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ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ
ΚΩΓΗΚΑ ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΩΝ

ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ
Άξζξν 1
Πεδίν Δθαξκνγήο
Ο Κψδηθαο απηφο ηζρχεη γηα ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δηεμάγνληαη ζην Γ.Π.Θ. ππφ
ηελ επζχλε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ.
Άξζξν 2
Δπζύλε ηνπ Γ.Π.Θ.
Σν Γ.Π.Θ. έρεη ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ εξεπλεηψλ/ηξησλ θαη λα κεξηκλά
γηα ηελ ηήξεζε ηεο δενληνινγηθά νξζήο εξεπλεηηθήο πξαθηηθήο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία, ηνπο δηεζλείο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκθσλίεο ή απφ απνθάζεηο
δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο κεηέρεη ε ρψξα καο (βι. άξζξν 14), θαζψο θαη ηα επί κέξνπο
ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ.
Οθείιεη επίζεο λα παξέρεη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο αξρέο δενληνινγίαο ηεο έξεπλαο,
θαζψο θαη ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο δηεζλείο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο.
Άξζξν 3
θνπόο θαη ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο
Η Δπηηξνπή Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο (Δ.Η.Γ.Δ.) ηνπ Γ.Π.Θ. ζπγθξνηείηαη κε βάζε
ηνλ λ. 4521 /2018 θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
1. θνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. ηνπ Γ.Π.Θ. είλαη λα παξέρεη ζε εζηθφ θαη δενληνινγηθφ
επίπεδν εγγχεζε αμηνπηζηίαο ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ, ηα νπνία δηεμάγνληαη ζην Γ.Π.Θ..
2. Η Δ.Η.Γ.Δ. ειέγρεη:
α. αλ έλα εξεπλεηηθφ έξγν δηελεξγείηαη κε ζεβαζκφ ζηελ αμία, ζηελ απηνλνκία, ζηελ ηδησηηθή
δσή θαη ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ζπκκεηερφλησλ,
β. ηε ζχλλνκε, εζηθή θαη δενληνινγηθά νξζή δηεμαγσγή έξεπλαο κε ζεβαζκφ ζην θνηλσληθφ,
ζην πνιηηηζηηθφ, ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηα έκβηα φληα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δψσλ
εξγαζηεξίνπ, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο,
γ. ηελ ηήξεζε ησλ γεληθά παξαδεδεγκέλσλ αξρψλ ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο δηεμαγσγήο ηεο
έξεπλαο θαη ησλ θξηηεξίσλ ηεο νξζήο επηζηεκνληθήο πξαθηηθήο,
δ. ηελ ηήξεζε φζσλ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα Κψδηθα Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο Δξεπλψλ ηνπ
Γ.Π.Θ. (Κψδηθα).
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Η Δ.Η.Γ.Δ. είλαη δηεπηζηεκνληθή, απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ
Δ.Λ.Κ.Δ. θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ/ηεο Πξχηαλε ηνπ Γ.Π.Θ.. ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο
ηεο Δ.Η.Γ.Δ. νξίδεηαη ν/ε Πξφεδξνο θαη ν/ε Αληηπξφεδξνο. Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο
Δ.Η.Γ.Δ. είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί κία (1) κφλν θνξά. Αλ θάπνην κέινο ηεο Δ.Η.Γ.Δ.
παξαηηεζεί, ειιείςεη ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν παχζεη ηε ζεηεία ηνπ, αληηθαζίζηαηαη γηα ην
ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ απφ ην αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ κέινο.
Άξζξν 4
Αξκνδηόηεηεο ηεο Δ.Ζ.Γ.Δ.
1. Αξκνδηφηεηα ηεο Δ.Η.Γ.Δ. είλαη λα δηαπηζηψλεη αλ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ έξγν πνπ
πξφθεηηαη λα εθπνλεζεί ζην Γ.Π.Θ. δελ αληηβαίλεη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη αλ ζπλάδεη κε
γεληθά παξαδεδεγκέλνπο θαλφλεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηεο έξεπλαο σο πξνο ην πεξηερφκελν
θαη πξνο ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο. Η Δ.Η.Γ.Δ. επηιακβάλεηαη ζεκάησλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ
θαλφλσλ ηνπ Κψδηθα θαη δηαβηβάδεη θαηφπηλ αηηήκαηνο, ηε γλψκε ηεο ζηα αξκφδηα εζληθά θαη
δηεζλή φξγαλα.
2. Η Δ.Η.Γ.Δ. αμηνινγεί ηηο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο πνπ ππνβάινπλ απνθιεηζηηθά ηα κέιε Γ.Δ.Π.
ηνπ Γ.Π.Θ. ζηνπο εθάζηνηε θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη ηηο
εγθξίλεη ή πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο θαη ζε εηζεγήζεηο γηα ηελ αλαζεψξεζή ηνπο, εθφζνλ
πξνθχπηνπλ εζηθά θαη δενληνινγηθά θσιχκαηα. Οη ζπζηάζεηο θαη εηζεγήζεηο πξέπεη λα είλαη
αηηηνινγεκέλεο. Η Δ.Η.Γ.Δ. κπνξεί, φπνηε θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο
ή δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ/ηελ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν/ε (E.Y.) ηνπ έξγνπ θαη λα παξαθνινπζεί
ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ πνπ έρεη εγθξίλεη.
3. Σα εξεπλεηηθά έξγα πνπ, θαηά δήισζε ηνπ/ηεο Δ.Τ., πεξηιακβάλνπλ έξεπλα ζηνλ άλζξσπν,
πξνζσπηθά δεδνκέλα ζπκκεηερφλησλ, έξεπλα ζε πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ άλζξσπν, φπσο
γελεηηθφ πιηθφ, θχηηαξα, ηζηνχο, ζε έκβηα φληα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δψσλ εξγαζηεξίνπ
θαζψο θαη ζην θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ, ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά γηα
έγθξηζε ζηελ Δ.Η.Γ.Δ.. Καλέλα εξεπλεηηθφ έξγν δελ κπνξεί λα αξρίζεη λα πινπνηείηαη ζην
Γ.Π.Θ. αλ δελ ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηε ζρεηηθή έγθξηζε.
4. Δθηφο απφ ηα εξεπλεηηθά έξγα ηεο παξαγξάθνπ 3, ε Δ.Η.Γ.Δ. κπνξεί λα εμεηάζεη, χζηεξα απφ
αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ ή θαηαγγειία, θαη άιιν εξεπλεηηθφ έξγν θαη λα
γλσκαηεχζεη γηα ζέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο πνπ αθνξνχλ άξζξν πξνο δεκνζίεπζε ζε
επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ ή ππφ εθπφλεζε δηπισκαηηθή εξγαζία ή δηδαθηνξηθή δηαηξηβή.
5. Οη απνθάζεηο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην Γ.Π.Θ. θαη ηνπο/ηηο αηηνχληεο/ζεο.
6. Οη απνθάζεηο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. επηθπξψλνληαη κε ηε ρξήζε ζθξαγίδαο ζηελ ππνγξαθή ηνπ/ηεο
Πξνέδξνπ.
7. Αλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη έγθξηζε ή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ άιιε αξκφδηα δεκφζηα
ππεξεζία, δηνηθεηηθφ φξγαλν ή αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή, ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δ.Η.Γ.Δ.
δελ ππνθαζηζηά ηελ ελ ιφγσ έγθξηζε ή αδεηνδφηεζε.
8. Αλαιακβάλεη ηε ζχληαμε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Κψδηθα θαη ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο
ηεο Δ.Η.Γ.Δ..
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9. Γεκηνπξγεί θαη ελεκεξψλεη ηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ηεο Δ.Η.Γ.Δ. ηνπ Γ.Π.Θ. πξνο
ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ επί ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ ηεο
δενληνινγίαο εξεπλψλ.
10. Η Δ.Η.Γ.Δ. εηζεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ
Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Γ.Π.Θ. ηελ αλαζηνιή ελφο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο
Δ.Η.Γ.Δ..
Άξζξν 5
Γηαδηθαζία θαηάζεζεο αίηεζεο δηεμαγωγήο εξεπλεηηθνύ έξγνπ ζηελ Δ.Ζ.Γ.Δ.
1. H δηαδηθαζία θαηάζεζεο αίηεζεο δηεμαγσγήο εξεπλεηηθνχ έξγνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο ηεο Δ.Η.Γ.Δ., φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο/αλαζεσξήζεηο
ηνπ.
2. Η επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο, βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ
ηζηνζειίδα https://ethics.duth.gr/ ηνπ Γ.Π.Θ..
Άξζξν 6
Δπζύλεο ηωλ Δξεπλεηώλ/ηξηωλ
Η έξεπλα, βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε, αηνκηθή θαη ζπιινγηθή, πξνάγεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε,
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ.
Η εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα δηελεξγείηαη κε απφιπην ζεβαζκφ ζηελ αμία ηνπ
αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη εξεπλεηέο/ηξηεο θέξνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο. Οη εξεπλεηέο/ηξηεο πξέπεη λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
ηνπο δηεζλείο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκθσλίεο ή απφ απνθάζεηο δηεζλψλ
νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο κεηέρεη ε ρψξα καο (βι. άξζξν 14), θαζψο θαη ηπρφλ επηκέξνπο ζέκαηα
πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ.
Γηα φινπο/εο ηνπο/ηηο εξεπλεηέο/ηξηεο ηνπ Γ.Π.Θ. πνπ ζρεδηάδνπλ ή δηεμάγνπλ εξεπλεηηθά έξγα
ηζρχεη φηη:
1. Έρνπλ πξνζσπηθή επζχλε γηα ηηο πξάμεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηηο
δηεζλείο δηαθεξχμεηο γηα ηε βηνεζηθή θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (βι. άξζξν 14) θαη ηηο
αξρέο ηνπ Γ.Π.Θ. θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. ηνπ
Γ.Π.Θ..
2. Δλεκεξψλνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο ηνπ Γ.Π.Θ. γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθνχ έξγνπ.
3. Λακβάλνπλ ζπλαίλεζε κεηά απφ ελεκέξσζε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα.
4. Γηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.
5. Μεξηκλνχλ γηα ηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα κε ηξφπν ζχκθσλν πξνο ηελ
αξρή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ.
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6. Αλ πξφθεηηαη γηα εξεπλεηηθά έξγα κε πεηξακαηφδσα, δηαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ
ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ πεηξακαηφδσσλ, εχξεζεο ελαιιαθηηθψλ πεηξακαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη απνθπγήο άζθνπεο ηαιαηπσξίαο θαη πφλνπ ησλ πεηξακαηφδσσλ (βι. άξζξν
23).
7. ρεδηάδνπλ εξεπλεηηθά έξγα κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
8. πκκεηέρνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη ζε θάζε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απφ
ην Γ.Π.Θ. ή απφ άιινπο αξκφδηνπο θνξείο.
9. Οη εξεπλεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα δεκνζηνπνηνχλ ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εξεπλεηηθήο
ηνπο εξγαζίαο.
Άξζξν 7
Σήξεζε Καλόλωλ Αζθάιεηαο
Οη εξεπλεηέο/ηξηεο ηνπ Γ.Π.Θ. νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ φινπο ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο ζην νηθείν
επηζηεκνληθφ πεδίν θαλφλεο αζθαιείαο, θαζψο θαη φζνπο νξίδνληαη απφ ηελ Δ.Η.Γ.Δ. (θαλφλεο γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο θχζεο απφ ξαδηελεξγά πιηθά ή άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο
π.ρ. ηνμηθέο, θαξθηλνγφλεο, αιιεξγηνγφλεο θ.ιπ.).
Οη εξεπλεηέο/ηξηεο ηνπ Γ.Π.Θ. πνπ δηεπζχλνπλ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα νθείινπλ λα ιακβάλνπλ
φια ηα αλαγθαία θαη επηβαιιφκελα επηζηεκνληθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηα πξνγξάκκαηα απφ αηπρήκαηα ή παξελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ
ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ.
Άξζξν 8
Τπνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα εξεπλεηώλ/ηξηωλ

1.

2.

3.

4.

5.

Οη εξεπλεηέο/ηξηεο έρνπλ ππνρξέσζε ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ηεο
επηζηεκνληθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δηθαίσκα ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη
θχινπ.
Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, νη εξεπλεηέο/ηξηεο απνιακβάλνπλ ηε
ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο, ζεβφκελνη/εο ηελ θαζνδήγεζε ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο απφ
ηνλ/ηελ Δ.Τ ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ.
Η αηνκηθή ζπκβνιή θάζε εξεπλεηή/ηξηαο ζε ζπιινγηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο (π.ρ.
δεκνζηεχζεηο, εθεπξέζεηο θ.ιπ) πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη. Η ζρεηηθή ππνρξέσζε βαξχλεη φιε
ηελ επηζηεκνληθή νκάδα θαη ηδίσο ηνπο επηθεθαιήο ηνπ εθάζηνηε εξεπλεηηθνχ έξγνπ.
Οη εξεπλεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ εξεπλεηηθή
ηνπο δξαζηεξηφηεηα, λα ππαθνχλ ζηνπο θαλφλεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηνπ επαγγέικαηφο
ηνπο θαη ηνπ παξφληνο Κψδηθα.
Οη Δ.Τ. ζπιινγηθψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ δελ πξέπεη λα νηθεηνπνηνχληαη ηα εξεπλεηηθά
πνξίζκαηα/πξνηφληα θαη λα ηα εκθαλίδνπλ σο αηνκηθή ηνπο εξγαζία.
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6.

Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ή ε κε ζπκκφξθσζε ησλ εξεπλεηψλ/ηξηψλ κε ηνπο
θαλφλεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο θαη ηηο Αξρέο ηνπ παξφληνο κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπο.
Άξζξν 9
εβαζκόο Γηθαηωκάηωλ Σξίηωλ

Οη εξεπλεηέο/ηξηεο ηνπ Γ.Π.Θ. θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ νθείινπλ λα δείρλνπλ
ηνλ πξνζήθνληα ζεβαζκφ ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ζηα αηνκηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ πξνζψπσλ ηα
νπνία εκπιέθνληαη ζηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ιδίσο νθείινπλ ζεβαζκφ ζηελ ηδησηηθή θαη
ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο δσή, θαη απφιπηε ηήξεζε ερεκχζεηαο. Απνθεχγνπλ θάζε δπζκελή δηάθξηζε
πνιηηψλ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ εζληθή θαηαγσγή, ηε γιψζζα, ην θχιν, ηε ζξεζθεία, ηελ
ηδησηηθή δσή, ηε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα ή ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε.
Άξζξν 10
εβαζκόο Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο
1. Οη εξεπλεηέο/ηξηεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο νθείινπλ λα
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη λα κελ ζίγνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο
ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. Μέζσ ησλ αξκνδίσλ λνκηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ, ην Γ.Π.Θ. νθείιεη λα κεξηκλά,
πέξα απφ ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξεπλεηψλ/ηξησλ, ζρεηηθά κε απνηειέζκαηα εξγαζηψλ
πνπ εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.
2. Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ιακβάλεη επίζεκα ή αλεπίζεκα γλψζε ηεο πξνφδνπ ή ηνπ πξντφληνο ηνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ,
νθείιεη λα ηεξεί πιήξε ερεκχζεηα θαη λα κελ πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πξνο εθκεηάιιεπζε ηεο
γλψζεο ή ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο πξνο ίδηνλ φθεινο.
3. Οη εξεπλεηέο/ηξηεο απνθηνχλ δηθαηψκαηα επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγνπλ θαη ησλ
πξντφλησλ ηεο, αλάινγα κε ην βαζκφ ζπκβνιήο ηνπο βάζεη ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Π.Θ..
4. Η ινγνθινπή, ε ηδηνπνίεζε μέλσλ επηηεπγκάησλ φπσο θαη ε παξαπνίεζε απνηειεζκάησλ είλαη
αλεπίηξεπηεο θαη ππφθεηληαη ζε θπξψζεηο ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Π.Θ..
Άξζξν 11
Έγγξαθε Γήιωζε
Οη εξεπλεηέο/ηξηεο θαηά ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ή αηηήζεσλ ή ζπκβάζεσλ γηα εθπφλεζε
εξεπλεηηθψλ έξγσλ δειψλνπλ εγγξάθσο πξνο ηελ Δ.Η.Γ.Δ. φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ παξφληνο
Κψδηθα, αλαιακβάλνπλ δε ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο θαη ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζε
απηφλ φξσλ θαη δηαηάμεσλ.
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Άξζξν 12
Υνξεγνί θαη δεκνζηνπνίεζε εξεπλεηηθώλ έξγωλ
1. ε πεξίπησζε ρνξεγίαο ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε αλαθνξά ησλ
ρνξεγψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ή έληππα ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ, πξέπεη λα γίλεηαη κε ζαθή θαη
μεθάζαξν ηξφπν.
2. Αλαθνηλψζεηο, πηλαθίδεο θαη γεληθά έληππα δεκνζηνπνίεζεο θαη πξνβνιήο ησλ επηζηεκνληθψλ
έξγσλ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα νλφκαηα φισλ ησλ επηζηεκφλσλ, νη νπνίνη ζπλέβαιαλ
επηζηεκνληθά ζηελ εθπφλεζε ηνπ εθάζηνηε έξγνπ.
Άξζξν 13
Αλαζηνιή εξεπλεηηθνύ έξγνπ
Σν εξεπλεηηθφ έξγν δχλαηαη λα αλαζηαιεί, θαηφπηλ ελππφγξαθεο θαηαγγειίαο ηξίηνπ. Οη
απνθάζεηο γηα αλαζηνιή ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ιακβάλνληαη πάληνηε απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ
θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. θαη εθφζνλ έρεη δνζεί ε
δπλαηφηεηα ζηνλ/ελ Δ.Τ. λα αλαπηχμεη ηηο απφςεηο ηνπ/ηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγγειία. Η
απφθαζε αλαζηνιήο γλσζηνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.
ζηνλ/ελ Δ.Τ. ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ζηε ρνιή θαη ζην αληίζηνηρν Σκήκα, ζην νπνίν δηεμάγεηαη
ην εξεπλεηηθφ έξγν.

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ
ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ

Άξζξν 14
Γεληθόο Καλόλαο
1. Σν εξεπλεηηθφ έξγν κε ηε ζπκκεηνρή αλζξψπσλ πξέπεη λα δηελεξγείηαη κε απφιπην ζεβαζκφ
ζηελ αμία ηνπ αηφκνπ. Οη εξεπλεηέο/ηξηεο δεζκεχνληαη απφ ηηο γεληθά αλαγλσξηζκέλεο αξρέο
πξνζηαζίαο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ηεο ηζφηεηαο, ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο,
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ θαη ησλ επαίζζεησλ νκάδσλ.
2. Κακία έξεπλα, βηνινγηθή, ηαηξηθή, ςπρνινγηθή, θνηλσληθή ή παηδαγσγηθή ζε άλζξσπν δελ
κπνξεί λα δηεμαρζεί ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη ελππφγξαθε έγγξαθε ζπλαίλεζε
ηνπ ζπκκεηέρνληνο πξνζψπνπ γηα ην ζθνπφ, ηελ έθηαζε θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ηεο
έξεπλαο (βι. άξζξν 15). Όζνη εθ ηνπ λφκνπ δελ είλαη ηθαλνί γηα δηθαηνπξαμία θαζψο θαη νη
αλήιηθνη επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έξεπλα κεηά απφ έγγξαθε ζπλαίλεζε ησλ λφκηκσλ
αληηπξνζψπσλ ηνπο. Η ζπλαίλεζε ησλ λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ ησλ αηφκσλ πνπ δελ είλαη ηθαλά
γηα δηθαηνπξαμία θαη ησλ αλειίθσλ δελ απαιιάζζεη ηνλ εξεπλεηή/ηξηα απφ ηελ ππνρξέσζε
ιήςεο ζπλαίλεζεο απφ ηνπο αλήιηθνπο θαη απφ ηα άηνκα πνπ δελ είλαη ηθαλά γηα δηθαηνπξαμία
(βι. άξζξν 21).
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3. Γελ επηηξέπεηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ή κε πξφζρεκα ηε δηεμαγσγή ηνπ, ε
νηθνλνκηθή ή άιιε εθκεηάιιεπζε ηνπ αλζξψπνπ ή/θαη ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο.
4. Γελ επηηξέπεηαη ε πξφθιεζε λφζνπ, πφλνπ ή ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο δπζθνξίαο ή ε παξάηαζε ή
ε επηδείλσζε πθηζηακέλεο λφζνπ, πφλνπ ή ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο δπζθνξίαο, γηα
εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.
5. ηα εξγαζηήξηα ζηα νπνία δηεμάγεηαη έξεπλα κε κηθξννξγαληζκνχο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη κε
γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ νπνηαδήπνηε κφιπλζε, αιιεξγία
ή ηνμηθφηεηα, ή κπνξνχλ λα αλαπαξάγνληαη ή λα κεηαθέξνπλ γελεηηθφ πιηθφ, πξέπεη λα
ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ηνπ
κεηαιιαγκέλνπ ή κε κηθξννξγαληζκνχ.
6. Γηα ηα έξεπλεηηθά έξγα, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο Δπηθξάηεηαο
αλεμαξηήησο βαζκίδαο, απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο.
7. Η έξεπλα ζε πηψκα κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά απφ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ νηθείσλ. Δάλ
πξφθεηηαη γηα αδήηεην πηψκα, ε έξεπλα δελ κπνξεί λα αξρίζεη πξνηνχ παξέιζεη ε ρξνληθή
πεξίνδνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία.
(εκείσζε: Οη αξρέο απηέο πεξηγξάθνληαη ζε δηάθνξεο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη δηαθεξχμεηο θαζψο
θαη εζληθά λνκνζεηηθά θείκελα κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην χληαγκα ηεο Διιάδαο, ε Δπξσπατθή
χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, o Δπξσπατθφο Κψδηθαο Δξεπλεηηθήο Αθεξαηφηεηαο
ηεο ALLEA, ε χκβαζε ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ε χκβαζε ηνπ ΟΗΔ γηα ηε
Βηνπνηθηιφηεηα (χκβαζε ηνπ Rio de Janeiro), κε ην Πξσηφθνιιν γηα ηε Βηναζθάιεηα
(Πξσηφθνιιν ηεο Καξζαγέλεο), ε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε Βηνταηξηθή
(χκβαζε ηνπ Oviedo), κε ηα Πξσηφθνιιά ηεο γηα ηε Βηνταηξηθή Έξεπλα θαη ηελ Κισλνπνίεζε
ζηνλ Άλζξσπν, ε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ν Καλνληζκφο 679/2018 ηεο Δ.Δ. γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, νη δηαθεξχμεηο ηεο UNESCO γηα ηε Βηνεζηθή, γηα ην
Αλζξψπηλν Γνληδίσκα θαη γηα ηα Γελεηηθά Γεδνκέλα, ε Γηαθήξπμε ηνπ Διζίλθη γηα ηνπο
βηνταηξηθνχο πεηξακαηηζκνχο, ε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ε Οδεγία ηεο Δ.Δ.
86/609 γηα ηα ζπνλδπισηά δψα εξγαζηεξίνπ, νη λφκνη 3418/2005 πεξί ηαηξηθήο δενληνινγίαο,
3089/2002 θαη 3305/2005 γηα ηελ ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, ε ππνπξγηθή απφθαζε
ΓΤΓ/89292 ηνπ 2003 πνπ ελζσκαηψλεη ηελ νδεγία 2001/20 ηεο Δ.Δ. θαη ν Καλνληζκφο 536/2014
γηα ηηο θιηληθέο κειέηεο θαξκάθσλ, νη Αξρέο Γενληνινγίαο γηα ηε Βηνταηξηθή Έξεπλα ηνπ
πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Οξγαλψζεσλ Δπηζηεκψλ Τγείαο (CIOMS) θαζψο θαη θάζε δηαθήξπμε θαη
επίζεκν θείκελν πνπ άπηεηαη ησλ ζεκάησλ εζηθήο θαη δενληνινγίαο εξεπλψλ.)
Άξζξν 15
Κίλδπλνη θαη Οθέιε
Οη εξεπλεηέο/ηξηεο αθνινπζνχλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ ψζηε νη θίλδπλνη γηα ηα άηνκα πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα λα είλαη νη ειάρηζηνη δπλαηνί, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ κεδεληθνί.
Αθνινπζείηαη νξζφο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο, δειαδή νη δηαδηθαζίεο ηεο έξεπλαο δελ εθζέηνπλ
αλαίηηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θίλδπλν θαη φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ, νη δηαδηθαζίεο απηέο
απνηεινχλ ήδε κέξνο ηεο δηάγλσζεο ή αγσγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
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Δάλ ελέρνληαη θίλδπλνη γηα ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηνί αληηζηαζκίδνληαη απφ ηα
ελδερφκελα νθέιε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη απφ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο γλψζεο πνπ αλακέλεηαη
λα απνθηεζεί, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.
Άξζξν 16
Γηαδηθαζία Δπηινγήο ηωλ πκκεηερόληωλ
Οη εξεπλεηέο/ηξηεο δηαζθαιίδνπλ φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο πξνζηαηεχνληαη απφ αλαίηηνπο
θηλδχλνπο, φηη ε απφθαζή ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα έρεη ιεθζεί κεηά απφ πιήξε
ελεκέξσζε κε ζπλαίλεζε θαη είλαη πξντφλ ειεχζεξεο βνχιεζεο θαη, φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ, φηη νη
ζπκκεηέρνληεο ή θαη ε θνηλσλία ζπλνιηθά ζα σθειεζνχλ απφ ηε γλψζε πνπ ζα απνθηεζεί απφ ην
εξεπλεηηθφ έξγν. Καηά ηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην εξεπλεηηθφ έξγν δελ αθνινπζνχληαη
κέζνδνη εμαλαγθαζκνχ, δελ δίλνληαη ππνζρέζεηο πνπ δελ ζα ηεξεζνχλ θαη πξνζηαηεχνληαη ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα έγγξαθα ελεκέξσζεο γηα ην εξεπλεηηθφ έξγν δελ
πεξηιακβάλνπλ ηίπνηα απφ ηα παξαθάησ:
1. Γελ ππνλννχλ φηη ππάξρεη βέβαην ζεηηθφ απνηέιεζκα κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα.
2. Γελ δηαθεκίδνπλ ηελ παξέκβαζε ή ην πξντφλ πνπ κειεηάηαη σο αζθαιέο, απνηειεζκαηηθφ ή
θαιχηεξν απφ αιιά ππάξρνληα πξντφληα ή παξεκβάζεηο.
3. Γελ ρξεζηκνπνηνχλ νξνινγία φπσο «λέν θάξκαθν» ή «λέα ζεξαπεία» ρσξίο λα εμεγνχλ φηη
απηά βξίζθνληαη ππφ κειέηε.
4. Γελ ππφζρνληαη δσξεάλ αγσγή, φηαλ νπζηαζηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ ζα
πιεξψζνπλ γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα.
Άξζξν 17
Δλεκέξωζε θαη πλαίλεζε ηωλ πκκεηερόληωλ
Απαηηείηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ή απφ ηνπο λφκηκνπο
εθπξφζσπνχο ηνπο ζε πεξίπησζε αλειίθσλ ή ελειίθσλ πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηαο/αληθαλφηεηαο
πξνο δηθαηνπξαμία. Η ιήςε ζπλαίλεζεο απνηειεί κία νιφθιεξε δηαδηθαζία, ε νπνία δελ
πεξηνξίδεηαη ζηελ ππνγξαθή ελφο εληχπνπ θαη απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηνπο ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ
επαξθή ρξφλν λα ζθεθηνχλ αλ ζέινπλ λα ιάβνπλ ή φρη κέξνο ζηελ έξεπλα, ψζηε λα κελ
αηζζάλνληαη φηη εμαλαγθάδνληαη λα ζπκκεηέρνπλ.
1. Σν πεξηερφκελν ηνπ εληχπνπ ζπλαίλεζεο κεηά απφ ελεκέξσζε πξέπεη:
α. λα παξνπζηάδεηαη κε ηξφπν θαηαλνεηφ ζηνπο ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο,
β. λα πξνζθέξεηαη ζηε γιψζζα επηθνηλσλίαο ησλ ππνςήθησλ ζπκκεηερφλησλ,
γ. λα νξίδεη ηπρφλ εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
2. Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην έληππν ζπλαίλεζεο κεηά απφ ελεκέξσζε
είλαη ηα παξαθάησ:
α. Γήισζε φηη πξφθεηηαη γηα εξεπλεηηθφ έξγν
β. Σίηιν θαη ζθνπφ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ
γ. Αλακελφκελε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζηελ έξεπλα
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δ. Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο δηεμαγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ
ε. Πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη ππφ κειέηε θαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην
ζη. Πεξηγξαθή ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ
δ. Πεξηγξαθή ηνπ αλακελφκελνπ νθέινπο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ή γηα ηνπο άιινπο
ε. Αλ ν θίλδπλνο, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη πεξηζζφηεξν
απφ ειάρηζηνο, πξέπεη λα εμεγεζνχλ νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ή ε πηζαλή βιάβε θαη λα γίλεη
αλαθνξά ηεο πηζαλφηεηαο απνδεκίσζεο θαη ηεο παξνρήο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζηελ πεξίπησζε
πνπ πξνθχςεη απηή ε βιάβε
ζ. ηνηρεία ηνπ/ηεο Δ.Τ. (π.ρ. ηειέθσλν, e-mail, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε) ζε πεξίπησζε θαηά
ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
εξεπλεηηθφ έξγν
η. Βεβαίσζε φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή, φηη ε άξλεζε ζπκκεηνρήο δελ
ζπλεπάγεηαη θακία ζπλέπεηα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη φηη δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα
απνρσξήζνπλ απφ ηελ έξεπλα νπνηεδήπνηε ην επηζπκνχλ, ρσξίο θακία αξλεηηθή επίπησζε
ηα. Δηδηθή κλεία ζηε ζπκκεηνρή επάισησλ ή εμαξηψκελσλ αηφκσλ ή πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ
ηβ. Ρεηή ζπγθαηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο
δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ε παξαθάησ παξάγξαθνο
3. Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην έληππν ηεο ελεκέξσζεο ηα αθφινπζα:
α. Πνηνη ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (π.ρ. ζπλεξγάηεο, ππεξεζίεο
κεηάθξαζεο, νκάδεο κεηαζρεκαηηζκνχ ή αλσλπκνπνίεζεο θ.ιπ. - γλσζηνί σο «εθηεινχληεο ηελ
επεμεξγαζία») θαη κε πνηα κνξθή (δει. ςεπδψλπκα, αλψλπκα) ή ηελ πηζαλή δεκνζηνπνίεζή
ηνπο. Σν αλψηαην φξην φζσλ επηηξέπεηαη λα έρνπλ πξφζβαζε είλαη ηξεηο (3). ε πεξίπησζε πνπ
θξίλεηαη απφ ηνλ/ηελ Δ.Τ. φηη πξφζβαζε ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηζζφηεξα ησλ ηξηψλ (3)
αηφκσλ απηφ ζα πξέπεη λα αηηηνινγεζεί επαξθψο.
β. Σν είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο
(αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο).
γ. Βεβαίσζε πεξί ζχλλνκεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ βάζεη ηεο
νηθείαο λνκνζεζίαο (π.ρ. δηάξθεηα θαη ρψξνο θχιαμεο δεδνκέλσλ, κέζνδνη ςεπδσλπκνπνίεζεο,
ηερληθά κέηξα θαη ερέγγπα αζθάιεηαο, θ.ιπ.) θαη θνηλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο
ηνπ/ηεο Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (D.P.O.).
δ. Ο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε εηδηθή αλαθνξά ζην
αλ ε έξεπλα πεξηιακβάλεη νπηηθνγξάθεζε, ερνγξάθεζε θαη/ή θσηνγξάθηζε.
ε. ε φ,ηη αθνξά ηε ζπιινγή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εηδηθνχ ραξαθηήξα (δεδνκέλα πγείαο,
γελεηηθά ή βηνκεηξηθά δεδνκέλα, δεδνκέλα ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ
πεπνηζήζεσλ θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο θαη εηδηθή αηηηνιφγεζε απφ κέξνπο ηνπ/ηεο
Δ.Τ..
ζη. Θα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο θαη εηδηθή αηηηνιφγεζε απφ κέξνπο ηνπ/ηεο Δ.Τ. εάλ
πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί πξνθίι ζηελ πεξίπησζε Γηαδηθηπαθά Γηακεζνιαβνχκελεο Έξεπλαο
(Γ.Γ.Δ.).
δ. Θα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζην αθξηβέο ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα δηαηεξνχληαη
ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζπκκεηερφλησλ ζην εξεπλεηηθφ έξγν θαη ζαθήο αλαθνξά, φηη ζηε
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ζπλέρεηα απηά ζα δηαγξάθνληαη, ή φηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δεηείηαη εθ λένπ ε ζπλαίλεζε
ηνπ ππνθεηκέλνπ. Δάλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί απψηαην ρξνληθφ φξην γηα ηε δηαγξαθή
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πξέπεη λα παξέρνληαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα
θαζνξηζκνχ ηεο εκεξνκελίαο απηήο.
ε. Γελ απαηηείηαη ζπγθαηάζεζε γηα επεμεξγαζία αλσλπκνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ γηα δηεμαγσγή
ζηαηηζηηθψλ κειεηψλ, κειεηψλ αλάιπζεο θαη έξεπλαο Μεγάισλ Γεδνκέλσλ (Big Data).
ζ. ηελ πεξίπησζε αλαδξνκηθψλ εξεπλψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δελ απαηηείηαη εθ λένπ ζπγθαηάζεζε φηαλ ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα είλαη αλσλπκνπνηεκέλα ή φηαλ ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελεο απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία
πξνυπνζέζεηο πεξί επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ γηα εξεπλεηηθνχο
ζθνπνχο δίρσο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ (άξζξν 30 παξ.1 λ. 4624/2019).
η. Δηδηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηα δηθαηψκαηα γηα πξφζβαζε, δηαγξαθή, ή δηφξζσζε
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ εθ ηνπ λφκνπ δχλαληαη λα αζθήζνπλ ηα
ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη φηη έρνπλ δηθαίσκα θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.
ηα. Δπεηδή πνιιά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη/ή αθαδεκατθέο θνηλφηεηεο απαηηνχλ ην
δηακνηξαζκφ ησλ δεδνκέλσλ (data sharing) απφ ηνλ/ηελ εξεπλεηή/ηξηα γηα πνηθίινπο ιφγνπο,
αλάκεζα ζηνπο θπξηφηεξνπο θαη γηα ζθνπνχο δηαθάλεηαο θαη επηθχξσζεο ησλ επξεκάησλ ζα
πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο γηα ην ελδερφκελν απηφ θαη λα δηεπθξηλίδεηαη φηη ζε
κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα γίλεηαη δηακνηξαζκφο κφλν ησλ εξεπλεηηθψλ θαη φρη ησλ πξνζσπηθψλ
ηνπο δεδνκέλσλ.
ηβ. Όζνη ζπκκεηέρνληεο κεηά ηε ιήμε ηεο έξεπλαο επηζπκνχλ λα απνζχξνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο
δεδνκέλα, αθνχ έρνπλ ήδε ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα
θαη αθξίβεηα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί απηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί. Γηα παξάδεηγκα, νη
πιεξνθνξίεο γηα ηα νξζά θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (π.ρ. ηειέθσλν, e-mail,
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε) κε ηνλ/ηελ Δ.Τ. θαη ηνλ D.P.O. ηνπ Γ.Π.Θ ζα πξέπεη λα είλαη
δηαζέζηκεο θαη θαηαθαλψο πξνζβάζηκεο.
ηγ. ρεηηθά κε εξσηήζεηο επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. ρξφληα λνζήκαηα,
ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θ.ιπ.) πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο θαη πνπ αθνξνχλ ζε ηξίην άηνκν, απαηηείηαη ε ελππφγξαθε ζπλαίλεζε κεηά απφ
ελεκέξσζε ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ πξνηνχ δνζνχλ απηέο νη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
ηδ. Ο Δ.Τ. κπνξεί λα δεκνζηεχεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ επεμεξγάδεηαη ζην
πιαίζην ηεο έξεπλαο, εθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ζπγθαηαηεζεί εγγξάθσο ή ε δεκνζίεπζε
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. ηελ ηειεπηαία απηή
πεξίπησζε ε δεκνζίεπζε γίλεηαη κε ςεπδσλπκνπνίεζε (άξζξν 30 παξ.4 λ.46214/2019).
Άξζξν 18
Αζθαιήο Καηαγξαθή Γεδνκέλωλ
Ο εξεπλεηήο/ηξηα νθείιεη λα ηεξεί πιήξεο αξρείν γηα ηελ εμέιημε θαη ηα απνηειέζκαηα ελφο
πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν έιεγρνο, κε ηαπηφρξνλε πάλησο δηαζθάιηζε ησλ
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δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. ηελ πεξίπησζε ησλ θιηληθψλ κειεηψλ, νη εξεπλεηέο/ηξηεο
ππνρξενχληαη λα αθνινπζνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ
(Δ.Ο.Φ.) ζρεηηθά κε ηελ θαηάιιειε επίβιεςε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ θαη
πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ (π.ρ. αλαθνξά ζνβαξψλ
αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ).
Άξζξν 19
Πξνζηαζία Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ
1. Οη εξεπλεηέο/ηξηεο ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ πιήξσο ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηινγήο ζπκκεηερφλησλ, ηεο ιήςεο
ζπλαίλεζεο κεηά απφ ελεκέξσζε, ηεο ζπιινγήο θαη ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Οη
εξεπλεηέο/ηξηεο απαηηείηαη λα εθηηκήζνπλ, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ,
ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε δεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα βιάςεη ηελ
θνηλσληθή ή νηθνγελεηαθή ππφζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα αλαδεηήζνπλ
εξγαζία, ηελ θάιπςή ηνπο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ή αθφκα θαη ηε λνκηθή ηνπο ππφζηαζε.
Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ πψο θαη πφηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα
πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα ή αλ απηά ζα δεκνζηνπνηεζνχλ. ε θάζε πεξίπησζε ε ζπιινγή θαη
επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ππφθεηηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
2. Οη εξεπλεηέο/ηξηεο ππνρξενχληαη λα αθνινπζήζνπλ ζρεδηαζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα
δηαηεξεζνχλ εκπηζηεπηηθά ηα δεδνκέλα ησλ ζπκκεηερφλησλ (π.ρ. ςεπδσλπκνπνίεζε , αζθαιήο
απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ, έιεγρνο ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα,
αλσλπκνπνίεζε κε ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλαγλψξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ αλάιπζε ή δεκνζηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ).
3. Όζνη εξεπλεηέο/ηξηεο επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ππνθεηκέλσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
έξεπλα θαη νη ίδηνη/εο δελ δεζκεχνληαη απφ ην θαηά λφκνλ απφξξεην νχηε ηεινχλ ζε ζρέζε
εμάξηεζεο κε ην Γ.Π.Θ., δειαδή φζνη δελ είλαη ιεηηνπξγνί ή ππάιιεινη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
νχηε ζπλδένληαη κε απηφ σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ
κε ζρέζε εξγαζίαο (φρη έξγνπ ή παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ θ.ιπ.) ζπλάπηνπλ κε ην
Γ.Π.Θ. πξφζζεην πκθσλεηηθφ Όξσλ γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
Άξζξν 20
Κιηληθέο Μειέηεο
1. Οη εξεπλεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο θιηληθέο κειέηεο, φπσο
πξνβιέπνπλ αλαιπηηθά ηα ζπλαθή λνκνζεηηθά θείκελα θαη θείκελα δενληνινγίαο (βι. άξζξν
14 θαη ζεκείσζε). Γεληθήο εθαξκνγήο αξρέο πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη ηδίσο
απηέο ηεο ζπλαίλεζεο κεηά απφ ελεκέξσζε, ηεο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ θαη επαίζζεησλ
νκάδσλ, θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη θαη
απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο.
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2. Η Δ.Η.Γ.Δ. αμηνινγεί εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο πνπ, θαηά δήισζε ηνπ/ηεο Δ.Τ., πεξηιακβάλνπλ
κειέηεο ή δνθηκέο ζε αλζξψπνπο (λ. 4521/2018, άξζξν. 23, παξ.2α ), ρσξίο λα ππνθαζηζηά ην
αξκφδην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ φπνπ ζα δηελεξγείηαη ε κειέηε.
Πξνεγνχκελε ηεθκεξησκέλε αμηνιφγεζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ζπγθεθξηκέλε θιηληθή δνθηκή,
ιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ππφςε απφ ηελ Δ.Η.Γ.Δ..
(εκείσζε: 1. Νφκνο 2619/1998 πνπ θπξψλεη ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηα
Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ηε Βηνταηξηθή (χκβαζε Oviedo), ππνπξγηθή απφθαζε ΓΤΓ/89292
ηνπ 2003 πνπ ελζσκαηψλεη ηελ νδεγία 2001/20 ηεο Δ.Δ. γηα ηηο θιηληθέο κειέηεο θαξκάθσλ, ν
Καλνληζκφο 536/2014, Νφκνο 3418/2005 γηα ηελ Ιαηξηθή Γενληνινγία, Γηαθήξπμε ηνπ Διζίλθη,
Αξρέο Γενληνινγίαο γηα ηε Βηνταηξηθή Έξεπλα ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Οξγαλψζεσλ Δπηζηεκψλ
Τγείαο (CIOMS) θαζψο θαη θάζε δηαθήξπμε θαη επίζεκν θείκελν πνπ άπηεηαη ησλ ζεκάησλ
εζηθήο θαη δενληνινγίαο ζην πιαίζην ησλ θιηληθψλ κειεηψλ.)
Άξζξν 21
Δξεπλεηηθά έξγα κε ζπκκεηνρή Δπαίζζεηωλ Οκάδωλ
ηα εξεπλεηηθά έξγα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ άηνκα απφ επαίζζεηεο νκάδεο (π.ρ. παηδηά, έγθπεο,
θξαηνχκελνη, άηνκα κε δηαλνεηηθά πξνβιήκαηα) ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα
δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα απηψλ ησλ αηφκσλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ππάξρεη
εμαλαγθαζκφο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα.
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ δελ κπνξεί λα εθθξάζεη ηε ζέιεζή ηνπ αιιά θξίλεηαη σθέιηκε ε
ζπκκεηνρή ηνπ, ε ζπλαίλεζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη απφ ηνλ έρνληα ηελ επηκέιεηα ή ηνλ λφκηκν
εθπξφζσπφ ηνπ.
Δηδηθά φζνλ αθνξά έξεπλεο ζε παηδηά, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηνλ
Κψδηθα Γενληνινγίαο ζηελ Έξεπλα κε Παηδηά πνπ εμέδσζε ε Δηαηξεία γηα ηελ Έξεπλα ζηελ
Αλάπηπμε ηνπ Παηδηνχ [Society for Research in Child Development (SRCD)].
Σα παηδηά θαη νη έθεβνη ζεσξνχληαη επάισηνη πιεζπζκνί κε κεησκέλε απηνλνκία θαη ρξήδνπλ
εηδηθήο πξνζηαζίαο φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ θεδεκφλα
ή ηνπ έρνληα ηελ επηκέιεηα. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο, νη εξεπλεηέο/ξηεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ
ηε ζπλαίλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηά απφ ελεκέξσζή ηνπο κε ζεβαζκφ ζηελ ειεπζεξία ηνπ
παηδηνχ λα επηιέμεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ή φρη ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη λα δηαθφςεη ηε ζπκκεηνρή
ηνπ αλά πάζα ζηηγκή. Δάλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 7 εηψλ, ζα πξέπεη εθνπζίσο λα
ζπκθσλήζνπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Δάλ είλαη θάησ ησλ 18 εηψλ, πξέπεη λα ιεθζεί θαη ε
ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ ή ησλ θεδεκφλσλ ηνπο.
Άξζξν 22
Έξεπλα ζην Έκβξπν
Η έξεπλα ζην έκβξπν δηελεξγείηαη κφλν ζηελ έθηαζε πνπ ηελ επηηξέπεη ξεηά ν λφκνο. Δηδηθφηεξα
ζην Γ.Π.Θ. δελ δηεμάγνληαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ:
1. Κισλνπνίεζε αλζξψπσλ γηα αλαπαξαγσγηθνχο ζθνπνχο.
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2. Σξνπνπνίεζε ηεο γελεηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, πνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη
απηέο ηηο αιιαγέο θιεξνλνκήζηκεο.
3. Γεκηνπξγία αλζξψπηλσλ εκβξχσλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ή γηα ηε ιήςε βιαζηηθψλ
θπηηάξσλ.

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΜΟΗ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΕΩΑ
Άξζξν 23
Δξεπλεηηθά έξγα κε Πεηξακαηόδωα
Η έξεπλα ζε δψα εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα δηελεξγείηαη κφλν εθφζνλ δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθφο
ηξφπνο έξεπλαο, ζηνλ απνιχησο αλαγθαίν αξηζκφ δψσλ θαη κε ηδηαίηεξε κέξηκλα ησλ
εξεπλεηψλ/ηξησλ λα απνθεχγνληαη ε άζθνπε ηαιαηπσξία θαη ν πφλνο (βαζηδφκελνη ζηελ αξρή
αληηθαηάζηαζε/κείσζε θαη βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ πεηξακαηφδσσλ). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
απαηηείηαη ζαλάησζε ησλ δψσλ, απηή πξέπεη λα είλαη αλψδπλε (απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε
ηεο δπζθνξίαο, ηεο αγσλίαο θαη ηνπ πφλνπ, ρξήζε θαηάιιεινπ αλαηζζεηηθνχ θαη
αλαιγεηηθνχ).
2. χκθσλα κε ηηο αξρέο πξνζηαζίαο δψσλ, ην εξεπλεηηθφ έξγν ζα πξέπεη λα έρεη σο γλψκνλα
ηελ εζηθή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, ην ζεβαζκφ ηεο γελεηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ηελ επηινγή ηνπ
θαηάιιεινπ γηα πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο είδνπο δψνπ, ηελ θαηάιιειε ηήξεζε ησλ εηδψλ, ηνπ
αξηζκνχ θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ δψσλ.
3. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δψσλ γηα πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο
είλαη ε γλψζε ησλ κνξθνινγηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ησλ
«δσνηερληθψλ» απαηηήζεψλ ηνπο. Έηζη ε ζηέγαζε, ε δηαηξνθή θαη ε πεξηπνίεζε πξέπεη λα
είλαη αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ δψσλ. Σν θφζηνο επεκεξίαο ζηα δψα
πξέπεη λα εμηζνξξνπείηαη απφ ην φθεινο ηεο γλψζεο πνπ απνθηάηαη ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη
αζζέλεηα.
4. Tα εζηθά δεηήκαηα ηεο εζηίαζεο θαη ρξήζεο πεηξακαηνδψσλ ζηελ έξεπλα, ζρεηίδνληαη ζε
κεγάιν βαζκφ κε ηε ρξήζε εξγαζηεξηαθψλ πνληηθψλ σο κνληέισλ αλζξψπηλεο λφζνπ. Θα
πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ νη ξπζκίζεηο θαη θαλνληζκνί πξνζηαζίαο γηα ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ
δψσλ (θπξίσο ησλ εξγαζηεξηαθψλ πνληηθψλ) κε βάζε ηηο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο Δ.Δ., ησλ
εζληθψλ θαλνληζκψλ αιιά θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζρεηηθψλ Δζληθψλ Τπνδνκψλ, φπσο ην
INFRAFRONTIER.
(εκείσζε: Οη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηνλ πεηξακαηηζκφ κε δψα εξγαζηεξίνπ θαζνξίδνληαη απφ ην
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 160/1991, ην νπνίν ελζσκαηψλεη ηελ Οδεγία 86/609 ηεο Δ.Δ..)
Η έξεπλα ζε δψα δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 56/30-04-2013 θαζψο
θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4521/2018, άξζξν. 23. Όζνλ αθνξά έξγα πνπ πεξηιακβάλνπλ πεηξάκαηα
κε ηε ρξήζε δσηθψλ πξνηχπσλ θαη απαηηνχλ έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο
Πεηξακαηηθψλ Πξσηνθφιισλ(Δ.Α.Π.Π.), ε Δ.Η.Γ.Δ. ζα δέρεηαη ηελ ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηεο
εμεηδηθεπκέλεο Δπηηξνπήο. Η Δ.Η.Γ.Δ. αμηνινγεί εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ
έξεπλα ζε δψα ρσξίο λα ππνθαζηζηά ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πεηξακαηηθψλ
1.
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Πξσηνθφιισλ (Δ.Α.Π.Π.) (ΠΓ 56/2013) ηνπ Γ.Π.Θ.. Λακβάλεη ππνρξεσηηθά ππφςε πξνεγνχκελε
απφθαζε ηεο Δ.Α.Π.Π. θαη ειέγρεη αλ ε ππφ έγθξηζε αίηεζε θαιχπηεηαη απφ ηελ απφθαζε ηεο
Δ.Α.Π.Π. εμεηάδνληαο δεηήκαηα πνπ δελ θαιχπηεη ε ηειεπηαία.
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