
ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ 

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΟΤ 

 ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΚΠΑ) 

 

Οη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ηνπ ΔΚΠΑ πξέπεη λα πιεξνχλ πξνυπνζέζεηο πςεινχ 

επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ. Πξέπεη επίζεο λα αληαπνθξίλνληαη ζε πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

ησλ ζχγρξνλσλ επηζηεκψλ πγείαο  θαη ηεο θνηλσλίαο. 

                     ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ 

                   (ύμφωνα με τιρ διατάξειρ τος άπθπ. 9 τος Ν. 3685/2008)  

1. Πνηνη γίλνληαη δεθηνί γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

 Απφθνηηνη ΑΔΙ, Τ.Δ.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΔ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ θάηνρνη ΜΓΔ 

 Απφθνηηνη ζρνιψλ ή ηκεκάησλ κε θχθιν ζπνπδψλ δηάξθεηαο 5 εηψλ κε 

ππνρξέσζε εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο γηα ηε ιήςε πηπρίνπ (δεχηεξν 

εδάθην ηεο παξ. ηβ΄ άξζξνπ 9,  ηνπ Νφκνπ 3685/2008) 

 Απφθνηηνη ζρνιψλ ή ηκεκάησλ κε θχθιν ζπνπδψλ δηάξθεηαο 6 εηψλ 

(δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. ηβ΄ άξζξνπ 9,  ηνπ Νφκνπ 3685/2008) 

 

2. Ο,Η ππνςήθηνο/α έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη αίηεζε ζε αληίζηνηρε 

πξνθήξπμε γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  

 

Η αίηεζή  πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 

 Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

 Αληίγξαθν πηπρίνπ 

 Αληίγξαθν κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο θαη αλαιπηηθή βαζκνινγία 

καζεκάησλ κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ  (γηα ππνςήθηνπο, απνθνίηνπο 

ζρνιψλ κε δηάξθεηα ζπνπδψλ 4 έηε) 

o   Οη θαηέρνληεο πηπρίν Παλεπηζηεκίσλ αιινδαπήο ζπλππνβάιινπλ 

ηελ αλαγλψξηζε ή ηζνηηκία ηνπ ΓΟΑΤΑΠ   

 Αληίγξαθν  Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο γηα ππνςήθηνπο νη 

νπνίνη δελ έρνπλ εθπνλήζεη ηε Γηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία ζην Τκήκα 

Ννζειεπηηθήο ΔΚΠΑ  

 Δξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν γηα ηελ έξεπλα πνπ πξνηίζεηαη λα εθπνλήζεη γηα 

ηελ απφθηεζε ηνπ Γηδαθηνξηθνχ.  

o Τν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν  πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή κέινπο 

ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο, ην νπνίν δέρεηαη λα αλαιάβεη σο Δπηβιέπσλ.  

o Τν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν ζα θαηαηίζεηαη ζηελ θεληξηθή 

Γξακκαηεία, ε νπνία ζα ην παξαπέκπεη ζηελ Δπηηξνπή Ηζηθήο θαη 

Γενληνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο (ζρεηηθέο νδεγίεο ζην παξάξηεκα) γηα 

έγθξηζε. Η βεβαίσζε  ηεο επηηξνπήο καδί κε ην εξεπλεηηθφ 

πξσηφθνιιν θαηαηίζεηαη εθ λένπ ζηελ θεληξηθή Γξακκαηεία.  

Η ηειηθή απνδνρή ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα γίλεηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο 

Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο.  



3. Γηα θάζε ππνςήθην δηδάθηνξα νξίδεηαη απφ ηε Σ.Τ. Τξηκειήο Σπκβνπιεπηηθή 

Δπηηξνπή (ΤΣΔ). Η νξηζζείζα ΤΣΔ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη 

επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Η δηδαθηoξηθή δηαηξηβή 

παξαθoιoπζείηαη ζπζηεκαηηθά θαη θαηεπζχvεηαη θπξίσο απφ ηov ΔΚ αιιά θαη 

απφ ηα άιια δχν κέιε ηεο ΤΣΔ. Ο  ππνςήθηνο δηδάθηνξαο θαη ε ΤΣΔ ηoπ, 

oθείιoπv  vα εvεκεξψvoπv ηε Σ.Τ. κε εηήζηεο εθζέζεηο  γηα ηεv πξφoδo ηεο 

δηδαθηoξηθήο δηαηξηβήο. Ο Δπηβιέπσv Καζεγεηήο θαιεί ηoπιάρηζηoλ κηα θνξά 

αvά εμάκεvo ηov ππνςήθην δηδάθηνξα γηα vα ειέγρεη ηεv πξφoδo ηεο 

δηδαθηoξηθήο ηoπ δηαηξηβήο (ζπγθέvηξσζε, αvάιπζε, επεμεξγαζία ζηoηρείσv, 

ζπγθέvηξσζε ηαμηvφκεζε ηεο βηβιηoγξαθίαο, ζπγγξαθή γεvηθoχ κέξoπο). Δαv 

ηα ππάξρovηα ζηoηρεία ζεσξoχvηαη επαξθή θαη θαηά ηεv θξίζε ηεο Τξηκειoχο 

Σπκβoπιεπηηθήο Δπηηξoπήο (ηα κέιε ηεο oπoίαο αvηαιιάζζoπv ζπρvά 

απφςεηο), ε ΤΣΔ δίδεη γξαπηή εvηoιή ζηov ππνςήθην δηδάθηνξα γηα ηεv 

έvαξμε ηεο ζπγγξαθήο ηεο Γηαηξηβήο ηoπ. Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο έρεη 

ππoρξέσζε vα ηεξεί ηηο πξoζεζκίεο θαη vα είvαη ζπvεπήο πξoο ηηο 

ππoρξεψζεηο ηoπ. Σε πεξίπησζε πoπ oιηγoξήζεη o ΔΚ ή ηα κέιε ηεο ΤΣΔ, 

ηφηε είvαη ππoρξέσζε ηoπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα vα ππεvζπκίζεη θαη λα 

δεηήζεη απφ ηεv ΤΣΔ ηoπ vα πξoσζεζεί ε δηδαθηoξηθή ηoπ δηαηξηβή.  

 

4. Σεκεηψλεηαη φηη θάζε κέινο ΓΔΠ δελ κπνξεί λα επηβιέπεη παξάιιεια 

πεξηζζφηεξεο απφ 5 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

θάπνηνο/ηνη απφ ηνπο ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Απηφ ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ 

θαηάζεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαηξηβήο έζησ θαη πξηλ ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή.  

 

5. Με επζχλε ηεο ΤΣΔ θαηαηίζεηαη εvηφο ηξηκήvoπ απφ ηεv απoδoρή ηoπ απφ ηo 

Τκήκα (εκεξoκεvία Σ.Τ.) ζηε Γξακκαηεία ηoπ Τκήκαηoο  ηo αθξηβέο ζέκα ηεο 

δηδαθηoξηθήο δηαηξηβήο. Σε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ζέκαηνο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο ν ειάρηζηνο ρξφλνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ λένπ ζέκαηνο. 

 

6. Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ππoρξενχηαη vα έρεη παξνπζία ζην Τκήκα γηα 

ηνπιάρηζηνλ 15 ψξεο εβδνκαδηαίσο θαηά ηηο νπνίεο ζα ιακβάλεη κέξoο ζηo 

δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγo ηoπ Τκήκαηoο, ζηηο επηηεξήζεηο ησλ εμεηάζεσλ, 

θαζψο θαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη ηηο ελ γέλεη 

επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο κε επζχλε ηνπ ΔΚ.  

 

 

 

7. Γηα  ηov oξηζκφ ηεο  επηακειoχο εμεηαζηηθήο επηηξoπήο ηoπ ππνςεθίνπ 

δηδάθηνξα πoπ γίvεηαη απφ ηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ,   απαηηνχληαη ηα 

αθφινπζα: 

α. Η πάξoδoο ηoπιάρηζηov ηξηψλ εηψv (ή ηεζζάξσλ εηψλ γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηνπ δεχηεξνπ εδάθηνπ ηεο παξ. ηβ΄ άξζξνπ 9,  ηνπ 

Νφκνπ 3685/2008), απφ ηεv εκεξoκεvία απoδoρήο ηoπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα 

απφ ηo Τκήκα. 



  β.  Η παξνπζίαζε ηνπιάρηζηνλ κηαο εξγαζίαο ζε ειιεληθφ ή δηεζλέο 

επηζηεκνληθφ ζπλέδξην θαη ε δεκνζίεπζε ηνπιάρηζηνλ κηαο εξγαζίαο 

ζπλαθνχο κε ην αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε  έγθπξν ειιεληθφ ή 

μελφγισζζν επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ. 

γ. Αίηεζε πξoο ηε Γξακκαηεία  πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο:. 

i. Αληίγξαθν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππνγεγξακκέλν απφ ηελ 

Τξηκειή Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή  

ii. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

 

8. Η Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο εγθξίλεη ην αίηεκα ηεο Τξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο γηα νξηζκφ Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο  (πξνηείλεη θαη ηα 

κέιε). Η Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή πεξηιακβάλεη ηα ηξία κέιε ηεο 

Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. Τέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο Δπηακεινχο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη κέιε ΓΔΠ, εθ ησλ νπνίσλ 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πξέπεη λα αλήθνπλ ζην νηθείν Τκήκα. Τα ππφινηπα κέιε 

ηεο επηηξνπήο κπνξεί λα είλαη κέιε ΓΔΠ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή 

νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, απνρσξήζαληεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο, 

θαζεγεηέο ΑΔΙ, θαζεγεηέο Α.Σ.Δ.Ι ή κέιε Δ.Π. ησλ ΤΔΙ θαη ηεο Α.ΣΠΑΙ.ΤΔ ή 

εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄, ή Γ΄ αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο. Όια ηα κέιε ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο πξέπεη λα 

έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε απηή, ζηελ νπνία ν 

ππνςήθηνο δηδάθηνξαο εθπφλεζε ηε δηαηξηβή ηνπ. 

Η απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο θoηvoπoηείηαη ζηov ππνςήθην θαη 

ζηα κέιε ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο.  

Η εκεξνκελία ηεο θξίζεο ηεο δηαηξηβήο πξέπεη vα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 20 

εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ζε θακία πεξίπησζε φκσο λα 

κελ ππεξβαίλεη ην 3κελν. 

9. Η αλάπηπμε ηεο δηαηξηβήο απφ ηov ππνςήθην γίλεηαη δεκφζηα. 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο δηαηξηβήο θαη ηε δεκφζηα εμέηαζε ε Δμεηαζηηθή 

Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη  θαη θξίλεη ην πξσηφηππν ηεο δηαηξηβήο θαη ην αλ 

απνηειεί ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηεο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο. Τα Μέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο βαζκνινγνχλ ηε δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή κε ην ραξαθηεξηζκφ «θαιψο», «ιίαλ θαιψο» ή «άξηζηα». Ο 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ηεξεί ηα πξαθηηθά ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο ηα 

νπνία αθoχ ππνγξαθνχλ απφ φια ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξoπήο, 

θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία ηoπ Τκήκαηoο καδί κε ηo ππνγεγξακκέλν απφ ηα 

κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξoπήο ηεχρoο ηεο δηαηξηβήο. 

10.  Ο Υπνςήθηνο αλαγνξεχεηαη ζε δηδάθηνξα  απφ ηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο. 

Μεηά ηεv αvαγφξεπζε ρoξεγείηαη απφ ηo Τκήκα, βεβαίσζε νινθιήξσζεο θαη 

παξνπζίαζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γηα ρξήζε ζε δηάθoξεο ππεξεζίεο. 



Ο  oξηζηηθφο ηίηιoο ηoπ δηδάθηoξα πoπ ρoξεγείηαη απφ ηov Πξχηαvε δίvεηαη 

θαηά ηεv oξθσκoζία.  

11. Αλαζηνιή θνίηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δελ     

δίδεηαη παξά κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (θιήζε ζηξάηεπζεο, έθηαθηνη θαη       

ζνβαξνί ιφγνη πγείαο).  

 

12.  Η ρξovηθή δηάξθεηα γηα ηεv απφθηεζε Γηδαθηoξηθoχ Γηπιψκαηoο δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξε απφ ηξία (3) πιήξε εκεξνινγηαθά έηε απφ ηεv εκεξoκεvία 

απνδνρήο ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα θαη νξηζκνχ ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο 

επηηξνπήο (απφθαζε Σ.Τ.)  θαη κέγηζηε έμη (6) πιήξε εκεξνινγηαθά έηε, κέρξη ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ  αηηήκαηφο ηνπ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο γηα 

νξηζκφ ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Μεηά ηεv άθαξπε παξέιεπζε 

απηoχ ηoπ κέγηζηoπ ρξφvoπ o ΥΓ δηαγξάθεηαη θαηφπηv απφθαζεο ηεο Σπλέιεπζεο 

ηνπ Τκήκαηνο.  

 

13. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο  ηνπ δεχηεξνπ εδάθηνπ ηεο παξ. ηβ΄ άξζξνπ 9,  

ηνπ   

      Νφκνπ 3685/2008 

 ην ειάρηζην ρξνληθφ φξην γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο 

είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) πιήξε εκεξνινγηαθά έηε απφ ηνλ νξηζκφ 

ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θαη κέγηζην έμη (6) πιήξε 

εκεξνινγηαθά έηε, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ  αηηήκαηφο ηνπ 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο γηα νξηζκφ ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο 

Δπηηξνπήο. Μεηά ηεv άθαξπε παξέιεπζε απηoχ ηoπ κέγηζηoπ ρξφvoπ o 

ΥΓ δηαγξάθεηαη θαηφπηv απφθαζεο ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο.  

 ε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο δχλαηαη, κε εηζήγεζε ηνπ ΔΚ, λα ππνρξεψζεη 

ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα λα παξαθνινπζήζεη θχθιν  ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ, ν ρξφλνο ηνπ νπνίνπ  ππνινγίδεηαη ζηνλ ειάρηζην ρξφλν γηα 

ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. 

 

14. Δπηζπλάπηεηαη παξάξηεκα κε νδεγίεο πξνο ηνπο Δξεπλεηέο πνπ ππνβάιινπλ 

εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν απφ ηελ Δπηηξνπή Ηζηθήο & Γενληνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο 

Ννζειεπηηθήο. 

  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 
 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ  

ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 
 

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΔ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

 
Η Δπηηξνπή Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ είλαη 

δηεπηζηεκνληθή, απνηειείηαη απφ 5 κέιε δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, νξίδεηαη απφ ηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ππνζηεξίδεηαη γξακκαηεηαθά απφ ην ΠΜΣ ηνπ Τκήκαηνο. 

 

Η εζηθή θαη δενληνινγία απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο έξεπλαο, απφ ηε 

ζχιιεςε κηαο ηδέαο έσο ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Τα πην 

ζπλεζηζκέλα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ εζηθή ζηελ έξεπλα είλαη ε ζπλεηδεηή 

ζπγθαηάζεζε φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ έξεπλα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ  

ηνπο δεδνκέλσλ.  

 

Η έξεπλα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε ζεβαζκφ ζηελ επηζηεκνληθή αιήζεηα, ζηελ αθαδεκατθή 

ειεπζεξία, ζηε δσή, ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ, ζηε βηνινγηθή θαη πλεπκαηηθή αθεξαηφηεηα 

ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ηελ πξνζσπηθή απηνλνκία, ηελ πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα , ζηελ ηδησηηθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη ζηηο 

πεπνηζήζεηο θαη αμίεο ηηο νπνίεο πξεζβεχνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Καηά ηελ 

έξεπλα πξέπεη λα απνθεχγεηαη θάζε δηάθξηζε πνιηηψλ κε βάζε ηελ εζλφηεηα, ηε θπιή, ηελ 

εζληθή θαηαγσγή, ηε γιψζζα, ην θχιν, ηε ζξεζθεία, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή 

νπνηνδήπνηε άιιν  παξάγνληα δελ ζπλδέεηαη κε ηελ επηζηεκνληθή ηθαλφηεηα θαη 

αθεξαηφηεηα. 

 

Ο παξνχζεο νδεγίεο ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

δηεμάγνληαη ζην Τκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ ππφ ηελ επζχλε ησλ Μειψλ ΓΔΠ θαη 

άιινπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ή άιισλ εξεπλεηψλ πνπ δηεμάγνπλ θάπνην κέξνο 

ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζην Τκήκα.  

Σηφρνο ησλ νδεγηψλ είλαη ε πξνζηαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ εξεπλεηψλ θαη ε 

ηήξεζε ησλ δενληνινγηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηνπο δηεζλείο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηεζλείο 

ζπκθσλίεο θαη απνθάζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηηθνχο θψδηθεο δενληνινγίαο. Οη εξεπλεηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ππνβάινπλ ζηελ Δπηηξνπή αλαιπηηθφ εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν πνπ πεξηιακβάλεη: 

Τίηιν θαη ζθνπφ έξεπλαο, ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, δείγκα, ζρεδηαζκφ, κεζνδνινγία, 

πηζαλά νθέιε θαη θφζηνο, δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ. 

 

Η Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο εξεπλεηέο λα θαηαζέζνπλ ζε απηή θάζε 

έγγξαθν πνπ θξίλεη αλαγθαίν ή θαη λα δεηά ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπο γηα 

ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ φζνλ αθνξά ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Αλ ε 

Δπηηξνπή δηαπηζηψζεη φηη ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, είηε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο είηε 

θαηά ηνλ πξνηεηλφκελν ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο, αληηβαίλεη ζηε λνκνζεζία, ζε 



θαζηεξσκέλνπο θαλφλεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο ή ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο, πξνβαίλεη ζε παξαηεξήζεηο γηα ζπκκφξθσζε. Μπνξεί επίζεο λα 

πξνβεί ζε ζπζηάζεηο γηα ηελ αξηηφηεξε δενληνινγηθά δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο. 

 

 

ςγκεκπιμένερ απμοδιότητερ τηρ Δπιτποπήρ  

1.  Γλσκνδνηεί ζε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη άπηνληαη ηεο Ηζηθήο θαη 

Γενληνινγίαο ησλ Δξεπλψλ.  

2.  Δγθξίλεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινπλ ηα κέιε ΓΔΠ, νη κεηαπηπρηαθνί θαη 

δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο, θαζψο θαη άιινη εξεπλεηέο, κε βάζε ην 

πξσηφθνιιν πνπ πεξηιακβάλεη ην ζθνπφ θαη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

κεζνδνινγίαο (δείγκα, κέζνδνη ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ) κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.          

3.  Δπηθαηξνπνηεί ηηο παξνχζεο νδεγίεο  

 

 

Διδικότεπα η Δπιτποπή ελέγσει: 

1. Δάλ πξφθεηηαη γηα κηα δενληνινγηθά απνδεθηή κειέηε. 

2. Τε ζαθήλεηα ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

έξεπλα θαη ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

3. Τν βαζκφ θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν πηζαλφλ λα ππνβιεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα. 

4. Τελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο  

5. Τε ζαθή πεξηγξαθή, πξηλ ηε ζπκκεηνρή, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο θάζε πιεπξάο.  

6. Δάλ  είλαη απαξαίηεηε ε εμαπάηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηά πφζνλ απηή 

δηθαηνινγείηαη απφ ην πξνζδνθψκελν φθεινο θαη αλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο. 

7. Δάλ δηαζθαιίδεηαη ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα αξλεζεί λα ζπκκεηέρεη ή λα 

απνζπξζεί απφ ηελ έξεπλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκήζεη. 

8. Δάλ νη ζπκκεηέρνληεο πξνζηαηεχνληαη  απφ ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

ελνριήζεηο, βιάβεο θαη θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

9. Δάλ ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα δηφξζσζε ή εμάιεηςε ηπρφλ αλεπηζχκεησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηνπο  ζπκκεηέρνληεο. 

10. Δάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζα παξακείλνπλ εκπηζηεπηηθέο, εθηφο αλ έρεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζπκθσλεζεί θάηη  δηαθνξεηηθφ. Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ αθνξά ην λφκηκν δηθαίσκα, αιιά θαη ηελ θνηλή πξνζδνθία, γηα 

πξνζηαζία (ηνπ απφξξεηνπ) ηεο ηδησηηθήο δσήο, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Θέκαηα απνξξήηνπ ηίζεληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζπιιέγνληαη θαη απνζεθεχνληαη δεδνκέλα πνπ πξνζδηνξίδνπλ κνλαδηθά έλα ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα. Τα δεδνκέλα απηά αθνξνχλ ζπλήζσο ζέκαηα πγείαο, 

πνηληθνχ κεηξψνπ, γελεηηθέο, νηθνλνκηθέο, γεσγξαθηθέο ή πνιηηηζκηθέο 

πιεξνθνξίεο. Η ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε 

δίθαην ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, γηα ζπγθεθξηκέλνπο θαη 



πεξηνξηζκέλνπο ιφγνπο, κε αθξίβεηα, αζθάιεηα θαη ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ηνπ 

αηφκνπ 

11. Δάλ ζα δεηεζεί ζπγθαηάζεζε, θαηφπηλ ελεκέξσζεο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζεζεί,  γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηελ επηζηεκνληθή κειέηε θαη εάλ 

ζα δνζεί πιεξνθφξεζε γηα ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο. 

12. Δάλ πξνβιέπεηαη, παξάιιεια κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ παηδηνχ, ε ζπγθαηάζεζε 

ησλ γνληψλ ή ησλ θεδεκφλσλ γηα ηνπο αλειίθνπο. 

 

Ιδηαίηεξα ε έξεπλα ζην ρψξν ηεο πγείαο κε αλήιηθα παηδηά πξέπεη λα δηέπεηαη απφ 

νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 

 Η ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ ζηελ έξεπλα πξέπεη λα πξνθχπηεη 

κεηά απφ ηεθκεξίσζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί κε 

ελήιηθεο. 

 Η ζπκκεηνρή ησλ αλήιηθσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ πξέπεη λα πξνάγεη ηελ 

αζθάιεηα θαη επεκεξία ηνπο. 

 Οη εξεπλεηέο πξέπεη πάληα λα ελεκεξψλνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν 

θαηαλφεζή ηνπο, πξηλ δεηεζεί ε ζπλαίλεζή ηνπο. 

 Πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά λα θάλνπλ εξσηήζεηο θαη λα ιχζνπλ 

φιεο ηηο απνξίεο ηνπο 

 Η ζπλαίλεζε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κπνξεί λα είλαη γξαπηή ή πξνθνξηθή 

(κε κάξηπξεο ή άιιε κνξθή θαηαγξαθήο) 

 Η άξλεζε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

ηεο έξεπλαο πξέπεη λα γίλεηαη πάληα ζεβαζηή. 

 Η παξάιιειε ζπγθαηάζεζε ησλ γνληψλ είλαη απαξαίηεηε. Η παξνρή 

αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε. 

 Κάζε ηθαλφο, ελήιηθνο έθεβνο (18 εηψλ) θαιείηαη λα δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή 

ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα. 

 Η εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη νθειψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ αλήιηθσλ 

παηδηψλ ζηελ έξεπλα πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

εμαζθάιηζε άκεζσλ ζεηηθψλ νθειψλ γηα ηελ πγεία ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη άκεζν φθεινο, ε έξεπλα ζα πξέπεη λα σθειεί ζπλνκήιηθα παηδηά 

ή εθήβνπο κε ηελ ίδηα αζζέλεηα, αλαπεξία ή θαηάζηαζε πγείαο, ελψ ζα 

πξέπεη λα παίξλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κεηψλεηαη ζην 

ειάρηζην ε πηζαλφηεηα επηδήκησλ επηπηψζεσλ (harm). 

Η ζπγθαηάζεζε ζεκαίλεη πσο φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο κειέηεο ζα πξέπεη 

λα είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη 

ζαθψο δηαηππσκέλνη, ηηο πηζαλέο δπζκελείο επηπηψζεηο, ηε δπλαηφηεηα άξλεζεο 

ζπκκεηνρήο ή απνρψξεζεο, αλά πάζα ζηηγκή, ρσξίο θακία ζπλέπεηα, ηε δηαηήξεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπο κεηά ην ηέινο ηεο έξεπλαο, θ.ιπ. Κακία παξφηξπλζε ή άζθεζε 

πίεζεο γηα ζπκκεηνρή δελ δηθαηνινγείηαη. Η ζπγθαηάζεζε πξέπεη λα δίλεηαη απφ 

άηνκα πνπ κπνξνχλ ειεχζεξα λα θαηαλνήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα 

ζπκθσλήζνπλ. Γηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο (θπιαθηζκέλνη, άηνκα 

κε δηαλνεηηθή πζηέξεζε, αζζελείο κε ζνβαξέο παζήζεηο, πνιχ κηθξά παηδηά, θ.ά.), νη 



εξεπλεηέο νθείινπλ λα ηεξνχλ ζε θάζε πεξίπησζε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία 

γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε (λ. 3625/2007), ην ξαηζηζκφ (λ. 927/1979, 3304/2005), ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ηνπο αιινδαπνχο (λ. 3536/2007, 3613/2007). Σηηο έξεπλεο ζε 

θξαηνπκέλνπο νη εξεπλεηέο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γη 

απηνχο (Σσθξνληζηηθφο Κψδηθαο). Γελ επηηξέπνληαη ζε θακία πεξίπησζε πεηξάκαηα 

πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλαδήηεζε κεζφδσλ αλάθξηζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ θηλδχλνπο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία.  

 

Απαηηείηαη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα (Έληππα Γξαπηήο Σπγθαηάζεζεο πνπ αξκφδνπλ ζηελ εθάζηνηε 

πεξίπησζε έξεπλαο δηαηίζεληαη απφ ηε γξακκαηεία ηεο επηηξνπήο). Η έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη αθνχ αμηνινγεζεί φηη έρνπλ θαηαλνήζεη ην  πεξηερφκελν 

ηνπ εληχπνπ ηεο ζπγθαηάζεζεο.  

 

Όζνη εθ ηνπ λφκνπ δελ είλαη ηθαλνί γηα δηθαηνπξαμία επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

κεηά απφ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ λφκηκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο βαζηδφκελνη ζηε 

Σχκβαζε ηνπ Οβηέδν (Νφκνο 2619/1998 πνπ θπξψλεη ηε Σχκβαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ηε Βηνταηξηθή) γηα ηε γλψκε ησλ 

ίδησλ θαη γηα ηελ ειεχζεξε αλάθιεζε ηεο ζπλαίλεζεο νπνηεδήπνηε. 

 

Οη θιηληθέο παξεκβαηηθέο κειέηεο γηα θάξκαθα αλζξψπηλεο ρξήζεο ππνβάιινληαη 

γηα  έγθξηζε ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ) θαη ηελ αξκφδηα Δζληθή 

Δπηηξνπή Γενληνινγίαο (ΔΔΓ), ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία (Αξηζ. ΓΥΓ3(α)/νηθ. 18910, αξ. θχιινπ 390/2013). Ο εξεπλεηήο 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη ζηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο γηα 

ελεκέξσζε αληίγξαθν ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο εξεπλεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ καδί κε ηηο ζρεηηθέο εγθξίζεηο πνπ έρεη ιάβεη. Τα έγγξαθα απηά 

πξσηνθνιινχληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ αξρείν, ρσξίο ε Δπηηξνπή 

Γενληνινγίαο λα ηα εμεηάδεη πεξαηηέξσ ή λα γλσκνδνηεί/δίλεη άδεηα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο.   

 

Οη κε παξεκβαηηθέο θιηληθέο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλζξψπηλα βηνινγηθά πιηθά 

(ηζηνχο, θχηηαξα, γνληδίσκα δνηψλ θιπ) απαηηνχλ ηελ  έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γενληνινγίαο. Οη κειέηεο νθείινπλ λα πεξηνξίδνληαη ζηελ ρξήζε ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη ζην έληππν ζπγθαηάζεζεο. Ο δφηεο πξέπεη επίζεο λα ελεκεξψλεηαη 

γηα ηελ πηζαλή πνιηηηθή ηεο θηήζεο πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πιηθφ θαη λα δεηείηαη εηδηθή σο πξνο απηφ ζπλαίλεζή ηνπ. Πξφζζεηε ρξήζε (πρ 

εθηέιεζε άιινπ είδνπο κεηξήζεσλ) ζε ήδε ζπιιεγέλ πιηθφ απαηηεί λέα έγθξηζε. 

Σεκεηψλεηαη φηη ην πιηθφ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

κειεηψλ, είηε θαηαζηξέθεηαη είηε θπιάζζεηαη κε ηξφπν πνπ πξνζηαηεχεη ηελ 

αλσλπκία ησλ δνηψλ θαη ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε θαη ζχκθσλε κε ηηο δενληνινγηθέο 

αξρέο ρξήζε ηνπ. 

 

Οη κε παξεκβαηηθέο θιηληθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ αλάιπζε δεδνκέλσλ ή 

αξρεηνζέηεζε ζηνηρείσλ αζζελψλ λνζνθνκείνπ ζηα νπνία δελ απνθαιχπηεηαη ε 



ηαπηφηεηα ηνπ αζζελνχο απαηηνχλ ηελ ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, εθηφο απφ ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Ηζηθήο θαη 

Γενληνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο. Γηα φιεο ηηο άιιεο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ζπκκεηέρνληεο αλζξψπνπο (π.ρ. πγηή ππνθείκελα απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ, θνηηεηέο, νκάδεο αζζελψλ εθηφο λνζνθνκείσλ) πνπ δηεμάγνληαη ππφ ηελ 

επζχλε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο, απαηηείηαη εθηφο απφ ηελ 

έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη 

ε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο. 

 

13. Δάλ γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηνχληαη πεηξακαηφδσα, νη 3 αξρέο πνπ νη 

εξεπλεηέο θαινχληαη λα ζεβαζηνχλ αθνξνχλ: α) ηελ πηνζέηεζε επηζηεκνληθψλ 

κεζφδσλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπγθέληξσζε ίδησλ δεδνκέλσλ απφ ιηγφηεξα δψα, 

ή πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ίδην αξηζκφ δψσλ, β) ηελ πξνηίκεζε 

κεζφδσλ πνπ δελ απαηηνχλ ηε ρξήζε πεηξακαηφδσσλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, 

γ) ηε βειηίσζε ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηε κείσζε ηνπ πφλνπ ζηα δψα ή ηελ 

αλαθνχθηζε απφ απηφλ. Οη εξεπλεηέο πξέπεη λα εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ πεηξακαηφδσα, ην αλακελφκελν φθεινο, ηε κεζνδνινγία 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, θ.ά. Απαγνξεχνληαη πεηξακαηηζκνί ζηνπο νπνίνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαη είδε δψσλ ηεο άγξηαο παλίδαο πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε, εθηφο 

αλ ε έξεπλα έρεη σο αληηθείκελν ηε δηαηήξεζε ησλ δψσλ απηψλ (π. δ. 160/1991). Τα 

αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

πεηξακαηφδσα (π. δ. 160/1991). 

 

Η έξεπλα ζε πεηξακαηφδσα δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε 

λνκνζεζία, θαη ελζσκαηψλνπλ ηελ Οδεγία 2010/63/EU ηεο Δ.Δ. Σχκθσλα κε ηηο 

αξρέο πξνζηαζίαο δψσλ, ε έξεπλα 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.  


