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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

 

στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και λειτουργία του ΕΚΜΜ» 

 

 

Το παρόν συμφωνητικό συνεργασίας συντάσσεται μεταξύ των ακόλουθων μερών: 

 

Αφενός 

 

1. Του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας (ΕΛΚΕ-ΑΠΘ), που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, κτίριο 

ΚΕΔΕΑ επί της 3ης Σεπτεμβρίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον καθηγητή Ευστράτιο 

Στυλιανίδη, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βιού Εκπαίδευσης ΑΠΘ και Πρόεδρο της 

Επιτροπής Ερευνών, καλούμενο εφεξής «Δικαιούχο» 

 

και 

 

αφετέρου, 

 

2. του ……………………………………………………………. [πλήρες όνομα, ιδιότητα, 

αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου], ονομαζόμενου εφεξής «Καταθέτης» ή/και «Αξιολογητής» 

 

Τα προαναφερθέντα μέρη συμφώνησαν να συνάψουν το παρόν συμφωνητικό συνεργασίας 

και αποδέχονται πλήρως τις διατάξεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει. 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

 

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στο Τμήμα Χημείας βρίσκεται 

το Ελληνικό Κέντρο Μικρών Μορίων (εφεξής ΕΚΜΜ) καθώς και ο κεντρικός καταθετήριος 

κόμβος μικρών μορίων του OPENSCREEN-GR, δομές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 

του έργου «Οργάνωση και λειτουργία του ΕΚΜΜ» που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ (εφεξής ΕΛΚΕ ΑΠΘ). To OPENSCREEN-GR εξυπηρετεί τις 

ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας για την αντιμετώπιση παραγόντων που επιβαρύνουν 

τη Δημόσια Υγεία, όπως γενετικές και επιγενετικές νόσους, παράσιτα ή ιούς που προκαλούν 

μολυσματικές νόσους σε ανθρώπους, ζώα και φυτά, αιματοφάγα αρθρόποδα – φορείς τέτοιων 

ασθενειών και φυτοφάγα έντομα, που προκαλούν σημαντικές καταστροφές στη φυτική 

παραγωγή. Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων 

είναι η ταυτοποίηση μικρών μορίων – οδηγών που παρεμβαίνουν στη λειτουργία πρωτεϊνών-

στόχων, των οποίων η δυσλειτουργία προκαλεί ανωμαλίες σε συνήθεις κυτταρικές διεργασίες 

ή στη λειτουργία βασικών φυσιολογικών λειτουργιών των φορέων παθογόνων παραγόντων. 

Η αναζήτηση απαιτεί τέτοιων μορίων-οδηγών απαιτεί τη γρήγορη ανάλυση συλλογών 

συνθετικών ή φυσικών μορίων με χρήση εξειδικευμένων συστημάτων ταχείας ανίχνευσης 

ενεργότητας και ειδικής οργανολογίας για αποτίμηση αποτελεσμάτων, αξιολογήσεις 

ενεργότητας σε εξειδικευμένα κυτταρικά και in vivo συστήματα και εκτιμήσεις 

βιοδιαθεσιμότητας και πιθανής κυτταροτοξικότητας πριν την παράδοσή τους στις 

ερευνητικές ομάδες – χρήστες. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΜΜ συνεισφέρει βιβλιοθήκες 

συνθετικών  μορίων για δοκιμασίες σάρωσης. Το ΕΚΜΜ είναι μία ανοικτή σε χρήστες 

υποδομή. Παρέχει τις υπηρεσίες φύλαξης και χρησιμεύει ως κεντρικός κόμβος δικτύωσης με 

κέντρα βιολογικού ελέγχου.   
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 — ΟΡΙΣΜΟΙ  

 

Καταθέτης: Εκείνο το φυσικό πρόσωπο που με οποιοδήποτε τρόπο συνέθεσε ή απομόνωσε 

το δείγμα που κατατίθεται στο ΕΚΜΜ. 

Αξιολογητής: Εκείνο το φυσικό πρόσωπο που με οποιοδήποτε τρόπο αξιολογεί τη βιολογική 

δράση δειγμάτων που έχουν κατατεθεί στο ΕΚΜΜ. 

Δείγμα: Μία χημική ένωση ή μίγματα χημικών ενώσεων. 

Κέντρο: Το ΕΚΜΜ.  

Χρήστης : ο Καταθέτης ή/και ο αξιολογητής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 — ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

α. Το Κέντρο είναι μία ανοικτή στους χρήστες υποδομή που δεν αξιοποιεί εμπορικά ή 

επιστημονικά για δικούς του σκοπούς, τα αποθηκευμένα δείγματα ή τις πληροφορίες 

που τα συνοδεύουν. Λειτουργεί ως κόμβος ταξινόμησης, αποθήκευσης χημικών 

ενώσεων με στόχο την προώθησή τους σε κατάλληλα κέντρα βιολογικού ελέγχου της 

υποδομής OPENSCREEN – GR. 

 

β. Ο Καταθέτης οφείλει να καταθέσει μαζί με κάθε δείγμα υπεύθυνη δήλωση με την 

οποία βεβαιώνει τη νόμιμη κατοχή του δείγματος 

 

γ. Το Κέντρο δε φέρει καμία νομική ευθύνη σε περίπτωση αμφισβήτησης από τρίτους 

της νόμιμης από τον καταθέτη κατοχής ή/και κυριότητας κάθε δείγματος. 

δ. Ο Καταθέτης οφείλει να καταθέσει στο κέντρο μαζί με κάθε δείγμα τις πληροφορίες 

που αφορούν τη δομή και την καθαρότητα της ένωσης που αναφέρονται στο έντυπο 

αποστολής. Το Κέντρο θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λόγους 

ταξινόμησης και ορθότερης διεκπεραίωσης των δειγμάτων. Η χημική δομή της 

ένωσης θα αναρτάται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αποτελεσματικότερη 

επιλογή των υπό βιολογική αξιολόγηση δειγμάτων. Σε περίπτωση που ο καταθέτης 

δεν επιθυμεί την ανάρτηση των δομών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων θα πρέπει 

να δηλωθεί ρητώς με τη κατάθεση των δειγμάτων. Το Κέντρο δε θα αποκαλύπτει τη 

δομή του εκάστοτε δείγματος που αποστέλλεται προς αξιολόγηση. 

ε. Δείγματα που έχουν κατατεθεί και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις καθαρότητας 

(τουλάχιστον 90%) ή δεν αντιστοιχούν δομικά στις πληροφορίες που κατατέθηκαν θα 

φυλάσσονται προσωρινά εκτός του επίσημου συστήματος του κέντρου αφού ο 

καταθέτης  έχει ενημερωθεί για τους λόγους απόρριψής τους. Ο καταθέτης είναι 

υπεύθυνος για την παραλαβή του δείγματος από το κέντρο. Το Κέντρο δεν εγγυάται 

και δε φέρει καμία ευθύνη για την τύχη του επιστρεφόμενου δείγματος μετά την 

παρέλευση 6 μηνών από την ενημέρωση του καταθέτη. 

 

στ. Το Κέντρο δεσμεύεται για τη φύλαξη ενός δείγματος που πληροί τις προϋποθέσεις 

καθαρότητας (τουλάχιστον 90%) και αντιστοιχεί δομικά στις πληροφορίες που 
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κατατέθηκαν, τουλάχιστον για τα επόμενα 3 έτη από τη στιγμή της κατάθεσής του. 

 

ζ. Το Κέντρο δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλειες ή καταστροφές δειγμάτων κατά τη 

μεταφορά προς και από αυτό. 

 

η. Το Κέντρο δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλειες ή καταστροφές δειγμάτων κατά την 

αποθήκευσή τους σε αυτό όταν συντρέχουν λόγοι φυσικής καταστροφής ή 

τρομοκρατικής ενέργειας, πυρκαγιάς, κλοπής ή 

μηχανολογικών/υδραυλικών/ηλεκτρολογικών βλαβών για τις οποίες για τις οποίες δεν 

ευθύνεται αυτό. 

 

θ. Τα δείγματα τα οποία έχουν ταξινομηθεί στη συλλογή του κέντρου δεν 

επιστρέφονται. 

 

ι. Το Κέντρο δεν είναι υπεύθυνο για τη διαβίβαση των βιολογικών αποτελεσμάτων των 

δειγμάτων στους καταθέτες. 

 

ια. Το Κέντρο μπορεί να συμβάλει στην παρασκευή νέων δειγμάτων με τροποποιημένη 

δομή μετά από κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού με τον καταθέτη. 

 

ιβ. Ο αξιολογητής υπογράφει  σχετική βεβαίωση παραλαβής ενώσεων από το Κέντρο. 

 

ιγ. Μετά από την βιολογική αξιολόγηση, ο αξιολογητής εφόσον επιθυμεί έρχεται σε 

επαφή με το Κέντρο ώστε να προβεί σε συνεννόηση με τον καταθέτη του δείγματος. 

 

ιδ. Ο αξιολογητής δεν μπορεί να δημοσιεύσει ή να εκμεταλλευτεί εμπορικά οποιοδήποτε 

αποτέλεσμα έχει προκύψει από τη βιολογική αξιολόγηση ενός δείγματος χωρίς τη 

συμφωνία του καταθέτη. Το Κέντρο δεν εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία.  

 

ιε. Μετά από ενημέρωση του καταθέτη σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την παρέλευση 6 μηνών το δείγμα περιέρχεται στην κατοχή του ΕΚΜΜ. 

 

ιστ.  Ο Φορέας στον οποίο εντάσσεται το Κέντρο (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης) δεν έχει κανένα δικαίωμα στη χρήση και εκμετάλλευση των 

δειγμάτων παρά μόνο αυτών που κατατέθηκαν από ερευνητές που ανήκουν στο 

ανθρώπινο δυναμικό του. 

 

ιζ. Το Κέντρο δύναται να συμμετέχει σε υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων με 

σκοπό τη χρηματοδότηση και την ομαλή λειτουργία του 

 

Άρθρο 3 -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης εκτείνεται από την υπογραφή της έως και την 

31.12.2020 ημερομηνία λήξης του έργου με κωδικό 94150. Τα μέρη επιφυλάσσονται να 

επαναδιαπραγματευθούν τους όρους της παρούσας και ιδιαίτερα αυτόν του παρόντος άρθρου 

κατά τη λήξη της παρούσας. 

 

4.1  Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 

Το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία  
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4.2  Επίλυση Διαφορών 

 

Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση τυχόν διαφοράς που μπορεί να 

προκύψει είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, ……../……./20….. 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Για τον Δικαιούχο:  Για τον Επιστημονικό Υπεύθυνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Για τον Καταθέτη ή/και Αξιολογητή: 

 

 

 


