
ΚΕΔΕΚ -ΑΠΘ 

Αξιολόγηση Αιτήσεων Ένταξης Ομάδων 
 

Διαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης 

 

Η διαδικασία ένταξης ομάδων στο ΚΕΔΕΚ ενεργοποιείται μόνο μετά από 

δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΑΠΘ. 

Η αξιολόγηση νέων ομάδων που υποβάλλουν αίτηση ένταξης διενεργείται από 

επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται από τα μέλη της επιτροπής ΚΕΔΕΚ ή/και 

ανεξάρτητους αξιολογητές. 

Η διαδικασία αξιολόγησης για την ένταξη ομάδων στο ΚΕΔΕΚ διενεργείται, στο 

μέτρο του δυνατού, σε χρονικές περιόδους που συμπίπτουν με τις εξεταστικές 

περιόδους του ΑΠΘ (Ιανουάριο-Φεβρουάριο, Ιούνιο-Ιούλιο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο), για 

διευκόλυνση τόσο των αξιολογητών όσο και των αξιολογούμενων. Στη διαδικασία 

αξιολόγησης η ομάδα εκπροσωπείται από τον συντονιστή/ρια ή τον αναπληρωτή/ρια 

του, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων 

εγγράφων και την παροχή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών και διευκρινίσεων 

κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, η οποία εξειδικεύεται 

περαιτέρω στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διενεργείται στο μέτρο του 

δυνατού με ψηφιακό τρόπο. 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: 

1) Αξιολόγηση του φακέλου που υποβάλλει κάθε ομάδα βάσει των 

κριτηρίων αξιολόγησης που θεσπίζει η Επιτροπή ΚΕΔΕΚ 

2) Συνέντευξη που διενεργεί η επιτροπή αξιολόγησης 

3) Σύνταξη πορίσματος από την επιτροπή αξιολόγησης 

 

 



Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αξιολόγησης προσδιορίζεται ως εξής: 

• Υποβολή φακέλου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (15 μέρες) 

• Πρόσκληση για συνέντευξη (15 ημέρες) 

• Γνωμοδότηση (30 ημέρες) 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στην αξιολόγηση της σύνθεσης της ομάδας 

(των συντονιστών/ριων και των μελών) και των χαρακτηριστικών της 

(διεπιστημονικότητα, συνέργειες, δυναμικό, κλπ), την αξιολόγηση του σχεδίου 

δραστηριότητας της ομάδας και τον οικονομικό προϋπολογισμό/σχέδιο οικονομικής 

βιωσιμότητας της ομάδας. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Τα προτεινόμενα κριτήρια ανά κατηγορία αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω: 

 

Ομάδα 

ΕΥ/Συντονιστής/ρια 

• Σύντομο CV (πρότυπο europass) με έμφαση σε: 

o Ερευνητική/επιχειρηματική δραστηριότητα την τελευταία πενταετία (στο 

πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ, δλδ τυχόν έργα παροχής 

υπηρεσιών/δημιουργία νεοφυών ή άλλων επιχειρήσεων που σχετίζονται 

με το ΑΠΘ, κ.λπ.)  

o Χρηματοδοτήσεις, ανταγωνιστικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές, 

συμβόλαια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας/διανοητικής ιδιοκτησίας, κ.λπ. 

o Υφιστάμενες και τυχόν προγραμματιζόμενες συνεργασίες 

Μέλη 

• Σύντομη περιγραφή ομάδας με έμφαση σε: 

o Κατηγορίες προσωπικού που ανήκουν τα μέλη (ΔΕΠ, ΜΔ, ερευνητές, 

φοιτητές κ.λπ.) 



o Senior/intermediate (>5ετία)/junior (0-5ετία από τη λήψη του βασικού 

πτυχίου) 

• Σύντομο CV (πρότυπο europass) ανά μέλος με έμφαση σε: 

o Ερευνητική/επιχειρηματική δραστηριότητα  

o Χρηματοδοτήσεις, ανταγωνιστικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές, 

συμβόλαια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας/διανοητικής ιδιοκτησίας, κλπ. 

o Σχέση εργασίας με την ομάδα και το ΑΠΘ 

 

Είδος δραστηριότητας της ομάδας 

• Περιγραφή του ερευνητικού αντικειμένου της ομάδας ή/και περιγραφή του 

αντικειμένου παροχής υπηρεσιών της ομάδας ή των επιδιωκόμενων σχεδίων παροχής 

υπηρεσιών στο ΚΕΔΕΚ 

• Υφιστάμενες συνέργειες εντός/εκτός ΑΠΘ που θα πραγματωθούν/επεκταθούν 

στο ΚΕΔΕΚ 

 

Σχέδιο προγραμματιζόμενης δραστηριότητας στο ΚΕΔΕΚ 

• Σχέδιο ερευνητικής δραστηριότητας ή/και σχέδιο παροχής υπηρεσιών 

• Προσδοκώμενη παραγωγή ερευνητικών δημοσιεύσεων (συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν εκπονήσεων ΔΔ/ΔΕ, μελετών, κλπ.) 

• Απαιτούμενες άδειες (επιστημονική αξιολόγηση, ηθική και δεοντολογική 

αξιολόγηση, άλλες άδειες, κ.λπ.) και απαιτούμενες πιστοποιήσεις/ 

διαπιστεύσεις/ειδικές άδειες για την υλοποίηση του ερευνητικού σχεδίου ή/και 

της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών της ομάδας 

• Περιγραφή του χώρου που επιθυμεί να καταλάβει η ομάδα στο ΚΕΔΕΚ και αδρή 

κατανομή του χώρου ανά δραστηριότητα 

• Σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων (ειδικές συνθήκες ασφάλειας & προστασίας 

μελών της ομάδας/τρίτων, κ.λπ.) 

• Πιστοποιήσεις/Διαπιστεύσεις (π.χ. HACCP/ISO/κ.λπ.) που εξασφαλίζουν την 

ποιότητα τυχόν παρεχόμενων υπηρεσιών και πηγές χρηματοδότησής τους 



• Εξοπλισμός (όργανα, εργαλεία, λογισμικό, κ.λπ.) 

 Προϋπάρχων 

 Αγορά από ίδια κεφάλαια/από έργα υπέρ τρίτων 

 Αγορά από το ΑΠΘ 

 Δωρεές/Χορηγίες/Λόγω συμβολαίων προμήθειας αναλώσιμων, κ.λπ. 

 Συντήρηση/συνθήκες διατήρησης του εξοπλισμού/ανανέωση/φθορά 

 

Οικονομικός προϋπολογισμός & σχέδιο οικονομικής βιωσιμότητας 

• Προβλεπόμενα έσοδα/έξοδα 

 Ανταγωνιστικά προγράμματα 

 Δωρεές/Χορηγίες/Συμβόλαια/Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους 

 Μισθοδοσία 

 Λοιπά έξοδα (αναλώσιμα, έξοδα εγκατάστασης/απεγκατάστασης 

κ.λπ.) 

 

Η αξιολόγηση των ομάδων ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πορίσματος, όπου η 

βαρύτητα των διαφόρων κριτηρίων αξιολόγησης βάσει της οποίας γίνεται η τελική 

βαθμολόγηση των ομάδων προσδιορίζεται ως εξής: 

• Σύνθεση ομάδας – βαθμός διεπιστημονικότητας (20%) 

• Οικονομική βιωσιμότητα (40%) 

• Προοπτική συνεργειών εντός ΑΠΘ/στο ΚΕΔΕΚ (10%) 

• Προοπτική ενίσχυσης των ερευνητικών υποδομών του ΑΠΘ (10%) 

• Αναπτυξιακή διάσταση (10%) 

• Προοπτική ενίσχυσης της έρευνας και σύνδεσης με την κοινωνία (10%) 
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