
 

 

 

Έντυπο Αίτησης Ένταξης Ομάδας 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

 

 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση όλων των μελών της ομάδας 
(περιλαμβανομένου του/της Συντονιστή/ριας και του/της Αναπληρωτή/ριας) (συμπληρώνοντας 
το σχετικό Υπόδειγμα), όπου θα αναγράφεται  ότι κάθε μέλος της Ομάδας είναι ενήμερο και 
εγκρίνει την υποβολή της πρότασης καθώς και ότι αποδέχεται τους όρους ένταξης ερευνητικών 
ομάδων στο ΚΕΔΕΚ, περιλαμβανομένης της ισχύουσας -κατά την υποβολή της πρότασης- 
απόφασης της Συγκλήτου (από 16-06-2020). 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από Κατάλογο Χρεώσεων Υπηρεσιών Προς Τρίτους (πλην 
ΦΠΑ), στην περίπτωση που στο σχέδιο δράσης της ομάδας υπάρχει πρόβλεψη για παροχή 
υπηρεσιών προς τρίτους.  

----- 

Ονομασία Διεπιστημονικής Ομάδας: Δίνετε μία ονομασία, ώστε να είναι η ομάδα σας 
αναγνωρίσιμη μεταξύ των υπολοίπων. Μπορεί να είναι και ακρωνύμιο. 

Ορισμός Αναπληρωτή/ρια Συντονιστή/ριας: Ο Αναπληρωτής Συντονιστής είναι μέλος που έχει 
δηλωθεί στην ομάδα. 
 

Πεδίο 1.1  

Η Ομάδα θα αποτελείται αποκλειστικά από μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ 

Πεδίο 2.1  

Περιγράψτε τους ειδικούς ερευνητικούς και άλλους σκοπούς της διεπιστημονικής ομάδας. Οι 
σκοποί θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι, να θεμελιώνουν τη διεπιστημονικότητα και να 
ανταποκρίνονται στους σκοπούς του ΚΕΔΕΚ. 

  



Πεδίο 2.2 

• Περιγράψτε τη συνολική διεπιστημονική προσέγγιση της ομάδας, δηλαδή τις κύριες ιδέες 
αλλά και πώς αυτές συνδυάζονται και υλοποιούνται στο πνεύμα της διεπιστημονικότητας. 

• Περιγράψτε εάν το αποτέλεσμα της συνεργασίας της ομάδας θα είναι προϊόν βασικής ή 
εφαρμοσμένης έρευνας ή υλοποιημένο πρωτότυπο ή αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών στα 
μέλη του ΑΠΘ ή τρίτους. 

• Περιγράψτε εάν η ομάδα έχει ήδη αναπτύξει συνεργασίες με άλλους Φορείς ή Ομάδες εκτός 
του ΑΠΘ. 

 

Πεδίο 2.3 

• Περιγράψτε την ανάπτυξη περαιτέρω γνώσης που θα παραχθεί μέσω των δραστηριοτήτων 
της διεπιστημονικής ομάδας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε σύγχρονα θέματα έρευνας 
και ανάπτυξης που ενδιαφέρουν την κοινωνία. 

• Περιγράψτε τη δυναμική καινοτομίας της διεπιστημονικής ομάδας καθώς και την 
προσδοκώμενη παραγωγή καινοτόμων πρωτότυπων προϊόντων,  υπηρεσιών ή πατεντών. 

 
Πεδίο 3.1 

• Περιγράψτε πώς η ομάδα θα συνεισφέρει στη δημιουργία νέας διεπιστημονικής γνώσης. 
• Περιγράψτε πώς η ομάδα θα συνεισφέρει στην παραγωγή καινοτομίας. 
 

Πεδίο 3.2 

• Περιγράψτε πώς η ομάδα θα συνεισφέρει στην ενδυνάμωση του ΚΕΔΕΚ ως κέντρου 
διεπιστημονικής αριστείας. 

• Περιγράψτε πώς η ομάδα θα συνεισφέρει στην διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και 
της αυτοχρηματοδοτούμενης λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ. 
 

Πεδίο 3.3 

• Περιγράψτε πώς η ομάδα θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών. 
 

Πεδίο 3.4 

• Περιγράψτε συντόμως πώς θα μεγιστοποιήσετε τις θετικές επιδράσεις που αναφέρετε στα 
3.1, 3.2, 3.3, συμπεριλαμβάνοντας ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων της 
διεπιστημονικής έρευνας, την πιθανή παροχή υπηρεσιών καθώς και τον τύπο/είδος των 
αποτελεσμάτων της ομάδας. 



• Περιγράψτε τον τρόπο κατοχύρωσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και 
εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας του ΑΠΘ. 

 

Πεδίο 4.1 

• Περιγράψτε το γενικό σχέδιο εγκατάστασης και δραστηριότητας της διεπιστημονικής 
ομάδας σημειώνοντας, εάν είναι δυνατόν σε ένα γράφημα, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
επιμέρους μελών της ομάδας, το είδος και τον τύπο της διεπιστημονικής συνεργασίας, 
καθώς και την ανταλλαγή της απαιτούμενης πληροφορίας, ώστε να υλοποιηθούν οι σκοποί, 
τα αποτελέσματα και οι επιδράσεις που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3. 

• Περιγράψτε τις βασικές ενέργειες των επιμέρους μελών και της διεπιστημονικής ομάδας 
συνολικώς από τη στιγμή της εγκατάστασής στο ΚΕΔΕΚ, ώστε κατά τη λήξη  να έχουν 
υλοποιηθεί τα προηγούμενα. Χρησιμοποιήστε τη λογική των δράσεων, περιγράφοντας κάθε 
μία από αυτές, τα παραδοτέα και τα ορόσημα (milestones), κατονομάζοντας τον υπεύθυνο 
για κάθε δραστηριότητα. Για κάθε ενότητα εργασίας χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα 
περιγραφής. 

• Παραθέστε ένα διάγραμμα Gantt, όπου θα αποτυπώνεται η χρονική εξέλιξη του έργου της 
ομάδας για το χρόνο που εκτιμάτε ότι θα λειτουργήσει. 

 

Πεδίο 4.2 

• Περιγράψτε τις συνέργειες μεταξύ των μελών της ομάδας και τις υφιστάμενες συνεργασίες 
με μέλη του ΑΠΘ που δεν συμμετέχουν στην Ομάδα, με άλλα ερευνητικά ινστιτούτα ή ΑΕΙ, 
κοινωνικούς φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις ή τις προοπτικές για τέτοιες συνεργασίες 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου της ομάδας, αναφέροντας επιπλέον τις ενέργειες 
που θα γίνουν για την υλοποίηση και ανάπτυξη αυτών.  

 

Πεδίο 5.1.γ 

Περιγράψτε με δείκτες και δράσεις την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της ομάδας μετά τη λήξη 
της χρηματοδότησής της από τα έργα που θα την συντηρούν μετά την πρώτη εγκατάστασή της 
στο ΚΕΔΕΚ: 

• Από ενέργειες υποβολής ερευνητικών προτάσεων σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πλαίσιο 
έρευνας και ανάπτυξης. 

• Από παροχή υπηρεσιών (ενδεικτικές ετήσιες εισροές). 
• Από κατασκευή καινοτόμων πρωτότυπων (ενδεικτικές ετήσιες εισροές) 
• Άλλες πηγές χρηματοδότησης 

 

  



Πεδίο 5.2 

Δώστε ένα εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας της ομάδας στο ΚΕΔΕΚ για τα παρακάτω: 

Κόστος που επιβαρύνει την ομάδα: αμοιβές ερευνητών, προσωπικού υποστήριξης, πρώτη ύλη 
παραγωγής πρωτοτύπων, αναλώσιμα πειραμάτων, πιστοποιήσεις/διαπιστεύσεις, τυχόν 
ασφάλιστρα, συντήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού, κ.ά. 

Κόστος που επιβαρύνει το ΚΕΔΕΚ: βασικές υποδομές 

 

Πεδίο 6.1 

Περιγράψτε σε ποιες θεματικές περιοχές (εφόσον υπάρχουν) μπορεί να ενταχθεί η ερευνητική 
περιοχή της ομάδας 

 

Πεδίο 6.2 

Έρευνα και δημοσιεύσεις 

 

Πεδίο 7.5 

Το κόστος απεγκατάστασης, μεταφοράς και εγκατάστασης στο ΚΕΔΕΚ βαρύνει αποκλειστικά τις  ομάδες. 

 

Πεδίο 8 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα - max 10 σειρές ανά μέλος, με απλή παραπομπή σε σύνδεσμο 
όπου εμφανίζονται οι δημοσιεύσεις του μέλους. 

 

Πεδίο 9 

Προοπτική πιστοποιήσεων/διαπιστεύσεων εργαστηρίου/μεθοδολογιών, διασύνδεση με 
ευρωπαϊκά δίκτυα ή εθνικές/ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές, προγραμματιζόμενες δράσεις 
ενδυνάμωσης της αριστείας και της διεπιστημονικότητας, συμμετοχή μελών ως 
εμπειρογνώμονες εθνικών/διεθνών οργανισμών, που σχετίζονται με το υλοποιούμενο στο 
ΚΕΔΕΚ έργο κ.α. 

 

 
 


