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Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ 	
   Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ 	
  
Μ Ε Γ Α Λ Ω Ν 	
   Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ω Ν 	
   – 	
   Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ω Ν 	
  
Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν 	
   & 	
   Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 	
  
	
  
Οι βασικές εργαστηριακές-ερευνητικές υποδοµές περιλαµβάνουν:
1. Όργανα και διατάξεις του ΚΕΔΕΚ
2. Κοινόχρηστα όργανα του ΑΠΘ που έχουν αποκτηθεί από ιδρυµατικά έργα
3. Ψηφιακές υποδοµές του ΚΕΔΕΚ.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι µεγάλες εργαστηριακές-ερευνητικές υποδοµές και τα όργανα (ΜΕΥΟ),
καθώς και τα εργαστήρια που τα στεγάζουν, είναι καταχωρηµένα και διαθέσιµα προς χρήση για
έρευνα διεπιστηµονικού χαρακτήρα.

Λειτουργία των ΜΕΥΟ του ΑΠΘ
Οι ΜΕΥΟ του ΑΠΘ:
α)

εξυπηρετούν τις ερευνητικές ανάγκες των καθηγητών του ΑΠΘ

β)

στεγάζονται σε εργαστήρια των Τµηµάτων των Σχολών του ΑΠΘ και στους χώρους του ΚΕΔΕΚ

γ)

έχουν αποκτηθεί από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ ή από ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα
µελών ΔΕΠ του ΑΠΘ

δ)

έχουν καταγραφεί ως βασικές ΜΕΥΟ του ΑΠΘ

ε)

είναι προσβάσιµα και από εξωτερικούς ερευνητές σύµφωνα µε τους όρους που αναλύονται στη
συνέχεια

στ) µπορούν

να συµβάλλουν στη διεπιστηµονική έρευνα και πρωτογενή παραγωγή γνώσης και

καινοτοµίας.
Η ένταξη των διαφόρων εργαστηριακών-ερευνητικών υποδοµών και οργάνων στις βασικές ΜΕΥΟ
του ΑΠΘ, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας και τη διεθνή ακαδηµαϊκή
δεοντολογία. H επικοινωνία µε τους διαχειριστές των ΜΕΥΟ, η καταχώρηση, αξιολόγηση και έγκριση
πρόσβασης στις υποδοµές αυτές και γενικότερα κάθε σχετική πληροφορία θα διατίθενται στην
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ιστοσελίδα του ΚΕΔΕΚ. Η διαχείριση της καταχώρησης και ανάρτησης των πληροφοριών σχετικά τις
ΜΕΥΟ του ΑΠΘ θα γίνεται από το ΚΕΔΕΚ.
Ο συντονισµός των ΜΕΥΟ του ΑΠΘ γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ΜΕΥΟ του ΑΠΘ, την
οποία συγκροτούν ο Πρόεδρος του ΚΕΔΕΚ και δύο µέλη ΔΕΠ - Διευθυντές Εργαστηρίων που
στεγάζουν ή/και χρησιµοποιούν ΜΕΥΟ του ΑΠΘ. Τα δύο µέλη ΔΕΠ - Διευθυντές Εργαστηρίων της
επιτροπής ορίζονται από την Σύγκλητο του ΑΠΘ κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη και η θητεία τους
είναι τριετής. Γραµµατειακή υποστήριξη στη Συντονιστική Επιτροπή ΜΕΥΟ, όταν αυτό απαιτείται,
παρέχει η Επιτροπή Ερευνών.
Η πρόσβαση στις ΜΕΥΟ από τους χρήστες (ερευνητές του ΑΠΘ και εξωτερικούς ερευνητές) είναι
ελεύθερη. Η κατοχύρωση χρόνου χρήσης µιας συγκεκριµένης υποδοµής γίνεται ηλεκτρονικά και
περιορίζεται µόνο σε χρήστες των συγκεκριµένων οργάνων.
Κανονισµός λειτουργίας υποδοµών
Η κατανοµή χρονο-πρόσβασης στις ΜΕΥΟ του ΑΠΘ γίνεται µε βάση:
α) τη φύση της κάθε υποδοµής
β) τους κανόνες λειτουργίας του εργαστηρίου που στεγάζει την υποδοµή όπως αυτοί έχουν εγκριθεί
από την Συντονιστική Επιτροπή ΜΕΥΟ του ΑΠΘ και
γ) τη φύση του εκάστοτε έργου που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει την υποδοµή.
Για τη χρήση των υποδοµών θα χρησιµοποιούνται χρονοδιαγράµµατα µε φύλλα εργασίας για όλες
τις ώρες του εικοσιτετραώρου.
Η έγκριση χρήσης της υποδοµής γίνεται µε γνώµονα:
α) τη λειτουργική διαθεσιµότητα των οργάνων
β) τη διαθεσιµότητα χρόνου (χρονικά όρια διαθεσιµότητας κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου
γ) την ασφάλεια του οργάνου και του ερευνητή-χειριστή και
δ) τη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης.
Ερευνητικά προγράµµατα που προβλέπουν εκτεταµένη ή αποκλειστική χρήση ΜΕΥΟ πρέπει να
έχουν τη σύµφωνη γνώµη της Συντονιστικής Επιτροπής ΜΕΥΟ του ΑΠΘ. Για τον σκοπό αυτό,
απαιτείται αίτηση χρήσης των ΜΕΥΟ µέσω έργου, το οποίο έχει σαφώς καθορισµένο στόχο. Οι
αιτήσεις αξιολογούνται από τη Συντονιστική Επιτροπή ΜΕΥΟ του ΑΠΘ µε βάση την ερευνητική
προοπτική, την πρωτοτυπία και την εν δυνάµει σηµασία τους και συµβατότητα µε την ΜΕΥΟ για την
οποία αιτείται η πρόσβαση. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων είναι σύντοµη. Σε κάθε
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περίπτωση οι αιτούντες ενηµερώνονται για τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ΜΕΥΟ του
ΑΠΘ σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 5 εργάσιµων ηµερών.

Λειτουργικά έξοδα - Κανονισµός χρέωσης της πρόσβασης
Οι ΜΕΥΟ του ΑΠΘ είναι προσβάσιµες στην ευρεία επιστηµονική κοινότητα για την προώθηση της
διεπιστηµονικής έρευνας και της γνώσης. Δεδοµένου ότι η διαχρονική συντήρηση των οργάνων είναι
πολύ δαπανηρή, η χρήση των ΜΕΥΟ γίνεται µε χρέωση: α) της πρόσβασης και β) των υπηρεσιών
που προσφέρονται κατά περίπτωση.
Το ύψος της χρέωσης καθορίζεται: α) από τον τρόπο λειτουργίας του κάθε οργάνου, β) το κόστος
λειτουργίας του οργάνου, γ) τη διάρκεια συλλογής δεδοµένων και τον χρόνο επεξεργασίας on line
(χρονο-χρέωση) και δ) τη χρήση του οργάνου από ερευνητή ή τεχνικό προσωπικό εξειδικευµένο και
ικανό να προσφέρει τη συγκεκριµένη υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση και για κάθε προσφερόµενη
υπηρεσία για το συγκεκριµένο όργανο, η χρέωση είναι γνωστή εκ των προτέρων.
Η χρέωση για τους εξωτερικούς ερευνητές και φορείς εκτιµάται σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κάθε περίπτωση αναρτώνται από τη Συντονιστική Επιτροπή ΜΕΥΟ του
ΑΠΘ πίνακες µε τις ισχύουσες τιµές χρέωσης ανά όργανο και χρόνο χρήσης. Σε περίπτωση χρήσης
ΜΕΥΟ από εξωτερικούς ερευνητές που συνεργάζονται µε αντίστοιχους ερευνητές του ΑΠΘ,
ακολουθείται η διαδικασία υποβολής αίτησης και αξιολόγησης ερευνητικού έργου µε σαφή αναφορά
στη σχέση µεταξύ εξωτερικών συνεργατών και ερευνητών του ΑΠΘ. Στην περίπτωση αυτή, η
χρέωση ακολουθεί τα κριτήρια χρήσης από ερευνητές του ΑΠΘ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση
(π.χ. χρήση των ΜΕΥΟ από ερευνητές που δεν έχουν χρηµατοδότηση), άδεια πρόσβασης στις
ΜΕΥΟ του ΑΠΘ δίνεται µετά από αξιολόγηση της αίτησης και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή
ΜΕΥΟ του ΑΠΘ, σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο διαχείρισης του οργάνου.

Στήριξη ερευνητικών έργων στις ΜΕΥΟ του ΑΠΘ
Κάθε εγκεκριµένο ερευνητικό έργο µε πρόσβαση στις ΜΕΥΟ του ΑΠΘ συνδέεται µε συγκεκριµένο
εργαστήριο, στο οποίο υπάρχει η αιτούµενη προς χρήση ΜΕΥΟ και παρέχονται: α) ο υπεύθυνος
επιστηµονικός συνεργάτης παρακολούθησης των δραστηριοτήτων και β) ο εργαστηριακός χώρος για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα χρήσης της υποδοµής. Σε περίπτωση που απαιτείται ταυτόχρονη
χρήση χώρου και οργάνων από περισσότερους του ενός ερευνητές, ακολουθείται το σχετικό
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χρονοδιάγραµµα πάντα σε συνεννόηση µε τον αντίστοιχο ερευνητή, υπεύθυνο του χώρου ή του
οργάνου του συγκεκριµένου εργαστηρίου του ΑΠΘ.
Η καλή συντήρηση και η λειτουργικότητα των ΜΕΥΟ του ΑΠΘ εποπτεύεται από τη Συντονιστική
Επιτροπή και βαρύνει το ΚΕΔΕΚ. Η εφαρµογή των κανόνων καλής λειτουργίας των ΜΕΥΟ
στηρίζεται στη συνεργασία, τη συνεννόηση και την επικοινωνία µεταξύ των υπευθύνων λειτουργίας
τους και της Συντονιστικής Επιτροπής ΜΕΥΟ του ΑΠΘ. Η Συντονιστική Επιτροπή ΜΕΥΟ του ΑΠΘ
διατηρεί το δικαίωµα να αξιολογεί τους υπεύθυνους λειτουργίας των ΜΕΥΟ και να εισηγείται προς τη
Σύγκλητο την αντικατάστασή τους.
Αναφορές και δηµοσιεύσεις
Όλοι οι ερευνητές µε πρόσβαση στις ΜΕΥΟ του ΑΠΘ πρέπει να ενηµερώνουν τον υπεύθυνο του
εργαστηρίου που στεγάζει το αντίστοιχο όργανο για τη χρήση και την πρόοδο των πειραµάτων τους.
Η δραστηριότητα των ΜΕΥΟ συνδέεται άµεσα µε την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του ΑΠΘ.
Κάθε τέτοια δραστηριότητα συνοδεύεται από την υποβολή τελικής αναφοράς για το σύνολο των
ΜΕΥΟ που δηµοσιεύεται στο τέλος κάθε έτους. Ευχαριστίες για τη χρήση των ΜΕΥΟ του ΑΠΘ
πρέπει να περιλαµβάνονται σε κάθε υποβληθείσα δηµοσίευση σε εθνικά και διεθνή µέσα (γραπτά και
ηλεκτρονικά).
Πνευµατικά δικαιώµατα
Το κύριο αντικείµενο της ερευνητικής δραστηριότητας των ΜΕΥΟ του ΑΠΘ είναι η παραγωγή
πρωτογενούς ερευνητικής πληροφορίας και νέας γνώσης. Σε περίπτωση που τα ερευνητικά
αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη χρήση των ΜΕΥΟ του ΑΠΘ υποβληθούν για κατοχύρωση
πνευµατικών δικαιωµάτων (ευρεσιτεχνίες), ο βαθµός συµµετοχής θα καθορίζεται από το ΑΠΘ (µέσω
συµφωνητικού πριν από την έναρξη του έργου), λαµβάνοντας υπόψη το δηµόσιο συµφέρον, τα
δικαιώµατα του ΑΠΘ και του αιτούντος την ευρεσιτεχνία, καθώς και τα δικαιώµατα/υποχρεώσεις
άλλων συµµετεχόντων και χορηγού/ών, εφόσον υπάρχουν.
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