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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ  

Π1.1.1: Εκθέσεις πεπραγμένων (όπως ορίζεται από την πρόταση). 

Π1.1.2: Κανονισμός Λειτουργίας της Υποδομής και Όρων και Πρόσβασης. 

Π1.1.3: Κανονισμός προκηρύξεων ερευνητικών συνεργασιών και μεθόδων αξιολόγησης,  

  επιλογής και υλοποίησης. 

Π1.1.4: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ερευνητικές συνεργασίες. 

Π1.1.5: Επιλογή προτάσεων για ερευνητικές συνεργασίες. 

Π1.2.1: Εκθέσεις πεπραγμένων για εκμάθηση και εκπαίδευση στη λειτουργία εγκατεστημένων 

  συστημάτων και απαιτούμενων τεχνολογιών εφαρμογής. 

Π1.2.2: Έκθεση πεπραγμένων για την αναβάθμισης του συστήματος ποιότητας του τομέα  

  Φαρμακολογίας-Φαρμακοτεχνολογία. 

Π1.2.3: Έκθεση των πιλοτικών μελετών. 

Π1.3.1: Ιστοσελίδα της υποδομής. 

Π1.3.2: Εναρκτήρια ημερίδα (kick-off meeting). 

Π1.3.3: Διάμεση ημερίδα. 

Π1.3.4: Συμμετοχή σε συνέδρια. 

Π1.3.5: Παρουσιάσεις υποδομής σε εθνικά και διεθνή ιδρύματα και ιδιωτικούς φορείς. 

Π1.3.6: Δημοσιεύσεις. 

Π2.1.1:  Κανονιστικό εγχειρίδιο λειτουργίας του κόμβου μεταφραστικής έρευνας του ΕΙΠ,  

  δημιουργία προωθητικού υλικού και συνολική διαχείριση. 

Π2.2.1:  Πιστοποιημένη ποιότητα και εγκυρότητα διαδικασίας για in-vitro αντι-φλαβοϊική δράση   

  ουσιών–εκπαιδευμένο προσωπικό εργαστηρίου. 

Π2.2.2:  Πιστοποιημένη ποιότητα και εγκυρότητα διαδικασίας για in-vitro αντι-λεϊσμανιακή    

    δράση ουσιών–εκπαιδευμένο προσωπικό εργαστηρίου. 

Π2.2.3: Υλοποίηση δύο πιλοτικών μελετών. 

Π2.3.1:  Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις. 

Π2.3.2:  Εκθέσεις προόδου φυσικού αντικειμένου. 

Π3.1.1: Εκθέσεις πεπραγμένων (όπως ορίζεται από την πρόταση). 

Π3.1.2: Κανονισμός Λειτουργίας της Υποδομής  για τα ξενογραφήματα και Όρων Πρόσβασης  

  στην υποδομή των πειραματόζωων με τα αθυμικά ποντίκια. 

Π3.1.3: Κανονισμός προκηρύξεων ερευνητικών συνεργασιών και μεθόδων αξιολόγησης,  

επιλογής και υλοποίησης των πρωτοκόλλων για τα ξενογραφήματα και τον έλεγχο των  

  φαρμάκων. 

Π3.1.4: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ερευνητικές συνεργασίες. 

Π3.1.5: Επιλογή προτάσεων για ερευνητικές συνεργασίες. 

Π3.2.1:  Εκθέσεις πεπραγμένων για εκμάθηση και εκπαίδευση στη χρήση των  

πειραματόζωων για  την in-vivo εκτίμηση της αντικαρκινικής δράσης υποψήφιων    

φαρμάκων.  

Π3.2.2: Έκθεση πεπραγμένων για την πιστοποίηση της μονάδας πειραματόζωων του ΕΙΕ. 

Π3.2.3: Έκθεση προμήθειας αναλωσίμων για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος που     

  θα αφορά την προκλινική αποτίμηση της αντικαρκινικής δράσης της φαρμακευτικής  

  ουσίας.  

Π3.2.4: Έκθεση πεπραγμένων της πιλοτικής μελέτης. 

Π3.3.1: Ιστοσελίδα του κόμβου ΕΙΕ/EATRIS-GR. 

Π3.3.2: Συμμετοχή στην εναρκτήρια και διάμεση ημερίδα του EATRIS-GR. 

Π3.3.3: Συμμετοχή σε συνέδρια.Π3.3.4: Παρουσιάσεις υποδομής σε εθνικά και διεθνή ιδρύματα  
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και ιδιωτικούς φορείς. 

Π3.3.5: Δημοσιεύσεις. 

Π4.1.1: Εκθέσεις πεπραγμένων (όπως ορίζεται από την πρόταση). 

Π4.1.2: Κανονισμός Λειτουργίας της Υποδομής και Όρων Πρόσβασης. 

Π4.1.3: Επιλογή προτάσεων για ερευνητικές συνεργασίες. 

Π4.2.1: Εκθέσεις πεπραγμένων για εκμάθηση και εκπαίδευση στη λειτουργία εγκατεστημένων  

 συστημάτων και απαιτούμενων τεχνολογιών εφαρμογής (ΠΠ).                            

Π4.2.2: Πρωτόκολλα λειτουργίας της υποδομής  για την ανάλυση γενετικού υλικού με  μοριακή  

 γονοτύπηση και προσδιορισμό γονιδιακών μεταλλάξεων με τη τεχνολογία της      

 πλατφόρμας MassARRAY (Τμήμα Ιατρικής).  

Π4.2.3: Δεδομένα γονοτυπικής ανάλυσης καρκινικών κυττάρων (Τμήμα Ιατρικής). 

Π4.2.4: Αξιολόγηση τυχόν προτάσεων για ερευνητικές συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά και  

  ερευνητικά ιδρύματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις (ΠΠ). 

Π4.2.5:  Πρωτόκολλο μελέτης βιοϊσοδυναμίας (Τμήμα Φαρμακευτικής) (στο βαθμό που ο  

  συντονιστής φορέας αναλάβει μία τέτοια μελέτη).  

Π4.2.7:  Δεδομένα (πίνακες, γραφήματα) βασικών φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των  

  νανοφορέων του αντικαρκινικού φαρμάκου της μελέτης (Τμήμα Φαρμακευτικής).  

Π4.2.8: Δεδομένα (πίνακες, γραφήματα) φόρτωσης του αντικαρκινικού φαρμάκου σε νανοφορείς 

 (Τμήμα Φαρμακευτικής).  

Π4.3.1:  Συμμετοχή στο στήσιμο της Ιστοσελίδας του EATRIS-GR (σε συνεργασία με τους  

  άλλους φορείς του EATRIS-GR).   

Π4.3.2:  Εναρκτήρια ημερίδα (kick-off-meeting σε συνεργασία με τους άλλους φορείς του 

 EATRIS-GR).    

Π4.3.3:  Διάμεση ημερίδα (σε συνεργασία με τους άλλους φορείς του EATRIS-GR).                                                                                                

Π4.3.4:  Συμμετοχή σε συνέδρια.                                                                                        

Π4.3.5:  Δημοσιεύσεις (στο στάδιο τουλάχιστον της υποβολής) ή/και διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

 (στο στάδιο τουλάχιστον της προετοιμασίας). 

Π5.1.1: Εκθέσεις πεπραγμένων (όπως ορίζεται από την πρόταση).   

Π5.1.2:  Κανονισμός Λειτουργίας της Υποδομής και Όρων Πρόσβασης.  

Π5.1.3: Κανονισμός προκηρύξεων ερευνητικών συνεργασιών και μεθόδων αξιολόγησης, 

 επιλογής και Υλοποίησης.    

Π5.1.4: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ερευνητικές συνεργασίες.  

Π5.1.5: Επιλογή προτάσεων για ερευνητικές συνεργασίες.  

Π5.2.1:  Εκθέσεις πεπραγμένων για εκμάθηση & εκπαίδευση στη λειτουργία εγκατεστημένων  

 συστημάτων και απαιτούμενων τεχνολογιών εφαρμογής.   

Π5.2.2: Έκθεση πεπραγμένων για την αναβάθμιση του συστήματος ποιότητας των υπηρεσιών 

 μεταβολομικής  ανάλυσης του ΙΕΧΜΗ.  

Π5.2.3:  Έκθεση προμήθειας αναλωσίμων για οργάνωση της υποδομής και στήριξη πιλοτικών  

 προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών από το ΙΕΧΜΗ.  

Π5.2.4: Έκθεση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής μελέτης στην οποία θα συμμετέχει  

 το ΙΕΧΜΗ. 

Π5.3.1: Ιστοσελίδα της υποδομής.   

Π5.3.2:  Εναρκτήρια ημερίδα (kick-off meeting).  

Π5.3.3:  Διάμεση ημερίδα. 

Π5.3.4:  Συμμετοχή σε συνέδρια /ημερίδες. 

Π5.3.5:  Παρουσιάσεις υποδομής σε εθνικά και διεθνή ιδρύματα και ιδιωτικούς φορείς. 

Π5.3.6:  Δημοσιεύσεις ή/και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.  
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Π6.1.1:  Κανονισμού λειτουργίας της υποδομής Οπερέτα. 

Π6.1.2:  Έκθεση συμπερασμάτων από πιλοτικά προγράμματα της υποδομής Οπερέτα. 

Π6.1.3:  Έκθεση πεπραγμένων για την πιστοποίηση της υποδομής Οπερέτα. 

Π6.1.4: Κείμενα για την ιστοσελίδα της EATRIS-GR. 

Π6.1.5:  Συμμετοχή σε συνέδρια. 

Π6.1.6:  Παρουσιάσεις της υποδομής σε εθνικά ιδρύματα και ιδιωτικούς φορείς. 

Π6.1.7: Εκθέσεις πεπραγμένων (όπως ορίζεται από την πρόταση). 

Π7.1.1:  Κανονισμός λειτουργίας της υποδομής. 

Π7.1.2: Έκθεση πεπραγμένων οργάνωσης και διαχείρισης του κόμβου Μεταφραστικής Έρευνας  

στο ΔΠΘ.  

Π7.1.3: Kick –off meeting. 

Π7.1.4: Διοργάνωση ημερίδας / Υλικό δημοσιότητας. 

Π7.1.5: Ιστοσελίδα της υποδομής. 

Π7.1.6: Συμμετοχή σε συνέδρια. 

Π7.1.7: Πρωτόκολλα μεθοδολογίας.   

Π7.1.8: Έκθεση πεπραγμένων για την αναβάθμιση του συστήματος ποιότητας  του Εργαστηρίου  

Μεταφραστικής Έρευνας στο ΔΠΘ. 
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