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Δελτίο τύπου 
 

σχετικά για την ίδρυση  
Κέντρου Εφαρμογών Κυτταροβιολογικών Τεχνολογιών (Κ.Ε.ΚY.ΤΕ.) 

στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
 
 
 
Το Κέντρο Εφαρμογών Κυτταροβιολογικών Τεχνολογιών  (Κ.Ε.ΚY.ΤΕ.) ιδρύθηκε το 2017 
(ΦΕΚ 2505/20.07.2017) ως κατεξοχήν διεπιστημονικός και διεργαστηριακός φορέας παροχής 
υπηρεσιών και εξωστρεφών δράσεων  Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
Αποστολή του Κ.Ε.ΚY.ΤΕ. είναι ο σχεδιασμός μεθόδων και προϊόντων και η παροχή 
τεχνογνωσίας και υπηρεσιών έρευνας και καινοτομίας στα εξής  γνωστικά αντικείμενα: 

 
• την αξιολόγηση της βιοσυμβατότητας υλικών in vitro, ex vivo και in vivo  
• την αξιολόγηση φαρμακευτικών ουσιών,  φυσικών προϊόντων και άλλων 

βιοδραστικών/βιολογικού ενδιαφέροντος δειγμάτων, in vitro, ex vivo και in vivo 
• τον έλεγχο καλλυντικών ουσιών 
• την ανάπτυξη και εφαρμογή διαγνωστικών μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων 
• τη δημιουργία και διατήρηση τράπεζας κυτταρικών σειρών 
• τον σχεδιασμό παραγωγικών πρωτοκόλλων μικροπολλαπλασιασμού 
• τον πειραματισμό και ανάπτυξη θεραπευτικών μεθόδων και ουσιών 
• την βιολογία και βιοτεχνολογία κυττάρου 
• την ανάπτυξη πρωτοκόλλων και προγραμμάτων μελέτης μοριακών και κυτταρικών 

παθογενετικών μηχανισμών σε ζωικά μοντέλα ασθενειών του ανθρώπου 
• την δημιουργία διαγονιδιακών ζωικών μοντέλων 
• την βιοπληροφορική 
• τον σχεδιασμό πειραμάτων και σύνταξη ερευνητικών προτάσεων σε σχέση με τα 

ανωτέρω αντικείμενα, καθώς και την υλοποίηση αυτών 
• Την κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας  σε σχέση με τα ανωτέρω αντικείμενα. 
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Επίσης, το Κ.Ε.ΚY.ΤΕ. συμβάλλει στη διάχυση και δημοσιοποίηση της γνώσης και της στάθμης 
της τεχνικής στα ανωτέρω αντικείμενα μέσω στοχευμένων δράσεων (οργάνωση σεμιναρίων, 
εργαστηρίων, τηλεκπαίδευσης, ενημερωτικών εγχειριδίων και εκθέσεων).  
 
Αποδέκτες- Ωφελούμενοι 
 
Το Κ.Ε.ΚY.ΤΕ. απευθύνεται: 
 
(α) σε όλα τα μέλη της κοινότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα οποία μπορούν 
να υλοποιήσουν δικά τους ερευνητικά προγράμματα και έργα εξωστρέφειας υπό την αιγίδα του 
Κέντρου και αξιοποιώντας τη διαθέσιμη υποδομή και τεχνογνωσία.  
 
(β) σε νομικά πρόσωπα (Πανεπιστήμια, Ερευνητικούς Φορείς, Δημόσιους και Ιδιωτικούς 
Οργανισμούς και Εταιρείες) και φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 
 
 
Πόροι λειτουργίας 
 

• Το Κ.Ε.ΚY.ΤΕ. θα διαθέτει ιδίους πόρους από την παροχή υπηρεσιών έρευνας σε 
τρίτους, αδειοδοτήσεις τεχνογνωσίας και πνευματικής ιδιοκτησίας, χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, συνεργασίες, κλπ.  

• Το Κ.Ε.ΚY.ΤΕ. χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις και υποδομές του Γ.Π.Α. (γραφεία, 
αίθουσες, δίκτυο, κτλ). καθώς και εγκαταστάσεις και υποδομές εκτός Γ.Π.Α. και/ή 
φορέων, ανάλογα με τις ανάγκες των υλοποιούμενων έργων.  

 
Συνεργασίες 
 
Για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής του, το Κ.Ε.ΚY.ΤΕ. θα συνεργάζεται μέσω κοινών 
προγραμμάτων ή/και μνημονίων συνεργασίας με: 

• Τμήματα και ΠΜΣ Θετικών, Γεωπονικών επιστημών και επιστημών ζωής άλλων 
Πανεπιστημίων  

• Ερευνητικά Ινστιτούτα και Κέντρα Ερευνών και Μελετών 
• Οργανισμούς και υπηρεσίες του Δημοσίου, ιδιωτικά ιδρύματα, ινστιτούτα και εταιρείες. 

 
 
Οργάνωση και Λειτουργία 
 
Το Κ.Ε.ΚY.ΤΕ. υπάγεται στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. και εποπτεύεται από αυτήν. Το έργο του 
συντονίζει ο Διευθυντής του Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ. και τετραμελές Συντονιστικό Συμβούλιο (Σ.Σ.). Ο 
Διευθυντής του Κ.Ε.ΚY.ΤΕ. ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου όπως και τα μέλη του Σ.Σ., 
μετά από σχετική εισήγησή του Διευθυντή. Ο Διευθυντής και το Σ.Σ. έχουν εποπτικό ρόλο και 
ευθύνη χάραξης της στρατηγικής του Κέντρου, χωρίς να παρεμβαίνουν στα επιμέρους έργα τα 
οποία διενεργούνται στο Κ.Ε.ΚY.ΤΕ. υπό τον συντονισμό των αντίστοιχων Επιστημονικών 
Υπευθύνων-μελών ΔΕΠ. 
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Μέλη του Σ.Σ. ορίζονται νυν η/και πρώην μέλη ΔΕΠ του Γ.Π.Α. με γνωστικό αντικείμενο και 
αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο του Κ.Ε.ΚY.ΤΕ. Κατά την τρέχουσα 
περίοδο (2017-2021) η σύνθεση του Σ.Σ. του Κ.Ε.ΚY.ΤΕ είναι η εξής: 
 
Διευθυντής: Σπύρος Κίντζιος, Καθηγητής 
Μέλη:  

- Επαμεινώντας Παπλωματάς, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών 
Σπουδών και Προσωπικού 

- Σταύρος Ζωγραφάκης, Αν. Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης 

- Κωνσταντίνος Γιαλούρης, Καθηγητής 
- Παναγιώτης Σκανδάμης, Α. Καθηγητής 

 
Γραμματέας: 
 

- Σοφία Μαυρίκου, Διδάκτωρ Γ.Π.Α. 
 
 
 
Επικοινωνία: 
 
Κέντρο Εφαρμογών Κυτταροβιολογικών Τεχνολογιών (Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ.) 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ιερά Οδός 75 
11855 Αθήνα 
Τηλ. 210-5294292 
e-mail: skin@aua.gr 
web: www.kekyte.aua.gr  
 

_________________________ 
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