φάρµακα, κλινική θεραπευτική κ.ά.), τη γεωργία, την 
κτηνοτροφία, τα τρόφιµα, τη θαλάσσια οικολογία, κ.ά. αποτελούν γενόσηµα 
αντικείµενα µελέτης που αφορούν τις δραστηριότητες του ΕΕΔΙΧ της Υγείας στο 
ΚΕΔΕΚ του ΑΠΘ.  Τα αντικείµενα αυτά µελέτης εκφράζουν τις τρέχουσες προκλήσεις 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και τις βάσεις πάνω στις οποίες διεπιστηµονικές 
συνεργασίες µέσα στο ΑΠΘ θα συµβάλλουν στην γένεση καινοτόµων τεχνολογιών 
µέσα από στοχευµένες δράσεις στην κοιτίδα του ΚΕΔΕΚ.  Οι εστιασµένες δράσεις της 
νανοβιοτεχνολογίας προσφέρονται για τέτοια τεχνολογική ανάπτυξη που αναδύεται 
µέσα από το ανθρώπινο επιστηµονικό δυναµικό του ΑΠΘ και δηµιουργούν τις 
προϋποθέσεις για µια βιώσιµη και ανταγωνιστική ενορατική διείσδυση στις 
τεχνολογίες ενός ΕΕΔΙΧ Υγείας του µέλλοντος. 

Ο αρχικός σχεδιασµός της Οµάδας Εργασίας προβλέπει κάλυψη συνολικής έκτασης περί τα 1500 m2 για 
τις ερευνητικές λειτουργίες του 1ου ερευνητικού πεδίου. Απαιτείται επίσης ειδικός επιστηµονικός 
εξοπλισµός προϋπολογισµένης αξίας € 3,9 εκατ. πέραν της βασικής υποδοµής (πάγκοι, αποχετεύσεις, 
έπιπλα, κ.ο.κ.). 
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5.1.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ 

Οι προτεραιότητες στο 2ο ερευνητικό πεδίο είναι οι ακόλουθες: 

1) Ambient Living: Multilevel and Multiscale Information Processing. Έρευνα στη 
δηµιουργία, εξέλιξη, αναπαράσταση, επεξεργασία και ενσωµάτωση της πληροφορίας. 
Διαφανή συστήµατα διαχείρησης πληροφοριών για την απλοποίηση της ζωής (στο 
πολύπλοκο τεχνολογικό περιβάλλον) και την εξοικονόµηση ενέργειας (ελαχιστοποίηση 
της σπατάλης και έξυπνη εξοικονόµηση). Η συγκεκριµένη διεπιστηµονική 
δραστηριότητα ενσωµατώνει γνώσεις και ικανότητες από σηµαντικό πλήθος 
επιστηµονικών πεδίων όπως νευροδιαβιβαστές και συναφείς βιοχηµικές αντιδράσεις, 
εξέλιξη και µαθηµατική µοντελοποίηση της γλώσσας,  νοήµονα συστήµατα και 
τεχνητή νοηµοσύνη, αισθητήρες και περιβάλλον, ενσωµατωµένη υπολογιστική 
(Embedded Computing), ροµποτική, υπολογιστική γλωσσολογία και τις εφαρµόζει σε 
πληθώρα πληροφοριών (DNA, βιολογικό επίπεδο, πληροφορία από το επίπεδο των bits 
κ.ά.).  

2) Θεωρία και Τεχνολογία Επικοινωνιών. Αποτελεσµατική επεξεργασία και διάδοση 
της πληροφορίας. Η συγκεκριµένη προτεραιότητα είναι υποστηρικτική τεχνολογία για 
µεγάλο εύρος ερευνητικών δραστηριοτήτων όπως ψηφιακά µέσα, έξυπνο λογισµικό 
επεξεργασίας πληροφορίας, Νέα Μέσα, Κρυπτογραφία,  ασφάλεια δεδοµένων, δίκτυα, 
κ.ά. 

Ο αρχικός σχεδιασµός της Οµάδας Εργασίας προβλέπει την κάλυψη συνολικής επιφάνειας 1500 m2 
(700 m2  προδιαγραφών γραφείου, τουλάχιστον 600 m2  προδιαγραφών εργαστηρίων µετρήσεων και 
200 m2  εργαστηρίων ιδιαίτερης καθαρότητας-clean rooms). Για τον αποτελεσµατικό, αρχικό 
εξοπλισµό των παραπάνω δραστηριοτήτων απαιτείται εργαστηριακός εξοπλισµός αξίας € 3,5 εκατ.  

5.1.3 ΒΙΏΣΙΜΗ ΧΩΡΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ 

Οι προτεραιότητες στο 3ο ερευνητικό πεδίο είναι οι ακόλουθες: 

1) Βιώσιµα και Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών 

2) Χωρικός Σχεδιασµός και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πόλεων και Περιφερειών 

3) Πράσινα και Ευφυή Κτίρια και Κατασκευές 

4) Παρακολούθηση και Διαχείριση Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων 

Ο αρχικός σχεδιασµός της Οµάδας Εργασίας προβλέπει κάλυψη συνολικής έκτασης περί τα 500 m2 για 
τις ερευνητικές λειτουργίες του 3ου ερευνητικού πεδίου. Απαιτείται επίσης ειδικός επιστηµονικός 
εξοπλισµός προϋπολογισµένης αξίας € 2 εκατ., κατά κύριο λόγο υπολογιστές και λογισµικό µε 
δυνατότητες επεξεργασίας, ανάλυσης και προσοµοίωσης χωρικών δεδοµένων µεγάλου όγκου. 

5.1.4 ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΌΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ 

Οι προτεραιότητες στο 4ο ερευνητικό πεδίο είναι οι ακόλουθες: 

1) Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακή Τεχνολογία. Η έρευνα σε θέµατα σχετικά µε 
ενεργειακούς πόρους εκτιµάται πως θα κινηθεί στο προσεχές µέλλον σε δυο 
παράλληλους άξονες. Ο πρώτος σχετίζεται µε τους συµβατικούς ενεργειακούς πόρους, 
την εύρεση τεχνολογιών βέλτιστης αξιοποίησής τους και την µείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής αλλά και της χρήσης τους. Παράλληλα 
έχει ξεκινήσει και θα ενταθεί η έρευνα πάνω στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας οι 
οποίες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά φιλικότερα προς το περιβάλλον και ικανοποιούν 
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τα κριτήρια αειφορίας που έχουν τεθεί. Στον τοµέα της ενεργειακής τεχνολογίας όπως 
και στον τοµέα των ενεργειακών πόρων µπορεί να γίνει διάκριση του αντικειµένου σε 
δυο ερευνητικά πεδία: των συµβατικών τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας και των 
εναλλακτικών τεχνολογιών – τεχνολογιών παραγωγής από ανανεώσιµες πηγές. 

2) Φυσικοί Πόροι. Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι υδατικοί πόροι 
(µεταβολές σε παγκόσµια/περιφερειακή κλίµακα, ολοκληρωµένη θεώρηση της 
δυναµικής των λεκανών απορροής και των υπόγειων υδροφορέων, η οικο-υδρολογία 
και η αλληλεπίδραση υδατικών πόρων και κοινωνικο-οικονοµικών παραγόντων), οι 
θαλάσσιοι πόροι (θαλάσσια οικοσυστήµατα, ολοκληρωµένη διαχείριση 
θαλασσών/παράκτιας ζώνης, επιχειρησιακή ωκεανογραφία, υδατοκαλλιέργειες, 
θαλάσσια βιοτεχνολογία κ.ά.) και οι δασικοί πόροι (αειφόρος δασική παραγωγή, 
διαχείριση δασών, προστασία δασών και φυσικού περιβάλλοντος, τεχνολογίες 
παραγωγής ξύλου, προστασία και διαχείριση φυσικών οικοσυστηµάτων, κ.ά.). 

3) Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον και Κλιµατικές Μεταβολές. Περιλαµβάνει την 
παρατήρηση των κλιµατικών µεταβολών και των επιπτώσεών τους, την παρατήρηση 
των ατµοσφαιρικών µεταβολών, την κατανόηση των αιτίων που προκαλούν τις 
ατµοσφαιρικές µεταβολές και τις αλλαγές του κλίµατος και την ανάληψη δράσεων 
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή και µετριασµού των επιπτώσεων. 

4) Τεχνολογία και βιώσιµη διαχείριση περιβάλλοντος. Περιλαµβάνει τη διαχείριση 
αποβλήτων, τη βιολογική αποκατάσταση, την ταξινόµηση/αξιοποίηση απορριµµάτων, 
την ανακύκλωση υλικών, και την αποκατάσταση εδαφών και υπόγειων υδάτινων 
φορέων. 

Ο αρχικός σχεδιασµός της Οµάδας Εργασίας προβλέπει την κάλυψη συνολικής επιφάνειας 1700 m2 (400 
m2  προδιαγραφών γραφείου, 1000 m2  για εγκατάσταση πειραµατικού εξοπλισµού και 300 m2  
αποθηκευτικοί χώροι). Απαιτείται εργαστηριακός εξοπλισµός αξίας € 1,5 εκατ. που µπορεί να 
χρησιµοποιείται από περισσότερες της µίας οµάδες και η έρευνά τους καλύπτει περιβαλλοντικές και 
ενεργειακές τεχνολογικές δράσεις.  Η πολυσυλλεκτικότητα των συστατικών της υποδοµής αυτής 
αξιοποιεί όλο το ανθρώπινο δυναµικό και την υπάρχουσα τεχνογνωσία, θέτοντας τα θεµέλια για την 
ανάπτυξης και επιδίωξη καινοτοµικών αλλαγών πολυσχιδούς φύσης. Η πλειοψηφία των οργάνων που 
περιγράφονται δεν υφίστανται τη στιγµή αυτή στο ΑΠΘ. 

5.1.5 ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ 

Οι προτεραιότητες στο 5ο ερευνητικό πεδίο είναι οι ακόλουθες: 

1) Νανο-τεχνολογίες 

2) Τεχνολογίες Υλικών 

3) Φυσικές και Χηµικές Διεργασίες 

4) Παραγωγικές διαδικασίες 

5) Αυτοµατισµοί, ροµποτική και ηλεκτρονικά 

6) Θεωρητική Φυσική, Αστροφυσική και Μαθηµατικά 

7) Διαστηµική Επιστήµη και Τεχνολογία 
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Ο αρχικός σχεδιασµός της Οµάδας Εργασίας προβλέπει την κάλυψη συνολικής επιφάνειας 900 m2. 
Απαιτείται εργαστηριακός εξοπλισµός αξίας € 1,7 εκατ. που µπορεί να χρησιµοποιείται από 
περισσότερες της µίας οµάδες. 

5.1.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ   

Οι προτεραιότητες στο 6ο επιστηµονικό πεδίο είναι οι ακόλουθες: 

1) Ανάπτυξη, εργασία και απασχόληση: Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκή οικονοµία, 
Παραγωγικότητα και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Διαφήµιση και κατανάλωση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκοσµιοποίηση και εθνική οικονοµία, Οικονοµικές κρίσεις 
και τρόποι αντιµετώπισης, Οικονοµική και πολιτική συνεργασία µε χώρες των 
Βαλκανίων, Προκλήσεις τοπικής ανάπτυξης σε ένα εξελισσόµενο διεθνές περιβάλλον, 
Νέες µορφές ενέργειας, εργασία και ανάπτυξη, Επενδυτικό περιβάλλον και διεθνείς 
χρηµατοδοτήσεις στα Βαλκάνια 

2) Ανάλυση των κοινωνικών δοµών: Σχέση µεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας στις 
σύγχρονες κοινωνίες: οργανωµένο και διασυνοριακό έγκληµα, εµπορία ναρκωτικών, 
όπλων, ανθρώπων, δρόµοι του εγκλήµατος, προβλήµατα και τρόποι αντιµετώπισης, 
στήριξη θυµάτων, επίπεδο δικαστικής συνεργασίας, κατάσταση φυλακών, δυνατότητες 
διακρατικής συνεργασίας για έκτιση ποινών στον τόπο καταγωγής, τροµοκρατία και 
ειδικά µέτρα αντιµετώπισης. Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισµός, Μετανάστευση και 
µέτρα κοινωνικής ένταξης στην Ευρώπη, Μειονότητες: Τα δικαιώµατα των 
µεταναστών στις χώρες της ΕΕ, Σεβασµός εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας των 
µειονοτήτων στα κράτη-µέλη. Προβλήµατα παιδικής και νεανικής ηλικίας (ανάλυση, 
διεπιστηµονική παρέµβαση και έρευνες- δράσεις), Σύγχρονος τρόπος ζωής και 
κοινωνική οργάνωση, Εργασιακή ανασφάλεια και επιπτώσεις στην οικογένεια, Σχέσεις 
εκπαίδευσης, οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικών δοµών, Κοινωνικό περιβάλλον 
και συµπεριφορά 

3) Ανάλυση των πολιτικών δοµών: Συγκεντρωτικό κράτος, Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, 
Συστήµατα διακυβέρνησης σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης, Πολιτικός και εκλογικός 
ανταγωνισµός, Σχέσεις κράτους-πολίτη και οργάνωση του Κράτους, Σχέσεις πολίτη-
συλλογικών πολιτικών θεσµών (κόµµατα, συνδικάτα, οργανώσεις της Κοινωνίας των 
Πολιτών), Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Επικοινωνία και πολιτική, Οι θεσµοί και η 
ανάλυσή τους. 

4) Διεθνείς σχέσεις: Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, Σχέσεις Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Ρωσίας, Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μέσης Ανατολής, Διευθέτηση 
κρίσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ο ρόλος των Διεθνών Ποινικών 
Δικαστηρίων, των Διεθνών Οργανισµών και των ΜΜΕ, Πολιτική της ΕΕ έναντι των 
υποψήφιων κρατών µελών. 

5) Διοίκηση Οργανισµών: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή 
Συµπεριφορά, Αξιολόγηση, Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών Μονάδων, 
Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση και Λογιστική, Μάρκετινγκ, Έρευνα Μάρκετινγκ, 
Συµπεριφορά του Καταναλωτή, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Λειτουργιών. 

6) Διεπιστηµονικές µελέτες φύλου: Η θέση των γυναικών στην εργασία, την οικογένεια, 
την πολιτική, την εκπαίδευση, την οικονοµία, την επιστήµη, την τέχνη, Τα δύο φύλα 
στο ελληνικό και διεθνές νοµικό πλαίσιο και οι έµφυλες διαστάσεις της ιδιότητας του 
πολίτη, Σεξουαλική κακοποίηση και βία κατά των γυναικών, Ανισότητες και διακρίσεις 
φύλου στη σύγχρονη κοινωνία, Φεµινιστική προσέγγιση και κριτική των κοινωνικών 
επιστηµών, Κοινωνική κατασκευή του φύλου ιστορικά και διαχρονικά στο λόγο των 
υποκειµένων και στα κείµενα: στη νοµοθεσία και τις διατάξεις, στα ΜΜΕ, στη 
λογοτεχνία, Φύλο και γλώσσα, Ταυτότητες φύλου και εθνοπολιτισµικές ταυτότητες. 
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Ο αρχικός σχεδιασµός της Οµάδας Εργασίας προβλέπει την κάλυψη συνολικής επιφάνειας 400 m2 χωρίς 
ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ειδικό επιστηµονικό εξοπλισµό. 

5.1.7 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Οι προτεραιότητες στο 7ο επιστηµονικό πεδίο αφορούν την ανάπτυξη εργαστηρίου αρχαιοµετρίας µε την 
διάθεση 500 m2 και εξοπλισµό αξίας € 1,5 εκατ. 

 

5.1.8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ  ΑΞΙΑΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Ερευνητική Περιοχή  Χώρος/m2  Εξοπλισμός σε € 
1.Επιστήµες Υγείας, Τροφίµων, 
Γεωργίας & Βιοτεχνολογίας 

1500  3,9 

2. Τεχνολογίες Πληροφορικής  
& Επικοινωνιών 

1500  3,5 

3. Βιώσιµη Χωρική Ανάπτυξη 500  2 
4. Ενέργεια & Περιβάλλον: 
Βιώσιµη Διαχείριση Φυσικών 
Πόρων και Οικοσυστηµάτων 

1700  1,5 

5.Σύγχρονες Επιστηµονικές 
Τεχνολογικές και Παραγωγικές 
Διαδικασίες 

900  1,7 

6.Κοινωνικές, Οικονοµικές & 
Πολιτικές Επιστήµες 

400  ‐ 

7.Ανθρωπιστικές Επιστήµες & 
Πολιτιστική Κληρονοµιά 

500  1,5 

Σύνολο  7000  14,1 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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Η πλήρης περιγραφή αναγκών των 7 περιοχών 

 

  Επιστήµες Υγείας, Τροφίµων, Γεωργίας και  Βιοτεχνολογίας 
 

1. Προτεραιότητες ερευνητικής αιχµής µε ανταγωνιστικά και διεπιστηµονικά 
χαρακτηριστικά  στην ερευνητική περιοχή (1,2,3,4…7) 

Συµπληρώστε την ονοµατολογία  των τοµέων έρευνας αιχµής που εντάσσονται στην 
ερευνητική περιοχή µε απόλυτη προτεραιότητα από άποψη επιστηµονικής επικαιρότητας, 
ποιότητας, χρησιµότητας και διεπιστηµονικότητας  
1.1  Οµική Τεχνολογία (Omics Technology) 
1.2 Βιοπληροφορική, Βιοϊατρική Τεχνολογία και Επεξεργασία  
Σήµατος  
1.3  Νανοβιοτεχνολογία  
Η προτεραιότητα  θα αιτιολογείται σε συνηµµένη περιληπτική έκθεση  µε βάση την ερευνητική 
δραστηριότητα (αριθµός δηµοσιεύσεων, ερευνητικά έργα, εισροές  κλπ), την βιωσιµότητα  και την 
υπάρχουσα ερευνητική υποδοµή. 
1.1  Οµική Τεχνολογία (Omics Technology) 
Στα τέλη του προηγούµενου αιώνα επιτεύχθηκε η πλήρης αλληλούχηση του 
γονιδιώµατος του ανθρώπου καθώς και των γονιδιωµάτων άλλων οργανισµών (φυτών - 
ζώων – µικροoργανισµών). Διαθέτοντας πλέον µία τεράστια ποσότητα γενετικής 
πληροφορίας, σήµερα ανθίζει η βιολογία συστηµάτων (systems biology) και 
αναπτύσσεται ραγδαία η οµική τεχνολογία (omics technology). Η λέξη οµική 
χρησιµοποιείται για ένα ευρύ φάσµα φυσικών επιστηµών και µηχανικής, σκοπός των 
οποίων είναι η ανάλυση της βιολογικής πληροφορίας σε διαφορετικά επίπεδα, όπως το 
γονιδίωµα (genome), το µεταγράφωµα (transcriptome), το πρωτέοµα (proteome), 
το µεταβόλοµα (metabolome), το αλληλεπίδροµα (interactome) κ.α..  
Η Bιολογία περιοριζόταν στη µελέτη ενός µόνο γονιδίου ή µιας µόνο πρωτεΐνης. 
Σήµερα µε την εµφάνιση της οµικής τεχνολογίας επεκτείνεται στην ταυτόχρονη µελέτη 
του συνόλου: 1) των γονιδίων, 2) των πρωτεϊνών που εκφράζονται, 3) των µεταβολιτών 
που συµµετέχουν στις βιοχηµικές-µοριακές αντιδράσεις, 4) των µονοπατιών µεταγωγής 
µηνυµάτων, 5) όλων των αλληλεπιδρώντων µορίων και σχηµατισµών, ενός κυττάρου, 
ενός οργάνου, ενός ολόκληρου οργανισµού.  
Για τις ανάγκες της νέας αυτής τεχνολογίας έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται τεχνικές, 
αντιδραστήρια και λογισµικά και να κατασκευάζονται όργανα, µεταξύ των οποίων οι 
µικροσυστοιχίες DNA και πρωτεϊνών (microarrays), η φασµατοµετρία µάζας κ.α.. 
Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί ο τοµέας της βιοπληροφορικής, της ιατρικής τεχνολογίας, 
της επεξεργασίας σήµατος, της νανο-τεχνολογίας, που σε συνδυασµό µε το Διαδίκτυο 
επιτρέπουν την ταχύτατη ανάλυση δεδοµένων και την ανταλλαγή/ διάχυση 
πληροφοριών. Ενδεικτικά θα αναφερθούν κάποιες οµικές τεχνολογίες, κυρίως για να 
γίνει περισσότερο αντιληπτός ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζονται σήµερα τα 
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φαινόµενα της ζωής από τις βιοεπιστήµες, αλλά και την διεπιστηµονικότητα, την οποία 
ουσιωδώς εµπεριέχουν οι καινοτόµες αυτές ολιστικές προσεγγίσεις (whole through put 
approaches).   
Γονιδιωµατική (Genomics) Ως γονιδιωµατική µπορεί να χαρακτηριστεί η ανάλυση 
της δοµής και της λειτουργίας του συνόλου του DNA ενός οργανισµού. Η κατανόηση 
της βιολογικής ποικιλοµορφίας (diversity) σε επίπεδο γονιδιώµατος θα βοηθήσει στην 
αναγνώριση της προέλευσης των µεµονωµένων γνωρισµάτων και την προδιάθεση σε 
διάφορες ασθένειες (susceptibility). Η χαρτογράφηση σηµειακών πολυµορφισµών 
(SNPs), η αλληλούχιση και ο χαρακτηρισµός του συνόλου των γονιδίων ενός 
οργανισµού αποτελούν σηµαντικές προσπάθειες που βρίσκονται σήµερα σε εξέλίξη. 
Μεταγραφοµική (Transcriptomics) Το αντικείµενο της µεταγραφοµικής είναι η 
µελέτη του µεταγραφόµατος, του συνόλου, δηλαδή των µορίων RNA (mRNA, tRNA, 
rRNA, κ.ά.), που προκύπτουν κατά την έκφραση των γονιδίων ενός οργανισµού, σε 
δεδοµένη χρονική στιγµή και συνθήκες, µε χρήση κυρίως µικροσυστοιχιών DNA. Τα 
περισσότερα κύτταρα ενός οργανισµού περιέχουν το ίδιο γονιδίωµα, ανεξαρτήτως 
κυτταρικού τύπου, αναπτυξιακού σταδίου ή περιβαλλοντικών συνθηκών. Αντίθετα, το 
µεταγράφοµα είναι δυναµικό και διαφοροποιείται σηµαντικά λόγω του διαφορετικού 
προτύπου έκφρασης των γονιδίων αυτών κάτω από διαφορετικές συνθήκες, 
διαφορετικά µικροπεριβάλλοντα.. Με τη βοήθεια της µεταγραφοµικής µπορούν να 
απαντηθούν σηµαντικά ερωτήµατα που αφορούν στο πρότυπο έκφρασης γονιδίων, 
όπως για παράδειγµα, η αναγνώριση γονιδίων που ενεργοποιούνται από συγκεκριµένο 
µεταγραφικό παράγοντα, η αναγνώριση γονιδίων που υπερ-εκφράζονται σε ασθενείς 
όχι όµως και υγιείς ιστούς, η αξιολόγηση της χρησιµότητάς τους ως στόχους φαρµάκων 
ή διαγνωστικούς δείκτες, και η απόδοση λειτουργικότητας σε άγνωστες αλληλουχίες 
DNA 
Πρωτεοµική (Proteomics) Η πρωτεοµική περιλαµβάνει τη συστηµατική µελέτη των 
πρωτεϊνών µε σκοπό την κατανόηση της δοµής, της λειτουργίας και της ρύθµισης των 
βιολογικών συστηµάτων. Εκτός από τον καθορισµό του προφίλ της πρωτεϊνικής 
έκφρασης, περιλαµβάνει την ανάλυση των µετα-µεταφραστικών τροποποιήσεων και 
των πρωτεϊνικών αλληλεπι-δράσεων. Σε συνδυασµό µε τη βιοπληροφορική, η 
προσέγγιση αυτή θα συµβάλει σηµαντικά στην κατανόηση των φαινοτύπων 
φυσιολογικών και µη κυττάρων.  
Αλληλεπιδροµική (Interactomics) Ως αλληλεπίδροµα (interactome) ορίζεται 
ολόκληρο το φάσµα των µοριακών αλληλεπιδράσεων ενός κυττάρου, το οποίο συνήθως 
απεικονίζεται ως ένα πολύπλοκο γράφηµα. Μοριακές αλληπιδράσεις µπορούν να 
συµβούν τόσο µεταξύ διαφορετικών µορίων υψηλής βιολογικής αξίας διαφόρων 
βιοχηµικών οικογενειών, όπως πρωτεϊνών, νουκλεϊνικών οξέων, λιπιδίων, 
υδρογονανθράκων, κ.ά. όσο δε και µεταξύ µορίων µιας δεδοµένης οικογένειας. 
Πρόκειται για όλο και περισσότερα δίκτυα που ανακαλύπτονται και οδηγούν σε 
σηµαντικά συµπεράσµατα για τη δοµή, τη λειτουργία, τη διάδραση και τέλος στην 
υγεία του κυττάρου και του οργανισµού.  
Όλη αυτή η τεχνολογία, που συνοπτικά αναφέρεται ως Οµική θα παίξει σηµαντικό 
ρόλο στην κατανόηση βιολογικών διαδικασιών, ενώ µε τη χρήση της τεχνολογίας αυτής 
βρισκόµαστε πιο κοντά στην επίτευξη νέων στόχων, όπως αυτοί της εξατοµικευµένης 
θεραπείας και φαρµακογονιδιωµατικής, της θεραπείας δηλαδή που θα στηρίζεται στη 
γνώση του γονιδιώµατος του ασθενή, το σχεδιασµό φαρµάκων ή κατάλληλων 
δοσολογιών ειδικά για κάθε ασθενή, αποφεύγοντας µε τον τρόπο αυτό τις εµπειρικές 
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προσεγγίσεις που εφαρµόζονται σήµερα. Επιπρόσθετα, θα καταστεί δυνατή η πρώιµη 
διάγνωση ασθενειών µε χρήση κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων, πριν καν την 
εκδήλωση της ασθένειας και µε προφανή ευεργετήµατα λόγω της έγκαιρης θεραπείας 
και αντιµετώπισης της ασθένειας. 
Παράλληλα όλη αυτή η τεχνολογία µπορεί να εφαρµοστεί και θα παίξει σηµαντικό 
ρόλο στην έρευνα για τις «Επιστήµες και ασφάλεια τροφίµων, Βιοτεχνολογία τροφίµων 
και  ζωική παραγωγή»,  «Γεωργία και Βιοτεχνολογία, Επιστήµη και Τεχνολογία 
Τροφίµων και Φυτοπροστασία», « Βοτανική, Ζωολογία και  Γενετική ανάπτυξη και 
Οικολογία»  
 
 
1.2 Βιοπληροφορική, Βιοϊατρική Τεχνολογία & Επεξεργασία Σήµατος 
Βιοπληροφορική: Μετά το ανθρώπινο γονιδίωµα και την αποκρυπτογράφησή του µε 
τη βοήθεια της βιοπληροφορικής, ανοίγονται πολλοί ακόµα καινούργιοι ορίζοντες για 
θέµατα όπως η εξατοµικευµένη θεραπεία (personalized healthcare-pHealth) και ο 
κατάλληλος σχεδιασµός φαρµάκων. Η βιοπληροφορική, στην τοµή των επιστηµών της 
πληροφορίας, της βιοϊατρικής τεχνολογίας, της επιστήµης των υπολογιστών και της 
επεξεργασίας σήµατος, έχει εξελιχθεί σε ξεχωριστό επιστηµονικό κλάδο. Η ραγδαία 
αύξηση των βιολογικών δεδοµένων τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσµα την 
ανάγκη εξεύρεσης νέων µεθόδων επεξεργασίας για την αξιοποίησή τους, δεδοµένου ότι 
οι παραδοσιακές µέθοδοι ήταν αδύνατο να ανταποκριθούν. Ως συνέπεια, κρίθηκε 
αναγκαία η χρήση των Η/Υ για την αποδοτική αποθήκευση, οργάνωση και ανάλυση 
των δεδοµένων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη δραµατική µεταβολή της σύγχρονης 
βιολογίας από καθαρά εργαστηριακή επιστήµη και σε επιστήµη πληροφορίας, ωθώντας 
δραµατικά τη δηµιουργία του συνεχώς εξελισσόµενου επιστηµονικού κλάδου της 
βιοπληροφορικής.   
Η Βιοπληροφορική ορίζεται ως η επιστήµη που εφαρµόζει υπολογιστικές µεθόδους 
(επιστήµη υπολογιστών, εφαρµοσµένων µαθηµατικών, στατιστικής) µε σκοπό την 
οργάνωση, διαχείριση και κατανόηση της πληροφορίας που συνδέεται µε βιοµόρια. 
Στους βασικούς στόχους της βιοπληροφορικής περιλαµβάνονται: 

 η αποτελεσµατική οργάνωση των βιολογικών δεδοµένων και η πρόσβαση σε 
αυτά, καθώς επίσης και η υποβολή νέων δεδοµένων   

 η ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων που στοχεύουν στην εξαγωγή πληροφοριών 
από τα δεδοµένα, 

 η χρήση αυτών των εργαλείων για την ερµηνεία των δεδοµένων µε έναν τρόπο 
που να έχει βιολογική σηµασία. 

 
Μια από τις κυριότερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η βιοπληροφορική είναι ο 
πλεονασµός και εκτεταµένη πολυπλοκότητα των προς ανάλυση βιολογικών δεδοµένων. 
Έτσι, ένα σηµαντικό µέρος του ερευνητικού πεδίου της βιοπληροφορικής κατευθύνεται 
προς την ανάπτυξη µεθόδων ταυτοποίησης οµοιοτήτων µεταξύ βιοµορίων και την 
οµαδοποίησή τους βασισµένη σε βιολογικά αποδεκτές οµοιότητες. Επιπλέον, στο χώρο 
της βιοπληροφορικής αναπτύσσονται εργαλεία π.χ., ενδεικτικά, για την αναζήτηση 
οµοιότητας σε βάσεις δεδοµένων, την ανάλυση (εξόρυξη) ακολουθιών, την πρόγνωση 
τριτοταγούς δοµής πρωτεϊνών, την ανάλυση βιοχηµικών και µοριακών µονοπατιών και 
την ανάλυση γονιδιακής ρύθµισης και έκφρασης. Πρόσφατα, η βιοπληροφορική 
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εµπλέκεται και σε άλλες κατευθύνσεις, όπως π.χ., της νευροϋπολογιστικής βιολογίας 
και της βιολογίας συστηµάτων. 
Βιοϊατρική Τεχνολογία: H Βιοϊατρική Τεχνολογία είναι η εφαρµογή των αρχών των 
θετικών επιστηµών και των παραγόγων τους στην ανάλυση και την επίλυση 
προβληµάτων στους τοµείς της Ιατρικής και της Βιολογίας. Η έρευνα στη Βιοϊατρική 
τεχνολογία στοχεύει κυρίως στη µέτρηση και µελέτη των µηχανικών ιδιοτήτων των 
ανθρωπίνων ιστών, στην ανάλυση των βιοϊατρικών σηµάτων και στην ανάλυση άλλων 
παραγόντων του ανθρώπινου οργανισµού, κ.α. Σε πολλούς τοµείς της Υγείας, όπως 
είναι η πρόσληψη και η αντιµετώπιση των ασθενειών ή η αποκατάσταση ασθενών, π.χ., 
µε κινητικά προβλήµατα, η συµµετοχή της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας είναι απαραίτητη. 
Σύγχρονες εφαρµογές περιλαµβάνουν: 

 Καταγραφή και επεξεργασία ζωτικών σηµάτων (EEG, ECG, sEMG, κλπ) 
 Τεχνολογία ιατρικών οργάνων και τεχνητών µελών 
 Έξυπνα συστήµατα υποστήριξης ιατρικής απόφασης (π.χ. διάγνωση, πρόγνωση, 

«Σύντηξη Δεδοµένων» (data fusion)) 
 Συστήµατα εξαγωγής ιατρικών συµπερασµάτων (π.χ. εξαγωγή στατιστικών 
στοιχείων, µοντέλων κοινής συµπεριφοράς) 

 Τεχνικές και µέθοδοι αυτόµατης παρακολούθησης ιατρικών και βιολογικών 
παραµέτρων (π.χ. ζωτικών σηµάτων), προειδοποίησης, ελέγχου, αξιολόγησης 

 Εφαρµογές θεραπευτικών µεθόδων και αποκατάστασης ασθενών 
 Κατασκευές ολοκληρωµένων µικρο-ηλεκτρονικών συστηµάτων, φορητών, 
φορετών και εµφυτεύσιµων ιατρικών συσκευών 
 

Η δηµιουργία συστηµάτων υποστήριξης ζωής (life support systems), ο σχεδιασµός και 
η δηµιουργία τεχνητών οργάνων, όπως τεχνική καρδιά, αλλά και η δηµιουργία 
συσκευών και συστηµάτων, π.χ. για άτοµα µε αναπηρία,  αποτελούν παραδείγµατα από 
την πληθώρα των εφαρµογών της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Ενδεικτικά αναφέρονται 
κάποιες τεχνολογίες αιχµής της περιοχής: 

 Ιατρική Τεχνολογία σε «Έξυπνα Σπίτια» (Smart Home Medical Technology)  
 Ευφυή φορετά συστήµατα (Intelligent Wearable Systems)  
 Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management)  
 Αυτόµατη Διάγνωση (Automated Diagnosis)  
 Συνδυασµός κλινικών και γονιδιακών πληροφοριών (Clinico-genomic data 

integration)  
 

Επεξεργασία Σήµατος: Η επεξεργασία σήµατος αφορά στην ανάλυση και το χειρισµό 
σηµάτων, όπου ως σήµα ορίζεται οποιαδήποτε συνάρτηση µεταξύ φυσικών ποσοτήτων. 
Η επεξεργασία σήµατος είναι ουσιαστικώς ένα διεπιστηµονικό γνωστικό πεδίο, 
ορισµένο µε αυστηρά µαθηµατικά και µε τις δικές του µεθοδολογίες και ορολογία. Οι 
εφαρµογές του είναι πάρα πολλές στις τεχνολογικές επιστήµες και βρίσκεται στη βάση 
τοµέων όπως οι τηλεπικοινωνίες, ο αυτοµατισµός, η επεξεργασία εικόνας, βίντεο  και 
ήχου, η συµπίεση δεδοµένων κλπ. Στο χώρο των επιστηµών υγείας, το σήµα προέρχεται 
από το βιολογικό οργανισµό και λόγω της υψηλής πολυπλοκότητάς του αποτελεί 
συνήθως µια πρόκληση για την ανάπτυξη προηγµένων µεθοδολογιών που στοχεύουν 
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στην ανάδειξη της πληροφορίας του σήµατος και στην αντιµετώπιση επιδράσεων του 
θορύβου. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι ενδιαφέροντες χώροι επεξεργασίας που 
χρησιµοποιούνται στην ιατρική: 

 Μετασχηµατισµός Κυµατιδίων (Wavelet Transform) 
 Εµπειρική Αποσύνθεση Ρυθµών-Hilbert-Huang Spectrum 
 Στατιστική/Φάσµατα Ανώτερης Τάξης (Higher-Order Spectrum/Spectra) 
 Wavelet Bispectrum/Bicoherence 
 Fractal Analysis 
 Intrinsic Mode Sample Entropy 
 Intuitionistic Fuzzy Logic/Neurofuzzy Nets/Fuzzy Cognitive Maps 

 
Οι παραπάνω χώροι εντάσσονται πλήρως στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην προώθηση του pHealth, ώστε να αλλάξει ριζικά η προσέγγιση στο χώρο της 
υγείας, παρέχοντας σηµαντικά πλεονεκτήµατα στους ασθενείς µέσω της 
εξατοµικευµένης θεραπείας και βελτίωσης των θεραπευτικών τεχνικών, της 
παρακολούθησης της κατάστασης της υγείας από τον ίδιο τον ασθενή, την αύξηση της 
διαλειτουργικότητας και συµβατότητας των δεδοµένων µέσω της πρόσβασης σε 
κοινούς χώρους δεδοµένων (data banks) από υπολογιστικά συστήµατα, σχετιζόµενα 
επικοινωνιακά δίκτυα και κατανεµηµένες συσκευές, ώστε να είναι δυνατή η οργάνωση, 
ερµηνεία και ανταλλαγή της πληροφορίας, για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
κανονικοποιηµένη στις θεραπευτικές ανάγκες του εκάστοτε ασθενή. Η Ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία για την προώθηση του pHealth εντάσσεται στα πλαίσια του ‘European 
Research Area 2030: Preparing Europe for a New Renaissance-A Strategic View of the 
European Research Area’ (www.erab 2010.com). 
 
1.3 ΝΑΝΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Η βιονανοτεχνολογία είναι ένας όρος που συχνά χρησιµοποιείται και ως 
νανοβιοτεχνολογία.   Ως ευρύς διεπιστηµονικός κλάδος µε τη µία ή την άλλη ορολογία 
περιγράφει την ανάπτυξη νανο-κατασκευών µε τελικό προορισµό τη βιοτεχνολογία 
ή/και βιο-µορίων στην νανοτεχνολογία.  Αδιαµφισβήτητα, µε τη διευρυµένη της έννοια 
αναφέρεται στη διεπιστηµονική σύνθεση αρχών και χηµικών µηχανισµών σε ζωντανούς 
οργανισµούς µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη νανοµηχανών µε συγκεκριµένη δοµή και 
λειτουργία, ανάλογη εκείνων σε ζωντανά κύτταρα. 
Δεδοµένης της πολυσχιδούς φύσης του ερευνητικού αυτού πεδίου, η συµβολή της 
χηµείας, της φυσικής, της βιολογίας, της µηχανικής, και της πληροφορικής κρίνονται 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εφαρµογών που 
στηρίζονται στο συσχετισµό δοµής-λειτουργίας σε νανο-επίπεδο και απευθύνονται ως 
εκ τούτου στην αντιµετώπιση προβληµάτων της φυσιολογίας και παθολογίας 
πολυκυτταρικών οργανισµών στο φυτικό και ζωϊκό βασίλειο. 
Στα πλαίσια της ραγδαία αναπτυσσόµενης αυτής περιοχής, πεδία δραστηριοτήτων που 
συντελούν στην  ανάπτυξη τεχνολογίας αιχµής και καλύπτουν τοµείς που 
περιλαµβάνουν την ανθρώπινη υγεία (φυσιολογία, παθολογία, διαγνωστική, φάρµακα, 
κλινική θεραπευτική κ.ά.), τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τα τρόφιµα, τη θαλάσσια 
οικολογία, κ.ά. αποτελούν γενόσηµα αντικείµενα µελέτης που αφορούν τις 
δραστηριότητες του ΕΕΔΙΧ της Υγείας στο ΚΕΔΕΚ του ΑΠΘ.  Τα αντικείµενα αυτά 
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µελέτης εκφράζουν τις τρέχουσες προκλήσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και 
τις βάσεις πάνω στις οποίες διεπιστηµονικές συνεργασίες µέσα στο ΑΠΘ θα 
συµβάλλουν στην γένεση καινοτόµων τεχνολογιών µέσα από στοχευµένες δράσεις στην 
κοιτίδα του ΚΕΔΕΚ.  Οι εστιασµένες δράσεις της νανοβιοτεχνολογίας προσφέρονται 
για τέτοια τεχνολογική ανάπτυξη που αναδύεται µέσα από το ανθρώπινο επιστηµονικό 
δυναµικό του ΑΠΘ και δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για µια βιώσιµη και 
ανταγωνιστική ενορατική διείσδυση στις τεχνολογίες ενός ΕΕΔΙΧ Υγείας του 
µέλλοντος. 
Ο ίδιος ο όρος “νανοβιοτεχνολογία” εκφράζει τη δοµή της ύλης που αναδύεται σε 
µεγέθη του δισεκατοµµυριοστού του µέτρου και µε φυσικοχηµικούς νόµους 
συγκροτείται σε µοριακές δοµές µε (βιο)χηµική δραστικότητα.  Από τα βασικά µονο-
ατοµικά και διατοµικά ανόργανα µόρια που συµβάλλουν στην ανάδειξη του αβιοτικού 
κόσµου µέχρι τα πολύπλοκα οργανικά µόρια που στηρίζουν τη βιολογική ύπαρξη και 
δράση του κυτταρικού κόσµου, η συνδυασµένη ανάδειξη υβριδικών µοριακών µηχανών 
σε βιολογικό επίπεδο συνιστά την επιτοµή της ερευνητικής πρόκλησης που 
χαρακτηρίζει τη νανοτεχνολογία.  Η περαιτέρω ανάδειξη λειτουργικότητας των 
µοριακών αυτών µηχανών µε τρόπο που εξειδικεύει τη δράση τους σε διαφοροποιηµένα 
βιολογικά συστήµατα στοιχειοθετεί τους σύγχρονους στόχους της νανοβιοτεχνολογίας. 
Δεδοµένης της φύσης του ΕΕΔΙΧ και των στόχων του στα πλαίσια ανάδειξης της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πληθώρα 
δραστηριοτήτων  µε καινοτοµικούς στόχους αναδύεται µέσα από τις ήδη υπάρχουσες 
ενεργών µελών ΔΕΠ του ΑΠΘ.   Στο πλαίσιο τέτοιων δραστηριοτήτων βασική και 
εφηρµοσµένη έρευνα που διεξάγεται στο ΑΠΘ µπορούν να αναβαθµισθούν και να 
διοχετευθούν µέσα από στοχευµένες προσεγγίσεις και µεθοδολογίες που οδηγούν σε 
αριστεία µε καινοτοµία προϊόντων σε µήκη και πλάτη της σύγχρονης βιοτεχνολογίας σε 
νανο-επίπεδο. 
Οι γενικές διαπεδιακές προσεγγίσεις που ενέχονται στην ανάπτυξη σύγχρονων  νανο-
βιοτεχνολογικών προϊόντων είναι αρκετές, µε συγκεκριµένες από αυτές να εµφανίζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς υλοποίησης σε επίπεδο ΑΠΘ.  Τέτοιες προσεγγίσεις 
περιλαµβάνουν: 
• Μεταφραστική Έρευνα (Translational Research).  Δεδοµένου ότι η ανθρώπινη 
υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε επιστηµονικές ανακαλύψεις, οι τελευταίες θα 
πρέπει να µεταφέρονται αποτελεσµατικά σε πρακτικές εφαρµογές.  Τέτοιες 
ανακαλύψεις ξεκινούν από το εργαστηριακό πάγκο µε βασική έρευνα σε µοριακό 
ή/και κυτταρικό επίπεδο και στη συνέχεια προωθούνται στο κλινικό επίπεδο µε 
άµεση επίπτωση στην κλινική φροντίδα του ασθενούς.  Πρόκειται για µια αµφίδροµη 
σχέση, στην ανάπτυξη της οποίας η βασική έρευνα προσφέρει νέα εργαλεία σε 
κλινικούς ερευνητές προς χρήση σε ασθενείς και αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητάς τους, ενώ οι κλινικοί ερευνητές καταγράφουν παρατηρήσεις 
για τη φύση και πρόοδο της ασθένειας που αποτελούν έναυσµα για βασική έρευνα.  
Στη διάσταση αυτή, η µεταφραστική έρευνα έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί σηµαντική 
διαδικασία που καθοδηγεί την κλινική έρευνα σε αναβαθµισµένη αντιµετώπιση 
ασθενειών.  Η προσέγγιση αυτή θα µπορούσε να αγγίξει όχι µόνο την ανθρώπινη 
υγεία αλλά και τη νανοτεχνολογία φυτών και ζώων. 

• Η Συστηµική Βιολογία (Systems Biology) είναι ένα σύγχρονο ερευνητικό πεδίο 
που µελετά οργανισµούς ως ολοκληρωµένα και αλληλεπιδρώντα δίκτυα από 
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πρωτεΐνες, γονίδια, χηµικές δράσεις-αντιδράσεις, κ.ά. προσπαθώντας να καταστήσει 
κατανοητή το συσχετισµό δοµής-λειτουργίας σε επίπεδο (βιο)συστήµατος.  

• Η ολοκληρωµένη έρευνα (Integrated Research) αντικατοπτρίζει την πολύπλευρη 
υλοποίηση συνεργατικών δράσεων από πολλά επιστηµονικά πεδία µε στόχο την 
υγιεινή και ασφάλεια τροφίµων, που µπορούν τώρα να αναπτυχθούν µέσω της 
βιοτεχνολογίας στο νανο-επίπεδο.  Λειτουργικά τρόφιµα, παραγωγή µεταβολιτών και 
φαρµακευτικά προϊόντα αποτελούν µόνο ένα δείγµα των πεδίων που µπορούν να 
ενταχθούν στη δραστηριότητα αυτή και να αναπτυχθούν µέσω της νανο-
βιοτεχνολογίας.    

 
Οι τοµείς που σχετίζονται µε τα ερευνητικά αντικείµενα του ΕΕΔΙΧ και εντάσσονται 
στη νανοβιοτεχνολογία αντικατοπτρίζουν περιοχές όπως τα Βιοϋλικά, η Ιστοµηχανική 
και Μηχανική βλαστοκυττάρων, η Βιοχηµική και Μοριακή Μηχανική, τις 
Βιοδιεργασίες τροφίµων και φαρµακευτικών προϊόντων, τη φαρµακογενετική, και την  
ιατρική βιοπληροφορική, και δηµιουργούν την οµπρέλα δραστηριοτήτων στη 
νανοβιοτεχνολογία. 
Οι τοµείς και κατευθύνσεις αυτές αντανακλούν κατηγορίες δράσεων που αποτελούν 
πεδία αιχµής όχι µόνο στην υγεία, αλλά και στα τρόφιµα, στη γεωργία και στα 
κτηνοτροφικά προϊόντα.  Οι ευρείες δραστηριότητες αιχµής (από το εγκλεισµό και την 
παραγωγή νανοσωµατιδίων, τη στοχευµένη µεταφορά και απόδοση νανο-µοριακών 
φαρµάκων στη θεραπεία ασθενειών, µέχρι τη φαρµακογενετική και µηχανική 
βλαστοκυττάρων) στοιχειοθετούν την επιστηµονική ευρύτητα του νανο-κόσµου και τις 
προκλήσεις που µπορούν να οδηγήσουν σε καινοτοµικά προϊόντα υγείας (άνθρωπος, 
φυτά, ζώα) στο ΑΠΘ.  Η ανάπτυξη νανο-βιοαισθητήρων, στοχευµένων αναλυτικών 
νανοµοριακών δεικτών και θεραπευτικών φορέων αποτελούν µόνο µερικά 
παραδείγµατα που εντάσσονται στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, και 
εξατοµικευµένη προσφορά ποιοτικής φροντίδας στον τοµέα της υγείας.  Με παρόµοιο 
τρόπο η συνεισφορά της επιγενετικής, βιοποικιλότητας και διατροφικής γονιδιωµατικής 
αποτελούν παραδείγµατα ερευνητικών δράσεων που επιδιώκουν την ανάδειξη νανο-
αγροβιοτεχνολογικών καινοτοµιών (νανοµοριακοί δείκτες stress, ανοσο-άµυνα, 
µεταγωγή σήµατος, προστασία, κ.ά.) µε στόχο τη φυσιολογία, παθολογία, προστασία 
και βελτίωση φυτών και ζώων (σε επίπεδο κυττάρου και οργανισµού). 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση προσάρτησης τοµέα-κατεύθυνσης επιλογής, αναµένεται το 
αντίστοιχο πεδίο να εξελιχθεί από τις δράσεις που προέκυψαν από τη µέχρι τώρα 
µελέτη του ΕΕΔΙΧ και την υφιστάµενη και µελλοντική δραστηριοποίηση των µελών 
ΔΕΠ που ενέχονται σ’ αυτές τις δράσεις.  Υπάρχει σηµαντικός βαθµός 
συµπληρωµατικότητας στις περιοχές  καινοτοµικής έρευνας που προτείνονται στο 
ΕΕΔΙΧ και αναµένεται ότι µε αυτόν τον τρόπο θα αναπτυχθούν νέες ολοκληρωµένες 
προσεγγίσεις µε τελικά νανοβιοτεχνολογικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα τίθενται 
στιβαρές βάσεις για τη διάνοιξη νέων παραθύρων τεχνολογικής ανάπτυξης στο µέλλον. 
Οι προαναφερθέντες τοµείς έρευνας αιχµής θα µπορούσαν να περιέχουν ή να 
συνδυασθούν µε συναφείς δράσεις που αναπτύσσονται από µέλη ΔΕΠ άλλων τµηµάτων 
στο συγκεκριµένο ΕΕΔΙΧ. 
Η πολυσυλλεκτικότητα των συστατικών της οργανολογικής υποδοµής που προτάθηκε 
είναι σε θέση αξιοποιεί όλο το ανθρώπινο δυναµικό και την υπάρχουσα τεχνογνωσία, 
θέτοντας τα θεµέλια για την ανάπτυξη και επιδίωξη καινοτοµικών αλλαγών 
πολυσχιδούς φύσης.  Η χρήση του από άλλα ΕΕΔΙΧ του ΚΕΔΕΚ (π.χ. Ενέργεια-
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Περιβάλλον, κ.ά.) είναι εµφανής και άρα η απόκτησή του στηρίζεται σε συλλογικά 
πλαίσια γενικής χρήσης και απόδοσης σε επιστηµονικό έργο και τεχνολογία. 
Η πρόταση για  τους Τοµείς Έρευνας σε: 
 1.1  Οµική Τεχνολογία (Omics Technology) 
1.2 Βιοπληροφορική, Βιοϊατρική Τεχνολογία και Επεξεργασία  Σήµατος  
1.3  Νανοβιοτεχνολογία  
 δικαιολογείται από την Ερευνητική δραστηριότητα και υπάρχουσα τεχνογνωσία πολλών µελών ΔΕΠ 
των Σχολών/Τµηµάτων, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας και Βιολογίας, που 
συµπεριλαµβάνονται στην Οµάδα Α των ΕΕΔΙΧ  µε αντικείµενο «Επιστήµες Υγείας, Τροφίµων, 
Γεωργίας και  Βιοτεχνολογίας». Αναλυτικότερα, οι ερευνητικές µελέτες των µελών ΔΕΠ, τα ερευνητικά 
έργα και οι εισροές στο ΑΠΘ, δίνονται εκτεταµένα στην «Σύνοψη Αποτελεσµάτων Ερευνητικού Έργου 
στο ΑΠΘ, κωδικός παραδοτέου Π.3.1” (Innovatia), για κάθε Σχολή/Τµήµα. 
 
 
 

2. Κτιριακές προδιαγραφές και εξοπλισµός που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση 
των παραπάνω ερευνητικών προτεραιοτήτων.  

Δώστε έκταση (τετραγωνικά µέτρα) και ύψος(τρέχοντα µέτρα) καθώς και περιγραφή 
ενσωµατωµένων πάγιων εγκαταστάσεων για τους χώρους που απαιτούνται και δώστε την 
ονοµατολογία ειδικού εξοπλισµού νέας τεχνολογίας, ο οποίος απαιτείται για την 
διενέργεια αναλύσεων- µετρήσεων στην έρευνα και δεν υπάρχει στο Α.Π.Θ. και 
ενδεχοµένως στον ελληνικό χώρο. Ο εξοπλισµός αυτός θα πρέπει να συγκεντρώνει τα 
χαρακτηριστικά εξοπλισµού κοινής χρήσης για µια µεγάλη οµάδα επιστηµών. 
2.1 Κτιριακές προδιαγραφές  
Συνολική έκταση 1300 m2 , των 4 εργαστηρίων 200 m2 το καθένα, ενός των 400 m2  και 
ενός χώρου αποθήκης (100 m2) από τα οποία το ένα θα πρέπει να είναι κατάλληλα 
διαµορφωµένο για την υποδοχή και λειτουργία µεγάλων αναλυτικών οργάνων 
(Εργαστήριο Α), το δεύτερο και τρίτο (Εργαστήρια Β&Γ)  για την εγκατάσταση  
εξειδικευµένων  κατασκευών και εξοπλισµού, το τέταρτο  (Εργαστήριο Δ 400 m2) για 
την εγκατάσταση πιλοτικών µονάδων και το πέµπτο (Εργαστήριο Ε) για γενική χρήση 
εργαστηριακών διεργασιών.  
Γενικές απαιτήσεις λειτουργίας εργαστηρίων 
-Όλα τα εργαστήρια θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα εξαερισµού και κλιµατισµού. 
-Το ηλεκτρικό δίκτυο θα πρέπει να είναι διπλό σε παράλληλη διάταξη. Το ένα δίκτυο 
για να χρησιµοποιείται για γενική χρήση και το δεύτερο να είναι συνδεδεµένο µε 
σύστηµα  αδιάλειπτης και σταθερής παροχής ρεύµατος (UPS µε σταθεροποιητές) για 
την ηλεκτροδότηση εξειδικευµένων οργάνων. 
-Τα δάπεδα των εργαστηρίων θα πρέπει να είναι  καλυµµένα µε ειδικά  αντιολισθητικά  
και αντιστατικά υλικά. 
-Όλα τα εργαστήρια θα πρέπει να διαθέτουν δίκτυο και παροχές καθαρού νερού 
χαµηλής περιεκτικότητας αλάτων (θα πρέπει να εγκατασταθεί γενικό σύστηµα 
καθαρισµού νερού µε ώσµωση ή άλλο). 
-Όλα τα εργαστήρια θα πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό σύστηµα αποχέτευσης. 
 
Επιπλέον 
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Εργαστήριο Α. Το εργαστήριο αυτό  θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε κατάλληλους 
εργαστηριακούς πάγκους για την τοποθέτηση µεγάλων οργάνων. 
Εργαστήριο Β. Στο εργαστήριο αυτό θα εγκατασταθούν ψυχροί θάλαµοι (walkin 
coldrooms). Αυτά θα πρέπει να κατασκευαστούν επί τόπου µε την προµήθεια 
κατάλληλων οργάνων και συσκευών. 
Εργαστήριο  Γ. Το εργαστήριο  για την εγκατάσταση  εξειδικευµένων  κατασκευών και 
εξοπλισµού 
 Εργαστήριο Δ. Στο εργαστήριο αυτό θα εγκατασταθούν πιλοτικές µονάδες. 
Εργαστήριο Ε. Το εργαστήριο αυτό θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε ικανοποιητικό 
σύστηµα εργαστηριακών πάγκων,  συστηµάτων απαγωγών τοξικών αερίων και θα 
πρέπει σε κάθε θέση εργασίας να διαθέτει παροχή  νερού,  αζώτου,  αέρα και κενού . 
Αποθηκευτικός χώρος. Ένα τµήµα θα πρέπει να διατεθεί για την αποθήκευση υλικών 
και αντιδραστηρίων και ο άλλο για την συλλογή και αποθήκευση τοξικών και άλλων 
αποβλήτων.  
 
2.1 Eξοπλισµός   
- Η πρωτεοµική ανάλυση, τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό 
χάρη στην ανάπτυξη της φασµατοµετρίας µάζας, µιας τεχνικής ικανής να διαχωρίζει 
και ανιχνεύει πρωτεΐνες και πρωτεϊνικά πεπτίδια. Ένα φασµατόµετρο µάζας 
αποτελείται από µια πηγή ιοντισµού των πρωτεϊνών ή πεπτιδίων, τον αναλυτή και τον 
ανιχνευτή. To πρωτεϊνικό δείγµα που εισάγεται στο φασµατόµετρο µάζας µπορεί να 
είναι πρωτεΐνες που εκλούονται από πηκτή διδιάστατης ηλεκτροφόρησης ή πρωτεΐνες 
που διαχωρίζονται µε HPLC (υψηλής πίεσης υγρή χρωµατογραφία). Η εισαγωγή τού 
πρωτεϊνικού δείγµατος στο φασµατόµετρο µάζας µπορεί να γίνει µε τη µέθοδο MALDI 
(matrix assisted laser desorption ionization) ή τη µέθοδο ESI (electrospray ionization), 
µε την δεύτερη να προτιµάται από όλο και περισσότερους ερευνητές. Ο διαχωρισµός 
των πεπτιδικών ιόντων τού δείγµατος (ανάλυση) µπορεί να γίνει µε τη µέθοδο TOF 
(time of flight) ή µε τη µέθοδο που βασίζεται στη διέλευση των ιόντων µέσα από 
“τετράπολο” (quadrupole, Q) ή από κύλινδρο συντονισµού ιόντων κυκλοτρονίου και 
µετασχηµατισµό κατά Fourrier (FTICR – Fourrier transformation ion cyclotron 
resonanse). 
Σήµερα, τα πλέον σύγχρονα φασµατόµετρα µάζας θεωρούνται αυτά που αποτελούνται 
από συνδυασµό αναλυτών πχ. δύο ή τρία διαδοχικά τετράπολα, συδυασµό τετράπολου 
και TOF, τετράπολου και κύλινδρου συντονισµού ιόντων κ.ά.  Η εγκατάσταση ενός 
συνδυαστικού φασµατόµετρου µάζας, κατά προτίµηση ενός που συνδυάζει τετράπολο 
και συντονισµό ιόντων καθώς και ενός συστήµατος HPLC συνδεδεµένου µε το 
φασµατόµετρο, εκτιµάται ότι θα κοστίσει περίπου 700.000 µε 1.000.000 €. 
- Σύστηµα αέριας χρωµατογραφίας συνδεδεµένο µε φασµατογράφο µάζας υψηλής 
ακρίβειας µέτρησης µάζας και πολλαπλών σταδίων ιονισµού(GC-MS/MS) αξίας 
300.000 Ευρώ. 
-Σύστηµα  Microarrays-Μικροσυστοιχιών ολοκληρωµένο (σύστηµα ροµποτικό, 
υβριδισµού, σαρωτή µικροσυστοιχιών και προγάµµατα ανάλυσης) αξίας 300.000 Ευρώ 
- Σύστηµα γενετικού αναλυτή (Sequencer, λογισµικά) αξίας 100.000 Ευρώ 
- Particle size and zeta-potential analyzer (Αναλυτής µεγέθους σωµατιδίων και Ζ-
δυναµικού) αξίας 60.000 Ευρώ 
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- Φασµατοφωτόµετρο υπερύθρου φωτός µε Fourier transform (Fourier transform i 
nfrared spectrometer) αξίας 100.000 Ευρώ 
-Διάφορες ψυχόµενες φυγόκεντροι µέχρι 20000g αξίας 50.000 Ευρώ 
 
- θάλαµοι ανάπτυξης φυτών ή εκτροφής εντόµων /ακάρεων ελεγχόµενων συνθηκών 
θερµοκρασίας, υγρασίας και φωτός αξίας 50.000 Ευρώ 
 
- Εξοπλισµός  εργαστηρίου γενικής χρήσης (πεχάµετρα, αναλυτικός ζυγός, άλλοι ζυγοί, 
συστήµατα συµπύκνωσης ή αφυδάτωσης δειγµάτων, αντλίες κενού, γεννήτριες αερίων 
κ.ά.) αξίας  100.000 Ευρώ 
 
- Εξοπλισµός για δύο πιλοτικές µονάδες (υγρών και στερεών) επεξεργασίας τροφίµων  
αξίας 500.000 Ευρώ. 
 
- Πιλοτικής κλίµακας βιοαντιδραστήρας αξίας 300.000 €. 
 
- Βιοαντιδραστήρας 10 L, µε όλα τα εξαρτήµατα και τα βοηθητικά όργανα (αναλυτές 
αερίων, συστήµατα µίξης και δειγµατοληψίας κ.α) αξίας 100.000 €. 
 
- Μικροσκόπιο + Σύστηµα ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας αξίας 75.000 €. 
 
- Συσκευή λυόφιλης αποξήρανσης (15.000 €), ανακινούµενοι επωαστήρες (15.000 x 3 = 
45.000 €), ψυχόµενη φυγόκεντρος (10.000 €), φυγόκεντρος συµπύκνωσης (10.000 €), 
συσκευή για βακτηριακό µετασχηµατισµό (electroporator) (20.000 €). 
 
-Συσκευές REAL TIME PCR (50.000 €), PULSE-FIELD GEL ELECTROPHORESIS 
(50.000 €), DENATURING GRADIENT GEL ELECTROPHORESIS (50.000 €) και 
PCR preparation benches (10.000 x 3 = 30.000 €). 
 
- Μικροσκόπιο φθορισµού αξίας 50.000 €. 
 
- Μετρητής ραδιενέργειας αξίας 100.000 €. 
 
- Ηλεκτρονικό µικροσκόπιο αξίας 150.000 €. 
 
- Συσκευή αυτόµατης µικροβιολογικής ανάλυσης TEMPO αξίας 70.000 €. 
 
- Συσκευή αυτόµατης µικροβιολογικής ανάλυσης VIDAS αξίας 70.000 €. 
 
- Θάλαµοι κάθετης νηµατικής ροής Ε.Β. ΙΙ (15.000 x 3 = 45.00 
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2.2 Χώροι για τον τοµέα έρευνας «Βιοπληροφορική ,Βιοϊατρική τεχνολογία και 
επεξεργασία σήµατος».  
Εργαστήριο 100-150m2 ανά τοµέα έρευνας µε ενιαίους χώρους για όλους ~50m2  και 
περίπου 30m2  ανά εργαστηριάκι ανά µονάδα και χώρους γραφείων  12m2 (εξαρτάται 
από τον αριθµό γραφείων). 
Αναλυτικές προδιαγραφές για τις  πάγιες εγκαταστάσεις, το µέγεθος των χώρων και του 
ειδικού εξοπλισµού  θα περιγράφονται και θα αιτιολογούνται σε συνηµµένη περιληπτική 
έκθεση. 
 

3. Ερευνητικοί Τοµείς και αντικείµενα  που εξυπηρετούνται από την παραπάνω 
κτιριακή και υλική υποδοµή κοινής και διεπιστηµονικής  χρήσης. 

Αναφέρετε όλα τα ενδεχόµενα ερευνητικά αντικείµενα, τοµείς και κατευθύνσεις που θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τον παραπάνω εξοπλισµό. 
Οι τρεις προτεινόµενοι τοµείς έρευνας αιχµής (1.1, 1.2, 1.3)  καλύπτουν την  
ερευνητική δραστηριότητα , την διεπιστηµονικότητα και τις συν-συνεργασίες 
µεταξύ επιστηµόνων των κλάδων Υγείας-Βιολογίας,  Γεωπονίας και Κτηνιατρικής 
σε χώρους µε κοινή υποδοµή και εξοπλισµό. Θα προωθηθεί η έρευνα 
αναλυτικότερα: 
-Στον τοµέα της Ιατρικής για προληπτική ιατρική, προαγωγή υγείας,  ποιότητα ζωής. 
Πρώιµη διάγνωση ασθενειών µε χρήση κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων και 
έγκαιρη θεραπευτική αντιµετώπιση της ασθένειας κυρίως σε νοσήµατα κακοήθη, 
νευροεκφυλιστικά, αυτοάνοσα, λοιµώδη, σακχαρώδη διαβήτη, καρδειαγγειακά κά. 
Εφαρµογές στην Ιατρική µε εξατοµικευµένη θεραπεία µε φαρµακογονιδιωµατική ειδικά 
για κάθε ασθενή. Αναγνώριση γονοτύπων συσχέτιση µε φαινότυπους ασθενών. 
Δηµιουργία, καταγραφή, ανάλυση ιατρικών δεδοµένων, δίκτυα επιδηµιολογικής 
µελέτης, επεξεργασία δεδοµένων επιδηµιολογικής µελέτης, επιπολασµός,  παράγοντες 
κινδύνου.   
 Στον τοµέα της Οδοντιατρικής µε εστίαση σε: 1) Συστήµατα βιο-ενασβεστίωσης ιστών 
στόµατος: βιοχηµεία και νανοτεχνολογία. 2) Οδοντική και στοµατοπροσωπική 
ανάπτυξη και αναγέννηση: γενετική, µηχανική  των ιστών, βλαστικά κύτταρα, 
βιοµιµητική.3) Έρευνα στην Περιοδοντολογία και Εµφυτευµατολογία: µικροβιολογία 
και  Φαρµακολογία 4) Παθογένεση νόσων στόµατος: µικροβιολογία, ανασοβιολογία 
και έλεγχος µόλυνσης. 5) Έρευνα τερηδόνας: βιουµένια  6) Σύγχρονες αποκαταστάσεις 
µε ρητινώδη-συνθετικά υλικά: συγκόλληση και µηχανικές ιδιότητες 7) Έλεγχος 
τοξικότητας οδοντιατρικών υλικών 8)Υλικά εµφυτευµατολογίας: διεπιφανειακά και 
βιοενεργά χαρακτηριστικά 9) Κεραµικά υλικά Οδοντικής Προσθετικής: µηχανικές, 
οπτικές και βιολογικές  ιδιότητες. 10)Yλικά ενδοδοντολογίας: βιολογικές, µηχανικές, 
αντιµικροβιακές και βιοενεργές ιδιότητες. 11) Ανεπιθύµητες επιδράσεις των 
οδοντιατρικών υλικών και η πρόληψη τους 12) Γναθοπροσωπική Χειρουργική και 
αποκατάσταση : νέες θεραπευτικές στρατηγικές. 
3.1.3 Στον Τοµέα της Φαρµακευτικής εφαρµογές µε εστίαση σε: 1) Παραλαβή και 
επεξεργασία φυτικών ενώσεων και προϊόντων. 2)Αποµόνωση και αξιοποίηση 
δραστικών δευτερογενών µεταβολιτών από φυτική πρώτη ύλη καθώς και θεραπευτική 
χρήση αυτών σε σκευάσµατα. 3)Κατανόηση των µηχανισµών δράσης των 
αντινεοπλασµατικών – χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων. 4)Ανάπτυξη νέων 
αντινεοπλασµατικών – χηµειοθεραπευτικών. 5)Τροποποίηση των θεραπευτικών 
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σχηµάτων για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητάς τους. 6) Αξιοποίηση 
γενετικά τροποποιηµένων φυτών. 7) Φαρµακολογικές δοκιµασίες φυτοθεραπευτικής 
αξιολόγησης.  
3.1.4 Στον Τοµέα Επιστήµες και ασφάλεια τροφίµων και βιοτεχνολογία τροφίµων και 
ζωικής παραγωγής µε εστίαση σε: 1)Μοριακή ταυτοποίηση και τυποποίηση παθογόνων 
βακτηριακών στελεχών. 2)Συµπεριφορά παθογόνων βακτηρίων σε έτοιµα προς 
κατανάλωση τρόφιµα. 3)Παραγωγή µεταβολιτών βακτήρια για χρήση τους ως 
προσθετικά των τροφίµων. 4)Παρασκευή λειτουργικών τροφίµων (Functional Foods) 
µε χρησιµοποίηση προβιοτικών µικροοργανισµών. 5)Έλεγχος των τροφίµων ζωικής 
προέλευσης για τον προσδιορισµό καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων, 
φυτοπροστατευτικών ουσιών και άλλων τοξικών ουσιών. 6)Χρήση µικροοργανισµών 
για τη βιοαποδόµηση κτηνιατρικών φαρµάκων, φυτοπροστατευτικών ουσιών και 
τοξινών.7) Χρήση φυσικών ουσιών µε σκοπό την αύξηση των αποδόσεων των ζώων, τη 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους και τη διασφάλιση της υγείας τους. 8) 
Παραγωγή οικολογικού γάλακτος και κρέατος. 9) Επιλογή γενοτύπων παραγωγικών 
ζώων ανθεκτικών σε νοσήµατα. 10)Αύξηση ποσοτικά της ζωικής παραγωγής και 
βελτίωση ποιοτικά των παραγόµενων τροφίµων ζωικής προέλευσης.  
3.1.5 Στον τοµέα Επιστήµης και Τεχνολογίας τροφίµων µε εστίαση σε: 1)Ασφάλεια και 
ιχνηλάτηση στην αλυσίδα παραγωγής - διακίνησης τροφίµων. 2) Βιολειτουργικά 
συστατικά τροφίµων (functional food ingredients) και τρόφιµα στοχευµένης 
διατροφικής αξίας (nutraceuticals). 3)Νανοτεχνολογία και µικροδοµική ανάλυση. 4) 
Φυσικοχηµεία συστηµάτων διασποράς.  5)Μοριακή βιοτεχνολογία. 6) Ανάπτυξη 
καινοτόµων σχηµάτων επεξεργασίας 7) Προσοµοίωση και αριστοποίηση διεργασιών 
(modeling and process optimization) 8)Διατροφή και γενετική προδιάθεση (Nutrition 
and nutrigenomics). 
3.1.6 Στον Τοµέα Γεωργίας και Βιοτεχνολογίας µε εστίαση στην  αξιοποίηση 
εφαρµογών της Βιοτεχνολογίας για την βελτίωση των φυτών µε τη µελέτη του 
γενετικού υλικού/φαινότυπου φυτών στις καταπονήσεις, µεταφορά γονιδίων σε άλλα 
φυτικά είδη για επιθυµητές ιδιότητες  µε στόχευση στη βελτίωση τους για ειδικά 
χαρακτηριστικά. Μελέτη επιγενετικών τροποποιήσεων στο γενετικό υλικό, που ως 
δυναµικές αλλαγές κληρονοµήσιµες δίνουν την δυνατότητα για αξιοποίηση στην 
βελτίωση των φυτών. Χρήση της βιοτεχνολογίας για να διασαφηνιστούν οι µηχανισµοί 
που ελέγχουν τα αναπτυξιακά στάδια των φυτών, στην αναπτυξιακή βιολογία 
(developmental biology). Στα φυτά µεγάλης καλλιέργειας αξιοποίηση εφαρµογών της 
Βιοτεχνολογίας για την βελτίωση των φυτών. 
3.1.7 Στον Τοµέα Φυτοπροστασίας εφαρµογές µε εστίαση σε: 1)  Ανάπτυξη σύγχρονων 
εργαλείων ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων 2) Διερεύνηση των σχέσεων  
φυτοπαθογόνων-ξενιστών (φυτών) µε στόχο την κατανόηση των µηχανισµών 
πρόκλησης ασθένειας αλλά και των µηχανισµών άµυνας των φυτών 
3)Βιολογία/οικολογία και γενετική παραλλακτικότητα πληθυσµών των φυτοπαθογόνων 
µικροοργανισµών και εχθρών (εντόµων, ακάρεων) µε στόχο τον σχεδιασµό 
αποτελεσµατικότερων στρατηγικών αντιµετώπισης τους 4) Μηχανισµοί άµυνας των 
φυτών έναντι των ιολογικών προσβολών (σίγηση των γονιδίων ή του ιικού RNA) 5) 
Μοριακός χαρακτηρισµός σηµαντικών ιών και γενετική ποικιλότητά τους στη φύση 
6)Βιολογία/Οικολογία επιζήµιων στην γεωργία εντόµων και ακάρεων 
3.1.8 Στον τοµέα της  Βιολογίας εφαρµογές της τεχνολογίας στον υποτοµέα Βοτανικής, 
Ζωολογίας, Γενετικής ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας και Οικολογίας, µε εστίαση 
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σε: 1)Μοριακή Φυσιολογία Φυτών 2)Επιγενετικοί µηχανισµοί στην ανάπτυξη των 
φυτών και στις αποκρίσεις σε αβιοτικές καταπονήσεις.3)Μοριακή ταυτοποίηση 
Ελληνικών φυτών 4)Ανοσοβιολογία- Μοριακή Βιολογία 5) Μελέτη φυσιολογικών και 
παθολογικών καταστάσεων κυττάρων, οργάνων και οργανισµών 6)Μελέτη του 
συστήµατος γονιδίων θερµικού πλήγµατος σε ζωικούς οργανισµούς 7) Διερεύνηση 
µοριακών µηχανισµών που εµπλέκονται στην απόκριση σε περιβαλλοντικά στρες 
καθώς και στην εµφάνιση λευχαιµίας χρησιµοποιώντας ως οργανισµό µοντέλο το µύδι 
8)Διερεύνηση µοριακής φύσης µονο- και πολυγονιδιακών ασθενειών 9)Διερεύνηση 
µοριακών πολυµορφισµών που σχετίζονται µε ασθένειες 10)Γενετική µελέτη και 
γενετική ταυτοποίηση φυσικών πληθυσµών ζωικών οργανισµών 11) Διερεύνηση 
µικροβιακής ποικιλότητας και γενετική ταυτοποίηση µικροοργανισµών σε ποικίλα 
οικοσυστήµατα 12) Μοριακοί µηχανισµοί ογκογένεσης 13) αεροαλλεργιογόνα µε 
επικινδυνότητα στο περιβάλλον. 
 
Από τα παραπάνω να γίνεται µια πρόβλεψη εισροών που θα καθιστούν βιώσιµο τον 
ερευνητικό τοµέα.  
Η βιωσιµότητα των προαναφεροµένων ερευνητικών τοµέων µε τον συναφή µε αυτούς 
εξοπλισµό εξασφαλίζεται από εισροή οικονοµικών πόρων που προέρχονται από: 
α) ερευνητικά προγράµµατα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (FP7) 
β) µελέτες εξωτερικών φορέων για το περιβάλλον και την ενέργεια 
γ)διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και πνευµατικά δικαιώµατα για προϊόντα που αναµένονται 
να παραχθούν και να οδηγηθούν το στάδιο της τεχνολογικής εφαρµογής 
δ)  Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση του pHealth εντάσσεται στα πλαίσια 
του ‘European Research Area 2030: Preparing Europe for a New Renaissance-A 
Strategic View of the European Research Area’ (www.erab 2010.com). 
 
 

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών 
 

1. Προτεραιότητες ερευνητικής αιχµής µε ανταγωνιστικά και διεπιστηµονικά 
χαρακτηριστικά  στην ερευνητική περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορίας & 
Επικοινωνιών. 
 

1.1.  Ambient Living: Multilevel & Multiscale Information processing.  

Έρευνα στη δηµιουργία, εξέλιξη, αναπαράσταση, επεξεργασία και ενσωµάτωση της 
πληροφορίας. Διαφανή συστήµατα διαχείρησης πληροφοριών για την απλοποίηση της 
ζωής (στο πολύπλοκο τεχνολογικό περιβάλλον) και την εξοικονόµηση ενέργειας 
(ελαχιστοποίηση της σπατάλης και έξυπνη εξοικονόµηση). 

Συµπεριλαµβάνει: 

• πληροφορία από το επίπεδο των bits,  
• πληροφορία από το βιολογικό επίπεδο, 
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• DNA coding,  
• νευροδιαβιβαστές και συναφείς βιοχηµικές αντιδράσεις,  
• εξέλιξη και µαθηµατική µοντελοποίηση της Γλώσσας  
• Cognitive sciences,  
• Υπολογιστική γλωσσολογία,  
• Machine learning and thinking.  
• Ενσωµατωµένη Υπολογιστική (Embedded Computing) 
• Νοήµονα Συστήµατα και Τεχνητή Νοηµοσύνη 
• Ροµποτική  και Αυτοµατισµός 
• Αισθητήρες και περιβάλλον 

 

1.2. Communication theory and technology: Θεωρία και Τεχνολογία Επικοινωνιών. 
Αποτελεσµατική επεξεργασία και διάδοση της πληροφορίας.  

Συµπεριλαµβάνει: 

• Επικοινωνίες  
• Ψηφιακά µέσα  
• Έξυπνα λογισµικά επεξεργασίας πληροφορίας ή/και Νέα Μέσα 
• Τεχνολογίες ΙΡ  
• Κρυπτογραφία   
• Έξυπνα υλικά ως µέσα αποθήκευσης  
• Μετάδοση ήχου εικόνας  
• Ασφάλεια δεδοµένων  
• Εφαρµογές τηλεϊατρικής 
• Δηµιουργική συγγραφή  
• Αποτελεσµατική διαφήµιση 
• Κεραίες 
• Οπτικά Δίκτυα 
• Έξυπνα Λογισµικά Επεξεργασίας Πληροφορίας 
• Ριζοσπαστικές Τηλεπικοινωνιακές Τεχνολογίες Προστιθέµενης αξίας 
• Τεχνολογίες Πρόσβασης 
• Δίκτυα Τηλεµετρίας, Αισθητήρων και Ελεγκτών 

 
2. Κτιριακές προδιαγραφές και εξοπλισµός που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των 
παραπάνω ερευνητικών προτεραιοτήτων.  

 
2.1. Απαιτούνται χώροι τουλάχιστον 700 τµ προδιαγραφών γραφείου, τουλάχιστον 
600 τµ προδιαγραφών εργαστηρίων µετρήσεων και 200 τµ εργαστηρίων ιδιαίτερης 
καθαρότητας (clean rooms). 
 

Για τον αποτελεσµατικό, αρχικό εξοπλισµό των παραπάνω δραστηριοτήτων 
απαιτείται εργαστηριακός εξοπλισµός της τάξεως των 3,5 ΜΕ 
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2.3. Ενδεικτικός εξοπλισµός 
1. Αναλυτές φάσµατος και κυκλωµάτων (200 KEU) 
2. THz technology laboratory (πηγές, µετρητές, sensors, antennas) (800 KEU) 
3. Clean room (2000 KEU) 
4. Συστήµατα Narrow band and Broadband monitoring (200 KEU) 
5. Software ( XFDTD, HFSS, WIRPOL) (200 KEU) 
6. Η/Υ και LAN (50 KEU) 
7. Εργαστήριο µικρο-κατασκευών (50 KEU). 
 
 

Η βιωσιµότητα του εργαστηρίου που περιλαµβάνει τους προαναφερθέντες τοµείς και 
τον  συναφή µε αυτούς εξοπλισµό εξασφαλίζεται από εισροή οικονοµικών πόρων που 
προέρχονται από 

α) ερευνητικά προγράµµατα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (FP7) 
β) µελέτες εξωτερικών φορέων για το περιβάλλον και την ενέργεια 
γ) διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και πνευµατικά δικαιώµατα για προϊόντα που 
αναµένονται να παραχθούν και να οδηγηθούν το στάδιο της τεχνολογικής 
εφαρµογής 
 

Ακολούθως συνοψίζονται τα ύψη και το είδος των συµβολαίων που αναµένεται να 
εξασφαλισθούν κατά το πρώτο διάστηµα λειτουργίας του εργαστηρίου. 

• Ιδιωτικές συµβάσεις (µε επιχειρήσεις στην Ελλάδα – εξωτερικό) 
 

Το µέσο κόστος συµβολαίου για έλεγχο καυσίµων, οχηµάτων, συστηµάτων 
µετεπεξεργασίας καυσαερίων, αξιολόγηση καταλυτών, µοντελοποίηση διεργασιών, 
κ.λ.π. θεωρείται ότι ανέρχεται στα 100 k€. Ο πίνακας 2 περιλαµβάνει µια εκτίµηση του 
πλήθους συµβολαίων ανά έτος λειτουργίας της εγκατάστασης. 
 
 

Πίνακας 2: Πλήθος συµβολαίων µε επιχειρήσεις 

Πρόβλεψη Πλήθος Συµβολαίων 
(Ξένες Εταιρείες) 

Πλήθος Συµβολαίων 
(Ελληνικές 
Εταιρείες) 

Έτος 1 3 1 

Έτος 2 6 2 

Έτος 3 9 3 
 
Το σύνολο εισροών στην τριετία µέσω συµβολαίων εκτιµάται σε Μ€ 2,4 (0,4 για τον 
πρώτο χρόνο, 0,8 για τον δεύτερο και Μ€ 1,2 για τον τρίτο). 

• Με ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα – εξωτερικό 
 
Τα συµβόλαια ερευνητικού περιεχοµένου στην Ελλάδα αναµένεται να έχουν ένα µέσο 
προϋπολογισµό της τάξης των 40 k€ / ετησίως. Τα συµβόλαια µε ξένους φορείς 
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αναµένεται να ανέρχονται σε 100 k€ / ετησίως. Ο πίνακας 3 περιλαµβάνει µια εκτίµηση 
του αριθµού ενεργών συµβολαίων ανά χρονιά. 

Πίνακας 3: Πλήθος ερευνητικών συµβολαίων 
Πρόβλεψη Ελληνικά Συµβόλαια Διεθνή Συµβόλαια 

Έτος 1 1 2 

Έτος 2 3 4 

Έτος 3 4 6 
 
Με βάση αυτή την ανάλυση, οι εισροές από ερευνητική δραστηριότητα στην πρώτη 
τριετία λειτουργίας εκτιµώνται σε Μ€ 1,52 (240, 520 και 760 k€ για τον πρώτο, 
δεύτερο και τρίτο χρόνο αντίστοιχα). 
Συνολικά υπολογίζεται ότι κατά τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του εργαστηρίου ο 
ετήσιος προϋπολογισµός αυτού θα κυµαίνεται στα επίπεδα των 4 εκατοµµυρίων Ευρώ.  
 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές για τις Κτιριακές  Υποδοµές και τον 
Εξοπλισµό του Ε.Ε.ΔΙ.Χ. ‘Βιώσιµη Χωρική Ανάπτυξη’. 

 
1. Προτεραιότητες ερευνητικής αιχµής µε ανταγωνιστικά και διεπιστηµονικά 

χαρακτηριστικά  στην ερευνητική περιοχή (1,2,3,4…7) 
Οι τοµείς έρευνας αιχµής που εντάσσονται στην ερευνητική περιοχή ‘Βιώσιµη Χωρική 
Ανάπτυξη’ συγκεντρώθηκαν ως εξής: 

1.1 Βιώσιµα και Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών 
1.2 Χωρικός Σχεδιασµός και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πόλεων και    
Περιφερειών 
1.3 Πράσινα και Ευφυή Κτίρια και Κατασκευές 
1.4 Παρακολούθηση και Διαχείριση Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων 

Εκτός από τη συγκέντρωση δυναµικής ερευνητικής µάζας, η επιλογή των παραπάνω 
τοµέων έρευνας αιχµής αιτιολογείται επιπλέον βάσει της επιστηµονικής τους 
επικαιρότητας αλλά και της διεπιστηµονικότητάς τους. Ειδικότερα, το σύνολο των 
παραπάνω τοµέων εστιάζει στο ζήτηµα της βελτίωσης της ποιότητα ζωής µε έµφαση 
στις πόλεις. Μέσα από την ανάλυση διαφορετικών συνιστωσών οι παραπάνω τοµείς 
εστιάζουν στην πραγµατοποίηση µοντέλων παρακολούθησης, πρόβλεψης και 
αποτίµησης επιπτώσεων βάσει των οποίων προτείνονται και αξιολογούνται 
εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης. 
 
2. Κτιριακές προδιαγραφές και εξοπλισµός που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση 

των παραπάνω ερευνητικών προτεραιοτήτων.  
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των παραπάνω 
ερευνητικών προτεραιοτήτων αιχµής θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα εξής: 
χώρο γραφείων (για γραµµατεία και για ερευνητές) 
χώρο συνεδριάσεων, συναντήσεων µε επισκέπτες και σεµιναρίων (µικρού 
ακροατηρίου) µε ειδικό εξοπλισµό (οθόνη, πίνακας, προβολέας, Η/Υ κτλ.) 
βιβλιοθήκη 
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χώρο για την εγκατάσταση εξυπηρετητών και συνοδευτικού εξοπλισµού κατάλληλης 
ικανότητας και λειτουργικότητας 
αυτόνοµο χώρο (σε υπόγειο) για όργανα, συσκευές κτλ. και µια µικρή αποθήκη 
 
Όσον αφορά τον απαιτούµενο εξοπλισµό για τη διεξαγωγή της έρευνας, αυτός µπορεί να 
κατηγοριοποιηθεί ως εξής: 
Μεγάλη υπολογιστική ικανότητα 
Δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις: Εξοµοίωση – Προσοµοίωση – Αναπαράσταση 
Δυνατότητα για συνεχείς και επαναλαµβανόµενες µετρήσεις σε πραγµατικές συνθήκες σε κλειστούς και 
ανοιχτούς χώρους 

 

Ειδικότερα απαιτούνται : 

Εφαρµογές λογιστικού ESRI GIS (π.χ. ArcGIS Server, ArcGIS Desktop, Developer Tools, Extensions 
κλπ) για την επεξεργασία, ανάλυση και αναπαράσταση γεωγραφικών πληροφοριών, καθώς και 
επεκτάσεις ή/και συµπληρωµατικές εφαρµογές βελτιστοποίησης οπτικού αποτελέσµατος (π.χ. 
MAPublisher) αλλά και εξοµοίωσης-προσοµοίωσης αυτών.  

Η προµήθεια των κατάλληλων  συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS) για την 
επεξεργασία και ανάλυση των διαθέσιµων πληροφοριών.  

Εφαρµογές λογισµικού για την επεξεργασία εικόνας, video editing, graphic animation, την τρισδιάστατη 
αναπαράσταση χωρικών πληροφοριών, τη δηµιουργία εφαρµογών multimedia, µοντέλων προσοµοίωσης 
(simulation models) και πρόβλεψης, συστηµάτων τηλεανίχνευσης  κλπ. 

Πλήρες φάσµα στατιστικών προγραµµάτων και προγραµµάτων που διευκολύνουν τη διενέργεια 
αναλύσεων και προβλέψεων όπως π.χ. SPSS, STATA, προγράµµατα χωρικής στατιστικής κλπ. 

Το συνολικό κόστος υπολογίζεται στα 2 εκατ. ευρώ και περιλαµβάνει τόσο τον εξοπλισµό όσο και την 
προµήθεια, προσαρµογή και πιλοτική ανάπτυξη των εφαρµογών.  
 

3. Ερευνητικοί Τοµείς και αντικείµενα που εξυπηρετούνται από την παραπάνω 
κτιριακή και υλική υποδοµή κοινής και διεπιστηµονικής  χρήσης. 

Ο παραπάνω εξοπλισµός αναµένεται να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις προτεραιότητες 
ερευνητικής αιχµής αφενός εξαιτίας του ότι τα εργαλεία αυτά καθαυτά είναι από τη 
φύση τους διεπιστηµονικά και αφετέρου επειδή προσεγγίζουν διαφορετικά προβλήµατα 
µε κοινή µεθοδολογία. 
Για παράδειγµα, η αυτόµατη παραγωγή τρισδιάστατων γεωαναφορικών  δεδοµένων 
από ψηφιοποιηµένες φωτογραφίες σε µια περιοχή χρησιµοποιείται π.χ. τόσο για την 
ανάλυση των φαινοµένων της αστικής διάχυσης, αλλά και για την καταγραφή και 
συσχέτιση σειράς παραµέτρων και δεικτών ευρέος φάσµατος. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται, η ανάπτυξη και χρησιµοποίηση εφαρµογών τηλεµατικής για τη διαχείριση 
του συστήµατος µεταφορών αποτελεί επιπλέον οργανικό τµήµα της ανάλυσης των 
λειτουργιών των ψηφιακών πόλεων και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
 
 
 
 
 
Ενέργεια & Περιβάλλον:  Bιώσιµη διαχείριση φυσικών πόρων και 

Οικοσυστηµάτων 
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1.Προτεραιότητες ερευνητικής αιχμής με ανταγωνιστικά και διεπιστημονικά 
χαρακτηριστικά  στην ερευνητική περιοχή (1,2,3,4…7) 

Οι τοµείς έρευνας αιχµής που εντάσσονται στην ερευνητική περιοχή µε προτεραιότητα 
από άποψη επιστηµονικής επικαιρότητας, ποιότητας, χρησιµότητας και 
διεπιστηµονικότητας είναι οι ακόλουθοι  

a. Ενεργειακές πηγές και ενεργειακή τεχνολογία 

b. Ατµοσφαιρικό περιβάλλον και κλιµατικές µεταβολές  

c. Τεχνολογία και βιώσιµη διαχείριση περιβάλλοντος  

d. Φυσικοί πόροι και  φυσικές καταστροφές  

Η προτεραιότητα προκύπτει βάσει των δεδοµένων που συλλέχθηκαν και περιγράφονται 
αναλυτικά στην µελέτη σκοπιµότητας που πραγµατοποιήθηκε για τη δηµιουργία του 
εργαστηρίου αυτού και επισυνάπτεται στο ακόλουθο αρχείο. 

 
2.Κτιριακές προδιαγραφές και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση 
των παραπάνω ερευνητικών προτεραιοτήτων.  

Οι ανάγκες στεγασµένου χώρου για τη λειτουργία του εργαστηρίου εκτιµώνται στα 
1700m2. Από αυτά: 

• 400 m2 θα αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων γραφείου και 
θέσεων εργασίας µε υπολογιστή 

• 1000 m2 θα χρησιµοποιηθούν κατόπιν ειδικής διαµόρφωσης για την 
εγκατάσταση και λειτουργία του πειραµατικού εξοπλισµού  

• 300 m2  περίπου θα πρέπει να προβλεφθούν ως αποθηκευτικοί χώροι 

Οι προδιαγραφές των χώρων αυτών µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα. 
• Οι χώροι που θα στεγάσουν τις θέσεις εργασίας θα πρέπει να έχουν 
προδιαγραφές γραφείου (τρέχον ύψος περί τα 3m, ρεύµα, νερό, τηλεπικοινωνίες, 
internet, δυνατότητα τοπικού δικτύου υπολογιστών, τουαλέτες, κλιµατισµός, 
θέρµανση, πυρασφάλεια) ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί και ειδικός χώρος 
συνεδριάσεων – παρουσιάσεων - τηλεδιασκέψεων. Εκτιµάται ένα κόστος 
διαµόρφωσης της τάξεως των 150 €/m2. 

• Οι εργαστηριακοί χώροι θα πρέπει να διαµορφωθούν ανάλογα µε τις ανάγκες 
και τις προδιαγραφές του εκάστοτε εξοπλισµού. Γενικά θα πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα παροχής µονοφασικού και τριφασικού ρεύµατος, εξαερισµού, 
θέρµανση, κλιµατισµός, παροχή νερού, τουαλέτες, τηλεπικοινωνίες & internet 
και πυρασφάλεια. To τρέχον ύψος θα πρέπει να είναι 5m. Εκτιµάται ένα κόστος 
διαµόρφωσης περί τα 250 €/m2.  
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• Αποθηκευτικοί χώροι: Ως αποθηκευτικός χώρος µπορεί να χρησιµοποιηθεί το 
υπόγειο του κτηρίου. Απαραίτητη είναι η πρόσβαση µέσω ράµπας (προσέγγιση 
από όχηµα) ή µέσω ανελκυστήρα ανάλογων διαστάσεων. Ο χώρος αυτός πρέπει 
να υδροδοτείται, να ηλεκτροδοτείται, να εξαερίζεται και να πληροί όλους τους 
κανόνες πυρασφάλειας που αφορούν σε αποθήκευση εύφλεκτων & επικίνδυνων 
ουσιών.  Το τρέχον ύψος θα πρέπει να είναι 5m. Εκτιµώµενο κόστος 
διαµόρφωσης 50€/m. 

Ο προτεινόµενος αρχικός εξοπλισµός για τη λειτουργία του εργαστηρίου εµφανίζεται 
στον Πίνακα 1. Ο εξοπλισµός αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί από περισσότερες της 
µιας οµάδες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριµένο εργαστήριο και η έρευνά τους 
καλύπτει περιβαλλοντικές και ενεργειακές τεχνολογικές δράσεις.  Η 
πολυσυλλεκτικότητα των συστατικών της υποδοµής αυτής αξιοποιεί όλο το ανθρώπινο 
δυναµικό και την υπάρχουσα τεχνογνωσία, θέτοντας τα θεµέλια για την ανάπτυξης και 
επιδίωξη καινοτοµικών αλλαγών πολυσχιδούς φύσης. Η πλειοψηφία των οργάνων που 
περιγράφονται δεν υφίστανται τη στιγµή αυτή στο ΑΠΘ. 
Οι αναλυτικές προδιαγραφές για τις πάγιες εγκαταστάσεις, το µέγεθος των χώρων και 
του ειδικού εξοπλισµού  περιγράφονται και αιτιολογούνται στη περιληπτική έκθεση 
που επισυνάπτεται µε το ακόλουθο αρχείο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 1 : προτεινόµενος εξοπλισµός 

Εξοπλισµός Ποσότητα 
Κόστος Μονάδας 

(€) Σύνολο (€) 
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Δυναµόµετρο Κινητήρων 1 80000 80000 
Αναλυτής υπερύθρων µε µετασχηµατισµό Fourier (FTIR) 1 90000 90000 
Εξοπλισµός ανάλυσης καύσης 1 120000 120000 
Cluster υπολογιστών & Server 1 75000 75000 
3d Scanning-lidar 1 150000 150000 
SODAR (SOnic Detection And Ranging) 1 70000 70000 
Φορητό όργανο µέτρησης και καταγραφής του προφίλ της 
εδαφικής υγρασίας 1 15000 15000 
Εξοπλισµός πολτοποίησης τεµαχιδίων ξύλου για παραγωγή 
και ποιοτικό έλεγχο πολτού 1 150000 150000 

Σετ οργάνων µέτρησης: Όζοντος (Ο3), Οξειδίων του Αζώτου 
(ΝΟx),  Αιωρούµενων σωµατιδίων PM10, PM2.5, PM1 

1 30000 30000 
Δηµιουργία υποδοµής για την φιλοξενία οργάνων 
πιστοποίησης δορυφορικών µετρήσεων ατµοσφαιρικής 
σύστασης 1 25000 25000 
Χ-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) 1 270000 270000 
Φορητό όργανο µέτρησης και καταγραφής του προφίλ της 
εδαφικής υγρασίας 1 13000 13000 
Sonic anemometer 1 10000 10000 
Πελλετοποιητής στερεών καυσίµων 1 30000 30000 
Λοιπός εργαστηριακός εξοπλισµός (παλµογράφοι, πολύµετρα, 
καταγραφικά, ζυγοί, ηλεκτρονικά κτλ)   50000 50000 
Workstations 15 1000 15000 
Λοιπός εξοπλισµός γραφείου 15 300 4500 
Διαµόρφωση χώρου γραφείων 400 150€/τµ 60000 
Διαµόρφωση εργαστηριακών χώρων 1000 250€/τµ 250000 
Διαµόρφωση αποθηκευτικού χώρου 300 50€/τµ 15000 
Λοιπά   20000 20000 
Σύνολο     1542500€ 

 
Εποµένως, το κόστος εξοπλισµού ανέρχεται σε € 1.542 k€. 

 
3.Ερευνητικοί Τομείς και αντικείμενα  που εξυπηρετούνται από την παραπάνω 
κτιριακή και υλική υποδομή κοινής και διεπιστημονικής  χρήσης. 

Ο προαναφερθείς εξοπλισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα παρακάτω αντικείµενα. 
• Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
• Παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα 
• Βελτιστοποίηση της λειτουργίας κινητήρων / καύσης 

• Έλεγχος και δοκιµή καυσίµων και βιοκαυσίµων 
• Καταλυτικές διεργασίες 
• Ενεργειακές τεχνολογίες 

a.   Στερεά, υγρά, αέρια 

b. Φυσικό αέριο 
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c.  Βιοµάζα 

d. Απόβλητα 
• Κελιά καυσίµων 

• Τεχνολογίες υδρογόνου  
• Ανιχνεύσεις, ποσοτικούς και ποιοτικούς προσδιορισµούς, κ.ά. σε προϊόντα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και ενεργειακής  τεχνολογίας 

• Πιστοποίηση εκποµπών και λειτουργίας κινητήρων 

• Κλιµατικά µοντέλα & αξιολόγηση κλιµατικών αλλαγών 
• Μελέτες ατµοσφαιρικής διάχυσης, ανεµολογικές ενεργειακές µελέτες 
• Καταγραφή και αξιολόγηση ποιότητας ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος 
• Αξιολόγηση περιβαλλοντικών πιέσεων από καλλιέργειες, περιβαλλοντική 
βελτιστοποίηση 

• Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού  από ανανεώσιµες πρώτες ύλες µε φιλικές 
προς το περιβάλλον τεχνολογικές µεθόδους,  ποιοτική αξιολόγησή τους και 
δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης αποσυρόµενου χαρτιού 

 
Η δηµιουργία του συγκεκριµένου εργαστηρίου παρέχει τα εξής ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα:  

A. Γενικότερα για την ενίσχυση της καινοτόµας επιχειρηµατικότητας στην περιοχή 
(περιοχή = Θεσσαλονίκη, Β. Ελλάδα, Ελλάδα, Βαλκάνια,…) 

 
Η εγκατάσταση θα προσφέρει την απαραίτητη τεχνολογική, επιστηµονική και 
ερευνητική υποδοµή σε εταιρείες (χηµικές, µηχανολογικές), ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήµια που αναπτύσσουν καινοτόµα προϊόντα και µεθοδολογίες προσοµοίωσης 
λειτουργίας των ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστηµάτων. Η τεχνολογική αυτή 
υποστήριξη βάσης είναι απαραίτητη για τη συλλογή πειραµατικών δεδοµένων. 

B. Για τους δυνητικούς χρήστες (target industry, ερευνητές πεδίου, …) 
Η υποδοµή θα ενισχύσει την ελληνική και τοπική βιοµηχανία καυσίµων, βιοκαυσίµων 
και λιπαντικών, στον έλεγχο και τη βελτίωση των προϊόντων τους. 

C.  Για το ΑΠΘ  
 
Προσφέροντας πολύτιµο ζωτικό χώρο επέκτασης υφιστάµενων δραστηριοτήτων αλλά 
και τη δυνατότητα δηµιουργίας καινούργιων σε συναφείς θεµατικές ενότητες. 
Δηµιουργία ενός ευέλικτου, αλληλοσυµπληρούµενου σχήµατος συνεργασίας σε θέµατα 
έρευνας και ανάπτυξης. 
Η βιωσιµότητα του εργαστηρίου που περιλαµβάνει τους προαναφερθέντες τοµείς και 
τον  συναφή µε αυτούς εξοπλισµό εξασφαλίζεται από εισροή οικονοµικών πόρων που 
προέρχονται από 

α) ερευνητικά προγράµµατα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (FP7) 
β) µελέτες εξωτερικών φορέων για το περιβάλλον και την ενέργεια 
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γ) διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και πνευµατικά δικαιώµατα για προϊόντα που 
αναµένονται να παραχθούν και να οδηγηθούν το στάδιο της τεχνολογικής 
εφαρµογής 
 

Ακολούθως συνοψίζονται τα ύψη και το είδος των συµβολαίων που αναµένεται να 
εξασφαλισθούν κατά το πρώτο διάστηµα λειτουργίας του εργαστηρίου. 

• Ιδιωτικές συµβάσεις (µε επιχειρήσεις στην Ελλάδα – εξωτερικό) 
 

Το µέσο κόστος συµβολαίου για έλεγχο καυσίµων, οχηµάτων, συστηµάτων 
µετεπεξεργασίας καυσαερίων, αξιολόγηση καταλυτών, µοντελοποίηση διεργασιών, 
κ.λ.π. θεωρείται ότι ανέρχεται στα 100 k€. Ο πίνακας 2 περιλαµβάνει µια εκτίµηση του 
πλήθους συµβολαίων ανά έτος λειτουργίας της εγκατάστασης. 
 
 

Πίνακας 2: Πλήθος συµβολαίων µε επιχειρήσεις 

Πρόβλεψη Πλήθος Συµβολαίων 
(Ξένες Εταιρείες) 

Πλήθος Συµβολαίων 
(Ελληνικές Εταιρείες) 

Έτος 1 3 1 

Έτος 2 6 2 

Έτος 3 9 3 
 
Το σύνολο εισροών στην τριετία µέσω συµβολαίων εκτιµάται σε Μ€ 2,4 (0,4 για τον 
πρώτο χρόνο, 0,8 για τον δεύτερο και Μ€ 1,2 για τον τρίτο). 

• Με ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα – εξωτερικό 
 
Τα συµβόλαια ερευνητικού περιεχοµένου στην Ελλάδα αναµένεται να έχουν ένα µέσο 
προϋπολογισµό της τάξης των 40 k€ / ετησίως. Τα συµβόλαια µε ξένους φορείς 
αναµένεται να ανέρχονται σε 100 k€ / ετησίως. Ο πίνακας 3 περιλαµβάνει µια εκτίµηση 
του αριθµού ενεργών συµβολαίων ανά χρονιά. 

Πίνακας 3: Πλήθος ερευνητικών συµβολαίων 
Πρόβλεψη Ελληνικά Συµβόλαια Διεθνή Συµβόλαια 

Έτος 1 1 2 

Έτος 2 3 4 

Έτος 3 4 6 
 
Με βάση αυτή την ανάλυση, οι εισροές από ερευνητική δραστηριότητα στην πρώτη 
τριετία λειτουργίας εκτιµώνται σε Μ€ 1,52 (240, 520 και 760 k€ για τον πρώτο, 
δεύτερο και τρίτο χρόνο αντίστοιχα). 
Συνολικά υπολογίζεται ότι κατά τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του εργαστηρίου ο 
ετήσιος προϋπολογισµός αυτού θα κυµαίνεται στα επίπεδα των 4 εκατοµµυρίων Ευρώ.  
 
 
Σύγχρονες, επιστηµονικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες 
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1.Προτεραιότητες ερευνητικής αιχμής με ανταγωνιστικά και διεπιστημονικά 
χαρακτηριστικά  στην ερευνητική περιοχή (1,2,3,4…7) 

Συµπληρώστε την ονοµατολογία  των τοµέων έρευνας αιχµής που εντάσσονται στην 
ερευνητική περιοχή µε απόλυτη προτεραιότητα από άποψη επιστηµονικής 
επικαιρότητας, ποιότητας, χρησιµότητας και διεπιστηµονικότητας.   
1.1  Ε1: Νανο-τεχνολογίες 
1.2 Ε2: Τεχνολογίες Υλικών 
1.3 E3: Φυσικές και Χηµικές Διεργασίες 
1.4 Ε4: Παραγωγικές διαδικασίες 
1.5 Ε5: Αυτοµατισµοί, ροµποτική και ηλεκτρονικά 
1.6 Ε6: Θεωρητική Φυσική, Αστροφυσική και Μαθηµατικά 
1.7 Ε7: Διαστηµική Επιστήµη και Τεχνολογία 
  
 Η προτεραιότητα  θα αιτιολογείται σε συνηµµένη περιληπτική έκθεση  µε βάση την ερευνητική 
δραστηριότητα (αριθµός δηµοσιεύσεων, ερευνητικά έργα, εισροές  κλπ), την βιωσιµότητα  και την 
υπάρχουσα ερευνητική υποδοµή. 
Η ανάγκη σύστασης ενός διεπιστηµονικού φορέα έρευνας σε θέµατα προηγµένων 
τεχνολογικών και παραγωγικών διαδιακασίων πιστοποιείται από την αυξηµένη 
ερευνητική δραστηριότητα στα εν λόγο αντικείµενα εντός του ΑΠΘ αλλά και σε 
διεθνές επίπεδο.  Στα πλαίσια των δικτύων εργαστηρίων του ΑΠΘ αναπτύχθηκαν 
σ’αυτήν την θεµατική ενότητα 7 διαφορετικά δίκτυα, που αποτελεί σχετικά µεγάλο 
αριθµό σε σύγκριση µε άλλες ενότητες, ενώ η θεµατολογία που καλύπτει ο τοµέας 
βρίσκεται στην αιχµή των παγκόσµιων τεχνολογικών εξελίξεων.  Η άµεση σύνδεση του 
αντικειµένου µε την βιοµηχανική παραγωγή αλλά και την ανάπτυξη της καινοτοµίας 
πιστοποιεί την ιδιαίτερη δυναµική και τα σηµαντικά οφέλη που θα αποδώσει η 
εφαρµοσµένη έρευνα στην κατεύθυνση αυτή.   
Στον τοµέα αυτό καλούνται να συνεργαστούν επιστήµονες από τον χώρο των θετικών 
αλλά και των τεχνολογικών επιστηµών, όπως φυσικοί, χηµικοί, µαθηµατικοί, 
µηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και χηµικοί µηχανικοί καλύπτοντας ένα ευρύ, 
διεπιστηµονικό αντικείµενο. Τα αποτελέσµατα της ερευνητικής δραστηριότητας 
αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας, καθώς οι πρακτικές εφαρµογές που προκύπτουν, 
αναµένεται να συνθέτουν την καθηµερινότητα του µέλλοντος. 
 

4. Κτιριακές προδιαγραφές και εξοπλισμός που απαιτούνται για την 
εξυπηρέτηση των παραπάνω ερευνητικών προτεραιοτήτων.  

Δώστε έκταση (τετραγωνικά µέτρα) και ύψος(τρέχοντα µέτρα) καθώς και περιγραφή 
ενσωµατωµένων πάγιων εγκαταστάσεων για τους χώρους που απαιτούνται και δώστε την 
ονοµατολογία ειδικού εξοπλισµού νέας τεχνολογίας, ο οποίος απαιτείται για την 
διενέργεια αναλύσεων- µετρήσεων στην έρευνα και δεν υπάρχει στο Α.Π.Θ. και 
ενδεχοµένως στον ελληνικό χώρο. Ο εξοπλισµός αυτός θα πρέπει να συγκεντρώνει τα 
χαρακτηριστικά εξοπλισµού κοινής χρήσης για µια µεγάλη οµάδα επιστηµών. 
 
Α) Στην παράγραφο αυτή παρατίθεται ο αιτούµενος εξοπλισµός συνοδευόµενος 
από στοιχεία, όπως ανάγκες χώρου εγκατάστασης, διαθεσιµότητα στο ΑΠΘ και 
στην Ελλάδα, κ.α. 
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Α.1.  ΟΡΓΑΝΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ 
(ΝΑΝΟ)ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 
Α1.1. Μονάδα «Συνδυαστικής Σύνθεσης» και In situ Χαρακτηρισµού Δοµής & 
Ιδιοτήτων (Unit for Combinatorial Synthesis and High Throughput Screening) 
- Δεν υπάρχει στο Α.Π.Θ. και στην Ελλάδα 
- Αποτελεί σηµαντική τεχνολογία διεθνώς στον τοµέα του σχεδιασµού και 
ανάπτυξης νέων (νανο)υλικών 
- Εκτιµώµενο Κόστος: 400, 000 EUR  

- Απαιτούµενοι Χώροι/ Υποδοµές:  

Εργαστηριακός χώρος : 50-70 τ.µ. / στοιχειώδεις-κλασσικές 

εργαστηριακές υποδοµές, κλιµατισµός.  

 
Α.2.  ΟΡΓΑΝΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ (ΝΑΝΟ)ΥΛΙΚΩΝ & 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 
Α.2.1 Φασµατογράφος φωτοηλεκτρονίων ακτίνων-Χ και ηλεκτρονίων Auger 
(XPS, AES) 
- Δεν υπάρχει στο Α.Π.Θ.  
- Ο συνδυασµένος τύπος οργάνου XPS-AES δεν υπάρχει στην Ελλάδα. 
- Εκτιµώµενο Κόστος: 700, 000 EUR  

- Απαιτούµενοι Χώροι/ Υποδοµές: 

 Εργαστηριακός χώρος : 30-40 τ.µ. / στοιχειώδεις εργαστηριακές υποδοµές, 

κλιµατισµός.  

 Α.2.2 Περιθλασίµετρο ακτίνων-Χ (XRD) σκόνης και υµενίων 
- Ο αναβαθµισµένος τύπος του οργάνου αυτού  δεν υπάρχει στο Α.Π.Θ.  
- Εκτιµώµενο Κόστος: 250,000 ΕUR 
- Απαιτούµενοι Χώροι/ Υποδοµές:  

Εργαστηριακός χώρος: 30-40 τ.µ. / στοιχειώδεις εργαστηριακές υποδοµές, 

κλιµατισµός  

Α.2.3 Μικροσκόπιο σάρωσης µε ακίδα (SPM), φαινοµένου σήραγγος (STM) 
 και ατοµικής δύναµης (AFM), µε δυνατότητα χρήσης σε υγρά δείγµατα και 
ταυτόχρονο ηλεκτροχηµικό έλεγχο. 
- Ο αναβαθµισµένος τύπος του οργάνου αυτού δεν υπάρχει στο Α.Π.Θ. 
- Εκτιµώµενο Κόστος: 150, 000 EUR  

- Απαιτούµενοι Χώροι/ Υποδοµές: 

 Εργαστηριακός χώρος: 20-30 τ.µ. / στοιχειώδεις εργαστηριακές 

υποδοµές, κλιµατισµός  
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Α.3.  ΟΡΓΑΝΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΝΕΩΝ 
(ΝΑΝΟ)ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 
Α3.1. Μονάδα Ταχείας Πυρόλυσης Συνδυασµένη µε Αέρια Χρωµατογραφία και 
Φασµατογραφία Μάζας (Pyrolyzer-GC-MS Unit) 
- Δεν υπάρχει στο Α.Π.Θ. και στην Ελλάδα 
- Αποτελεί σηµαντική τεχνολογία διεθνώς στον τοµέα της µετατροπής βιοµάζας και 
άλλων µακροµορίων/πολυµερών προς βιοκαύσιµα και χηµικά προϊόντα. Επίσης, 
αξιοποιείται για την λεπτοµερή ανάλυση πολυµερικών υλικών. 
- Εκτιµώµενο Κόστος: 200, 000 EUR  

- Απαιτούµενοι Χώροι/ Υποδοµές: 

Εργαστηριακός χώρος: 30-40 τ.µ. / στοιχειώδεις εργαστηριακές 

υποδοµές, κλιµατισµός.  

 
Α.4.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΓΡΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑ ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Α.4.1. Εργαστήριο Ηλεκτροχηµικών Διεργασιών (>10 Μέλη Δ.Ε.Π. Τµηµάτων 

Χηµείας και Χηµικών Μηχανικών):  

‐ 200-250 τ.µ 

‐ Κλασικός εξοπλισµός εργαστηρίου φυσικοχηµικών διεργασιών (πάγκοι, 

απαγωγοί, εξαερισµός, κλιµατισµός,κ.α.) 

 

Α.4.2. Εργαστήριο Καταλυτικών Υλικών & Διεργασιών (>10 Μέλη Δ.Ε.Π. 

Τµηµάτων Χηµείας και Χηµικών Μηχανικών):  

‐ 200-250 τ.µ 

‐ Κλασικός εξοπλισµός εργαστηρίου φυσικοχηµικών διεργασιών (πάγκοι, 

απαγωγοί, εξαερισµός, κλιµατισµός,κ.α.) 

 

Α.4.3. Εργαστήριο Διεργασιών Προσρόφησης και Διαχωρισµών (>10 Μέλη Δ.Ε.Π. 

Τµηµάτων Χηµείας και Χηµικών Μηχανικών):  

‐ 200-250 τ.µ 
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‐ Κλασικός εξοπλισµός εργαστηρίου φυσικοχηµικών διεργασιών (πάγκοι, 

απαγωγοί, εξαερισµός, κλιµατισµός,κ.α.) 

.................................................... 
Αναλυτικές προδιαγραφές για τις  πάγιες εγκαταστάσεις, το µέγεθος των χώρων και του ειδικού εξοπλισµού  

θα περιγράφονται και θα αιτιολογούνται σε συνηµµένη περιληπτική έκθεση. 

 
5. Ερευνητικοί Τομείς και αντικείμενα  που εξυπηρετούνται από την παραπάνω 

κτιριακή και υλική υποδομή κοινής και διεπιστημονικής  χρήσης. 

Αναφέρετε όλα τα ενδεχόµενα ερευνητικά αντικείµενα, τοµείς και κατευθύνσεις που θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τον παραπάνω εξοπλισµό. 
 
Α3. ΟΡΓΑΝΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Α.3.1. Μονάδα «Συνδυαστικής Σύνθεσης» και In situ Χαρακτηρισµού Δοµής & 
Ιδιοτήτων (Unit for Combinatorial Synthesis and High Throughput Screening) 
- Προηγµένη τεχνολογία διεθνώς (δεν υπάρχει στη Ελλάδα) για τις περισσότερες 
ερευνητικές δραστηριότητες των υποτοµέων Ε1: Νανο-τεχνολογίες, Ε2: Τεχνολογίες 
Υλικών, E3: Φυσικές και Χηµικές Διεργασίες, Ε4: Παραγωγικές διαδικασίες, Ε5: 
Αυτοµατισµοί, ροµποτική και ηλεκτρονικά, Ε6: Θεωρητική Φυσική, Αστροφυσική και 
Μαθηµατικά, Ε7: Διαστηµική Επιστήµη και Τεχνολογία. 
- Πιο συγκεκριµένα, θα αποτελέσει καινοτοµία στο σχεδιασµό και ανάπτυξη νέων 
(νανο)υλικών αξιοποιώντας τις επιστήµες των µαθηµατικών, της ροµποτικής και άλλες 
σχετικές µε τους υποτοµείς της ενότητας Ε. Τα υλικά που δύναται να συντεθούν είναι: 

• Λειτουργικά και Έξυπνα Υλικά 

• Πολυλειτουργικά Υλικά Νέας Γενιάς 

• Καταλύτες 

• Πολυµερή 

• Σύνθετα Υλικά 

• Οργανικά Ηλεκτρονικά 

• Νανο-ηλεκτρονικά και Νανο-φωτονικά Υλικά 

 
Α.3.2  Φασµατογράφος φωτοηλεκτρονίων ακτίνων-Χ και ηλεκτρονίων Auger 
(XPS, AES) 
- Απαραίτητος για τις περισσότερες ερευνητικές δραστηριότητες των υποτοµέων 
Ε1: Νανο-τεχνολογίες (1η προτεραιότητα του σηµείου 1. παραπάνω), E3: Φυσικές και 
Χηµικές Διεργασίες (2η προτεραιότητα) και Ε2: Τεχνολογίες Υλικών (4η 
προτεραιότητα). 
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- Πιο συγκεκριµένα, κρίνεται απαραίτητος για µελέτες επιφανειακής σύστασης 
και χηµικής κατάστασης των στοιχείων σε: 

• Οργανικά Ηλεκτρονικά 

• Νανο-ηλεκτρονικά και Νανο-φωτονικά Υλικά 

• Λειτουργικά και Έξυπνα Υλικά 

• Πολυλειτουργικά Υλικά Νέας Γενιάς 

• Καταλύτες 

• Πολυµερή 

• Σύνθετα Υλικά 

• Διάβρωση. 

 
Α.3.3. Περιθλασίµετρο ακτίνων-Χ (XRD) σκόνης και υµενίων 
- Απαραίτητος για τις περισσότερες ερευνητικές δραστηριότητες των υποτοµέων 
Ε1: Νανο-τεχνολογίες, Ε2: Τεχνολογίες Υλικών, E3: Φυσικές και Χηµικές Διεργασίες, 
Ε4: Παραγωγικές διαδικασίες, Ε5: Αυτοµατισµοί, ροµποτική και ηλεκτρονικά, Ε6: 
Θεωρητική Φυσική, Αστροφυσική και Μαθηµατικά, Ε7: Διαστηµική Επιστήµη και 
Τεχνολογία 
- Πιο συγκεκριµένα, κρίνεται απαραίτητος για µελέτες της κρυσταλλικής δοµής 
σε: 

• Οργανικά Ηλεκτρονικά 

• Νανο-ηλεκτρονικά και Νανο-φωτονικά Υλικά 

• Λειτουργικά και Έξυπνα Υλικά 

• Πολυλειτουργικά Υλικά Νέας Γενιάς 

• Καταλύτες 

• Πολυµερή 

• Σύνθετα Υλικά 

• Διάβρωση. 

 
Α.3.4  Μικροσκόπια σάρωσης µε ακίδα (SPM), φαινοµένου σήραγγος (STM) 
 ατοµικής δύναµης (AFM), µε δυνατότητα χρήσης σε υγρά δείγµατα και 
ταυτόχρονο ηλεκτροχηµικό έλεγχο. 
- Απαραίτητος για πολλές από τις ερευνητικές δραστηριότητες των υποτοµέων 
E3: Φυσικές και Χηµικές Διεργασίες (2η προτεραιότητα), Ε2: Τεχνολογίες Υλικών (4η 
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προτεραιότητα), Ε1: Νανο-τεχνολογίες (1η προτεραιότητα Ε5: Αυτοµατισµοί, 
ροµποτική και ηλεκτρονικά (3η προτεραιότητα). 
- Πιο συγκεκριµένα, κρίνεται απαραίτητο για µελέτες τοπογραφίας και 
ηλεκτρονικών ιδιοτήτων υλικών,  έως και µε ατοµική διακριτική ικανότητα, σε 
συνθήκες περιβάλλοντος ή χρήσης. Οι σχετικές µελέτες αφορούν ενδεικτικά: 

• Καταλύτες, Ηλεκτροκαταλύτες και Φωτοκαταλύτες 

• Τεχνολογία Σωµατιδίων 

• Οργανικά Ηλεκτρονικά 

• Νανο-ηλεκτρονικά και Νανο-φωτονικά Υλικά 

• Λειτουργικά και Έξυπνα Υλικά 

• Πολυλειτουργικά Υλικά Νέας Γενιάς 

• Πολυµερή 

• Σύνθετα Υλικά 

• Διάβρωση 

• Κβαντικές τελείες ηµιαγωγών. 

• Τρανζίστορ λεπτών υµενίων πολυ-νανο κρυσταλλικού πυριτίου. 

 
Α.3.5. Μονάδα Ταχείας Πυρόλυσης Συνδυασµένη µε Αέρια Χρωµατογραφία και 
Φασµατογραφία Μάζας (Pyrolyzer-GC-MS Unit) 
- Προηγµένη τεχνολογία διεθνώς (δεν υπάρχει στη Ελλάδα) για τις περισσότερες 
ερευνητικές δραστηριότητες των υποτοµέων Ε1: Νανο-τεχνολογίες, Ε2: Τεχνολογίες 
Υλικών, E3: Φυσικές και Χηµικές Διεργασίες, Ε4: Παραγωγικές διαδικασίες, Ε7: 
Διαστηµική Επιστήµη και Τεχνολογία 
- Πιο συγκεκριµένα, αποτελεί σηµαντική τεχνολογία διεθνώς στον τοµέα της 
µετατροπής βιοµάζας και άλλων µακροµορίων/πολυµερών προς βιοκαύσιµα και χηµικά 
προϊόντα. Επίσης, αξιοποιείται για την λεπτοµερή ανάλυση πολυµερικών υλικών:  

• Λειτουργικά και Έξυπνα Υλικά 

• Πολυλειτουργικά Υλικά Νέας Γενιάς 

• Καταλύτες 

• Πολυµερή 

• Σύνθετα Υλικά 

• Οργανικά Ηλεκτρονικά 
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• Νανο-ηλεκτρονικά και Νανο-φωτονικά Υλικά 

 

Β3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  ΑΝΑ ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Β.3.1. Εργαστήριο Ηλεκτροχηµικών Διεργασιών (>10 Μέλη Δ.Ε.Π. Τµηµάτων 

Χηµείας και Χηµικών Μηχανικών):  
• Ηλεκτροκαταλυτική σύνθεση ανόργανων και οργανικών ενώσεων. 

• Ηλεκτροχηµική αποµάκρυνση τοξικών ενώσεων από απόβλητα. 

• Διεργασίες υψηλών θερµοκρασιών, όπως η ηλεκτροχηµική ενίσχυση 
αντιδράσεων βιοµηχανικού ενδιαφέροντος, οι αισθητήρες αερίων, τα 
κελλία καυσίµου, η χηµική συµπαραγωγή κ.α., µε χρήση στερεών 
ηλεκτρολυτών. 

• Φωτοηλεκτροκαταλυτικές διεργασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
•  Φωτοηλεκτροκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου. 
• Ηλεκτροκατάλυση και φωτοηλεκτροκατάλυση. 
• Στοιχεία Καύσης.  
• Διάβρωση. 

 

Β.3.2. Εργαστήριο Καταλυτικών Υλικών & Διεργασιών (>10 Μέλη Δ.Ε.Π. 
Τµηµάτων Χηµείας και Χηµικών Μηχανικών):  

• Σχεδιασµός και ανάπτυξη νέων νανοδοµηµένων πολυλειτουργικών 
καταλυτικών υλικών 

• Σχεδιασµός και ανάπτυξη ολοκληρωµένων καταλυτικών διεργασιών 

• Θεωρητική µελέτη και πειραµατικές διαδικασίες 

• Χαρακτηρισµός των νέων καταλυτικών υλικών 

• Καταλυτική µετατροπή βιοµάζας προς παραγωγή υγρών και αέριων 
βιοκαυσίµων 

• Καταλυτική µείωση αέριων ρύπων 

 
Β.3.3. Εργαστήριο Διεργασιών Προσρόφησης και Διαχωρισµών (>10 Μέλη Δ.Ε.Π. 

Τµηµάτων Χηµείας και Χηµικών Μηχανικών):  
• Σχεδιασµός και ανάπτυξη νέων νανοδοµηµένων προσροφητικών 
υλικών, βιοπροσροφητικών υλικών και µεµβρανών 

• Σχεδιασµός και ανάπτυξη ολοκληρωµένων  προσρόφησης και 
διαχωρισµών 

• Θεωρητική µελέτη και πειραµατικές διαδικασίες 
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• Χαρακτηρισµός των νέων προσροφητικών υλικών 

 

.............................................. 
 

 Από τα παραπάνω να γίνεται µια πρόβλεψη εισροών, που θα καθιστούν βιώσιµο τον 
ερευνητικό τοµέα.  
 
Α.3.1. Μονάδα «Συνδυαστικής Σύνθεσης» και In situ Χαρακτηρισµού Δοµής & 
Ιδιοτήτων (Unit for Combinatorial Synthesis and High Throughput Screening) 
Η παραπάνω µονάδα αποτελεί προηγµένη τεχνολογία διεθνώς (δεν υπάρχει στη 
Ελλάδα) και  θα αποτελέσει καινοτοµία στο σχεδιασµό και ανάπτυξη νέων 
(νανο)υλικών αξιοποιώντας τις επιστήµες των µαθηµατικών, της ροµποτικής και άλλες 
σχετικές µε τους υποτοµείς της ενότητας Ε.  Η καινοτοµικότητα της τεχνολογίας θα 
αποτελέσει από µόνη της πόλο έλξης για συνεργασίες εντός και εκτός Ελλάδας και 
συνεπακόλουθη εισροή πόρων από ευρωπαϊκά προγράµµατα και συνεργασίες µε 
εταιρίες ανάπτυξης προηγµένων υλικών, καταλυτών, κ.α. 
Α.3.2  Φασµατογράφος φωτοηλεκτρονίων ακτίνων-Χ και ηλεκτρονίων Auger 
(XPS, AES) 
H λειτουργία ενός τέτοιου οργάνου τεχνολογίας αιχµής µε πολλαπλές εφαρµογές τόσο 
στη βασική έρευνα (µελέτη επιφανειακής σύστασης και κατάστασης υλικών), αλλά και 
στην εφαρµοσµένη έρευνα (κατάλυση, νανοϋλικά, νανοηλεκτρονική κ.α.), που όµοιο 
του δεν υπάρχει στη Βαλκανική και σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, θα 
είναι ένα σηµαντικό βήµα στην προσπάθεια του Α.Π.Θ. να τεθεί στην πρωτοπορία των 
ελληνικών πανεπιστηµίων και να εναρµονισθεί µε τα κέντρα αριστείας του ευρωπαϊκού 
διεθνούς χώρου. Οι εισροές από συµµετοχές σε διεθνή ερευνητικά προγράµµατα στα 
οποία το Α.Π.Θ. θα µπορεί πλέον να ηγηθεί αναµένονται να αυξηθούν σηµαντικά. 
Επιπλέον η τεχνική προσφέρεται για τον υψηλής πιστότητας έλεγχο της χηµικής 
σύστασης της επιφάνειας υλικών περιτυλίγµατος, ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και 
υλικών µαγνητικής µνήµης και θα µπορούσε να παρέχει υπηρεσίες σε ελληνικούς 
(ή/και βαλκανικούς) φορείς και εταιρείες που κατασκευάζουν ή συναρµολογούν 
σχετικά προϊόντα.  
 
Α.3.3. Περιθλασίµετρο ακτίνων-Χ (XRD) σκόνης και υµενίων 
Το προτεινόμενο όργανο XRD διαθέτει πολλές δυνατότητες μελέτης της δομής υλικών. Έτσι, μπορεί να 

συμμετέχει σε ερευνητικά έργα (εθνικά και ευρωπαϊκά) και ακόμα να προσφέρει υπηρεσίες σε εταιρίες 
υλικών, φαρμάκων, κ.α., καθώς και σε ερευνητές άλλων πανεπιστημίων και ινστιτούτων στη Ελλάδα. 

 
Α.3.4  Μικροσκόπια σάρωσης µε ακίδα (SPM), φαινοµένου σήραγγος (STM) 
 ατοµικής δύναµης (AFM), µε δυνατότητα χρήσης σε υγρά δείγµατα και 
ταυτόχρονο ηλεκτροχηµικό έλεγχο. 
H λειτουργία ενός τέτοιου οργάνου µε πολλές εφαρµογές κυρίως στη εφαρµοσµένη 
έρευνα (µελέτη µορφολογίας και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων υλικών) θα αποτελέσει 
επέκταση της ήδη υπάρχουσας τεχνογνωσίας του Α.Π.Θ. (στα SPM) σε αυτήν της 
χρήσης αναβαθµισµένων και επικαιροποιηµένων τύπων τους, µε δυνατότητα µελέτης 
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των υλικών υπό πρακτικές συνθήκες (π.χ. υγρασία, ηλεκτροχηµική λειτουργία κ.α.). 
Παρόµοιος τύπος οργάνου υπάρχει στο Δηµόκριτο (1) και στο Πανεπιστήµιο Κρήτης 
(1) και η παρουσία του στο Α.Π.Θ. θα το εναρµονίσεί µε τα ελληνικά κέντρα αριστείας 
της σχετικής έρευνας. Οι εισροές από συµµετοχές σε ερευνητικά προγράµµατα 
αναµένεται να αυξηθούν και επιπλέον, η τεχνική προσφέρεται για τον υψηλής 
πιστότητας έλεγχο της µορφολογίας και των ατελειών επιφάνειας υλικών ηλεκτρονικών 
εξαρτηµάτων και υλικών µαγνητικής µνήµης και έτσι θα µπορούσε να παρέχει 
υπηρεσίες σε ελληνικούς φορείς και εταιρείες που κατασκευάζουν, συναρµολογούν ή 
χρησιµοποιούν τέτοια προϊόντα.  
 
Α.3.5. Μονάδα Ταχείας Πυρόλυσης Συνδυασµένη µε Αέρια Χρωµατογραφία και 
Φασµατογραφία Μάζας (Pyrolyzer-GC-MS Unit) 
Η προτεινόµενη µονάδα αποτελεί σηµαντική τεχνολογία διεθνώς στον τοµέα της 
µετατροπής βιοµάζας και άλλων µακροµορίων/πολυµερών προς βιοκαύσιµα και χηµικά 
προϊόντα. Επίσης, αξιοποιείται για την λεπτοµερή ανάλυση πολυµερικών υλικών. Η 
καινοτοµικότητα της τεχνολογίας θα συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη 
συνεργασιών εντός και εκτός Ελλάδας και συνεπακόλουθη εισροή πόρων από 
ευρωπαϊκά προγράµµατα και συνεργασίες µε εταιρίες ανάπτυξης προηγµένων υλικών 
οργανικών και πολυµερικών υλικών και παραγωγής βιοκαυσίµων και χηµικών από 
βιοµάζα ή παραπροϊόντα πολυµερών, κ.α. 
 
 


	KEDEK-MELETI SKOPIMOTITAS
	KEDEK-MELETI SKOPIMOTITAS.2
	KEDEK-MELETI SKOPIMOTITAS.3

