
 
 Σχεδιασµός, σταδιακή 

υλοποίηση και προοπτικές 
του ΚΕΔΕΚ  
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 Η πορεία προς την υλοποίηση 
του Κέντρου Διεπιστηµονικής 

Έρευνας και Καινοτοµίας: 
Προκλήσεις και επιλογές  

Καθηγήτρια Σοφία Κουίδου-Ανδρέου, 
Αναπληρώτρια Πρύτανη, Αντιπρύτανις Έρευνας 

Α.Π.Θ.  
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Είναι αναγκαία η δηµιουργία 
διεπιστηµονικού ερευνητικού κέντρου;  
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þ  Ναι, γιατί τα προβλήµατα απαιτούν 
σύνθετες και διεπιστηµονικές λύσεις 

 

þ  Ναι, γιατί το ΑΠΘ είναι το κατεξοχήν 
πανεπιστήµιο που µπορεί να υλοποιήσει ένα 
τέτοιο εγχείρηµα ιδιαίτερα υπό τις 
παρούσες συνθήκες έστω και σταδιακά 

 



Είναι σκόπιµο  
σε καιρούς οικονοµικά ταραγµένους 
να γίνονται επενδύσεις στην έρευνα; 

þ  οι πόροι της περιφέρειας είχαν ήδη διατεθεί από 
το 2010, συνεπώς το ΑΠΘ έπρεπε να υλοποιήσει 
το έργο 

þ  οι καιροί κρίσης δεν είναι περίοδοι ακινησίας 
αλλά προσπάθειας για πρόοδο µε µικρά και 
σταθερά βήµατα και µε στόχο να διασωθούν οι 
ήδη υπάρχοντες δυναµικοί πυρήνες έρευνας 

þ  γιατί στην έξοδο από την κρίση, πρέπει να 
υπάρχουν τα εργαλεία για ανάκαµψη του 
ιδρύµατος, στη συγκεκριµένη περίπτωση 
βασικές υποδοµές 
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  Eρω τ ή µα τ α  

þ  έχουµε τη δυνατότητα να διασφαλίσουµε οικονοµικά το 
εγχείρηµα; 

þ  πώς θα απαντήσουµε στις νέες προκλήσεις και τη νέα 
προσέγγιση στα ερευνητικά ζητήµατα; 

þ  πώς θα το υλοποιήσουµε στον παρόντα χρόνο; 

þ  πώς θα αποτυπωθούν στο ΚΕΔΕΚ οι στόχοι, οι κεντρικοί 
σχεδιασµοί και η αναπτυξιακή ερευνητική προοπτική του 
ιδρύµατος; 

þ  πώς θα προσαρµόσουµε το ΚΕΔΕΚ στο αντίξοο περιβάλλον 
που κατ’ ανάγκη δηµιουργήθηκε υπό τις παρούσες 
συνθήκες; 
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Kέντρα Συνεργατικής Έρευνας 

Τα Κέντρα Συνεργατικής Έρευνας είναι θεσµοί που 
ιδρύονται σε Πανεπιστήµια για συγκεκριµένες χρονικές 
περιόδους και επιτρέπουν στους ερευνητές να 
επιδιώξουν ένα εξαιρετικό ερευνητικό πρόγραµµα, χωρίς 
διαχωριστικές γραµµές µεταξύ επιστηµονικών πεδίων, 
τµηµάτων και σχολών. 

Διευκολύνουν την επιστηµονικά φιλόδοξη, πολύπλοκη, 
µακροχρόνια έρευνα, µέσω της συγκέντρωσης και 
συντονισµού των διαθέσιµων πόρων του Πανεπιστηµίου. 
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Πώς θα το υλοποιήσουµε 
στον παρόντα χρόνο; 

þ  ξεκινώντας µε ότι έχουµε τη δυνατότητα να υλοποιήσουµε 
άµεσα  

þ  χωρίς να προχωρήσουµε σε ριζικό ανασχεδιασµό του 
εγχειρήµατος, αλλά προσαρµόζοντας στην πορεία τις 
όποιες ατέλειες και κενά είχε ο αρχικός σχεδιασµός 

þ  συντονίζοντας ότι υπάρχει διάσπαρτο  
þ  σχεδιάζοντας και προχωρώντας στην πορεία όσα απαιτούν 

περισσότερο χρόνο ή προσαρµογή 
þ  θέτοντας παράλληλα προτεραιότητες για το ίδιο το ίδρυµα 

που δεν είναι άσχετες µε το δυναµικό του στον παρόντα 
χρόνο  

και τέλος 
þ  πάντα σε διαρκή διάλογο µε την περιφέρεια 
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Πώς θα αποτυπωθούν στο ΚΕΔΕΚ 
οι στόχοι, οι κεντρικοί σχεδιασµοί και 
η αναπτυξιακή προοπτική του ιδρύµατος; 

u µέσω του κανονισµού και του στρατηγικού 
σχεδιασµού που καταρτίστηκε από την 
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού του 
ΚΕΔΕΚ και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του 
ΑΠΘ το 2013 
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Ευχαριστίες 
§  Διοικούσα Επιτροπή ΚΕΔΕΚ  (Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού) : 

Δηµ. Κυριακίδης, Καθ. Τµ. Χηµείας  

Σ. Κουϊδου-Ανδρέου, Καθ. Τµ. Ιατρικής 

Ν. Βαρσακέλλης, Καθ. Τµ. Οικονοµικών Επιστηµών 

Κ. Κωτσάκης, Καθ. Τµ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Π. Μήτκας, Καθ. Τµ. Ηλεκτρ. Μηχ και Μηχ. Υπολογιστών 

Αθ. Σαλίφογλου, Καθ. Τµ. Χηµικών Μηχανικών 

Ι. Τζιφόπουλος, Καθ. Τµ. Φιλολογίας 

§   Επιτροπή Διαγωνισµού Κτηρίου : 

Δηµ. Αγγελίδη, Καθ. Τµ. Πολιτικών Μηχανικών 

Ε. Πρεβεδούρου, Αν. Καθ. Νοµικής Σχολής 

Μ. Γιάγκου, Καθ. Τµ. Βιολογίας 

§  Διοικητική υποστήριξη : 

Ελένη Καραγκουνάκη  (Γραµµατέας ΚΕΔΕΚ) 

Ελένη Εµµανουήλ 
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Ευχαριστώ 
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Κανονισµός και 
Λειτουργία του ΚΕΔΕΚ 

Δηµήτριος Α. Κυριακίδης 

Καθηγητής Βιοχηµείας, Α.Π.Θ.  
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Αποστολή του ΚΕΔΕΚ  

2. Εισάγει νέες δοµές συνεργατικής έρευνας 

1. Υλοποιεί τη στρατηγική της διεπιστηµονικότητας 
µε στόχο την αριστεία 

3. Δρα συµπληρωµατικά στην υφιστάµενη ερευνητική 
δραστηριότητα του ΑΠΘ 

4. Εξασφαλίζει στους ερευνητές πρόσβαση σε κοινό 
χώρο µε άριστη τεχνολογική υποδοµή 
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Έγκριση του κανονισµού του ΚΕΔΕΚ 

u  H Σύγκλητος του ΑΠΘ, έχοντας υπόψη 6 προηγούµενες 
αποφάσεις, ενέκρινε τον Κανονισµό Λειτουργίας του 
ΚΕΔΕΚ  (14 άρθρα) στις 23/5/2013, και ανέλαβε να τον 
εντάξει στον Οργανισµό του ΑΠΘ. 
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Άρθρα κανονισµού λειτουργίας 
του ΚΕΔΕΚ 

u  ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός 
u  ΑΡΘΡΟ 2: Διοίκηση – Διαχείριση 

u  ΑΡΘΡΟ 3: Επιστηµονικό συµβούλιο 

u  ΑΡΘΡΟ 4: Διευθυντής του ΚΕΔΕΚ 
u  ΑΡΘΡΟ 5: Αναπληρωτής Διευθυντής του ΚΕΔΕΚ 
u  ΑΡΘΡΟ 6: Επιστηµονικοί Διευθυντές  

                      ερευνητικών τοµέων 
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Ερευνητικοί Τοµείς του ΚΕΔΕΚ 

1. Επιστήµες Υγείας, Τροφίµων, Γεωργίας και 
Βιοτεχνολογίας 

2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
3. Βιώσιµη Xωρική Aνάπτυξη 
4. Ενέργεια και Περιβάλλον: Βιώσιµη Διαχείριση 
Φυσικών Πόρων και Οικοσυστηµάτων 

5. Σύγχρονες Τεχνολογικές και Παραγωγικές Διαδικασίες 
6. Κοινωνικές, Οικονοµικές και Πολιτικές Επιστήµες 
7. Ανθρωπιστικές Επιστήµες και Πολιτιστική Κληρονοµιά 
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Οργανόγραµµα του ΚΕΔΕΚ 
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u  ΑΡΘΡΟ 7:  Οικονοµική διαχείριση 
u  ΑΡΘΡΟ 8:  Διοικητική – τεχνική υποστήριξη 
u  ΑΡΘΡΟ 9:  Προγραµµατισµός, Επιλογή και Αξιολόγηση 

 των έργων του ΚΕΔΕΚ 
u  ΑΡΘΡΟ 10: Δαπάνες λειτουργίας 
u  ΑΡΘΡΟ 11: Προσωπικό 
u  ΑΡΘΡΟ 12: Συµπεριφορά και υποχρεώσεις ερευνητών 

   και τρίτων συνεργατών 
u  ΑΡΘΡΟ 13: Εκθέσεις πεπραγµένων – Αξιολόγηση 
u  ΑΡΘΡΟ 14: Μεταβατικές – τελικές διατάξεις 

Άρθρα κανονισµού λειτουργίας 
του ΚΕΔΕΚ 
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Πορεία ανάπτυξης του ΚΕΔΕΚ 

u  Κτήριο (Αγορά / ενοικίαση) 

u  Κανονισµός λειτουργίας 

u  Οδικός χάρτης (Μεγάλων Οργάνων - Υποδοµών 
και Υπηρεσίες) 

u  Στρατηγικό Σχέδιο (Business plan)  

u  Στόχοι-Συνεργασίες 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
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Πρώτα Βήµατα και 
Προοπτικές 

Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής ΤΗΜΜΥ, Α.Π.Θ.  
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  ΚΕΔΕΚ 

u  Μια νέα πρωτοποριακή δοµή για τα 
ελληνικά δεδοµένα 

u  Ανοίγει νέους ορίζοντες και απαντά 
στις προκλήσεις των καιρών 
(HORIZON 2020) 

u  Θα βοηθήσει τους καλούς να γίνουν 
καλύτεροι 

u  Νέες ευκαιρίες στους νέους 
ερευνητές  

u  Σηµαντική ώθηση στην 
διεπιστηµονική προσέγγιση 

u  Πολλαπλασιαστικά οφέλη για το 
ΑΠΘ και την εθνική οικονοµία 
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   Αʹ′ Φάση Υλοποίησης του ΚΕΔΕΚ 

u  Προετοιµασία του προσωρινού κτηρίου στη ΧΑΝΘ 

u  Στέγαση µικρού αριθµού έργων διεπιστηµονικού 
χαρακτήρα µετά από επιλογή στον προσωρινό χώρο 

u  Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα  
u  που δεν απαιτούν ιδιαίτερο εργαστηριακό εξοπλισµό 

u  µε έµφαση σε υπολογιστικές απαιτήσεις  

u  Αιτήσεις υποβάλλονται  
u  στο σχετικό έντυπο (βλέπε site) 

u  µέχρι την Δευτέρα 17-3-2014 
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  Αίτηση ένταξης στο ΚΕΔΕΚ 

u  Πρέπει να περιγράφεται: 
α)  η σκοπιµότητα, η µεθοδολογία και  

το χρονοδιάγραµµα του έργου, 
β)  η σύνθεση της ερευνητικής οµάδας  

(ανθρώπινο δυναµικό), 
γ)  η δυνατότητα εξαγωγής εκµεταλλεύσιµων 

αποτελεσµάτων, 
δ)  η βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων του έργου, και 
ε)  η κατοχύρωση και αξιοποίηση της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας. 
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Κριτήρια Ένταξης Έργων - 1 

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

α)  διεπιστηµονικού χαρακτήρα και 

β)  χρηµατοδοτούµενο κατά το χρόνο υποβολής της 
σχετικής αίτησης ή να επίκειται χρηµατοδότηση από 
εθνικό ή διεθνή φορέα (ΕΕ, διακρατική συµφωνία). 
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Κριτήρια Ένταξης Έργων - 2 

u  Πρόσθετα κριτήρια ένταξης 
u  Ο διεθνής χαρακτήρας του έργου 

u  Η σύνθεση/αριστεία της ερευνητικής οµάδας 

u  Το ύψος και η διάρκεια χρηµατοδότησης του έργου 

u  Τυχόν συνεργασία µε άλλους φορείς (δηµόσιους ή ιδιωτικούς) 

u  Η αναπτυξιακή διάσταση του έργου όσον αφορά το ΑΠΘ 

u  Η προοπτική ενίσχυσης της έρευνας 

u  Η προοπτική σύνδεσης µε την κοινωνία 
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Βαθµολόγηση Προτάσεων 

Κριτήριο Μόρια 

1 Βαθµός Διεπιστηµονικότητας 150 

2 Σύνθεση ερευνητικής οµάδας 150 

3 Διεθνής χαρακτήρας 150 

4 Ύψος και διάρκεια χρηµατοδότησης 150 

5 Συνεργασίες µε ιδιωτικούς και  
δηµόσιους φορείς 

100 

6 Αναπτυξιακή διάσταση 100 

7 Προοπτική ενίσχυσης της έρευνας 100 

8 Προοπτική σύνδεσης µε την κοινωνία 100 

Σύνολο 1000 
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  Τι προσφέρει το ΚΕΔΕΚ 

u  Χώρους 
u  Περιορισµένους στην Αʹ′ Φάση 

u  Περισσότερους στο ιδιόκτητο κτήριο 

u  Συνεργατικό περιβάλλον 

u  Υπολογιστική υποδοµή 

u  Γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη (στοιχειώδη) 

u  Μικρή επιστροφή (1,5%) στο ερευνητικό πρόγραµµα 

u  Περιορισµένο αριθµό υποτροφιών 
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  Πρόσθετες Δράσεις 

u  Δηµιουργία «ανοιχτών δεδοµένων» (open access) 
u  Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών µε άλλους διεθνείς 

εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς 

u  Μεταφορά τεχνογνωσίας σε δηµόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς  

u  Διοργάνωση συνεδρίων και workshops 

u  Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του ΚΕΔΕΚ προς 
οµάδες-στόχους και στο ευρύ κοινό µέσω της διοργάνωσης 
ηµερίδων, οµιλιών, εκθέσεων, κ.ά. 

u  Παροχή υποτροφιών σε νέους ερευνητές και υποψήφιους 
διδάκτορες 
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Τι δεν θα προσφέρει το ΚΕΔΕΚ 

u  Χρηµατοδότηση έργων 

u  Ακαδηµαϊκούς τίτλους 

u  Μονιµότητα 

u  Εµπλοκή σε ιδρυµατικά έργα 
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 Ποιοι ωφελούνται από τη λειτουργία του ΚΕΔΕΚ 

u Οι µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές 

u Οι µεταδιδακτορικοί ερευνητές 

u Οι Καθηγητές του Α.Π.Θ. 

u Το Α.Π.Θ. 

u Η Ελληνική κοινωνία και οικονοµία 
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Πού στοχεύει το ΚΕΔΕΚ 

u  Στην διαµόρφωση 
διεπιστηµονικής κουλτούρας 

u  Στην ενίσχυση  
της αριστείας 

u  Στην προσέλκυση νέων  
επιστηµόνων 

u  Στον καλύτερο  
συντονισµό των µεγάλων 
ερευνητικών υποδοµών 

u  Στην ενίσχυση  
της ερευνητικής δραστηριότητας  
προς όφελος όλου του Α.Π.Θ. 

u  Στην δηµιουργία ενός 
ισχυρού ερευνητικού πόλου  
στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο 

u  Στην ενδυνάµωση της εθνικής οικονοµίας   
33 
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   Βʹ′ Φάση Υλοποίησης του ΚΕΔΕΚ 

u  Ολοκλήρωση διαδικασιών/εργασιών για το νέο κτήριο 

u  Μεταστέγαση/εγκατάσταση στο νέο ιδιόκτητο κτήριο 

u  Διεύρυνση του αριθµού των ενταγµένων έργων 

u  Σειρά δράσεων διάχυσης των αποτελεσµάτων 

u  Διαρκής αξιολόγηση 
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  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

7-3-2014 

ΚΕΔΕΚ 
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ΚΕΔΕΚ 



   
Ευχαριστούµε 

 
Ερωτήσεις? 
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