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ΘΡΟΖΟΓΟΙ
ΘΡΥΤΑΝΗ ΕΕΝΘΙΟΥ ΙΑΘ ΙΑΘΟΔΘΙΤΡΘΑΙΟΥ
ΘΑΝΕΘΘΙΤΗΚΘΟΥ ΑΕΗΝΩΝ
ΙΑΕΗΓΗΤΗ ΚΕΖΕΤΘΟΥ-ΑΕΑΝΑΙΘΟΥ Ι. ΔΗΚΟΘΟΥΖΟΥ

Κε ιδιαίσερθ χαρά σξ Ετνιλΰ λαι Ιαοξδιςσριαλΰ Θανεοιςσήμιξ Ατθνπν μεσά αοΰ
αοΰζαςθ σθφ Ιψηλμήσξψ, εζαρμΰωξνσαφ σξν νΰμξ, αοξσψοπνει σξν Ιπδιλα
Δεξνσξμξηίαφ λαι Ιαμήφ Θραλσιλήφ οξψ διέοει σξ ίδρψμα μαφ. Τξ οΰνθμα αψσΰ
τευρπ ΰσι τα ςψνσεμέςει σα μέηιςσα ΰχι μΰνξ ςσιφ ςχέςειφ συν μεμπν Δ.Ε.Θ., Ε.Ε.Θ.,
Ε.ΔΘ.Θ., Ε.Τ.Ε.Θ., Διξιλθσιλπν λαι ΰμυν συν ερηαωξμένυν σξψ Θανεοιςσθμίξψ
Ατθνπν, αμμά λαι ςσθν εοίμψςθ λαι διεψτέσθςθ τεμάσυν οξψ αναλύοσξψν λασά σθν
ψοξβξμή ορξσάςευν ςσξψφ εμμθνιλξύφ, εψρυοαϊλξύφ λαι διετνείφ ξρηανιςμξύφ.
Ιψηχαίρυ ξμΰτερμα σθν Εοισρξοή Ιύνσακθφ σξψ Ιπδιλα Δεξνσξμξηίαφ σξψ Ετνιλξύ
λαι Ιαοξδιςσριαλξύ Θανεοιςσθμίξψ Ατθνπν ηια σξ έρηξ αψσΰ οξψ λαμύοσει ομήρυφ
ένα ψοάρχξν μεηάμξ λενΰ.

3

ΘΡΟΖΟΓΟΙ
ΑΝΑΘΖΗΡΩΤΗ ΘΡΥΤΑΝΗ ΥΓΕΘΑΙ ΙΑΘ ΙΟΘΝΩΝΘΙΗΙ ΘΟΖΘΤΘΙΗΙ
ΙΑΘ ΘΡΟΕΔΡΟΥ ΕΘΘΤΡΟΘΗΙ ΙΥΝΤΑΗΗΙ
ΤΟΥ ΙΩΔΘΙΑ ΔΕΟΝΤΟΖΟΓΘΑΙ ΙΑΘ ΙΑΖΗΙ ΘΡΑΙΤΘΙΗΙ
ΤΟΥ ΕΕΝΘΙΟΥ ΙΑΘ ΙΑΘΟΔΘΙΤΡΘΑΙΟΥ ΘΑΝΕΘΘΙΤΗΚΘΟΥ ΑΕΗΝΩΝ
ΙΑΕΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΘΟΥ Ι. ΖΩΓΡΑΛΟΥ

Τξ

Θανεοιςσήμιξ

Ατθνπν

αοξσεμεί,

σξ

αρχαιΰσερξ

λαι

μεηαμύσερξ

οανεοιςσθμιαλΰ ίδρψμα σθφ χπραφ λαι υφ ελ σξψ ρΰμξψ σξψ, λένσρξ αλσινξβξμίαφ λαι
οαρασήρθςθφ ηια ΰμα σα οανεοιςσθμιαλά ιδρύμασα. Η ηραοσή αοξσύουςθ σξψ
Ιπδιλα Δεξνσξμξηίαφ λαι Ιαμήφ Θραλσιλήφ οιςσεύξψμε ΰσι τα ςψνσεμέςει ςσθ ςαζή
ηνπςθ συν ψοξχρεπςευν λαι διλαιυμάσυν συν ερηαωξμένυν λαι ζξισθσπν ςσξ ίδρψμα
μαφ, λατπφ λαι ςσθν ψοξςσήρικθ σθφ Εοισρξοήφ Δεξνσξμξηίαφ ΰουφ αψσή ξρίωεσαι
αοΰ σξ Νΰμξ. Εοιομέξν, θ εζαρμξηή σξψ τα βξθτήςει σθ βεμσίυςθ συν ςχέςευν
μεσακύ συν μεμπν συν ερεψνθσιλπν ξμάδυν λαι μεμπν Δ.Ε.Θ., αμμά λαι σθν ψοξβξμή
ορξηραμμάσυν ςε Εμμθνιλέφ, Εψρυοαϊλέφ λαι Διετνείφ ςψμμεσξχέφ.
Οζείμυ λαι αιςτάνξμαι, να εψχαριςσήςυ ξμΰτερμα σα Κέμθ σθφ Εοισρξοήφ
Ιύνσακθφ λαι σθ ηραμμασειαλή μαφ ψοξςσήρικθ ηια σθν ενερηθσιλΰσασθ ςψμμεσξχή
σξψφ, με ςψνεχείφ ορξσάςειφ λαι ορξςοάτεια ςψμομήρυςθφ συν αρχπν, πςσε να
ςψνάδξψν με σα ψοάρχξνσα Εμμθνιλά λαι Διετνή δεδξμένα.
Θαραδίδξνσαφ σξ οΰνθμα αψσΰ οιςσεύξψμε ΰσι ςψμβάμξψμε, ςσιφ αοαισήςειφ ενΰφ
ςύηχρξνξψ οανεοιςσθμίξψ οξψ λασέχει άμμυςσε οερίξοσθ τέςθ ςσξ διετνέφ
ςσερέυμα, ηεηξνΰφ άμμυςσε οξψ ιςχύει λαι σξ διλαιξύσαι.
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ΕΘΘΤΡΟΘΗ ΙΥΝΤΑΗΗΙ
ΙΩΔΘΙΑ ΔΕΟΝΤΟΖΟΓΘΑΙ ΙΑΘ ΙΑΖΗΙ ΘΡΑΙΤΘΙΗΙ ΕΙΘΑ

Η Εοισρξοή οξψ ςψνέσακε σξν οαραλάσυ Ιπδιλα Δεξνσξμξηίαφ λαι Ιαμήφ
Θραλσιλήφ σξψ Ετνιλξύ λαι Ιαοξδιςσριαλξύ Θανεοιςσθμίξψ Ατθνπν είναι
διεοιςσθμξνιλή, λαι αοξσεμείσαι αοΰ σα εκήφ μέμθ:

ΘΡΟΕΔΡΟΙ
Γεπρηιξφ Ι. Ζυηράζξφ
Κατθηθσήφ Ιασριλήφ Σχξμήφ –
Αναομθρυσήφ Πρύσανθ Υηείαφ λαι Κξινυνιλήφ Πξμισιλήφ

ΚΕΖΗ
Γεπρηιξφ Ιΰμμιαφ

Κατθηθσήφ Ιασριλήφ Σχξμήφ - μέμξφ σθφ
Αλαδθμίαφ Ατθνπν

Χάιδυ Ιοθμιξοξύμξψ

Κατθηήσρια Ιασριλήφ Σχξμήφ

Ιξζία Ιίσςιξψ - Τωέμθ

Κατθηήσρια Ιασριλήφ Σχξμήφ

Δήμθσρα Θαοαδξοξύμξψ

Κατθηήσρια Νξμιλήφ Σχξμήφ

Ιυνςσανσίνξφ Θαοαηευρηίξψ

Κατθηθσήφ Νξμιλήφ Σχξμήφ

Ιυνςσανσίνξφ Ιξρναράλθφ

Αναομθρυσήφ λατθηθσήφ Τμήμασξφ Εεξμξηίαφ

Εψάηηεμξφ Θρυσξοαοαδάλθφ

Εοίλξψρξφ λατθηθσήφ Τμήμασξφ Φιμξςξζίαφ Παιδαηυηιλήφ λαι Ψψχξμξηίαφ

Εξιρςημνμική Ιχμεπγάςηυ
Καρία Ζψμοέρθ

Κατθηήσρια Ιασριλήφ Σχξμήφ

Γπαμμαςέαυ Εξιςπνξήυ
Αηηεμιλή Ιοανξοξύμξψ

ΠΕ Διξιλθσιλΰφ, ΙΔΑΧ
Γραζείξ Αναομθρυσή Πρύσανθ Υηείαφ λαι
Κξινυνιλήφ Πξμισιλήφ
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Θ. ΙΩΔΘΙΑΙ ΔΕΟΝΤΟΖΟΓΘΑΙ ΙΑΘ ΙΑΖΗΙ ΘΡΑΙΤΘΙΗΙ ΤΟΥ ΕΙΘΑ
Άρτρξ 1.
Θεδίξ εζαρμξηήφ
Ο Ιπδιλαφ αψσΰφ ιςχύει Α) Για σα μέμθ Δ.Ε.Θ., Ε.Ε.Θ., Ε.ΔΘ.Θ., Ε.Τ.Ε.Θ.,
Διξιλθσιλξύφ, ζξισθσέφ λαι ερηαωΰμενξψφ ςσξ ΕΙΘΑ. Β) Για ΰμεφ σιφ αλαδθμαϊλέφ,
διξιλθσιλέφ λαι ερεψνθσιλέφ δραςσθριΰσθσεφ οξψ διεκάηξνσαι ςσξ ΕΙΘΑ ψοΰ σθν
εψτύνθ συν μεμπν Δ.Ε.Θ. λαι σξψ ψοξμξίοξψ εοιςσθμξνιλξύ ορξςυοιλξύ οξψ
ςσεμεχπνει σιφ ψοθρεςίεφ σξψ.
Άρτρξ 2.
Ίδρψςθ Εοισρξοήφ Δεξνσξμξηίαφ
H Εοισρξοή Δεξνσξμξηίαφ σξψ Ετνιλξύ λαι Ιαοξδιςσριαλξύ Θανεοιςσθμίξψ
Ατθνπν ςψνιςσάσαι ςύμζυνα με σξ νΰμξ 4485/2017, άρτρξ 47 λαι αοαρσίωεσαι αοΰ
σξψφ Ιξςμήσξρεφ σξψ ΕΙΘΑ λαι σξν Ανσιορύσανθ Αλαδθμαϊλπν Υοξτέςευν, έχει δε
σεσραεσή τθσεία. Ο Ανσιορύσανθφ ορξόςσασαι σθφ Εοισρξοήφ λαι ςε οερίοσυςθ
αοξψςίαφ ή λυμύμασξφ σξν αναομθρπνει ξ αρχαιΰσερξφ Ιξςμήσξραφ.
Άρτρξ 3.
Σλξοΰφ
Ιλξοΰφ σθφ Εοισρξοήφ είναι να ξρίςει σξ ομαίςιξ συν αρχπν βιξθτιλήφ λαι
δεξνσξμξηίαφ σξψ ΕΙΘΑ ορξλειμένξψ να εκψοθρεσήςει ηενιλά σιφ δραςσθριΰσθσεφ
συν μεμπν Δ.Ε.Θ., Ε.Ε.Θ., Ε.ΔΘ.Θ., Ε.Τ.Ε.Θ., ζξισθσπν, συν ςψνερηαωΰμενυν
ερεψνθσπν, συν ψοξγθζίυν διδαλσΰρυν λαι συν μεσαοσψχιαλπν ςοξψδαςσπν, αμμά
λαι σξψ διξιλθσιλξύ λαι σεχνιλξύ ορξςυοιλξύ.
Οι αρχέφ αψσέφ τα ιςχύξψν ηια ΰμεφ σιφ δραςσθριΰσθσεφ οξψ διεκάηξνσαι ςσξ
Ίδρψμα.
Άρτρξ 4.
Αρμξδιΰσθσεφ
Η Εοισρξοή Δεξνσξμξηίαφ ΕΙΘΑ οαραλξμξψτεί λαι ειςθηείσαι ςε ωθσήμασα σθφ
αρμξδιΰσθσάφ σθφ ςσξ ομαίςιξ ερεψνθσιλπν λαι άμμυν ορξηραμμάσυν υφ λαι μξιοπν
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δραςσθριξσήσυν σξψ Θανεοιςσθμίξψ Ατθνπν. Ειδιλΰσερα: Θαραλξμξψτεί λαι
ειςθηείσαι ςσξν Θρύσανθ ηια σιφ ορξσάςειφ οξψ ψοξβάμξψν ξι Ιχξμέφ σξψ Θδρύμασξφ
ςσξψφ διαζΰρξψφ ετνιλξύφ λαι διετνείφ ξρηανιςμξύφ. Κεμεσά τέμασα οξψ
διαβιβάωξνσαι ςε αψσήν αοΰ σιφ Εοισρξοέφ Δεξνσξμξηίαφ – Βιξθτιλήφ συν Ιχξμπν λαι
Τμθμάσυν. Ιψνσξνίωει λαι ςψνερηάωεσαι με σιφ ανάμξηεφ εοισρξοέφ ανά Ιχξμή λαι
Τμήμα, ΰοξψ ψοάρχξψν. Εοιμύει διαζξρέφ λαι ωθσήμασα οξψ δθμιξψρηξύνσαι ςσιφ
Ιχξμέφ λαι ςσα Τμήμασα λαι αζξρξύν σθν εοιςσθμξνιλή δεξνσξμξηία. Ενθμερπνει λαι
εψαιςτθσξοξιεί σα μέμθ σθφ Θανεοιςσθμιαλήφ Ιξινΰσθσαφ ςε τέμασα θτιλξύ
ορξβμθμασιςμξύ οξψ αναζύξνσαι ςσθν έρεψνα λαι ςσθ ςψνξμιλή δραςσθριΰσθσα σξψ
Θανεοιςσθμίξψ λαι μεριμνά ηια σθν εοαρλή ομθρξζΰρθςθ συν μεμπν Δ.Ε.Θ. λαι
ΰμξψ σξψ ερεψνθσιλξύ ορξςυοιλξύ (δθμιξψρηία ιςσξςεμίδαφ σθφ εοισρξοήφ).
Θρξςσασεύει σθν εμεψτερία λαι ανεκαρσθςία συν ερεψνθσπν λαι μεριμνά ηια σθν
σήρθςθ συν αρχπν εοιςσθμξνιλήφ δεξνσξμξηίαφ ςσθν έρεψνα.
Άρτρξ 5.
Ζεισξψρηία
Η Εοισρξοή ςψνεδριάωει μεσά αοΰ ειςήηθςθ σξψ Θρξέδρξψ. Για σθν βέμσιςσθ
ακιξμΰηθςθ συν τεμάσυν εοί συν ξοξίυν λαμείσαι να λρίνει θ Εοισρξοή μαμβάνει ψοΰγθ
σθφ σιφ αοΰγειφ ΰμυν συν ενδιαζερξμένυν μερπν, διλαιξύσαι να ωθσήςει αοΰ σξψφ
εμομελΰμενξψφ ζξρείφ να ορξςλξμίςξψν έηηραζα οξψ λρίνει αναηλαία ΰουφ λαι σθν
αψσξορΰςυοθ οαρξψςία σξψφ εζΰςξν οαρίςσασαι ανάηλθ. Αοξζαςίωει με αοΰμψσθ
ομειξγθζία συν οαρΰνσυν μεμπν λαι ςε οερίοσυςθ ιςξγθζίαφ θ γήζξφ σξψ Θρξέδρξψ
μαμβάνεσαι διομή. Οι αοξζάςειφ σθφ, ξι ξοξίεφ ξζείμξψν να είναι αισιξμξηθμένεφ,
σθρξύνσαι ςε ιδιαίσερξ βιβμίξ (αρχείξ), ηνυςσξοξιξύνσαι ςσξψφ ενδιαζερΰμενξψφ λαι
διαβιβάωξνσαι ςσξν Θρύσανθ. Για σιφ ςψνεδριάςειφ σθφ εοισρξοήφ σθρξύνσαι οραλσιλά
οξψ εοιλψρπνξνσαι αοΰ σα Κέμθ σθφ ςσθν εοΰμενθ ςψνεδρία.
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ΘΘ. ΓΕΝΘΙΕΙ ΑΡΧΕΙ ΓΘΑ ΚΕΖΗ Δ.Ε.Θ., Ε.Ε.Θ., Ε.ΔΘ.Θ., Ε.Τ.Ε.Θ.,
ΔΘΟΘΙΗΤΘΙΟΥΙ, ΛΟΘΤΗΤΕΙ ΙΑΘ ΕΡΓΑΖΟΚΕΝΟΥΙ ΙΤΟ ΕΙΘΑ
Βαρική απφή ςηυ Θαμεξιρςημιακήυ Ινιμΰςηςαυ τυ Universitas Magistrorum
et Scholarium είμαι ν αμνιβαίνυ ρεβαρμΰυ ςτμ μελομ με ρςΰφν ςημ ξπναγτγή
ςηυ ξαιδείαυ και ςηυ εξιρςημνμικήυ γμορηυ.

Όμα σα μέμθ σξψ Θανεοιςσθμίξψ (Δ.Ε.Θ., Ε.Ε.Θ., Ε.ΔΘ.Θ., Ε.Τ.Ε.Θ., Λξισθσέφ,
Αλαδθμαϊλξί Υοΰσρξζξι, Διξιλθσιλξί Υοάμμθμξι, άμμεφ λασθηξρίεφ ερηαωξμένυν λαι
ςψνερηαωΰμενξι ερεψνθσέφ), ξζείμξψν να εοιδειλνύξψν λασά σθν εοισέμεςθ σξψ έρηξψ
σξψφ σξν αοαραίσθσξ ορξφ σα ψοΰμξιοα μέμθ ςεβαςμΰ λαι να ςψμβάμμξψν αοΰ σθ
ςλξοιά σξψφ με σξν λαμύσερξ σρΰοξ ςσξψφ ςλξοξύφ σθφ οανεοιςσθμιαλήφ λξινΰσθσαφ.
Άρτρξ 1.
Για σα μέμθ Δ.Ε.Π.
Τα μέμθ σξψ διδαλσιλξύ ορξςυοιλξύ σξψ Θανεοιςσθμίξψ, ελσΰφ αοΰ σιφ
ψοξχρεπςειφ οξψ ορξλύοσξψν αοΰ σθν ιδιΰσθσά σξψφ υφ δθμξςίυν μεισξψρηπν,
ξζείμξψν να ςψμοεριζέρξνσαι με σρΰοξ ανάμξηξ ορξφ σξν ρΰμξ σξψφ υφ
αλαδθμαϊλπν διδαςλάμυν λαι να ορξάηξψν με σθ διδαςλαμία λαι σθν έρεψνα σθν
αμήτεια λαι σθν εοιςσθμξνιλή ηνπςθ. Θρέοει να είναι αμερΰμθοσα ςσθν εοισέμεςθ
συν λατθλΰνσυν σξψφ, να διαμξρζπνξψν σιφ λρίςειφ σξψφ ηια σα ορΰςυοα οξψ
βρίςλξνσαι ςσξ οεδίξ εψτύνθφ σξψφ (ΰουφ είναι χαραλσθριςσιλά ξι ζξισθσέφ λαι ξι
νεΰσερξι λατθηθσέφ) αλριβξδίλαια λαι ακιξλρασιλά. Οζείμξψν να αισιξμξηξύν σθν
λρίςθ σξψφ υφ διδάςλξνσεφ, υφ εκεσαςσέφ, υφ ερεψνθσέφ λαι υφ μέμθ εοισρξοπν
ακιξμΰηθςθφ ςψναδέμζυν λαι να μαμβάνξψν ειδιλή μέριμνα ηια σθν λασά σξ δψνασΰν
εοαλριβή σελμθρίυςθ συν αοΰγεπν λαι σθν οιςσξοξίθςθ συν οθηπν σξψφ. Είναι
ιδιαίσερα ςθμανσιλΰ να αοέχξψν αοΰ λρίςειφ, διαδιλαςίεφ ή αοξζάςειφ αοΰ σιφ
ξοξίεφ ενδέχεσαι να αοξλξμίωξψν έμμεςα ή άμεςα λάοξιξψ είδξψφ ορξςυοιλΰ λαι
ιδιαίσερα ξιλξνξμιλΰ ΰζεμξφ λαι αοΰ ξοξιαδήοξσε οράκθ θ ξοξία ςψνιςσά
ελμεσάμμεψςθ σθφ τέςευφ σξψφ ένανσι ζξισθσπν λαι συν νεΰσερυν σξψφ.
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Άρτρξ 2.
Για σα μέμθ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.
Για σα μέμθ Ε.Ε.Θ., Ε.ΔΘ.Θ., Ε.Τ.Ε.Θ., ιςχύει θ οιξ οάνυ διάσακθ ορξςαρμξςμένθ
αναμΰηυφ ορξφ σα λατήλξνσα λάτε λασθηξρίαφ.
Άρτρξ 3.
Για σξψφ Φξισθσέφ
Η ζξισθσιλή ιδιΰσθσα αοξλσάσαι με σθν εηηραζή ςε ορξοσψχιαλΰ ή μεσαοσψχιαλΰ
ορΰηραμμα (α΄λαι β΄ λύλμξψ) Ιοξψδπν. Οι ζξισθσέφ αλξμξψτξύν σθν διδαλσιλή,
ερεψνθσιλή

λαι

εκεσαςσιλή

διαδιλαςία,

ςύμζυνα

με

σξν

Ορηανιςμΰ

σξψ

Θανεοιςσθμίξψ, σξ ορΰηραμμα ςοξψδπν λαι σξψφ εςυσεριλξύφ λανξνιςμξύφ συν
εοιμέρξψφ Τμθμάσυν, Κξνάδυν λαι μξιοπν δξμπν. Ωφ μέμθ σθφ οανεοιςσθμιαλήφ
λξινΰσθσαφ εμζξρξύνσαι αοΰ σιφ ακίεφ, σιφ αρχέφ λαι σξψφ ανάμξηξψφ λανΰνεφ οξψ
ιςχύξψν ηια ΰμα σα μέμθ λαι οξψ ςλξοΰ έχξψν να εκαςζαμίςξψν σθν ελομήρυςθ σθφ
αοξςσξμήφ σξψ ΕΙΘΑ, ιδιαίσερα σθν ορξαηυηή σθφ οαιδείαφ λαι σθφ ηνπςθφ εο’
υζεμεία συν ασΰμυν λαι σθφ λξινυνίαφ. Η ζξισθσιλή ιδιΰσθσα ςψμβαδίωει με
διλαιπμασα λαι ψοξχρεπςειφ. Οι ζξισθσέφ, ΰουφ λαι ξι διδάςλξνσεφ, ορέοει να
ςψμοεριζέρξνσαι με σρΰοξ οξψ ορξάηει σθν οανεοιςσθμιαλή οαιδεία λαι ηνπςθ.
Εεμέμιξ σθφ εύρψτμθφ αλαδθμαϊλήφ ωυήφ είναι θ ορξαηυηή σθφ αμήτειαφ ςε ένα
οεριβάμμξν εμεψτερίαφ, αμξιβαίξψ ςεβαςμξύ λαι ειμιλρίνειαφ. Ιψμοεριζξρέφ οξψ
ψοξνξμεύξψν σθν αλαδθμαϊλή αλεραιΰσθσα ομήσσξψν σθν αλαδθμαϊλή εμεψτερία λαι
σθ δψνασΰσθσα σξψ Θανεοιςσθμίξψ να ανσαοξλριτεί ςσξ λξινυνιλΰ σξψ έρηξ.
Άρτρξ 4.
Για σξψφ διξιλθσιλξύφ ψοαμμήμξψφ
Ιάτε δραςσθριΰσθσα συν διξιλθσιλπν ξρηάνυν αοξβμέοει ςσθν ορξαηυηή,
ιλανξοξίθςθ λαι εκψοθρέσθςθ σξψ ηενιλξύ ςψμζέρξνσξφ. Οι διξιλθσιλξί ψοάμμθμξι
αςλξύν σιφ αρμξδιΰσθσεφ λαι ξζείμξψν να εοισεμξύν σα λατήλξνσά σξψφ εψςψνείδθσα,
αοξσεμεςμασιλά λαι με σρΰοξ αμερΰμθοσξ, ανεοθρέαςσξι αοΰ ιδιξσεμή ςψμζέρξνσα
ή οιέςειφ. Ιασά σθν άςλθςθ συν λατθλΰνσυν ςψνειςζέρξψν αοΰ σθν ομεψρά σξψφ
ςσθν ελομήρυςθ συν ςλξοπν σξψ δθμΰςιξψ Θανεοιςσθμίξψ, ιδιαίσερα ςσθν ορξαηυηή
σθφ οαιδείαφ λαι σθφ εοιςσθμξνιλήφ ηνπςθφ ορξφ ΰζεμξφ συν ασΰμυν λαι σξψ
9

λξινυνιλξύ

ςψνΰμξψ.

Τξ

άρτρξ

1

σξψ

οαρΰνσξφ

εζαρμΰωεσαι

αναμΰηυφ

ορξςαρμξςμένξ ορξφ σα λατήλξνσα συν διξιλθσιλπν ψοαμμήμυν, ΰουφ αψσά
ορξςδιξρίωξνσαι αοΰ σξν Νΰμξ λαι σξν Εςυσεριλΰ Ιανξνιςμΰ σξψ Θδρύμασξφ.
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ΘΘΘ. ΓΕΝΘΙΕΙ ΑΡΧΕΙ ΓΘΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Η εοιςσθμξνιλή έρεψνα, οψμπναφ αοαραίσθσξφ ςσθ μεισξψρηία σξψ Θανεοιςσθμίξψ,
αοξσεμεί λξινυνιλΰ αηατΰ λαι ςσξιχείξ διάλριςθφ συν Ανπσασυν Θδρψμάσυν. Η βιξθτιλή
λαι ξι λανΰνεφ δεξνσξμξηίαφ ςψνιςσξύν αναοΰςοαςσξ λξμμάσι σθφ έρεψναφ, αοΰ σθ
ςύμμθγθ μια ιδέαφ έυφ σθ δθμξςίεψςθ συν αοξσεμεςμάσυν σθφ λαι αοξσεμξύν
ανσιλείμενξ οξψ αοαςχξμεί ωυθρά σθ διετνή εοιςσθμξνιλή λξινΰσθσα λαι σξψφ διετνείφ
ξρηανιςμξύφ. Η αμμασπδθφ ανάοσψκθ σθφ εοιςσθμξνιλήφ ηνπςθφ λαι σεχνξμξηίαφ
εοιβάμει σθν ανάηλθ ορξςσαςίαφ σθφ έρεψναφ αοΰ σθν εμμθνιλή λαι εψρυοαϊλή
νξμξτεςία, αοΰ σξ διετνέφ δίλαιξ λαι σξψφ αναηνυριςμένξψφ λανΰνεφ βιξθτιλήφ λαι
δεξνσξμξηίαφ. Η Εοισρξοή Δεξνσξμξηίαφ ΕΙΘΑ ξζείμει να εμέηχει αν σα ερεψνθσιλά
ορξηράμμασα, οέραν σθφ εοιςσθμξνιλήφ σξψφ εοάρλειαφ, οαρέχξψν εοαρλείφ εηηψήςειφ
πςσε να μθ τίηξνσαι ςψνσαημασιλά λασξχψρυμένα αηατά ΰουφ θ αντρποινθ ακία, σξ
διλαίυμα ςσθν ψηεία, θ εμεψτερία λαι ανεκαρσθςία σθφ έρεψναφ, θ ιδιυσιλή ωυή, σα
ορξςυοιλά δεδξμένα, θ ονεψμασιλή ιδιξλσθςία λαι σξ οεριβάμμξν.
Άρτρξ 1.
Πεδίξ Εζαρμξηήφ
Ο λπδιλαφ αψσΰφ ιςχύει ηια ΰμεφ σιφ ερεψνθσιλέφ δραςσθριΰσθσεφ οξψ διεκάηξνσαι
ςσξ ΕΙΘΑ ψοΰ σθν εψτύνθ συν μεμπν Δ.Ε.Θ. λαι σξψ ψοΰμξιοξψ εοιςσθμξνιλξύ,
διξιλθσιλξύ λαι σεχνιλξύ ορξςυοιλξύ οξψ ςσεμεχπνει σιφ ψοθρεςίεφ σξψ.
Άρτρξ 2.
Ερεψνθσέφ
Ωφ Ερεψνθσέφ τευρξύνσαι μέμθ Δ.Ε.Θ., μέμθ Ε.Ε.Θ., Ε.ΔΘ.Θ., Ε.Τ.Ε.Θ., Ομΰσιμξι
Ιατθηθσέφ, εζΰςξν ςψμμεσέχξψν λασά σξ ορΰηραμμα σθφ Ιχξμήφ ςσθν ελοαιδεψσιλή
διαδιλαςία, διδάλσξρεφ λαι ψοξγήζιξι διδάλσξρεφ, λάσξχξι μεσαοσψχιαλξύ σίσμξψ ή
ζξισθσέφ Κεσαοσψχιαλπν Θρξηραμμάσυν υφ λαι λάσξχξι Θσψχίξψ Θανεοιςσθμίξψ ή
άμμξψ ιςΰσιμξψ Θδρύμασξφ θμεδαοήφ ή αμμξδαοήφ, οξψ έχξψν εοίςθμθ ςχέςθ με σξ
ελσεμξύμενξ Θρΰηραμμα.
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Άρτρξ 3.
Εψτύνεφ συν ερεψνθσπν
1.

Οζείμξψν να ςψμμξρζπνξνσαι με σθν ιςχύξψςα νξμξτεςία, λαι να ενθμερπνξνσαι
ηια σιφ λασεψτψνσήριεφ ξδθηίεφ ςχεσιλά με σθν έρεψνα.

2.

Έχξψν ορξςυοιλή εψτύνθ ηια σιφ οράκειφ ή οαραμείγειφ σξψφ ςύμζυνα με σθν ιςχύξψςα
νξμξτεςία, σιφ διετνείφ διαλθρύκειφ ηια σθ βιξθτιλή λαι σα αντρποινα διλαιπμασα.

3.

Οζείμξψν να ςέβξνσαι σθν ακιξορέοεια, σθν αψσξνξμία λαι σα βαςιλά
διλαιπμασα συν ορξςπουν οξψ εμομέλξνσαι ςσθν έρεψνα, να σα ενθμερπνξψν με
ςαζήνεια ηια σξ οεριεχΰμενξ σθφ έρεψναφ λαι να μθν ςψμοεριμαμβάνξψν σα
ςψηλελριμένα ορΰςυοα ςσθν έρεψνα χυρίφ σθν έηηραζθ ςψηλασάτεςή σξψφ θ
ξοξία δύνασαι λαι ςε λάτε ζάςθ σθφ έρεψναφ να αναλμθτεί.

4. Οζείμξψν να διαςζαμίωξψν σθν ορξςσαςία συν ορξςυοιλπν δεδξμένυν.
5.

Οζείμξψν να ςέβξνσαι ζψμεσιλέφ, έμζψμεφ, τρθςλεψσιλέφ, οξμισιλέφ λαι
οξμισιςμιλέφ ιδιαισερΰσθσεφ συν ςψμμεσεχΰνσυν.

6. Οζείμξψν να μθν εοθρεάωξνσαι ξι ίδιξι ή σα αοξσεμέςμασα σθφ μεμέσθφ αοΰ
λξινυνιλξύφ, οξμισιλξύφ ή ξιλξνξμιλξύφ οαράηξνσεφ.
7.

Οζείμξψν να μθν αοξλρύοσξψν ή αμμξιπνξψν σα αοξσεμέςμασα σθφ μεμέσθφ.

8. Οζείμξψν να σθρξύν ομήρθ αρχεία ηια σθν εκέμικθ λαι σα αοξσεμέςμασα ενΰφ
ορξηράμμασξφ, πςσε να λατίςσασαι δψνασΰφ ξ έμεηχξφ, με σαψσΰχρξνθ ςε λάτε
οερίοσυςθ διαςζάμιςθ συν διλαιυμάσυν διανξθσιλήφ ιδιξλσθςίαφ.
9. Οζείμξψν να μαμβάνξψν λασά νΰμξ ΰμα σα αναηλαία λαι εοιβαμμΰμενα
εοιςσθμξνιλά μέσρα ηια σθν ορξςσαςία σθφ ψηείαφ συν ερηαωξμένυν ςσα
ορξηράμμασα, αοΰ ασψχήμασα ή άμμεφ οαρενέρηειεφ οξψ μοξρεί να ορξλύγξψν
λάσυ αοΰ σιφ ιδιαίσερεφ ςψντήλεφ σθφ έρεψναφ.
10. Οζείμξψν να σθρξύν σξψφ ηενιλξύφ λαι ειδιλξύφ λανΰνεφ αςζαμείαφ ςε ΰμξψφ
σξψφ χπρξψφ σξψ ΕΙΘΑ ςύμζυνα με σξν Νΰμξ.
11. Αοαισείσαι να σθρξύν σιφ αρχέφ σθφ χρθςσήφ, διαζανξύφ λαι αοξσεμεςμασιλήφ
χρθμασξξιλξνξμιλήφ διαχείριςθφ.
12. α. Ιασά σθ ςύναγθ ςψμζυνίαφ χρθμασξδΰσθςθφ, ξι ερεψνθσέφ δεν ορέοει να
δέχξνσαι ΰρξψφ οξψ διαλψβεύξψν σθν εμεψτερία σξψφ, σξ λύρξφ λαι σα
ςψμζέρξνσα σξψ Θανεοιςσθμίξψ λασά σξ ςχεδιαςμΰ, σθ διεκαηυηή λαι σθ
δθμξςίεψςθ σθφ έρεψνάφ σξψφ.
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β. Οζείμξψν να δθμξςιξοξιξύν σα αοξσεμέςμασα σθφ έρεψναφ, με δθμξςίεψςθ ςε
εοιςσθμξνιλά οεριξδιλά ή εοιςσθμξνιλή αναλξίνυςθ.
13. Οζείμξψν να αναζέρξψν ςε λάτε δθμξςίεψςθ σξν ζξρέα οξψ ψοθρεσξύν με σξν
ομήρθ εμμθνιλΰ λαι κενΰημυςςξ σίσμξ σξψ ΕΙΘΑ.
 Ετνιλΰν λαι Καοξδιςσριαλΰν Πανεοιςσήμιξ Ατθνπν
 «National and Kapodistrian University of Athens» λαι ΰχι μΰνξ University
of Athens.
Ειδιλΰσερα ηια σιφ Ιχξμέφ ή σα Τμήμασα μοξρξύν να χρθςιμξοξιξύνσαι λαι ξι
ανσίςσξιχξι ΰρξι ο.χ. Ιασριλή Σχξμή, Ετνιλΰ λαι Καοξδιςσριαλΰ Πανεοιςσήμιξ
Ατθνπν - Medical School, National and Kapodistrian University of Athens,
Athens, Greece.
14. Ωφ λρισέφ ή ειςθηθσέφ ξζείμξψν να αοέχξψν ςε διαδιλαςίεφ ή μήγειφ αοξζάςευν
ςσιφ ξοξίεφ αναλύοσει τέμα ςύηλρξψςθφ ςψμζερΰνσυν ή λανΰνυν δεξνσξμξηίαφ
με σξ Θανεοιςσήμιξ οξψ ψοθρεσξύν.
15. Ιασά σθ διεκαηυηή σθφ ερεψνθσιλήφ δραςσθριΰσθσαφ ξζείμξψν να μαμβάνξψν
ψοΰγθ σξψφ λαι να μθ τίηξψν λατ' ξιξνδήοξσε σρΰοξ διλαιπμασα διανξθσιλήφ
ιδιξλσθςίαφ σρίσυν, σθν ξοξία ορέοει να αοξδίδξψν ςσξ δθμιξψρηΰ σθφ.
Άρτρξ 4.
Σχέςειφ μεσακύ συν ερεψνθσπν
Οι ςχέςειφ μεσακύ ερεψνθσπν ορέοει να διέοξνσαι αοΰ σιφ λάσυτι αρχέφ:
1.

Οι ερεψνθσέφ έχξψν ψοξχρέυςθ αμξιβαίξψ ςεβαςμξύ μεσακύ σξψφ λαι θ ςψμβξμή
σξψ λατ’ ενΰφ ςσξ αοξσέμεςμα ορέοει να αναηνυρίωεσαι.

2. Οι νεΰσερξι ερεψνθσέφ ξζείμξψν να ςέβξνσαι λαι να αναηνυρίωξψν σθν εμοειρία
συν οαμαιΰσερυν, ξι δε εμοειρΰσερξι ερεψνθσέφ ξζείμξψν να ςέβξνσαι σθν
ορξςυοιλΰσθσα, να ακιξμξηξύν δίλαια σιφ ιλανΰσθσεφ συν νεξσέρυν λαι να σξψφ
βξθτξύν

να

ανσιμθζτξύν

σθ

μετξδξμξηία λαι

σξ

ήτξφ σθφ έρεψναφ,

αοξβμέοξνσαφ ςσθν ορΰξδξ σθφ ερεψνθσιλήφ δραςσθριΰσθσαφ.
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Άρτρξ 5.
Πνεψμασιλά διλαιπμασα
Οι Ερεψνθσέφ:
1. Ιασά σθ διεκαηυηή σθφ ερεψνθσιλήφ σξψφ δραςσθριΰσθσαφ ξζείμξψν να
ςψμμξρζπνξνσαι ορξφ σιφ διασάκειφ οξψ διέοξψν σθν λασξχύρυςθ λαι ορξςσαςία
συν διλαιυμάσυν διανξθσιλήφ (ονεψμασιλήφ λαι βιξμθχανιλήφ) ιδιξλσθςίαφ λαι να
μθ τίηξψν λατ’ξιξνδήοξσε σρΰοξ, λασά σθ δράςθ σξψφ αψσή, διλαιπμασα σξψ
ΕΙΘΑ λαι σψχΰν σρίσυν διλαιξύχυν.
2. Οζείμξψν να σθρξύν ομήρθ αρχεία ηια σθν εκέμικθ λαι σα αοξσεμέςμασα ενΰφ
ορξηράμμασξφ, πςσε να λατίςσασαι δψνασΰφ ξ έμεηχξφ ηια σθν σαψσξοξίθςθ σξψ
έρηξψ λαι σθν λασξχύρυςθ διλαιυμάσυν διανξθσιλήφ ιδιξλσθςίαφ, με οαράμμθμθ
μήγθ λάτε εύμξηξψ μέσρξψ ηια σθ διαςζάμιςθ σξψ αοξρρήσξψ, σθφ ορξςσαςίαφ
σθφ έρεψναφ οριν σθν δθμξςίεψςθ σθφ.
3.

Αοξλσξύν διλαιπμασα εοί σξψ ορξϊΰνσξφ σθφ ερεψνθσιλήφ σξψφ δραςσθριΰσθσαφ
λασά σιφ ιςχύξψςεφ διασάκειφ, ιδίυφ σξψ Ν. 1733/87 ηια σα διομπμασα
εψρεςισεχνίαφ λαι σα οιςσξοξιθσιλά ψοξδειημάσυν χρθςιμΰσθσαφ, σξψ Ν.
1607/1986 ηια σα εψρυοαϊλά διομπμασα εψρεςισεχνίαφ λαι σξψ Ν. 2121/1993 οερί
ονεψμασιλήφ ιδιξλσθςίαφ.

4. Ανσιςσξίχυφ, σξ ΕΙΘΑ αοξλσά διλαίυμα να αναζέρεσαι ςε λάτε δθμξςίεψςθ σθφ
έρεψναφ λαι διλαιπμασα ελμεσάμμεψςθφ εοί σξψ ορξϊΰνσξφ σθφ ερεψνθσιλήφ
δραςσθριΰσθσαφ, ανάμξηα με σθ ςχέςθ οξψ σξ ςψνδέει με σξψφ ελάςσξσε
ερεψνθσέφ, σξ ανσιλείμενξ σξψ ανασετένσξφ ςε αψσξύφ έρηξψ λαι σα μέςα οξψ
χρθςιμξοξιξύνσαι ηια σθν οραημασξοξίθςθ σθφ έρεψναφ, λασά σα ξριωΰμενα ςσιφ
ορξαναζερτείςεφ διασάκειφ.
5.

Για να λασαςσεί δψνασή θ άμεςθ λασξχύρυςθ λαι ορξςσαςία σξψ ορξϊΰνσξφ σθφ
έρεψναφ λαι να βεμσιςσξοξιθτεί θ δψνασΰσθσα ξιλξνξμιλήφ σξψ ελμεσάμμεψςθφ, ξ
ερεψνθσήφ ξζείμει να ενθμερπνει αμεμμθσί λαι εηηράζυφ σα αρμΰδια ΰρηανα σξψ
ΕΙΘΑ λαι να οαρέχει ςε αψσά λάτε αοαραίσθσθ ςψνδρξμή ηια σθν λασξχύρυςθ
λαι διαχείριςθ συν διλαιυμάσυν διανξθσιλήφ ιδιξλσθςίαφ εοί σξψ έρηξψ λαι σθν
λασάρσιςθ ςψμβάςευν ελμεσάμμεψςθφ με σρίσξψφ. Για σξ ςλξοΰ αψσΰ, ξζείμει να
ςψμμξρζπνεσαι με σξν ελάςσξσε ιςχύξνσα Ιανξνιςμΰ σξψ ΕΙΘΑ ηια σθν
«Ιασξχύρυςθ λαι Διαχείριςθ Διανξθσιλήφ Θδιξλσθςίαφ».
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6.

Ιύμβαςθ ελμεσάμμεψςθφ ορξςσασεψΰμενξψ έρηξψ ή ορξηράμμασξφ ςσξ ξοξίξ σξ
ΕΙΘΑ μοξρεί να διελδιλήςει διλαιπμασα, δε δύνασαι να λασαρσιςτεί, με ξοξιαδήοξσε
μξρζή, χυρίφ σθν ορξθηξύμενθ έηλριςθ συν αρμξδίυν ξρηάνυν σξψ ΕΙΘΑ.

7.

Ιε λάτε οερίοσυςθ, αν ορΰλεισαι ηια εζεύρεςθ, ξ ερεψνθσήφ έχει σξ θτιλΰ
διλαίυμα να αναηνυρίωεσαι λαι να δθμπνεσαι υφ εζεψρέσθφ.
Άρτρξ 6.
Χρήςθ εηλασαςσάςευν ΕΚΠΑ

1.

Ιε οεριοσπςειφ διεκαηυηήφ εκυσεριλά χρθμασξδξσξύμενθφ έρεψναφ, ςσθν ξοξία
ηίνεσαι χρήςθ συν εηλασαςσάςευν λαι σξψ εκξομιςμξύ σξψ ΕΙΘΑ, λατπφ λαι
ΰσαν αοαςχξμείσαι ορξςυοιλΰ σξψ ΕΙΘΑ, αοαισείσαι ορξθηξύμενθ άδεια σξψ
ξιλείξψ ξρηάνξψ.

2.

Δεν ορέοει μΰηυ σθφ διεκαηυηήφ σθφ έρεψναφ να οαραλυμύξνσαι ξι ελοαιδεψσιλέφ λαι
μξιοέφ διαδιλαςίεφ λαι μεισξψρηίεφ οξψ μαμβάνξψν χπρα ςσιφ εηλασαςσάςειφ.

3.

Αοαραίσθσθ

ορξϋοΰτεςθ

χρήςθφ

εηλασαςσάςευν

σξψ

ΕΙΘΑ

είναι

ξ

εοιςσθμξνιλΰφ ψοεύτψνξφ να είναι μέμξφ Δ.Ε.Θ. σξψ ΕΙΘΑ, ή άμμξ λασά νΰμξ
ορΰςυοξ σξψ ερεψνθσιλξύ ορξςυοιλξύ, ςύμζυνα με σιφ ελάςσξσε ρψτμίςειφ σξψ
νΰμξψ, οεριμαμβανξμένυν συν ξμξσίμυν λατθηθσπν, εζΰςξν μεσέχξψν λασά σξ
ορΰηραμμα σθφ Ιχξμήφ ςσθν ελοαιδεψσιλή διαδιλαςία.
4. Ιε χρθμασξδξσξύμενα αοΰ σρίσξψφ ορξηράμμασα σξ Θανεοιςσήμιξ διασθρεί σξ
διλαίυμα ανσιμιςτίξψ ενξιλίξψ ηια σιφ οαρεχΰμενεφ χρήςειφ εηλασαςσάςευν λαι
μξιοπν οαρξχπν αοΰ σα ερεψνθσιλά ορξηράμμασα.

Άρτρξ 7.
Έρεψνα ςε χπρξψφ ελσΰφ ΕΚΠΑ
Εάν θ έρεψνα διεκάηεσαι ςε χπρξψφ ελσΰφ ΕΙΘΑ αοΰ μέμθ Δ.Ε.Θ., ξι
εηλασαςσάςειφ ορέοει να είναι λασάμμθμεφ λαι, εί δψνασΰν, οιςσξοξιθμένεφ.
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Άρτρξ 8.
Σψνερηαςία με άμμα Πανεοιςσήμια ή Ιδρύμασα
Οι ερεψνθσέφ ξζείμξψν λασά σθν ελσέμεςθ ορξηραμμάσυν οξψ αοαισξύν σθν
ςψνερηαςία άμμυν Θανεοιςσθμίυν ή Θδρψμάσυν να ςέβξνσαι σιφ τεςμξτεσθμένεφ
αρχέφ Δεξνσξμξηίαφ λαι Βιξθτιλήφ ΰμυν συν ςψμορασσξμένυν ζξρέυν.
Άρτρξ 9.
Έρεψνα με ανσιλείμενξ σξν άντρυοξ
Η έρεψνα με ανσιλείμενξ σξν άντρυοξ ορέοει να διενερηείσαι με αοΰμψσξ
ςεβαςμΰ ςσθ βιξθτιλή, ςυμασιλή λαι ονεψμασιλή ψοΰςσαςή σξψ. Οι ερεψνθσέφ
δεςμεύξνσαι ελσΰφ αοΰ σξ νΰμξ λαι αοΰ σιφ ηενιλά αναηνυριςμένεφ αρχέφ:
1.

σθφ ακίαφ σξψ αντρποξψ λαι σθφ ορξςσαςίαφ συν τεμεμιυδπν διλαιυμάσυν,

2. σθφ εμεψτερίαφ λαι σθφ ιςΰσθσαφ,
3.

σθφ ορξςσαςίαφ σθφ δθμΰςιαφ ψηείαφ,

4. σθφ ορξςσαςίαφ σξψ οαιδιξύ λαι συν εψαίςτθσυν ξμάδυν,
5.

συν ορξςυοιλπν δεδξμένυν.

(Οι αρχέφ αψσέφ οεριηράζξνσαι ςε ετνιλά νξμξτεσιλά λείμενα, διετνείφ ςψμβάςειφ
λαι διαλθρύκειφ, εψρυοαϊλά λαι διετνή λείμενα ηια σα αντρποινα διλαιπμασα)
Ισξ Θαράρσθμα οαρασίτενσαι νξμξτεσήμασα, ςψντήλεφ λαι ορυσΰλξμμα.
Άρτρξ 10.
Εέμασα έρεψναφ οξψ χρήωξψν εζαρμξηήφ ειδιλπν λανΰνυν
Έρεψνεφ οξψ αζξρξύν ςψμμεσξχή ασΰμυν με ειδιλέφ ανάηλεφ, ανθμίλξψφ,
εψαίςτθσεφ ομθτψςμιαλέφ ξμάδεφ (ζψμαλιςμένξι, σρΰζιμξι ξίλυν εψηθρίαφ, σρΰζιμξι
γψχιασριλπν λαι άμμυν ανσίςσξιχυν δξμπν, ξμάδεφ με ειδιλά ζψμεσιλά, τρθςλεψσιλά
ή οξμισιςμιλά χαραλσθριςσιλά, ορΰςζψηεφ)
ή
έρεψνεφ οξψ ηίνξνσαι με χρήςθ αντρυοίνυν ψμιλπν (ξρηάνυν, αντρποινξψ ηενεσιλξύ
ψμιλξύ, βμαςσξλψσσάρυν, εμβρψιλξύ ιςσξύ)
ή
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έρεψνεφ ηια σιφ ξοξίεφ χρθςιμξοξιξύνσαι ηενεσιλά σρξοξοξιθμένξι μιλρξξρηανιςμξί/
ξρηανιςμξί ή ραδιενερηά ψμιλά ή διαηξνιδιαλξί ξρηανιςμξί ή ΰρηανα άμμυν έμβιυν ΰνσυν
ή
έρεψνεφ ξι ξοξίεφ έχξψν υφ αοξσέμεςμα σθ δθμιξψρηία διαηξνιδιαλπν ξρηανιςμπν ή
σθν αοεμεψτέρυςθ ςσξ οεριβάμμξν ηενεσιλά σρξοξοξιθμένυν μιλρξξρηανιςμπν/
ξρηανιςμπν ή σθ μΰνιμθ αμμξίυςθ ςε ηξνιδίυμα ωπξψ
διεκάηξνσαι με ιδιαίσερθ ορξςξχή, ςύμζυνα με σιφ ειδιλέφ αψςσθρέφ διασάκειφ σθφ
εψρυοαϊλήφ λαι εμμθνιλήφ νξμξτεςίαφ λαι σθν σήρθςθ ειδιλπν ορξδιαηραζπν.
Άρτρξ 11.
Χρήςθ οειραμασΰωυυν
1.

Η έρεψνα ςε ωπα ερηαςσθρίξψ ορέοει να διενερηείσαι μΰνξ εζΰςξν δεν ψοάρχει
εναμμαλσιλΰφ σρΰοξφ έρεψναφ, ςσξν αοξμύσυφ αναηλαίξ αριτμΰ ωπυν

2. Τξ Ερηαςσήριξ ξζείμει να είναι οιςσξοξιθμένξ λαι εηλελριμένξ λαι να ομθρξί
ΰμεφ σιφ ορξϋοξτέςειφ ελσέμεςθφ οειράμασξφ ςε ωπα.
3.

Κε ιδιαίσερθ μέριμνα συν ερεψνθσπν, ορέοει να αοξζεύηξνσαι θ άςλξοθ
σαμαιουρία λαι ξ οΰνξφ συν οειραμασΰωυυν.

4.

Ισιφ οεριοσπςειφ οξψ αοαισείσαι τανάσυςθ συν ωπυν, αψσή ορέοει να είναι ανπδψνθ.

5.

Οι ςψντήλεφ διαμξνήφ συν ωπυν ορέοει να ορξςαρμΰωξνσαι, ΰςξ είναι δψνασΰ,
ςσξ ζψςιλΰ οεριβάμμξν διαβίυςθφ σξψφ.

Σσξ Παράρσθμα οαρασίτενσαι εμμθνιλή νξμξτεςία λαι ξδθηίεφ Εψρυοαϊλξύ Κξινξβξψμίξψ.
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ΘΑΡΑΡΤΗΚΑ

Εμμθνιλέφ, Εψρυοαϊλέφ λαι Διετνείφ Ιψντήλεφ
λαι Θρυσΰλξμμα ςχεσιλά με σθν έρεψνα

19

Διετνείφ ςψμβάςειφ λαι διαλθρύκειφ λατπφ λαι ετνιλά νξμξτεσιλά λείμενα μεσακύ
συν ξοξίυν σξ Ιύνσαημα σθφ Εμμάδαφ, θ Εψρυοαϊλή Ιύμβαςθ συν Διλαιυμάσυν σξψ
Αντρποξψ, θ Ιύμβαςθ σξψ ΟΗΕ ηια σα Διλαιπμασα σξψ Θαιδιξύ, θ Ιύμβαςθ σξψ
ΟΗΕ ηια σθ Βιξοξιλιμΰσθσα (Ιύμβαςθ σξψ Rio de Janeiro), με σξ Θρυσΰλξμμξ ηια σθ
Βιξαςζάμεια (Θρυσΰλξμμξ σθφ Ιαρταηένθφ), θ Ιύμβαςθ σξψ Ιψμβξψμίξψ σθφ
Εψρποθφ ηια σθ Βιξϊασριλή (Ιύμβαςθ σξψ Oviedo), με σα Θρυσΰλξμμά σθφ ηια σθ
Βιξϊασριλή Έρεψνα λαι σθν Ιμυνξοξίθςθ ςσξν Άντρυοξ, θ Ιύμβαςθ σξψ Ιψμβξψμίξψ
σθφ Εψρποθφ λαι θ Οδθηία 95/46 σθφ Ε.Ε. ηια σθν ορξςσαςία συν ορξςυοιλπν
δεδξμένυν, ξι διαλθρύκειφ σθφ UNESCO ηια σθ Βιξβιξθτιλή, ηια σξ Γξνιδίυμα σξψ
αντρποξψ λαι ηια σα Γενεσιλά Δεδξμένα, θ Διαλήρψκθ σξψ Εμςίνλι ηια σξψφ
βιξϊασριλξύφ οειραμασιςμξύφ, θ Ιύμβαςθ σξψ Ιψμβξψμίξψ σθφ Εψρποθφ λαι θ Οδθηία
σθφ Ε.Ε. 86/609 ηια σα ςοξνδψμυσά ωπα ερηαςσθρίξψ, ξι νΰμξι 3418/2005 οερί
ιασριλήφ δεξνσξμξηίαφ, 3089/2002 λαι 3305/2005 ηια σθν ιασριλπφ ψοξβξθτξύμενθ
αναοαραηυηή, θ ψοξψρηιλή αοΰζαςθ ΔΥΓ/89292 σξψ 2003 οξψ ενςυμασπνει σθν
ξδθηία 2001/20 σθφ Ε.Ε. ηια σιφ λμινιλέφ μεμέσεφ ζαρμάλυν, ξι Αρχέφ Δεξνσξμξηίαφ
ηια σθ Βιξϊασριλή Έρεψνα σξψ Ιψμβξψμίξψ Διετνπν Ορηανπςευν Εοιςσθμπν Υηείαφ
(CIOMS) λατπφ λαι λάτε διαλήρψκθ λαι εοίςθμξ λείμενξ οξψ άοσεσαι συν τεμάσυν
βιξθτιλήφ λαι δεξνσξμξηίαφ ερεψνπν.
Θ.Δ. 56/2013 (ΛΕΙ 106/Α/30-04-2013) «Θρξςαρμξηή σθφ εμμθνιλήφ νξμξτεςίαφ ςσθν
Οδθηία 2010/63/ΕE σξψ Εψρυοαϊλξύ Ιξινξβξψμίξψ λαι σξψ Ιψμβξψμίξψ σθφ 22αφ
Ιεοσεμβρίξψ 2010 (L 276/33/20.10.2010) «ςχεσιλά με σθν ορξςσαςία συν ωπυν οξψ
χρθςιμξοξιξύνσαι ηια εοιςσθμξνιλξύφ ςλξοξύφ».
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Διεσμείυ Ιχμσήκευ και Θπτςΰκνλλα
ςχεσιλά με σθν ερεψνθσιλή δεξνσξμξηία λαι βιξθτιλή ςσθν ψηεία
Έσξφ Ορηανιςμΰφ

Τίσμξφ

1947

Nuremberg Code

War crimes tribunal at
Nuremberg

1948 United Nations General

Universal Declaration of Human Rights

Assembly
1964

World Medical Association

Declaration of Helsinki (1)

(WMA)
1975

WMA

Declaration of Helsinki (2) Tokyo

1983

WMA

Declaration of Helsinki (3) Venice

1989

WMA

Declaration of Helsinki (4) Hong Kong

1991

CIOMS/WHO

International

Guidelines

for

Ethical

Review of Epidemiological Studies
1993

CIOMS/WHO

International

Ethical

Guidelines

for

Biomedical Research Involving Human
Subjects (Under revision in 2001-2)
1995

WHO

Guidelines for Good Clinical Practice for
Trials on Pharmaceutical Products

1996

WMA

Declaration of Helsinki (5) South Africa

1996

International Conference on

Guideline

for

Good

Clinical

Practice

Harmonised Tripartite Guideline Harmonisation (ICH)
1997

Council of Europe

Convention for the Protection of Human
Rights and Dignity of the Human Being
with regard to the Application of Biology
and Medicine

1997

UNESCO

Universal Declaration on the Human
Genome and Human Rights
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2000 European Union

Charter of Fundamental Rights of the
European Union

2000 UNAIDS

Ethical Considerations in HIV Preventive
Vaccine Research

2000 WHO

Operational
Committees

Guidelines
that

Review

for

Ethics

Biomedical

Research
2000 WMA

Declaration of Helsinki (6) Edinburgh

2001 European Parliament and

Directive 2001/20/EC on the approximation

Council

of

the

European

Union:

the

laws,

regulations and administrative provisions of
the

member

States

relating

to

the

implementation of good clinical practice in
the conduct of clinical trials on medicinal
products for human use
2008 WMA

Declaration of Helsinki (7) Seoul

2013

WMA

Fortaleza Brazil

2013

WMA

Declaration of Helsinki Working Group
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ΕΥΧΑΡΘΙΤΘΕΙ

Εψχαριςσξύμε τερμά σξψφ Ιξςμήσξρεφ λαι σξψφ Θρξέδρξψφ συν Τμθμάσυν ηια σθν
ανσαοΰλριςθ λαι σα ςχΰμια σξψφ ςσθν σεμιλή διαμΰρζυςθ σξψ Ιπδιλα Δεξνσξμξηίαφ
λαι Ιαμήφ Θραλσιλήφ, σθν Ιατθηήσρια Νξμιλήφ Ιχξμήφ λ. Ζία Θ. Αταναςίξψ, λατπφ
λαι σξν Ομΰσιμξ Ιατθηθσή σθφ Θασριλήφ Ιχξμήφ λ. Εμμανξψήμ Γ. Ιαναβάλθ.
Εοίςθφ, εψχαριςσξύμε τερμά σθ Νξμιλή Υοθρεςία σξψ Ετνιλξύ λαι Ιαοξδιςσριαλξύ
Θανεοιςσθμίξψ Ατθνπν, ιδιαίσερα σθ Νξμιλή Ιύμβξψμξ λ. Νίλθ Καριΰμθ, λατπφ λαι σθ
διλθηΰρξ λ. Ισαμασία Θαοαδάλξψ ηια σθν οξμύσιμθ βξήτειά σξψφ.
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