
ΚΕΔΕΚ -ΑΠΘ 

Αξιολόγηση Υφιστάμενων Ομάδων 
 

Διαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης των ομάδων που είναι εγκατεστημένες στο ΚΕΔΕΚ 

διενεργείται ανά 2ετία. Η αξιολόγηση των ομάδων διενεργείται από 5μελή επιτροπή 

αξιολόγησης που αποτελείται από μέλη της επιτροπής ΚΕΔΕΚ ή/και ανεξάρτητους 

αξιολογητές, κανένας από τους οποίους δεν συμμετέχει σε ομάδα εγκατεστημένη στο 

ΚΕΔΕΚ.  

Η διαδικασία αξιολόγησης 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 το συντονιστή ή τον αντικαταστάτη 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 

υποβολής απολογισμού και αξιολόγησης και διενεργείται, στο μέτρο του δυνατού, με 

ψηφιακό τρόπο.  

Η σειρά αξιολόγησης που ακολουθείται είναι αυτή της σειράς εγκατάστασης στο 

ΚΕΔΕΚ, έτσι ώστε να δίνεται ικανός χρόνος στις ομάδες να παρουσιάσουν έργο (ελάχιστη 

περίοδος δραστηριότητας τουλάχιστον 2 χρόνια για ομάδες που εγκαταστάθηκαν στο 

ΚΕΔΕΚ μεταγενέστερα του 2018).  

 

 

 

 



Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: 

1) Επιτόπιο έλεγχο των χώρων και του εξοπλισμού των Ομάδων 

2) Αξιολόγηση του γραπτού απολογισμού πεπραγμένων που υποβάλλει 

κάθε ομάδα βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που θεσπίζει η Επιτροπή ΚΕΔΕΚ 

3) Συνέντευξη που διενεργεί η επιτροπή αξιολόγησης με τον Συντονιστή/ρια 

της ομάδας ή τον Αναπληρωτή/ρια αυτού/ής 

4) Σύνταξη πορίσματος από την επιτροπή αξιολόγησης 

 

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αξιολόγησης προσδιορίζεται ως εξής: 

• πρόσκληση υποβολής γραπτού προς το Συντονιστή της ομάδας ή τον 

Αναπληρωτή του του (προθεσμία υποβολής 30 ημέρες) 

• πρόσκληση για συνέντευξη/επιτόπιο έλεγχο (15 ημέρες μετά την υποβολή 

γραπτού) 

• γνωμοδότηση (30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης) 

• παροχή διευκρινίσεων (15 ημέρες μετά τη λήψη του πορίσματος αξιολόγησης) 

• περίοδος χάριτος, 12/24 μήνες & περίοδος αποχώρησης, 3 μήνες (αφορά 

Ομάδες που λαμβάνουν βαθμολογία που χαρακτηρίζεται χαμηλή από την 

Επιτροπή ΚΕΔΕΚ) 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στην αξιολόγηση της σύνθεσης της ομάδας 

(του/της συντονιστή/ριας και των μελών), την αξιολόγηση της δραστηριότητας της 

ομάδας, το σχέδιο της προγραμματιζόμενης δραστηριότητας της ομάδας και τον 

οικονομικό απολογισμό της ομάδας. 

 

  



Κριτήρια Αξιολόγησης 

Τα προτεινόμενα κριτήρια ανά κατηγορία αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω: 

 

Ομάδα 

Συντονιστής/τρια 

• Σύντομο CV (πρότυπο europass) με έμφαση σε: 

o Ερευνητική/επιχειρηματική δραστηριότητα την τελευταία πενταετία (στο 

πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ, δηλαδή 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) 

o Εξέλιξη των μελών της ομάδας κατά την αξιολογούμενη περίοδο 

o Σχέση εργασίας με την ομάδα και το ΑΠΘ 

 

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

o Ερευνητική/επιχειρηματική δραστηριότητα (στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής 

κοινότητας του ΑΠΘ, δηλαδή 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, κλπ. 



 

Δραστηριότητα της ομάδας κατά την αξιολογούμενη περίοδο 

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

αντικειμένου παροχής υπηρεσιών της ομάδας κατά την αξιολογούμενη περίοδο 

(συμπεριλαμβανομένης αναφοράς του βαθμού υλοποίησης σε σχέση με την περιγραφή 

που είχε υποβληθεί κατά τη διαδικασία ένταξης) 

• Περιγραφή του χώρου που καταλαμβάνει η ομάδα στο ΚΕΔΕΚ και αδρή κατανομή 

του χώρου ανά δραστηριότητα (όπως διαμορφώθηκαν μετά την εγκατάσταση στο 

ΚΕΔΕΚ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών σε σχέση με την περιγραφή που είχε 

υποβληθεί κατά τη διαδικασία ένταξης) 

• Πιστοποιήσεις/Διαπιστεύσεις/ειδικές άδειες που τυχόν αποκτήθηκαν κατά την  

αξιολογούμενη περίοδο (όπως διαμορφώθηκαν μετά την εγκατάσταση στο ΚΕΔΕΚ, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών σε σχέση με την περιγραφή που είχε υποβληθεί 

κατά τη διαδικασία ένταξης) 

• Δημοσιεύσεις (επιστημονικά άρθρα, βιβλία, εγχειρίδια, μελέτες, ΔΔ/ΔΕ/κλπ. που 

ολοκληρώθηκαν και δημοσιεύτηκαν κατά την αξιολογούμενη περίοδο) 

• Διπλώματα ευρεσιτεχνίας/διανοητικής ιδιοκτησίας (που προέκυψαν κατά την 

αξιολογούμενη περίοδο από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας) 

• Εξοπλισμός (που αποκτήθηκε κατά την αξιολογούμενη περίοδο, πηγές 

χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών σε σχέση με την περιγραφή 

που είχε υποβληθεί κατά τη διαδικασία ένταξης) 

• Υφιστάμενες/προγραμματιζόμενες συνέργειες εντός/εκτός ΑΠΘ (κατά την 

αξιολογούμενη περίοδο συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών σε σχέση με την 

περιγραφή που είχε υποβληθεί κατά τη διαδικασία ένταξης) 

• Αποτελέσματα δραστηριότητας στο ΚΕΔΕΚ (εκτός του οικονομικού απολογισμού, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν δράσεων διάχυσης και ανάδειξης του ΚΕΔΕΚ, δημιουργία 

θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, ίδρυση νεοφυούς ή άλλης 

επιχείρησης, άλλες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών δράσεων - 

διοργάνωσης συνεδρίων, κλπ.) 



 

Σχέδιο προγραμματιζόμενης δραστηριότητας στο ΚΕΔΕΚ (αφορά ομάδες που 

επιθυμούν να παραμείνουν στο ΚΕΔΕΚ, αναφέρονται μόνο προγραμματιζόμενες 

αλλαγές/προσθήκες σε σχέση με την αξιολογούμενη περίοδο) 

• Περιγραφή του σχεδιαζόμενου ερευνητικού έργου ή/και έργου παροχής 

υπηρεσιών (αφορά μόνο τυχόν αλλαγές σε σχέση με την περιγραφή που είχε υποβληθεί 

κατά τη διαδικασία ένταξης/προηγούμενης αξιολόγησης) 

• Προσδοκώμενη παραγωγή δημοσιεύσεων (επιστημονικά άρθρα, βιβλία, 

εγχειρίδια, μελέτες, ΔΔ/ΔΕ/κλπ.) και άλλης δραστηριότητας στο ΚΕΔΕΚ (εφόσον 

υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις/σχετικός προγραμματισμός) 

• Απαιτούμενες άδειες (επιστημονική αξιολόγηση, ηθική και δεοντολογική 

αξιολόγηση, άλλες άδειες, κ.λπ.), απαιτούμενες πιστοποιήσεις/ διαπιστεύσεις για την 

υλοποίηση του ερευνητικού σχεδίου ή/και της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών της 

ομάδας, πηγές χρηματοδότησης 

• Περιγραφή του χώρου που καταλαμβάνει η ομάδα στο ΚΕΔΕΚ και αδρή κατανομή 

του χώρου ανά δραστηριότητα (αφορά μόνο τυχόν αλλαγές σε σχέση με την περιγραφή 

που είχε υποβληθεί κατά τη διαδικασία ένταξης/προηγούμενης αξιολόγησης) 

• Σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων (ειδικές συνθήκες ασφάλειας & προστασίας 

μελών της ομάδας/τρίτων, κ.λπ., αφορά μόνο αλλαγές σε σχέση με την περιγραφή που 

είχε υποβληθεί κατά τη διαδικασία ένταξης/προηγούμενης αξιολόγησης) 

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

ποιότητα τυχόν παρεχόμενων υπηρεσιών και χρηματοδότηση τους (αφορά μόνο 

αλλαγές σε σχέση με την περιγραφή που είχε υποβληθεί κατά τη διαδικασία 

ένταξης/προηγούμενης αξιολόγησης 

• Εξοπλισμός (όργανα, εργαλεία, λογισμικό, κ.λπ., αφορά μόνο 

αλλαγές/σχεδιαζόμενες αγορές σε σχέση με την περιγραφή που είχε υποβληθεί κατά τη 

διαδικασία ένταξης/προηγούμενης αξιολόγησης) 

o Αγορά από ίδια κεφάλαια/από έργα υπέρ τρίτων 

o Αγορά από το ΑΠΘ 



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

o Συντήρηση/συνθήκες διατήρησης του εξοπλισμού/ανανέωση/φθορά 

 

Προϋπολογισμός/Οικονομικός απολογισμός  

Έσοδα/έξοδα ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της ομάδας στο ΚΕΔΕΚ (σε 

σχέση με την περιγραφή που είχε υποβληθεί κατά τη διαδικασία ένταξης/προηγούμενης 

αξιολόγησης) 

 

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: 

 
 

• Επίτευξη στόχων (40%) 

Παραδοτέα, δημοσιεύσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας/διανοητικής ιδιοκτησίας, 

ανταγωνιστικά προγράμματα, συμβόλαια, εξοπλισμός, επιχειρηματικά/άλλα 

προϊόντα 

• Έσοδα/προβλεπόμενα έσοδα ΑΠΘ (40%) 

• Εξέλιξη μελών ερευνητικής ομάδας, διεπιστημονικότητα, συνέργειες, δράσεις 

διάχυσης και ενδυνάμωσης του ΚΕΔΕΚ (20%) 
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