ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ
1. Στόχος / Βασικές Αρχές
Σκοπός των Ερευνητικών Εργαστηρίων είναι η εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας και η
αύξηση των γνώσεων που δηµιουργείται από ερευνητικές οµάδες µε κοινά ή συµπληρωµατικά
ερευνητικά ενδιαφέροντα. Επίσης, τα Ερευνητικά Εργαστήρια συντελούν αφενός στη
δηµιουργία ενός ελκυστικού ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος µε συνέργειες µε τα άλλα εργαστήρια
και αφετέρου στην εκπόνηση υψηλής ποιότητας διδακτορικών διατριβών, καθώς και στην
ερευνητική ανάδειξη νέων µελών ∆ΕΠ µε υψηλά προσόντα. Κάθε Εργαστήριο ανήκει και
λειτουργεί σε συγκεκριµένο Τµήµα του ΟΠΑ, υποστηρίζει τις ερευνητικές προτεραιότητες και
πρωτοβουλίες του Τµήµατος (ή Τµηµάτων όπου και ανήκουν τα µέλη του Εργαστηρίου),
συµβάλλει κατά το δυνατόν στην ικανοποίηση διδακτικών αναγκών του Τµήµατος και το
αντικείµενό του σχετίζεται άµεσα µε τις κατευθύνσεις ή γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος.
2. Προσφερόµενες Υπηρεσίες από τα Εργαστήρια
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ανάληψη εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων
Υποστήριξη διδακτορικών διατριβών
Ανάληψη συµβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και µελετών µε στόχο την ικανοποίηση
των αναγκών της κοινωνίας
Οργάνωση σεµιναρίων / workshops / συνεδρίων
Εργαστηριακή υποστήριξη συγκεκριµένων µαθηµάτων
Έκδοση επιστηµονικών περιοδικών, working papers κλπ
Παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσµάτων σε συνέδρια, περιοδικά κλπ
Συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια κλπ
Πρωτοβουλίες ανάπτυξης και προώθησης του γνωστικού αντικειµένου τους

3. Οργάνωση και ∆οµή του Εργαστηρίου
•

•

•

•

•
•

∆ιευθυντής του Εργαστηρίου
Συντονίζει το έργο των µελών (ή των Ερευνητικών Οµάδων) του Εργαστηρίου.
∆ιαχειρίζεται τον εξοπλισµό και τις υποδοµές του Εργαστηρίου.
Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα σχετικά όργανα του Πανεπιστηµίου.
Εκπονεί τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Εργαστηρίου.
Συντάσσει τον ετήσιο και 3ετή απολογισµό του Εργαστηρίου.
Προτείνεται κάθε 3 χρόνια από τα µέλη του Εργαστηρίου και εκλέγεται από την ΓΣΕΣ
του Τµήµατος.
Εργαστήριο µπορεί να εκλέξει και Αναπληρωτή ∆ιευθυντή µε συγκεκριµένες
αρµοδιότητες και µε τις ίδιες διαδικασίες, όπως του ∆ιευθυντή.
Μέλη του Εργαστηρίου: Μέλη ∆ΕΠ του ΟΠΑ που συµµετέχουν ενεργά στο Εργαστήριο και
διαχειρίζονται ερευνητικά / αναπτυξιακά έργα ως επιστηµονικοί υπεύθυνοι ή συνεργάτες
στα πλαίσια του ΕΛΚΕ. Τα µέλη µπορούν να ανήκουν κατά µέγιστο σε 2 Εργαστήρια και
µπορεί να είναι υπεύθυνοι Ερευνητικών Οµάδων.
Ερευνητικές Οµάδες: Ανεξάρτητες, οµάδες ερευνητών µε κοινό εξειδικευµένο ερευνητικό
ενδιαφέρον που ανήκει στο ευρύτερο αντικείµενο του Εργαστηρίου. Οι ερευνητικές
οµάδες λειτουργούν στα πλαίσια του εσωτερικού κανονισµού του Εργαστηρίου και
διευθύνονται από Επιστηµονικό Υπεύθυνο που είναι µέλος του Εργαστηρίου.
Ερευνητές: Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, πρόσφατοι διδάκτορες,
µεταπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ που εκπονούν τη διατριβή τους και πτυχιούχοι,
συµµετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφοράς υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
Συνεργαζόµενοι Ερευνητές: Όπως παραπάνω, αλλά ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ / Ερευνητικά
κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση µε το Εργαστήριο.
Γραµµατεία και Τεχνική Υποστήριξη: Άτοµα που επωµίζονται τη γραµµατειακή και την
τεχνική υποστήριξη του Εργαστηρίου.
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4. Υποχρεώσεις του Εργαστηρίου
Το κάθε Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για:
•
Τη συνεχή προσφορά των υπηρεσιών όπως ορίζονται στο [2].
•
Την απόκτηση και συντήρηση των κινητών και τεχνολογικών υποδοµών του.
•
Τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του χώρου µε βάση τις γενικές διατάξεις του ΟΠΑ και
τον εσωτερικό κανονισµό του ΟΠΑ.
•
Τη συνεχή ενηµέρωση της επαγγελµατικής/ακαδηµαϊκής κοινότητας για τις
προσφερόµενες υπηρεσίες του Εργαστηρίου.
•
Τη σύνταξη ετήσιου απολογισµού στον οποίο να αναφέρεται η δοµή και οργάνωση, το
εκτελεσθέν έργο, οι προσφερόµενες υπηρεσίες. Ο ετήσιος απολογισµός κατατίθεται στο
Τµήµα που ανήκει το Εργαστήριο.
•
Τη δηµιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας.
•
Τη τήρηση βιβλίου εξοπλισµού, βιβλιοθήκης, κ.λπ.
•
Τη σύνταξη λεπτοµερούς έκθεσης 3ετούς απολογισµού για την αξιολόγηση του
Εργαστηρίου.
5. Χρηµατοδότηση των Εργαστηρίων
Οι πηγές χρηµατοδότησης του Εργαστηρίου περιλαµβάνουν:
•
Ερευνητικά / αναπτυξιακά / συµβουλευτικά έργα
•
Εκπαιδευτικά προγράµµατα
•
∆ωρεές και υποτροφίες για ερευνητές
•
Παρακράτηση από έργα των µελών του Εργαστηρίου (στα πλαίσια του ΕΛΚΕ)
•
Επιχορήγηση από το ΟΠΑ / ΕΛΚΕ / Τµήµα που ανήκει το Εργαστήριο
•
Επιχορήγηση από δηµόσιους φορείς ή διεθνείς οργανισµούς
6. Επιτροπή Εργαστηρίων του ΟΠΑ
Συστήνεται η επιτροπή εργαστηρίων του ΟΠΑ, η οποία
•
Συντονίζει διοικητικά τη λειτουργία των Εργαστηρίων µε βάση τον γενικό κανονισµό
λειτουργίας.
•
Εισηγείται στη Σύγκλητο τη δηµιουργία νέων Εργαστηρίων ή τη συγχώνευση υπαρχόντων
Εργαστηρίων.
•
Συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των Εργαστηρίων και εισηγείται αποφάσεις στην
Σύγκλητο σχετικά µε διοικητικά θέµατα.
•
Αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε Τµήµατος, που είναι ∆ιευθυντής Εργαστηρίου και
τα µέλη του έχουν τριετή θητεία. Της επιτροπής προεδρεύει ο Αντιπρύτανης Οικονοµικών
Υποθέσεων και Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο οποίος συντονίζει και το έργο της.
•
Συµβάλλει στον καλύτερο συντονισµό οµοειδών εργαστηρίων, προωθεί τη διεξαγωγή
σεµιναρίων και τη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων.
•
Ενθαρρύνει τη δηµιουργία διατµηµατικών εργαστηρίων.
7. ∆ηµιουργία Νέων Εργαστηρίων
Η διαδικασία και οι βασικές προϋποθέσεις δηµιουργίας νέων Εργαστηρίων στο ΟΠΑ είναι οι
παρακάτω:
•
Υποβάλλεται σχετική αίτηση στην Επιτροπή Εργαστηρίων του ΟΠΑ, η οποία γνωµοδοτεί
προς τη Σύγκλητο που παίρνει και την τελική απόφαση της ίδρυσης ή µη. Η αίτηση αυτή
περιλαµβάνει:
9 Το προτεινόµενο όνοµα του Εργαστηρίου.
9 Τη συγκατάθεση της ΓΣΕΣ.
9 Οργανωµένο πλάνο ανάπτυξης 3ετίας που να περιλαµβάνει τις υπηρεσίες που θα
προσφέρει, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, τον τρόπο οργάνωσης, αναµενόµενη
χρηµατοδότηση, τα µέλη και τη δοµή του Εργαστηρίου.
9 Στοιχεία διαφοροποίησης µε υπάρχοντα Εργαστήρια.
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•

•
•

9 Τα cv των µελών ∆ΕΠ που προτείνουν τη δηµιουργία του Εργαστηρίου και που
πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 (όχι κατ’ ανάγκη από το ίδιο Τµήµα) µε κοινά
ερευνητικά ενδιαφέροντα και σοβαρό ερευνητικό έργο διεθνούς εµβέλειας.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης της Συγκλήτου, η παραχώρηση χώρου (εφόσον υπάρχει)
και υποδοµών για το Εργαστήριο συσχετίζεται άµεσα µε το παραγόµενο έργο, τις
υπηρεσίες που θα προσφέρει και τη χρηµατοδότηση του Εργαστηρίου.
Αν η αίτηση προέρχεται από λιγότερα από 5 µέλη, τότε µπορούν να ενταχθούν ως
“Ερευνητική Οµάδα” σε ήδη υπάρχον Εργαστήριο.
Σε ένα Τµήµα δεν µπορούν να λειτουργούν περισσότερα των έξι (6) ερευνητικών
εργαστηρίων (απόφαση 2ης Συνεδρίασης Συγκλήτου 22/10/2009).

8. Συγχώνευση Εργαστηρίων
Με δική τους κοινή απόφαση και κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Εργαστηρίων και µε τη
συναίνεση των αντίστοιχων ΓΣΕΣ, τα Εργαστήρια µπορούν να συγχωνεύονται για τη
δηµιουργία ισχυρών οµάδων διεθνούς εµβέλειας.
9. Τι προσφέρει το ΟΠΑ
•
•
•

•

Τον αναγκαίο χώρο (εφόσον υπάρχει) και βασικές λειτουργικές υποδοµές (πχ. ρεύµα,
τηλέφωνο, καθαριότητα κλπ).
Την κοινή προώθηση όλων των Εργαστηρίων.
Την αποτελεσµατική υποστήριξη των Εργαστηρίων στη διαχείριση των έργων τους στο
πλαίσιο του ΕΛΚΕ και τη δυνατότητα προσφοράς υποτροφιών στους µεταπτυχιακούς
φοιτητές (ερευνητές) από τα έργα του Εργαστηρίου.
Την προσφορά ενός υγιούς ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος για την απρόσκοπτη λειτουργία
των Εργαστηρίων.
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