E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2019.11.20 21:42:31
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

47705

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2025/355 ΓΠ
Έγκριση του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας
της Έρευνας και του Κανονισμού Εφαρμογής Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και
Δεοντολογίας της Έρευνας του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
(1) του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/
8.12.2014), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
(2) του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/Α΄/11.5.2016), όπως ισχύει,
(3) του π.δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών» (ΦΕΚ 150/Α΄/3.10.1986),
(4) της υπ’ αριθμ. 88453/3.6.2019 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών» (ΦΕΚ 2280/Β΄/11.6.2019),
(5) του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄/2.3.2018) (άρθρα 21-27 Κεφ. Ε΄ «Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας
της Έρευνας»),
(6) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010),
(7) της υπ’ αριθμ. 1646/416ΓΠ 27.9.2018 αποφάσεως
του ΔΣ του ΕΚΚΕ (ΑΔΑ 6ΡΠΗ469ΗΕΟ-ΦΞΒ),
(8) την απόφαση που έχει ληφθεί στην με αριθμ.
278/30.8.2019 συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ (θέμα 5ο),
(9) την απόφαση που έχει ληφθεί στην με αριθμ.
279/27.9.2019 συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ (θέμα 4ο),
αποφασίζει:
Εγκρίνει τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της
Έρευνας και τον Κανονισμό Εφαρμογής Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της
Έρευνας του ΕΚΚΕ, ως ακολούθως:

Αρ. Φύλλου 4187

Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ TΟY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1: Πεδίο Εφαρμογής
ΑΡΘΡΟ 2: Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (E.H.Δ.Ε.)
ΑΡΘΡΟ 3: Έγγραφη δήλωση ενημέρωσης και συμμόρφωσης
ΑΡΘΡΟ 4: Η αξία της ερευνητικής δραστηριότητας,
ανεξαρτησία και ευθύνη των ερευνητών
ΑΡΘΡΟ 5: Εγγυήσεις σεβασμού της ανεξαρτησίας των
ερευνητών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΡΘΡΟ 6: Αρχές της επιστημονικής ακεραιότητας ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΡΘΡΟ 7: Αρχές Βιοηθικής για την έρευνα με αντικείμενο τον άνθρωπο
ΑΡΘΡΟ 8: Σεβασμός της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας και αποφυγή διακρίσεων
ΑΡΘΡΟ 9: Υποχρέωση ενημέρωσης των ατόμων που
συμμετέχουν στην έρευνα
ΑΡΘΡΟ 10:Υποχρέωση για την λήψη της συναίνεσης
των προσώπων που συμμετέχουν στην έρευνα
ΑΡΘΡΟ 11: Υποχρέωση ειδικής αιτιολόγησης για την
επιλογή να συμμετέχουν στην έρευνα ανήλικοι
ΑΡΘΡΟ 12: Υποχρέωση ειδικής αιτιολόγησης για την
επιλογή να συμμετέχουν στην έρευνα πρόσωπα που είναι ευάλωτα στον καταναγκασμό
ΑΡΘΡΟ 13: Υποχρέωση σεβασμού της διαφορετικότητας
ΑΡΘΡΟ 14:Προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων των προσώπων που συμμετέχουν στην έρευνα
ΑΡΘΡΟ 15: Τήρηση κανόνων ασφάλειας
ΑΡΘΡΟ 16: Σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ
ΑΡΘΡΟ 17: Σχέσεις μεταξύ ερευνητών
ΑΡΘΡΟ 18: Υποχρεώσεις συνεργατών
ΑΡΘΡΟ 19: Υποχρεώσεις επιστημονικών υπευθύνων
ΑΡΘΡΟ 20: Προβολή των ερευνών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται σε όλες τις ερευνητικές
δραστηριότητες, καθώς και τις δραστηριότητες παροχής
εξειδικευμένων υπηρεσιών, προγραμμάτων κατάρτισης
ή άλλων επιστημονικών εφαρμογών, που διεξάγονται (εν
όλω ή εν μέρει) στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
(ΕΚΚΕ) υπό την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του
και για λογαριασμό του ΕΚΚΕ με ή χωρίς χρηματοδότηση.
Άρθρο 2
Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)
Αποστολή της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της
Έρευνας είναι να παρέχει, σε ηθικό και δεοντολογικό
επίπεδο, εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων
που διεξάγονται στο ΕΚΚΕ. Η Επιτροπή ελέγχει κατά
πόσον ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό
στην αξία των ανθρώπινων όντων και την αυτονομία
των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή
και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό
και πολιτιστικό περιβάλλον. Ελέγχει επίσης την τήρηση
των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας
της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής
Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε. του ΕΚΚΕ.
Άρθρο 3
Έγγραφη δήλωση ενημέρωσης
και συμμόρφωσης
Οι ερευνητές/τριες, κατά την υποβολή προτάσεων ή αιτήσεων ή συμβάσεων για εκπόνηση έρευνας, δηλώνουν
εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚΕ ότι
έλαβαν γνώση του παρόντος Κώδικα, αναλαμβάνουν δε
την υποχρέωση συμμόρφωσης και τήρησης των προβλεπόμενων σε αυτόν όρων και διατάξεων και την άμεση ενημέρωση για οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις επέρχονται στο ερευνητικό έργο κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Άρθρο 4
Η αξία της ερευνητικής δραστηριότητας,
ανεξαρτησία και ευθύνη των ερευνητών
1. Η έρευνα που διεξάγεται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) αποσκοπεί στην παραγωγή νέας
επιστημονικής γνώσης προς όφελος της κοινωνίας. Η
επιστημονική έρευνα αποτελεί συγχρόνως δημόσιο, κοινωνικό αγαθό και αντικείμενο θεμελιώδους δικαιώματος
εκείνου που τη διενεργεί σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα. Οι δυο αυτές διαστάσεις της έρευνας συνδέονται
άρρηκτα και οργανικά.
2. Οι ερευνητές/τριες απολαμβάνουν τη συνταγματικά
κατοχυρωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία στο πλαίσιο του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Η ελευθερία της
έρευνας διασφαλίζεται από τον δημόσιο χαρακτήρα και τη
θεσμική αυτονομία του Κέντρου που εγγυώνται την ανεξαρτησία του από πολιτικές και οικονομικές εξαρτήσεις.
3. Ο έλεγχος της ηθικής και δεοντολογίας από την
ίδια την ερευνητική κοινότητα αποτελεί εγγύηση της
ανεξαρτησίας της έρευνας στο πλαίσιο διαδικασιών αυτορρύθμισης, όπως προκύπτουν στο πλαίσιο του οικείου
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επιστημονικού κλάδου, καθώς οι ερευνητές/τριες πρωτίστως έχουν την εξειδικευμένη γνώση και το συμφέρον
στη διασφάλιση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των
δραστηριοτήτων τους.
4. Οι ερευνητές/τριες πρέπει να δημοσιοποιούν τις
πηγές χρηματοδότησης της ερευνητικής τους εργασίας. Κατά τη σύναψη μιας συμφωνίας χρηματοδότησης
οφείλουν να ελέγχουν και να απορρίπτουν όσους όρους
προσβάλλουν την ελευθερία τους κατά τον σχεδιασμό,
τη διεξαγωγή ή τη δημοσίευση της έρευνάς τους.
Άρθρο 5
Εγγυήσεις σεβασμού
της ανεξαρτησίας των ερευνητών
1. Το ΕΚΚΕ, δια των αρμοδίων οργάνων του, εγγυάται
την ανεξαρτησία των ερευνητών/τριών, όπως ορίζεται
στο άρθρο 2 του παρόντος. Είναι υπεύθυνο για τη διαφάνεια ως προς τους οικονομικούς πόρους του, ιδιαίτερα
τους όρους αποδοχής ιδιωτικής χρηματοδότησης.
2. Στο πλαίσιο των εγγυήσεων της ανεξαρτησίας και της
ακεραιότητας των ερευνητών/τριών, το ΕΚΚΕ οφείλει να
προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα των τελευταίων.
Μεριμνά επίσης για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας,
τόσο για την προστασία των ιδίων των ερευνητών/τριών
όσο και για την προστασία της δημόσιας υγείας και του
περιβάλλοντος, σε σχέση με έρευνες που διεξάγονται στις
εγκαταστάσεις του.
3. Το ΕΚΚΕ οφείλει να παρέχει υποστήριξη για τη συνεχή κατάρτιση των ερευνητών/τριών του, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσής τους στις αρχές ηθικής και
δεοντολογίας της έρευνας και εκείνες της επιστημονικής
ακεραιότητας, καθώς και να διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο την ενημέρωσή τους για τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις.
4. Το ΕΚΚΕ μεριμνά για τη διάχυση των γνώσεων που παράγονται, στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων
του, προς τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Μεριμνά
επίσης, σε συνεργασία με τους/τις ερευνητές/τριες του,
για τη μετάδοση των παραγόμενων γνώσεων στο ευρύτερο κοινό, με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά τρόπο υπεύθυνο, γεγονός που συμβάλλει στην κοινωνική αξιοποίηση
της επιστήμης και, μέσω αυτής, στην κοινωνική πρόοδο
και στη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Άρθρο 6
Αρχές της επιστημονικής ακεραιότητας
1. Η ευθύνη των ερευνητών/τριών
Η έρευνα πρέπει να διεξάγεται με εντιμότητα, προσήλωση στην επιστημονική αλήθεια, σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, στην προσωπική αυτονομία, στη
βιολογική και πνευματική ακεραιότητα των προσώπων,
την πνευματική ιδιοκτησία και τα προσωπικά δεδομένα,
καθώς και να μεριμνά για τη ζωή, τη φύση και το περιβάλλον. Οι ερευνητές/τριες του ΕΚΚΕ αποδέχονται ότι η
επιστημονική ευθύνη και η κοινωνική ευθύνη απέναντι
στους συνανθρώπους συνδέονται αναπόσπαστα.
2. Η επιστημονική ακεραιότητα
Ως επιστημονική ακεραιότητα νοείται η άρνηση να
καταπατηθούν οι επιστημονικές αξίες με κίνητρο το
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οικονομικό όφελος ή τη δημόσια αναγνώριση. Η ακεραιότητα εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες επιστημολογικές και μεθοδολογικές υποχρεώσεις, που ποικίλλουν
ανάλογα με τους επιστημονικούς κλάδους.
3. Η Αξιοπιστία
Κάθε επιστημονική έρευνα πρέπει να διεξάγεται με τρόπο ο οποίος να εγγυάται την αξιοπιστία της, η οποία αντανακλάται στον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, την ανάλυση
και τη χρήση των πόρων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητά της.
4. Αμεροληψία / Εντιμότητα
Όλα τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας του ΕΚΚΕ
δεσμεύονται για την τήρηση της αρχής της έντιμης
μεταχείρισης όλων των προσώπων με τα οποία συνεργάζονται για την διεξαγωγή της έρευνας. Δεσμεύονται
επίσης για στην τήρηση των αρχών της δικαιοσύνης,
της αξιοκρατίας και της αμεροληψίας. Οφείλουν να απέχουν από οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες θα
μπορούσαν να συνιστούν, ή να υποδηλώνουν, εύνοια ή
προκατάληψη ή αρνητική προδιάθεση προς συνεργαζόμενα πρόσωπα.
Η ανάπτυξη, η διεξαγωγή, ο έλεγχος, η υποβολή εκθέσεων και η παροχή πληροφοριών σχετικά με μια έρευνα
πρέπει να προάγονται με διαφανή, δίκαιο, πλήρη και
αμερόληπτο τρόπο.
5. Ίση μεταχείριση
Όλα τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας του ΕΚΚΕ απολαμβάνουν του δικαιώματος στην ίση μεταχείριση, αλλά
και υποχρεούνται να σέβονται το αντίστοιχο δικαίωμα των
άλλων ερευνητών και των συνεργατών τους, χωρίς καμία
μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, η οποία να βασίζεται
σε φυλετικά, εθνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, στη
γλώσσα, το φύλο και το γενετήσιο προσανατολισμό, τις
θρησκευτικές, πολιτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την
ιδιωτική ζωή, την υγεία και σωματική ικανότητα, καθώς και
την οικονομική ή/και κοινωνική κατάσταση των ατόμων.
6. Σεβασμός στα δικαιώματα των προσώπων
Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ερευνητικής δραστηριότητας όλα τα εμπλεκόμενα μέλη συμπεριφέρονται με
τον προσήκοντα σεβασμό ως προς τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες των προσώπων με τα οποία συνεργάζονται,
απορρίπτοντας οποιασδήποτε μορφής εξαπάτηση, εξαναγκασμό, ή παρενόχληση. Η συμπεριφορά των ερευνητών/τριών διέπεται από σεβασμό προς τη βιολογική
και πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου και μέριμνα
για τη φύση και το περιβάλλον. Επιπροσθέτως, όλες οι
ερευνητικές δραστηριότητες διέπονται από τον δέοντα
σεβασμό στα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας
των μελών του ΕΚΚΕ και των συνεργαζόμενων φορέων
σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
7. Λογοδοσία και Διαφάνεια
Οι ερευνητές/τριες του ΕΚΚΕ ή οι ερευνητικές ομάδες στις οποίες συμμετέχουν, έχουν υποχρέωση να επιτρέπουν την πρόσβαση στα πλήρη αποτελέσματα που
προέκυψαν από συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εσωτερικού Kανονισμού
του ΕΚΚΕ. Η μεθοδολογία της έρευνας πρέπει να καθίσταται εμφανής. Τα πρωτόκολλα της έρευνας, στις γνωστικές περιοχές όπου υπάρχουν, πρέπει να τηρούνται με
οποιονδήποτε πρόσφορο και αποδείξιμο τρόπο ώστε
τα αποτελέσματα της έρευνας να είναι επαληθεύσιμα.
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Οι δεσμεύσεις υπέρ της λογοδοσίας και της διαφάνειας
αφορούν την έρευνα από τη σύλληψη της ιδέας έως τη
δημοσίευση, τη διαχείριση και την οργάνωση, την κατάρτιση, την εποπτεία και την καθοδήγηση, καθώς και
τις ευρύτερες επιπτώσεις της.
8. Σεβασμός στην πνευματική ιδιοκτησία
Η λογοκλοπή, η ιδιοποίηση ξένων επιτευγμάτων όπως
και η παραποίηση αποτελεσμάτων είναι ανεπίτρεπτες
και υπόκεινται σε κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις
περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Άρθρο 7
Αρχές Βιοηθικής για την έρευνα
με αντικείμενο τον άνθρωπο
Όσοι διενεργούν έρευνα σε ανθρώπους πρέπει να είναι ενήμεροι για τις αρχές ηθικής και τους ειδικότερους
κανόνες δεοντολογίας που διέπουν το αντικείμενό τους.
Ειδικά, κάθε έρευνα που περιλαμβάνει ανθρώπους πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις βιοηθικές
αρχές: α) της αυτονομίας των προσώπων, β) της ωφέλειας, γ) της μη βλάβης και γ) της δικαιοσύνης.
Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η συνδεόμενη με αυτήν αρχή της πρωταρχικής σημασίας («εγγενούς αξίας») των ανθρώπινων όντων συγκροτούν τον
πυρήνα των αρχών βιοηθικής, οι οποίες αντανακλώνται
σε διεθνείς συμβάσεις και διακηρύξεις (Σύμβαση του
Οβιέδο, Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διακήρυξη της
UNESCO για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα) καθώς και στο
Σύνταγμα και την νομοθεσία της Ελλάδας.
Το συμφέρον και η ευημερία των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα υπερισχύουν πάντοτε έναντι μόνου
του συμφέροντος της επιστήμης και της κοινωνίας. Στην
περίπτωση που προκύψει σύγκρουση, προτεραιότητα
πρέπει να δίδεται πάντοτε στο άτομο.
Η κοινωνική έρευνα ειδικότερα έχει βασικό στόχο να
συμβάλλει στην ανάπτυξη της γνώσης και την πρόοδο
των κοινωνικών επιστημών για να βελτιώσει την ζωή των
ανθρώπων και του κοινωνικού συνόλου. Η ιδιαιτερότητα
και η βαρύνουσα σημασία της έρευνας στον άνθρωπο
επιβάλλουν την χάραξη ορισμένων ιδιαίτερων κανονιστικών κατευθύνσεων.
Άρθρο 8
Σεβασμός της αξιοπρέπειας
και της προσωπικότητας και αποφυγή διακρίσεων
Οι ερευνητές/τριες του ΕΚΚΕ κατά τη διεξαγωγή των
ερευνών τους, οφείλουν να δείχνουν τον προσήκοντα
σεβασμό στην αξιοπρέπεια, την προσωπική αυτονομία και στα ατομικά δικαιώματα τρίτων προσώπων τα
οποία εμπλέκονται στην ερευνητική δραστηριότητα.
Οφείλουν σεβασμό στην ιδιωτική και την οικογενειακή
τους ζωή και στις πεποιθήσεις και τις αξίες τις οποίες φέρουν. Απαιτείται να αποφεύγουν κάθε δυσμενή διάκριση προσώπων, στη βάση της εθνότητας, φυλής, εθνικής
καταγωγής, γλώσσας, φύλου, θρησκείας, ιδιωτικής ζωής,
σωματικής ικανότητας, κοινωνικο- οικονομικής κατάστασης, ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που δεν συνδέεται με την επιστημονική ικανότητα και ακεραιότητα.
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Άρθρο 9
Υποχρέωση ενημέρωσης των ατόμων
που συμμετέχουν στην έρευνα
Οι ερευνητές/τριες του ΕΚΚΕ οφείλουν να ενημερώνουν, με συνοπτικό μεν αλλά εύληπτο και όσο το δυνατόν
πλήρη τρόπο, με ειλικρίνεια και επάρκεια, τα άτομα που
πρόκειται να λάβουν μέρος στις έρευνές τους, για τους
στόχους των τελευταίων. Η ενημέρωση πρέπει να είναι
πλήρης και να αφορά τη μεθοδολογία, που θα χρησιμοποιηθεί από την έρευνα, τους σκοπούς της έρευνας και
τους πιθανούς κινδύνους, τυχόν επιβάρυνση ή δυσφορία
για τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν. Η ενημέρωση γίνεται σε διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, με τρόπο που μπορεί να γίνει αντιληπτός
και κατανοητός από τους συμμετέχοντες στην έρευνα.
Οι πληροφορίες παρέχονται γραπτώς ή με άλλα μέσα,
μεταξύ άλλων, εφόσον ενδείκνυται, και ηλεκτρονικώς.
Υποχρέωση ενημέρωσης υφίσταται επίσης προς άτομα, τα οποία, ενώ δεν συμμετέχουν στην έρευνα, επηρεάζονται άμεσα από τη διεξαγωγή της.
Άρθρο 10
Υποχρέωση για τη λήψη της συναίνεσης
των προσώπων που συμμετέχουν στην έρευνα
1. Καμία κοινωνική έρευνα σε άνθρωπο δεν μπορεί να
διεξαχθεί χωρίς προηγούμενη συναίνεση κατόπιν της
διεξοδικής ενημέρωσης του συμμετέχοντος προσώπου
για το σκοπό, την έκταση και τους πιθανούς κινδύνους,
σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Η συναίνεση των
ατόμων, που πρόκειται να συμμετάσχουν στην έρευνα,
πρέπει να παρέχεται κατά προτεραιότητα εγγράφως. Στις
περιπτώσεις εκείνες που η παροχή έγγραφής συναίνεσης
δεν είναι δυνατή, ή δεν είναι πρόσφορη λόγω του είδους
της έρευνας ή ιδιαίτερων πολιτιστικών και άλλων χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στην έρευνα ατόμων
ή ομάδων, η συναίνεση μπορεί αιτιολογημένα να παρέχεται με οποιαδήποτε σαφή θετική ενέργεια, η οποία
να συνιστά ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη
επίγνωση ένδειξη της συμφωνίας του υποκειμένου υπέρ
της επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, για
παράδειγμα με γραπτή δήλωση μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα ή μαγνητοφώνηση.
Η λήψη της συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης των συμμετεχόντων δεν εγγυάται πάντοτε, ούτε κατ’ αποκλειστικότητα, την προστασία των ενδιαφερομένων προσώπων.
Σημαντικό μέρος της ευθύνης για την προστασία τους
παραμένει στους αρμόδιους του σχεδιασμού και της
διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας.
2. Όσοι εκ του νόμου δεν είναι ικανοί για δικαιοπραξία
και οι ανήλικοι επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε έρευνα
μόνον εφόσον αυτή διενεργείται και προς το συμφέρον
τους, μετά από έγγραφη συναίνεση των νόμιμων αντιπροσώπων τους, βασιζόμενοι στη Σύμβαση του Οβιέδο
και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σχετικά με τη γνώμη των ίδιων
και την ελεύθερη ανάκληση της συναίνεσης οποτεδήποτε. Η συναίνεση των νόμιμων αντιπροσώπων των
ατόμων που δεν είναι ικανά για δικαιοπραξία και των
ανηλίκων δεν απαλλάσσει τον ερευνητή από την υποχρέωση λήψης συναίνεσης από τους ανήλικους και από
τα άτομα που δεν είναι ικανά για δικαιοπραξία.
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Άρθρο 11
Υποχρέωση ειδικής αιτιολόγησης για την επιλογή
να συμμετέχουν στην έρευνα ανήλικοι
Η έρευνα σε ανήλικους πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και τα αποτελέσματά της να μην μπορούν να
παραχθούν με άλλο τρόπο ή με τη συμμετοχή άλλων
ομάδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται ιδιαίτερη
μέριμνα από τους/τις ερευνητές/τριες του ΕΚΚΕ για την
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, των ανηλίκων
και των ευάλωτων ομάδων, όταν κρίνεται απαραίτητη η
συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα.
Μεταξύ άλλων:
α. Οι ερευνητές/τριες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν
καμία ερευνητική διαδικασία, η οποία δύναται να είναι
επιζήμια για το παιδί είτε σωματικά είτε ψυχολογικά. Όσο
μικρά και αν είναι τα παιδιά, τα δικαιώματά τους υπερισχύουν των δικαιωμάτων του ερευνητή.
β. Πριν την έναρξη της έρευνας, οι ερευνητές/τριες
πρέπει να λαμβάνουν τη συναίνεση των συμμετεχόντων
κατόπιν ενημέρωσής τους. Οφείλουν να ενημερώνουν το
παιδί για όλα τα χαρακτηριστικά της έρευνας, τα οποία
θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προθυμία του να
συμμετάσχει και να απαντούν στις ερωτήσεις του, με
όρους που να ανταποκρίνονται στο επίπεδο κατανόησής
του. Οι ερευνητές/τριες θα πρέπει να σέβονται την ελευθερία του παιδιού να επιλέξει τη συμμετοχή του ή όχι
στην έρευνα, καθώς και να διακόψει τη συμμετοχή του
ανά πάσα στιγμή. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει εκουσίως
να συμφωνήσουν να λάβουν μέρος στην έρευνα κατόπιν
ενημερώσεώς τους, η οποία πρέπει να είναι ανάλογη με
την ωριμότητα της ηλικίας τους. Εάν οι συμμετέχοντες
είναι κάτω των 18 ετών, πέρα από το ανωτέρω προβλεπόμενο, πρέπει να ληφθεί και η συναίνεση των γονέων
ή των κηδεμόνων τους.
γ. Όταν πρόκειται για έρευνα με βρέφη, οι ερευνητές/
τριες θα πρέπει να δώσουν όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις προς τους γονείς, και να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι
στους δείκτες δυσφορίας των βρεφών, προκειμένου να
λάβουν τη συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης των γονέων.
δ. Για τη συμμετοχή παιδιών και ανηλίκων σε έρευνα
απαιτείται εκτός από τη δική τους γνώμη και η συναίνεση
των γονέων ή των ατόμων που ασκούν την επιμέλειά τους.
Η συναίνεση των γονέων ή των ατόμων που ασκούν την
επιμέλειά τους, ή όσων ενεργούν στη θέση των γονέων
(π.χ. διευθυντές ιδρυμάτων κ.λπ.), ύστερα από ενημέρωσή τους, θα πρέπει να αποκτάται κατά προτίμηση γραπτώς ή με τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του παρόντος.
ε. Πρέπει επίσης να υπάρχει συναίνεση ύστερα από
ενημέρωση οποιουδήποτε προσώπου, του οποίου η συναλλαγή με το παιδί αποτελεί αντικείμενο της μελέτης
(π.χ. εκπαιδευτικών).
στ. Οι προσωπικές πληροφορίες που δίνονται από
τους συμμετέχοντες στη διάρκεια της έρευνας πρέπει
να παραμείνουν εμπιστευτικές. Η ανωνυμία των συμμετεχόντων θα πρέπει να διατηρείται και δεν θα πρέπει
να γίνεται χρήση καμίας πληροφορίας για την οποία δεν
υπάρχει έγκριση.
Ειδικά στην περίπτωση που οι ερευνητές/τριες διεξάγουν έρευνα στα σχολεία της Ελληνικής Επικράτειας
απαιτείται να λάβουν άδεια μετά από γνωμοδότηση του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
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Άρθρο 12
Υποχρέωση ειδικής αιτιολόγησης για την επιλογή
να συμμετέχουν στην έρευνα πρόσωπα που είναι
ευάλωτα στον καταναγκασμό
Η ευθύνη των ερευνητών/τριών του ΕΚΚΕ επαυξάνεται
ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο θα αναζητήσει εθελοντές και θα διεξάγει την έρευνα. Σε ορισμένα
περιβάλλοντα και καταστάσεις επικρατούν συνθήκες, που
εξ αντικειμένου μπορεί να επηρεάσουν καθοριστικά τη
βούληση του προσώπου και κατά συνέπεια να περιορίσουν την ελευθερία και τον αυτοπροσδιορισμό του, όπως
για παράδειγμα κράτηση σε σωφρονιστικά καταστήματα,
νοσηλεία σε ψυχιατρικά ιδρύματα ή ακόμη και σε μονάδες εντατικής θεραπείας και αντιμετώπισης εκτάκτων
περιστατικών, διαβίωση σε οίκους ευγηρίας ή σε χώρους
φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, σε συνθήκες ενδοοικογενειακής, κοινωνικής ή πολιτικής βίας, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εξαιτίας φυσικών ή άλλων καταστροφών κ.λπ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ερευνητές/τριες
έχουν αυξημένες ευθύνες και οφείλουν αιτιολογημένα και
εμπεριστατωμένα να τεκμηριώσουν ότι διασφαλίζουν τις
προϋποθέσεις, ώστε οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν
εκπίπτουν σε απλά «μέσα» πειραματισμού και έρευνας.
Για την έρευνα σε προσφυγικούς πληθυσμούς πρέπει
να τηρούνται οι αρχές που περιέχονται στους Γενικούς
Ευρωπαϊκούς Κανόνες και Κώδικες Δεοντολογίας, (DG
for Research and Innovation, Guidance note - Research
on refugees, asylum seekers and migrants, H2020
Programme, Guidance. V6.1, 4.2.2019).
Σε ενδεχόμενες έρευνες σε κρατουμένους, οι ερευνητές/τριες οφείλουν να τηρούν τις ειδικές διατάξεις
που ισχύουν για αυτούς (Σωφρονιστικός Κώδικας, ειδικοί Κώδικες Δεοντολογίας της Εγκληματολογίας ή της
Εγκληματολογικής Έρευνας). Δεν επιτρέπονται σε καμία
περίπτωση πειράματα, που αποβλέπουν στην αναζήτηση μεθόδων ανάκρισης ή άλλων μέσων, που μπορεί να
προκαλέσουν κινδύνους στη σωματική και ψυχική τους
υγεία, ή να μειώσουν την ηθική τους υπόσταση και να
προσβάλλουν την ανθρώπινη ιδιότητά τους.
Άρθρο 13
Υποχρέωση σεβασμού της διαφορετικότητας
Σε όλες τις κοινωνικές έρευνες (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διενεργούνται σε διεπιστημονικό
πλαίσιο) οι ερευνητές/τριες του ΕΚΚΕ οφείλουν να σέβονται τις πολιτιστικές και ατομικές διαφορές ρόλων και θέσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων οφείλονται στην
ηλικία, στο φύλο, στη φυλή, στη μειονότητα, στην εθνική
προέλευση, στη θρησκεία, στις σεξουαλικές προτιμήσεις, στην αναπηρία, στη γλώσσα και στο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Είναι ευαίσθητοι/ες στις πραγματικές
ή προσλαμβανόμενες ιεραρχήσεις και ανισότητες σχέσεων μεταξύ ερευνητών/τριών και συμμετεχόντων στην
έρευνα και διασφαλίζουν τις απαραίτητες θεωρητικές,
μεθοδολογικές και ερευνητικές προϋποθέσεις για την
ανάδειξη του γνήσιου λόγου και της οπτικής των συμμετεχόντων στην έρευνα. Δεν εκμεταλλεύονται πρόσωπα
με τα οποία έχουν συμβουλευτική ή παρόμοια σχέση,
που εξ αντικειμένου δημιουργεί σχέση ανισότητας (π.χ.
ασθενείς, πελάτες κ.λπ.) και αποφεύγουν την με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση βλάβης ή έκθεση σε κίνδυνο
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των συμμετεχόντων στην έρευνα. Δημιουργούν, διατηρούν, διανέμουν, φυλάσσουν, συντηρούν και διαθέτουν
αρχεία και δεδομένα που σχετίζονται με την έρευνά τους,
σύμφωνα με τη νομοθεσία και με τον παρόντα Κώδικα
Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας.
Άρθρο 14
Προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων
των προσώπων που συμμετέχουν στην έρευνα
α. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών αποτελεί
υποδοχέα πολλαπλού τύπου πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ιδιωτικών πληροφοριών. Οι ερευνητές/τριες του ΕΚΚΕ
δεσμεύονται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των
ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα, όπως και για την
προστασία αυτών κατά την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων τους, με ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη
μορφή αυτή διενεργείται. Οι εκτελούντες την επεξεργασία
ερευνητές οφείλουν να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας
και με τα μέσα επεξεργασίας που καθορίζει ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας. Οποιασδήποτε άλλη επεξεργασία των δεδομένων για άλλους σκοπούς, ακόμη και παρεμφερείς,
αποκλείεται. Το ΕΚΚΕ, ως υπεύθυνος για την επεξεργασία
φορέας, και οι εκτελούντες την επεξεργασία ερευνητές
δεσμεύονται να εφαρμόζουν τα απαραίτητα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για την τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας και ασφάλειας κατά την επεξεργασία τους, την προστασία αυτών από καταστροφή,
απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,
κοινολόγηση ή διαβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο.
Τα κατάλληλα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τη
χρήση ψευδωνύμων, κωδικών ή άλλες μεθόδους που
αποκλείουν εντελώς την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων υποκειμένων. Εάν κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα
ταυτοποίησης είναι αναγκαίο να διατηρηθεί για τους
σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας πρέπει να
αιτιολογηθεί ειδικά και να προβλέπεται η λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας.
β. Οι ερευνητές/τριες οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως πριν, κατά και μετά την έρευνα, τις αρχές της προστασίας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων,
που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, καθώς
και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία αυτών.
Η εκάστοτε έρευνα διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές και
τους κανόνες του ΓΚΠΔ και της ελληνικής νομοθεσίας.
Οι εκτελούντες την επεξεργασία ερευνητές οφείλουν,
καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, να συμμορφώνονται προς τις επιταγές του νομοθετικού πλαισίου περί
προσωπικών δεδομένων, ιδίως προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ- GDPR)
και τη συναφή νομοθεσία της Ελλάδος, καθώς και προς
τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
γ. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο έρευνας που εκτελείται στο ΕΚΚΕ υπάρξει αίτημα από τον Επιστημονικό
Υπεύθυνο για τη διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει το αίτημα αυτό να συνοδεύεται από την αντίστοιχη τεκμηρίωση, δηλαδή επίσημη βεβαίωση, που να αναφέρει πρώτον τον αριθμό της
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σύμβασης με τον αποδέκτη των δεδομένων στην τρίτη
χώρα και δεύτερον ότι, από τη σύμβαση, αυτή προκύπτει
η τήρηση των εγγυήσεων προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, που προβλέπει ο Κανονισμός
της EE. Αν δεν υπάρχει τέτοια σύμβαση, ο Επιστημονικός
Υπεύθυνος οφείλει να αναφέρει τον λόγο, και υποχρεούται να προβλέψει ειδική συναίνεση των υποκειμένων που
συμμετέχουν στην έρευνα για τη διαβίβαση των δεδομένων τους, υπό τον όρο ότι στο έντυπο της συναίνεσης
θα υπάρχει ρητή πληροφόρηση ότι στην τρίτη χώρα (η
οποία πρέπει να ονομάζεται) δεν ισχύουν οι εγγυήσεις
προστασίας της ΕΕ.
δ. Όσοι ερευνητές επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα υποκειμένων που συμμετέχουν σε έρευνα, και
οι ίδιοι δεν δεσμεύονται από το κατά νόμον απόρρητο
ούτε τελούν σε σχέση εξάρτησης με το ΕΚΚΕ, δηλαδή
όσοι δεν είναι λειτουργοί ή υπάλληλοι του Κέντρου ούτε
συνδέονται με αυτό ως προς την πραγματοποίηση της
συγκεκριμένης έρευνας με σχέση εργασίας (όχι έργου ή
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κ.λπ.) συνάπτουν με
το ΕΚΚΕ πρόσθετο Συμφωνητικό Όρων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ε. Δικαίωμα στη λήθη ή τη διαγραφή των δεδομένων
τους έχουν όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε έρευνα. Προκειμένου να ενισχυθεί το δικαίωμα στη λήθη στο
επιγραμμικό περιβάλλον, καθώς και το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων, εάν υπάρξει σχετικό αίτημα από συμμετέχον στην έρευνα πρόσωπο, ο Εκτελών
την επεξεργασία οφείλει να ενημερώνει τον Υπεύθυνο
Επεξεργασίας, ώστε να διαγράφονται οποιοιδήποτε σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή τυχόν αναπαραγωγή των εν λόγω
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 15
Τήρηση κανόνων ασφάλειας
1. Οι ερευνητές/τριες του ΕΚΚΕ οφείλουν να εφαρμόζουν όλους τους αναγνωρισμένους στο οικείο επιστημονικό πεδίο κανόνες ασφαλείας. Σε περίπτωση που η
τήρηση κανονισμών ασφαλείας εξαρτάται από θέματα
υποδομών/εξοπλισμού ενημερώνουν τους αρμοδίους,
ώστε να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα.
2. Οι ερευνητές/τριες του ΕΚΚΕ που διευθύνουν ερευνητικά προγράμματα οφείλουν να ενημερώνουν τους
συμμετέχοντες σε αυτά, με πληρότητα και ειλικρίνεια,
και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και επιβαλλόμενα
επιστημονικά μέτρα για την προστασία της υγείας των
συμμετεχόντων και εργαζομένων στα προγράμματα από
ατυχήματα ή παρενέργειες που μπορούν να προκύψουν
από τις ιδιαίτερες συνθήκες της έρευνας.
3. Ασφάλεια συστημάτων. Οι βασικές αρχές που οφείλουν να ενσωματώνουν όλα τα ασφαλή συστήματα είναι
η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα:
Εμπιστευτικότητα: Τα δεδομένα πρέπει να μπορεί να παραμένουν εμπιστευτικά και να μην διαρρέουν. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται η πρόσβαση στα δεδομένα ώστε
αυτή να γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα,
καθώς επίσης και να λειτουργούν μηχανισμοί οι οποίοι
θα ελέγχουν τη δημιουργία αντιγράφων, και θα καταγράφουν όλες τις μορφές πρόσβασης στα δεδομένα.
Ακεραιότητα: Το σύστημα πρέπει να εγγυάται την ακεραιότητα των δεδομένων, δηλαδή θα πρέπει να βεβαιώ-
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νεται ότι τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει με παρέμβαση
χωρίς εξουσιοδότηση. Εάν έχει γίνει κάποια αλλαγή, θα
πρέπει αυτή να μπορεί να ανιχνευθεί (π.χ. μέσω της δημιουργίας logs, τα οποία καταγράφουν όλες τις μορφές
πρόσβασης στα δεδομένα, μέσω κρυπτογράφησης, η
οποία μπορεί να εγγυηθεί το απόρρητο και την ακεραιότητά τους, κ.λπ.).
Διαθεσιμότητα: Το σύστημα πρέπει να είναι διαθέσιμο
στους χρήστες όταν το χρειάζονται. Εάν ένα σύστημα
παύει να είναι διαθέσιμο (π.χ. λόγω βλάβης ή κακόβουλης ενέργειας), θα πρέπει να μπορεί να επανέλθει σε κανονική λειτουργία σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή και να
υποκατασταθεί όσο χρειάζεται (λχ. μέσω ενός εναλλακτικού συστήματος διαθέσιμου να αναλάβει λειτουργία,
κατά την αρχή της αποκατάστασης της διαθεσιμότητας).
Άρθρο 16
Σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας
1. Οι ερευνητές/τριες του ΕΚΚΕ, κατά τη διεξαγωγή της
ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλουν να λαμβάνουν
υπόψη τους και να μη θίγουν με κανένα τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
2. Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει, επίσημα ή ανεπίσημα, γνώση της προόδου ή του προϊόντος των ερευνών
πριν από την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, οφείλει να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και
να απέχει από κάθε ενέργεια εκμετάλλευσης της γνώσης
ή του προϊόντος της έρευνας προς ίδιον όφελος.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 17
Σχέσεις μεταξύ ερευνητών
Οι ερευνητές/τριες έχουν υποχρέωση αμοιβαίου
σεβασμού και δικαίωμα ίσης μεταχείρισης. Η ατομική
συμβολή κάθε ερευνητή σε συλλογικές ερευνητικές
προσπάθειες πρέπει να αναγνωρίζεται. Η αποτύπωση
αυτής της συμβολής με ακρίβεια, είτε σε επιστημονικές
δημοσιεύσεις είτε σε οποιαδήποτε δημόσια παρουσίαση
του ερευνητικού προγράμματος, αποτελεί δικαίωμα του
ερευνητή. Η σχετική ευθύνη βαρύνει όλα τα μέλη της
επιστημονικής ομάδας και ιδίως τους επικεφαλής του
προγράμματος.
Άρθρο 18
Υποχρεώσεις συνεργατών
Οι συνεργάτες στην έρευνα οφείλουν:
α. να ασκούν την ερευνητική τους δραστηριότητα με
κύριο σκοπό τη προαγωγή της επιστημονικής γνώσης
και το όφελος του κοινωνικού συνόλου.
β. να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας που αναφέρονται στα ερευνητικά αντικείμενα, τις αρχές ηθικής,
τους κανόνες ορθής πρακτικής στην έρευνα, και τους
κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός τους και του
παρόντος Κώδικα.
Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, οι συνεργάτες απολαμβάνουν ελευθερία της έκφρασης και γνώμης. Οφείλουν ταυτοχρόνως να ακολουθούν τις κατευθύνσεις που
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δίδονται για την οργάνωση και καθοδήγηση της ερευνητικής δραστηριότητας από τον υπεύθυνο της έρευνας.
Άρθρο 19
Υποχρεώσεις επιστημονικών υπευθύνων
Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι της έρευνας οφείλουν,
κατά τη διεξαγωγή της:
α. να τηρούν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τις
θεμελιώδεις ηθικές αρχές, τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας, καθώς και τον παρόντα Κώδικα, και
β. να παρακολουθούν την τήρηση των προαναφερθέντων κανόνων εκ μέρους των συνεργατών τους κατά
την εκτέλεση της έρευνας, όπως αυτοί ορίζονται στο
προηγούμενο άρθρο.
Οι υπεύθυνοι συλλογικής έρευνας δεν πρέπει να οικειοποιούνται ερευνητικά πορίσματα για δική τους ατομική
προβολή, ή να εμφανίζουν πορίσματα της έρευνας ως
ατομική τους εργασία.
Στη συλλογική έρευνα, ο υπεύθυνος της ομάδας οφείλει να μεριμνά για την τήρηση των βασικών αρχών ηθικής και των κανόνων δεοντολογίας από όλα τα μέλη της
ομάδας. Ο σεβασμός και η αναγνώριση της ατομικής
συμβολής του κάθε ερευνητή και η τήρηση της αρχής
της διαφάνειας και της αμοιβαίας ενημέρωσης αποτελούν υποχρέωση όλων των συμμετεχόντων στην έρευνα. Η ειλικρίνεια κατά τη δημοσίευση και την αναφορά
επιστημονικών πορισμάτων, η ακεραιότητα ως προς την
τήρηση υποσχέσεων και ανειλημμένων υποχρεώσεων, η
εχεμύθεια ως προς τα δεδομένα που έχουν αποκαλυφθεί
κατά τη διάρκεια κατ’ ιδίαν συναντήσεων, ή κατά την
εξέταση υποβαλλομένων προς χρηματοδότηση προτάσεων ή εργασιών προς δημοσίευση, η κοινωνική υπευθυνότητα, η προστασία των εθελοντών και ο σεβασμός
της προσωπικότητάς τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για
ευάλωτες ομάδες, αποτελούν βασικές αρχές ορθής ερευνητικής πρακτικής και πρέπει να τηρούνται από όλους
τους ερευνητές.
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Η τυχόν ανάθεση σε τρίτα πρόσωπα μέρους των ερευνητικών ή υποβοηθητικών της έρευνας εργασιών τελεί
υπό την ευθύνη και την επίβλεψη του/της υπεύθυνου
του ερευνητικού έργου.
Σε περίπτωση περισσότερων του ενός υπευθύνων, η
τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος βαρύνει όλους
εξίσου.
Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου
από τους υπεύθυνους της έρευνας μπορεί να αποτελέσει λόγο για τη διακοπή του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου. Η διακοπή αποφασίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΚΚΕ, μετά από εισήγηση της οικείας
Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, η
οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής έγγραφης και ενυπόγραφης καταγγελίας. Πριν από οποιαδήποτε εισήγηση
της Ε.Η.Δ.Ε., καλούνται ενώπιόν της τόσο ο καταγγέλλων
όσο και ο/η υπεύθυνος της έρευνας, για να αναπτύξουν
προφορικά ή και εγγράφως τις απόψεις τους σχετικά με
την καταγγελία.
Άρθρο 20
Προβολή των ερευνών
1. Ανακοινώσεις και γενικά μέσα προβολής των προγραμμάτων διαμορφώνονται και χρησιμοποιούνται με
τρόπο που να εξυπηρετεί την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας ή του ευρύτερου κοινού, και όχι την
επαγγελματική προβολή στην έρευνα κατά αθέμιτο τρόπο. Η αναφορά πιθανών χορηγών σε δραστηριότητες ή
έντυπα των ερευνητικών ομάδων πρέπει να γίνεται με
προσοχή, ώστε να μη δημιουργεί σύγχυση ως προς το
φορέα της έρευνας, να μην προκαλεί εντύπωση διαφήμισης συγκεκριμένου προϊόντος ούτε μόνιμης σύνδεσης
του χορηγού με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
2. Γενικά έντυπα προβολής των προγραμμάτων οφείλουν να αναφέρουν όλους τους επιστήμονες που έλαβαν
μέρος στην έρευνα.

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ I
ǹǿȉǾȈǾ Ȁǹǿ ǼȇȍȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ (ȃ.4521/2018) īǿǹ ǼīȀȇǿȈǾ
ǼȇǼȊȃǾȉǿȀȅȊ ǼȇīȅȊ ǹȆȅ ȉǾȃ ǼȆǿȉȇȅȆǾ ǾĬǿȀǾȈ Ȁǹǿ
ǻǼȅȃȉȅȁȅīǿǹȈ ȉǾȈ ǼȇǼȊȃǹȈ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.) ȉȅȊ ǼĬȃǿȀȅȊ ȀǼȃȉȇȅȊ
ȀȅǿȃȍȃǿȀȍȃ ǼȇǼȊȃȍȃ
Ǿ ǹǿȉǾȈǾ ȊȆȅǺǹȁȁǼȉǹǿ ȈǼ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ȂȅȇĭǾ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ/ĲȘȞ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ/Ȓ ȊʌİȪșȣȞȠ/Ș ĲȠȣ ǼȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ǲȡȖȠȣ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ
ǾȝȑȡĮ:
ȂȒȞĮȢ:
ǲĲȠȢ:
ȉȓĲȜȠȢ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ĲȘȢ ǲȡİȣȞĮȢ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.)
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ĲȘȢ
ǲȡİȣȞĮȢ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.)
ǾȝȑȡĮ:
ȂȒȞĮȢ:
ǲĲȠȢ:
ǷȡĮ:
ǹȡȚșȝȩȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ĲȘȢ ǲȡİȣȞĮȢ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.)
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ȈȘȝİȓȦıȘ: ȀĮĲȐ ĲȘ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ İȞĲȪʌȠȣ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȗȘĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ
įİȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ĲȠ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ, Ƞ ĮȚĲȫȞ /Ș ĮȚĲȠȪıĮ
ĮȞĮȖȡȐĳİȚ ĲȘ ĳȡȐıȘ «ǻǼȃ ǿȈȋȊǼǿ».
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ/ĲȘȞ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ/Ȓ ȊʌİȪșȣȞȠ/Ș (ȈȣȞĲȠȞȚıĲȒ)
ǹ.
ǹ1. ȉȓĲȜȠȢ ĲȠȣ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪ ǲȡȖȠȣ

ǹ2. ǵȞȠȝĮ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪ/ȒȢ ȊʌİȣșȪȞȠȣ, ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮȞȒțİȚ țĮȚ ʌȜȒȡȘ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲȘȢ įȚİȪșȣȞıȒȢ ĲȠȣ.

ǹ3. ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ șȑıȘ (affiliation) ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ İȡİȣȞȘĲȚțȒȢ ȠȝȐįĮȢ țĮȚ ȡȩȜȠȢ
țĮșİȞȩȢ Įʌȩ ĮȣĲȐ ıĲȠ ȣʌȩ ȑȖțȡȚıȘ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ
ǹ4. ȆİȡȓȜȘȥȘ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ıİ ȝȚĮ ıİȜȓįĮ (ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ ıțȠʌȩ,
ĲȘȞ ĮȚĲȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ĲȠȣȢ ĮȞĲȚțİȚȝİȞȚțȠȪȢ ıĲȩȤȠȣȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ)

ǹ5. ǼȓįȠȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ (ʌ.Ȥ. ʌȚȜȠĲȚțȒ, țȠȚȞȦȞȚțȒ ț.Ȝʌ.)

ǹ6. ǻȒȜȦıȘ ȖȚĮ ĮʌȠȣıȓĮ ıȣȖțȡȠȣȩȝİȞȦȞ ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ Įʌȩ ʌȡȩıȦʌĮ-İȡİȣȞȘĲȑȢ/ĲȡȚİȢ
ǵȜȠȚ/İȢ İȝİȓȢ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȣȝİ ȝȑȡȠȢ ıĲȠ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ ȦȢ İȡİȣȞȘĲȑȢ/ĲȡȚİȢ (ıİ ȩȜĮ ĲĮ
İʌȓʌİįĮ) ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲĮȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȘȜȫȞȠȣȝİ ȣʌİȪșȣȞĮ ȩĲȚ įİȞ ȑȤȠȣȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȝİıĮ
Ȓ ȑȝȝİıĮ ıȣȖțȡȠȣȩȝİȞĮ ıȣȝĳȑȡȠȞĲĮ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ
ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȝİ.
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

Ǻ. ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ȆȠȚĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȗȘĲȒȝĮĲĮ ȘșȚțȒȢ țĮȚ įİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ (ȃ.4521/2018) İȝʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠ ȣʌȩ
ȑȖțȡȚıȘ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ;
ȃǹǿ
ȅȋǿ
B1. ȈȣȝȝİĲȠȤȒ ĮȞșȡȫʌȦȞ
(ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ İȡȫĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ĮʌĮȞĲȒıĲİ ıĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
Ǻ1.)
Ǻ1.1. ǼȞȒȜȚțĮ ʌȡȩıȦʌĮ ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ ıİ țȠȚȞȦȞȚțȒ ȑȡİȣȞĮ
Ǻ1.2. ȆȡȩıȦʌĮ, ȝȑȜȘ İȣȐȜȦĲȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȐ ȠȝȐįȦȞ
Ǻ1.3. ȆȡȩıȦʌĮ 16- 18 İĲȫȞ
Ǻ1.4. ȆȡȩıȦʌĮ țȐĲȦ ĲȦȞ 16 İĲȫȞ
Ǻ1.5. ȆȡȩıȦʌĮ ȤȦȡȓȢ įȚțĮȚȠʌȡĮțĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ (įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
įȫıȠȣȞ ȝȩȞĮ ĲȠȣȢ ıȣȞĮȓȞİıȘ)
Ǻ1.6. ȊȖȚȒ ȐĲȠȝĮ ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ ıİ țȜȚȞȚțȒ/ȚĮĲȡȚțȒ ȑȡİȣȞĮ
Ǻ1.7. ǹıșİȞİȓȢ
Ǻ1.8. ȋȡȒıȘ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ
Ǻ1.9. ȋȡȒıȘ İȚțȠȞȚțȫȞ ĳĮȡȝȐțȦȞ (placebo)
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Ǻ1.10. īȞȦıĲȑȢ ʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ ĳĮȡȝȐțȦȞ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ
Ǻ1.11. ȉȣȤĮȓĮ Ȓ ĮʌȡȠıįȩțȘĲĮ İȣȡȒȝĮĲĮ
B2. ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ
(ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ İȡȫĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ĮʌĮȞĲȒıĲİ ıĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
Ǻ2.)
Ǻ2.1. ȆȡȠıȦʌȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ İȚįȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ
Ǻ2.2. ǻİįȠȝȑȞĮ ȣȖİȓĮȢ
Ǻ2.3. īİȞİĲȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ
Ǻ2.4. ǺȚȠȝİĲȡȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ
Ǻ2.5. ǺȚȠȤȘȝȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ
Ǻ2.6. ǿȤȞȘȜĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ ʌȡȠıȫʌȦȞ
Ǻ2.7. ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ʌȡȠĳȓȜ
Ǻ2.8. ǻİȣĲİȡȠȖİȞȒȢ ĮȞȐȜȣıȘ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ
B3. ȉȡȓĲİȢ ȤȫȡİȢ
(ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ İȡȫĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ĮʌĮȞĲȒıĲİ ıĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
Ǻ3.)
Ǻ3.1. ȋȡȒıȘ ʌȩȡȦȞ (ʌ.Ȥ. ȣȜȚțȩ ȚıĲȠȡȚțȒȢ țĮȚ ʌȠȜȚĲȚıĲȚțȒȢ ĮȟȓĮȢ,
ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞĮ İȓįȘ ț.Ȝʌ.)
Ǻ3.2. ǼȚıĮȖȦȖȒ/İȟĮȖȦȖȒ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ įİįȠȝȑȞȦȞ ȝİĲĮȟȪ ǼǼ țĮȚ
ĲȡȓĲȘȢ ȤȫȡĮȢ
Ǻ3.3. ȀȓȞįȣȞȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ İȡİȣȞȘĲȫȞ țĮȚ ıȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ
B4.1. ǲȡİȣȞĮ įȚĲĲȒȢ ȤȡȒıȘȢ (dualuse)
Ǻ4.2. ȆȚșĮȞȩĲȘĲĮ țĮțȩȕȠȣȜȘȢ ȤȡȒıȘȢ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ȑȡİȣȞĮȢ
(Įʌȩ ĲȡȓĲȠȣȢ)
B5. ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡİȣȞȘĲȑȢ Ȓ ĲȡȓĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘ
įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȑȡİȣȞĮȢ, ĲȡȩʌȠȚ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ țĮȚ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ
ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ĮȞĮʌĲȪȟĮĲİ:
Ǻ6. ǱȜȜĮ ȗȘĲȒȝĮĲĮ ȘșȚțȒȢ țĮȚ įİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ
țĮȚ įİȞ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ĮȞĮʌĲȪȟĮĲİ:
ī. ȈȊȃȅȆȉǿȀǾ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ȉȍȃ ǽǾȉǾȂǹȉȍȃ ǾĬǿȀǾȈ Ȁǹǿ ǻǼȅȃȉȅȁȅīǿǹȈ
ī1. ȃĮ țĮĲĮȖȡĮĳȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ/ĲȘȞ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ/Ȓ ȊʌİȪșȣȞȠ/Ș ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠȚ ȘșȚțȠȓ țĮȚ
įİȠȞĲȠȜȠȖȚțȠȓ ʌȡȠȕȜȘȝĮĲȚıȝȠȓ ʌȠȣ įȚȑʌȠȣȞ ĲȠ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠ ȑȡȖȠ.

ǻ. ǹȃǹȁȊȉǿȀǾ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǽǾȉǾȂǹȉȍȃ ǾĬǿȀǾȈ & ǻǼȅȃȉȅȁȅīǿǹȈ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȝȩȞȠ ĮȞ ȑȤİĲİ ĮʌĮȞĲȒıİȚ ȃǹǿ ıĲĮ Ǻ1 Ȓ Ǻ2.
ǻ1. ȃĮ ʌİȡȚȖȡĮĳİȓ Ƞ ʌȜȘșȣıȝȩȢ ʌȠȣ șĮ ȝİȜİĲȘșİȓ

ǻ2. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İʌȚȜȠȖȒȢ ıȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ ıĲȘȞ ȑȡİȣȞĮ

ǻ3. ȃĮ İʌȚıȣȞĮĳșȠȪȞ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȑȞĲȣʌĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ıȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ
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ıĲȘȞ ȑȡİȣȞĮ (ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȐ įİȜĲȓĮ ț.Ȝʌ.)
ǻ4. ȃĮ ʌİȡȚȖȡĮĳȠȪȞ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȝİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȠȚ ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ șĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȣʌȠȕȐȜȠȣȞ ʌĮȡȐʌȠȞĮ Ȓ țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ.

ǻ5. ĬĮ ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȠ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ ʌȡȩıȦʌĮ, ȝȑȜȘ İȣȐȜȦĲȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȐ ȠȝȐįȦȞ;
īȡȐȥĮĲİ ȃǹǿ Ȓ ȅȋǿ:
ǻ5.1. ǼȐȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ȞĮ įȠșȠȪȞ ʌȜȒȡİȚȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȫȢ
șĮ ȜȘĳșİȓ ȞȩȝȚȝĮ Ș ıȣȞĮȓȞİıȘ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĮȣĲȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ǻ5.2. ǼȐȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ȞĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮĲȓ șİȦȡİȓĲĮȚ
ĮȞĮȖțĮȓĮ Ș ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĮȣĲȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ;

ǻ6. ĬĮ ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȐ ȞĮ įȫıȠȣȞ ĲȘ ıȣȞĮȓȞİıȒ ĲȠȣȢ;
īȡȐȥĮĲİ ȃǹǿ Ȓ ȅȋǿ:
ǻ6.1. ǼȐȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ȞĮ įȠșȠȪȞ ʌȜȒȡİȚȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȫȢ
șĮ ȜȘĳșİȓ ȞȩȝȚȝĮ Ș ıȣȞĮȓȞİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĮȣĲȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ǻ6.2. ǼȐȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ȞĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮĲȓ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ
Ș ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĮȣĲȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ;

ǻ7. ĬĮ ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ ĮȞȒȜȚțĮ ʌȡȩıȦʌĮ;
īȡȐȥĮĲİ ȃǹǿ Ȓ ȅȋǿ:
ǻ7.1. ǼȐȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ȞĮ įȠșȠȪȞ ʌȜȒȡİȚȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȫȢ
șĮ ȜȘĳșİȓ ȞȩȝȚȝĮ Ș ıȣȞĮȓȞİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĮȣĲȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ǻ7.2. ǼȐȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ȞĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮĲȓ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ
Ș ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĮȣĲȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ;

ǻ8. ȊʌȐȡȤİȚ ĮȞȐȖțȘ ȖȚĮ ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ ȚĮĲȡȚțȐ ĮȡȤİȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ șĮ
ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ;
īȡȐȥĮĲİ ȃǹǿ Ȓ ȅȋǿ:
ǻ8.1. ǼȐȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ʌȫȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ș ȐįİȚĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıĲĮ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ ȚĮĲȡȚțȐ ĮȡȤİȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ șĮ ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ;
ǻ9. ǻȚĮıĳȐȜȚıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲĮ ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕȠȣȞ
ȝȑȡȠȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
ǻ9.1. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪȢ ȂȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ șĮ ȣʌȐȡȟȠȣȞ
[ȜȤ. țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȣʌȠțİȚȝȑȞȦȞ (ʌĮȚįȚȐ, İȞȒȜȚțİȢ), țĮĲȘȖȠȡȓİȢ įİįȠȝȑȞȦȞ, ʌȘȖȑȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȚ
ıȣȜȜȠȖȒȢ ĲȠȣȢ, ĲȣȤȩȞ įȚĮȕȓȕĮıȘ ıİ ĲȡȓĲȠȣȢ ĮʌȠįȑțĲİȢ, ȤȡȩȞȠȢ ĲȒȡȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ]
ǻ9.2. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ȉİȤȞȚțȠȪȢ ȂȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ șĮ ȣʌȐȡȟȠȣȞ
[ĲȣȤȩȞ ĮȞȦȞȣȝȠʌȠȓȘıȘ, ȥİȣįȦȞȣȝȠʌȠȓȘıȘ, țȡȣʌĲȠȖȡȐĳȘıȘ, įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıĲĮ
įİįȠȝȑȞĮ țĮȚ Įʌȩ ʌȠȚȠȣȢ, ĲȡȩʌȠȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣȢ]
ǻ9.3. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ĭȣıȚțȠȪȢ ȂȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ șĮ
ȣʌȐȡȟȠȣȞ[ȤȫȡȠȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȢ ĳȪȜĮȟȘȢ (ĮıĳȐȜİȚĮ) ĳȣıȚțȠȪ Ȓ/țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĮȡȤİȓȠȣ]
ǻ10. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ, ȝİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠȞ ȠȚ ȊʌİȪșȣȞȠȚ ĲȠȣ
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ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞȠȣȞ ıȣȞİȤȫȢ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ șĮ
ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ ıĲȘȞ ȑȡİȣȞĮ ıİ șȑȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ
İȞ ȜȩȖȦ ȑȡȖȠ.

Ǽ. ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈǾ/ȅǿȀȅȃȅȂǿȀǼȈ ȈȊȂĭȍȃǿǼȈ
Ǽ1. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȅȁǼȈ ȠȚ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
Ǽ2. ǼȐȞ șĮ İțįȠșȠȪȞ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȚįȚțȐ ıȣȝȕȩȜĮȚĮ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĮȝȠȚȕȑȢ Ȓ ĲȘȞ ȩȜȘ
ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĮȣĲȐ ȞĮ İʌȚıȣȞĮĳșȠȪȞ
Ǽ3. ȁİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮ ĮȝȠȚȕȑȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ İȓįȠȣȢ ĮȞĲĮȜȜȐȖȝĮĲĮ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ șĮ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ
ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ ıĲȘȞ ȑȡİȣȞĮ
Ǽ4. ȁİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ĲȣȤȩȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ ȣʌȐȡȟȠȣȞ ıĲȠȣȢ
ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ ıĲȘȞ ȑȡİȣȞĮ
Ǽ5. ȃĮ ȖȓȞİȚ ĮȞĮĳȠȡȐ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲĮ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȠĳȑȜȘ ʌȠȣ șĮ
ʌȡȠțȪȥȠȣȞ Įʌȩ Ĳo ȑȡȖȠ
Ǽ6. ȃĮ ȖȓȞİȚ ĮȞĮĳȠȡȐ țĮĲȐ ʌȩıȠȞ ȠʌȠȚȠıįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘ, ĲȦȞ
İȡİȣȞȘĲȫȞ țĮȚ ıȣȞİȡȖĮĲȫȞ ĲȠȣȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİȜȜȠȞĲȚțȐ ȞĮ ȑȤİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȠĳȑȜȘ ʌȠȣ ȞĮ
ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠ ȑȡȖȠ
Ǽ7. ȃĮ ĲİțȝȘȡȚȦșȠȪȞ ȩȜİȢ ȠȚ įȚİȣșİĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȖȓȞİȚ ȝİ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ, ȚįȡȪȝĮĲĮ,
ıȫȝĮĲĮ, İȡȖĮıĲȒȡȚĮ Ȓ/țĮȚ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚİțʌİȡĮȓȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȣ ȑȡȖȠȣ
Ǽ8. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȫȢ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ĲȦȞ
İȡİȣȞȘĲȫȞ ȖȚĮ įȘȝȠıȓİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
Ǽ9. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ İȐȞ ȑȤȠȣȞ Ĳİșİȓ ȩȡȠȚ, Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘ, ıİ ıȤȑıȘ ȝİ
ĲȚȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ĮĳȠȡȠȪȞ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ

ǽ.
ǽ1. ȃĮ İʌȚıȣȞĮĳșİȓ ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ, ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ, ĲĮ țȐĲȦșȚ ȝİ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıĲȚȢ ıİȜȓįİȢ ĲȠȣ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ıĲȚȢ
ȠʌȠȓİȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȤİĲȚțȒ ĮȞĮĳȠȡȐ
ĬȑȝĮ
ȈİȜȓįİȢ
ǼȓįȠȢ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ
ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ĳȠȡȑȦȞ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕȠȣȞ ȝȑȡȠȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
ȅ ıȣȞȠȜȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ ʌȠȣ șĮ ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȠ
ȑȡȖȠ
ǹȚĲȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ
ȊʌȩȕĮșȡȠ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ
ȊʌȠșȑıİȚȢ ʌȠȣ șȑĲİȚ ĲȠ ȑȡȖȠ
ȈțȠʌȩȢ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ
ǹȞĲȚțİȚȝİȞȚțȠȓ ıĲȩȤȠȚ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ
ǵĳİȜȠȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ ĲȠ ȑȡȖȠ
ȈȤİįȚĮıȝȩȢ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ
ǹȡȚșȝȩȢ ĲȠȣ ȝİȖȑșȠȣȢ ĲȠȣ įİȓȖȝĮĲȠȢ
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ǹȚĲȚȠȜȩȖȘıȘ ȖȚĮ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȠȣ įİȓȖȝĮĲȠȢ
ȀȡȚĲȒȡȚĮ ıȣȝʌİȡȓȜȘȥȘȢ ʌȡȠıȫʌȦȞ-ȣʌȠțİȚȝȑȞȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ
(inclusioncriteria)
ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠțȜİȚıȝȠȪ ʌȡȠıȫʌȦȞ-ȣʌȠțİȚȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ ȑȡȖȠ
(exclusion criteria)
ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ
ȉȡȩʌȠȚ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ Ȓ İțĲȓȝȘıȘȢ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ
ȈĲĮĲȚıĲȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ
ȈȣȞĮȓȞİıȘ țĮĲȩʌȚȞ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ ȖȚĮ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȠ İȡİȣȞȘĲȚțȩ
ȑȡȖȠ (ȑȞĲȣʌȠ ıȣȞĮȓȞİıȘȢ)
ǹıĲȚțȑȢ ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕȠȣȞ ȝȑȡȠȢ ıĲȠ
İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ (ʌȠȚȠȢ șĮ ĳȑȡİȚ ĲȘȞ İȣșȪȞȘ ;)
ǻȚțĮıĲȚțȑȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ șĮ
ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȠ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ Ȓ ĲȣȤȩȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȓ ıĲȘ
įȚțĮıĲȚțȒ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȒ ĲȠȣȢ
ȁİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȠıȦʌȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ ʌȠȣ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȠ
įİȓȖȝĮ ĲȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ
ȁİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮ ĲĮ įȘȝȠȖȡĮĳȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ ʌȠȣ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ
ĲȠ įİȓȖȝĮ ĲȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ
ǻȚȐȤȣıȘ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮȣʌȠțİȓȝİȞĮ ĲȘȢ ȑȡİȣȞĮȢ
ȆȡȩıȕĮıȘ ıİ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
ĮȜȜȐ țĮȚ ıȣȖȖİȞȫȞ ĲȠȣȢ
ȋȡȩȞȠȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ įİįȠȝȑȞȦȞ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌĮȡĮʌȩȞȦȞ Ȓ țĮĲĮȖȖİȜȚȫȞ
ǻİȣĲİȡȠȖİȞȒȢ ȤȡȒıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ ıİ ȝİȜȜȠȞĲȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ
ǽ2. ȃĮ İʌȚıȣȞĮĳșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȑȞĲȣʌĮ ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘȢ țĮȚ ıȣȞĮȓȞİıȘȢ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

ȅ/Ǿ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩȢ/Ȓ ȊʌİȪșȣȞȠȢ/Ș ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȣʌȠȖȡȐĳİȚ țĮȚ įİıȝİȪİĲĮȚ ȩĲȚ (Į) ȑȜĮȕİ ȖȞȫıȘ
ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ĲȘȢ ǲȡİȣȞĮȢ ĲȠȣ EKKE țĮȚ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ
ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢțĮȚ ĲȒȡȘıȒȢ ĲȠȣ, țĮȚ (ȕ) įİȞ șĮ ȖȓȞȠȣȞ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ĮȜȜĮȖȑȢ ıĲȠ
İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ
ȣʌȐȡȟȠȣȞ ĮȜȜĮȖȑȢ, ĮȣĲȑȢ șĮ ĮȞĮĳİȡșȠȪȞ ȐȝİıĮ ıĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢĲȘȢ
ǲȡİȣȞĮȢ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.), Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠĳĮıȓıİȚ țĮĲȐ ʌȩıȠȞ Ș ȑȖțȡȚıȘ ʌȠȣ įȩșȘțİ İȟĮțȠȜȠȣșİȓ
ȞĮ ȚıȤȪİȚ Ȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ȞȑĮ ĮȓĲȘıȘ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ.
ǵȞȠȝĮ: ……………………………………..……ǼʌȫȞȣȝȠ:………………………………………………….……...
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ: ……………………………….. ȊʌȠȖȡĮĳȒ: …………………………………………………….
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ II
ǹǿȉǾȈǾ Ȁǹǿ ǼȇȍȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ (ȃ.4521/2018) īǿǹ ǼīȀȇǿȈǾ
ǼȇǼȊȃǾȉǿȀȅȊ ǼȇīȅȊ ǹȆȅ ȉǾȃ ǼȆǿȉȇȅȆǾ ǾĬǿȀǾȈ Ȁǹǿ
ǻǼȅȃȉȅȁȅīǿǹȈ ȉǾȈ ǼȇǼȊȃǹȈ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.) ȉȅȊ ǼĬȃǿȀȅȊ ȀǼȃȉȇȅȊ
ȀȅǿȃȍȃǿȀȍȃ ǼȇǼȊȃȍȃ
Ǿ ǹǿȉǾȈǾ ȊȆȅǺǹȁȁǼȉǹǿ ȈǼ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ȂȅȇĭǾ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ/ĲȘȞ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ/Ȓ ȊʌİȪșȣȞȠ/Ș ĲȠȣ ǼȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ǲȡȖȠȣ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ
ǾȝȑȡĮ:
ȂȒȞĮȢ:
ǲĲȠȢ:
ȉȓĲȜȠȢ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ĲȘȢ ǲȡİȣȞĮȢ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.)
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ĲȘȢ
ǲȡİȣȞĮȢ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.)
ǾȝȑȡĮ:
ȂȒȞĮȢ:
ǲĲȠȢ:
ǷȡĮ:
ǹȡȚșȝȩȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ĲȘȢ ǲȡİȣȞĮȢ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.)

ȈȘȝİȓȦıȘ: ȀĮĲȐ ĲȘ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ İȞĲȪʌȠȣ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȗȘĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ
įİȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ĲȠ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ, Ƞ ĮȚĲȫȞ/Ș ĮȚĲȠȪıĮ
ĮȞĮȖȡȐĳİȚ ĲȘ ĳȡȐıȘ «ǻǼȃ ǿȈȋȊǼǿ».
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ/ĲȘȞ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ/Ȓ ȊʌİȪșȣȞȠ/Ș(ȈȣȞĲȠȞȚıĲȒ)
ǹ.
ǹ1. ȉȓĲȜȠȢ ĲȠȣ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪ ǲȡȖȠȣ

ǹ2. ǵȞȠȝĮ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪ/ȒȢ ȊʌİȣșȪȞȠȣ, ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮȞȒțİȚ țĮȚ ʌȜȒȡȘ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲȘȢ įȚİȪșȣȞıȒȢ ĲȠȣ.

ǹ3. ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ șȑıȘ (affiliation) ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ İȡİȣȞȘĲȚțȒȢ ȠȝȐįĮȢ țĮȚ ȡȩȜȠȢ
țĮșİȞȩȢ Įʌȩ ĮȣĲȐ ıĲȠ ȣʌȩ ȑȖțȡȚıȘ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ
ǹ4. ȆİȡȓȜȘȥȘ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ıİ ȝȚĮ ıİȜȓįĮ (ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ ıțȠʌȩ,
ĲȘȞ ĮȚĲȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ĲȠȣȢ ĮȞĲȚțİȚȝİȞȚțȠȪȢ ıĲȩȤȠȣȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ)

ǹ5. ǼȓįȠȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ (ʌ.Ȥ. ʌȚȜȠĲȚțȒ, țȜȚȞȚțȒ, ȖİȞİĲȚțȒ, țȠȚȞȦȞȚțȒ ț.Ȝʌ.)

ǹ6. ǻȒȜȦıȘ ȖȚĮ ĮʌȠȣıȓĮ ıȣȖțȡȠȣȩȝİȞȦȞ ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ Įʌȩ ʌȡȩıȦʌĮ-İȡİȣȞȘĲȑȢ/ĲȡȚİȢ
ǵȜȠȚ/İȢ İȝİȓȢ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȣȝİ ȝȑȡȠȢ ıĲȠ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ ȦȢ İȡİȣȞȘĲȑȢ/ĲȡȚİȢ (ıİ ȩȜĮ ĲĮ
İʌȓʌİįĮ) ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲĮȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȘȜȫȞȠȣȝİ ȣʌİȪșȣȞĮ ȩĲȚ įİȞ ȑȤȠȣȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȝİıĮ
Ȓ ȑȝȝİıĮ ıȣȖțȡȠȣȩȝİȞĮ ıȣȝĳȑȡȠȞĲĮ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ
ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȝİ.
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
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Ǻ.ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ȆȠȚĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȗȘĲȒȝĮĲĮ ȘșȚțȒȢ țĮȚ įİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ (ȃ.4521/2018)İȝʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠ ȣʌȩ
ȑȖțȡȚıȘ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ;
ȃǹǿ
ȅȋǿ
B1. ȈȣȝȝİĲȠȤȒ ĮȞșȡȫʌȦȞ
(ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ İȡȫĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ĮʌĮȞĲȒıĲİ ıĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
Ǻ1.)
Ǻ1.1. ǼȞȒȜȚțĮ ʌȡȩıȦʌĮ ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ ıİ țȠȚȞȦȞȚțȒ ȑȡİȣȞĮ
Ǻ1.2. ȆȡȩıȦʌĮ, ȝȑȜȘ İȣȐȜȦĲȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȐ ȠȝȐįȦȞ
Ǻ1.3. ȆȡȩıȦʌĮ16- 18 İĲȫȞ
Ǻ1.4. ȆȡȩıȦʌĮțȐĲȦ ĲȦȞ 16 İĲȫȞ
Ǻ1.5. ȆȡȩıȦʌĮ ȤȦȡȓȢ įȚțĮȚȠʌȡĮțĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ (įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
įȫıȠȣȞ ȝȩȞĮ ĲȠȣȢ ıȣȞĮȓȞİıȘ)
Ǻ1.6. ȊȖȚȒ ȐĲȠȝĮ ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ ıİ țȜȚȞȚțȒ/ȚĮĲȡȚțȒ ȑȡİȣȞĮ
Ǻ1.7. ǹıșİȞİȓȢ
Ǻ1.8. ȋȡȒıȘ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ
Ǻ1.9. ȋȡȒıȘ İȚțȠȞȚțȫȞ ĳĮȡȝȐțȦȞ (placebo)
Ǻ1.10. īȞȦıĲȑȢ ʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ ĳĮȡȝȐțȦȞ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ
Ǻ1.11. ȉȣȤĮȓĮ Ȓ ĮʌȡȠıįȩțȘĲĮ İȣȡȒȝĮĲĮ
B2. ȋȡȒıȘ ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ țĮȚ
ȚıĲȫȞ
(ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ İȡȫĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ĮʌĮȞĲȒıĲİ ıĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
Ǻ2.)
Ǻ2.1. ȋȡȒıȘ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ ȖİȞİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ
Ǻ2.2. ȋȡȒıȘ ȕȜĮıĲȚțȫȞ țȣĲĲȐȡȦȞ
Ǻ2.3. ȋȡȒıȘ ȕȜĮıĲȚțȫȞ țȣĲĲȐȡȦȞ Įʌȩ ĮȞșȡȫʌȚȞĮ ȑȝȕȡȣĮ
Ǻ2.4. ȋȡȒıȘ ȕȜĮıĲȚțȫȞ țȣĲĲȐȡȦȞ Įʌȩ ĮȞșȡȫʌȠȣȢ
Ǻ2.5. ȋȡȒıȘ İȝȕȡȣȧțȠȪ ȚıĲȠȪ
Ǻ2.6. ȋȡȒıȘ ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ İȝȕȡȪȦȞ
Ǻ2.7. ȋȡȒıȘ ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ ȦĮȡȓȦȞ
Ǻ2.8. ȋȡȒıȘ ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ ıʌİȡȝĮĲȚțȫȞ țȣĲĲȐȡȦȞ
Ǻ2.9. ȁȒȥȘ įİȚȖȝȐĲȦȞ ȝİ İʌİȝȕĮĲȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
Ǻ2.10. ǻȚĮșȑıȚȝĮ įİȓȖȝĮĲĮ Įʌȩ on line royalty free for research non
profit purposes
Ǻ2.11. ǻȚĮșȑıȚȝĮ įİȓȖȝĮĲĮ İȝʌȠȡȚțȐ (commercially available)
Ǻ2.12. ǻȚĮșȑıȚȝĮ įİȓȖȝĮĲĮ ȝȑıȦ ȐȜȜȠȣ ȑȡȖȠȣ
Ǻ2.13. ȁȒȥȘ įİȚȖȝȐĲȦȞ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȑȡȖȠȣ
Ǻ2.14. ǻȚĮșȑıȚȝĮ įİȓȖȝĮĲĮ Įʌȩ ȕȚȠĲȡȐʌİȗĮ/ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȠȣ
Ǻ2.15. ȂİĲĮȜȜĮȟȚȖȑȞİıȘ ȝİ ȤȡȒıȘ ȤȘȝȚțȫȞ, ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ
ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ
Ǻ2.16. ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ
B3. ǹȞȐʌĲȣȟȘ țĮȚ İĳĮȡȝȠȖȒ ĮȞȠıȠșİȡĮʌİȣĲȚțȫȞ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ
ȐȞșȡȦʌȠ
(ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ İȡȫĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ĮʌĮȞĲȒıĲİ ıĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
Ǻ3.)
Ǻ3.1. ȋȡȒıȘ ĮȞĲȚıȦȝȐĲȦȞ
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Ǻ3.2. ȋȡȒıȘ ĮȞȠıȠțȣĲĲȐȡȦȞ
Ǻ3.3. ȋȡȒıȘ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮȞȠıȠțȣĲĲȐȡȦȞ
Ǻ3.4. ȋȡȒıȘ ıȣȞįȣĮıĲȚțȫȞ șİȡĮʌİȚȫȞ
Ǻ3.5. ǱȜȜĮ
B4. ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ
(ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ İȡȫĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ĮʌĮȞĲȒıĲİ ıĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
Ǻ4.)
Ǻ4.1. ȆȡȠıȦʌȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ İȚįȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ
Ǻ4.2. ǻİįȠȝȑȞĮ ȣȖİȓĮȢ
Ǻ4.3. īİȞİĲȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ
Ǻ4.4. ǺȚȠȝİĲȡȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ
Ǻ4.5. ǺȚȠȤȘȝȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ
Ǻ4.6. ǿȤȞȘȜĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ ʌȡȠıȫʌȦȞ
Ǻ4.7. ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ʌȡȠĳȓȜ
Ǻ4.8. ǻİȣĲİȡȠȖİȞȒȢ ĮȞȐȜȣıȘ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ
B5. ȋȡȒıȘ ȗȫȦȞ Ȓ ȚıĲȫȞ/įİȚȖȝȐĲȦȞ ȗȫȦȞ
(ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ İȡȫĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ĮʌĮȞĲȒıĲİ ıĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
Ǻ5.)
Ǻ5.1. ȋȡȒıȘ ıʌȠȞįȣȜȦĲȫȞ
Ǻ5.2. ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ Ȓ ȤȡȒıȘ įȚĮȖȠȞȚįȚĮțȫȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ
Ǻ5.3. ȋȡȒıȘ ȕȜĮıĲȚțȫȞ țȣĲĲȐȡȦȞ Įʌȩ ȗȫĮ
Ǻ5.4. ȂİĲĮȜȜĮȟȚȖȑȞİıȘ ȝİ ȤȡȒıȘ ȤȘȝȚțȫȞ, ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ
ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ
Ǻ5.5. ȋȡȒıȘ ȕȜĮıĲȚțȫȞ țȣĲĲȐȡȦȞ Įʌȩ ȗȫĮ
Ǻ5.6. ȋȡȒıȘ ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ ȗȦȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ
B6. ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ, ȊȖİȓĮ
(ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ İȡȫĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ĮʌĮȞĲȒıĲİ ıĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
Ǻ6.)
Ǻ6.1. ȋȡȒıȘ ȖİȞİĲȚțȐ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ
ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ/ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ
Ǻ6.2. ȋȡȒıȘ ȖİȞİĲȚțȐ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ĳȣĲȫȞ
Ǻ6.3. īİȞİĲȚțȒ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ Ȓ/țĮȚ ĳȣĲȫȞ
Ǻ6.4. ǹʌİȜİȣșȑȡȦıȘ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȖİȞİĲȚțȐ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ
ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ Ȓ/țĮȚ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ Ȓ/țĮȚ ĳȣĲȫȞ
Ǻ6.5. ǲȡİȣȞĮ ıİ/ȝİ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞĮ İȓįȘ (ȗȦȚțȐ, ĳȣĲȚțȐ)
B7. ȉȡȓĲİȢ ȤȫȡİȢ
(ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ İȡȫĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ĮʌĮȞĲȒıĲİ ıĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
Ǻ7.)
Ǻ7.1. ȋȡȒıȘ ʌȩȡȦȞ (ʌ.Ȥ. ȚıĲȠȓ ĮȞșȡȫʌȦȞ Ȓ ȗȫȦȞ, ȖİȞİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ,
ȗȫĮ, ȣȜȚțȩ ȚıĲȠȡȚțȒȢ țĮȚ ʌȠȜȚĲȚıĲȚțȒȢ ĮȟȓĮȢ, ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞĮ İȓįȘ
ț.Ȝʌ.)
Ǻ7.2. ǼȚıĮȖȦȖȒ/İȟĮȖȦȖȒ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ įİįȠȝȑȞȦȞ ȝİĲĮȟȪ ǼǼ țĮȚ
ĲȡȓĲȘȢ ȤȫȡĮȢ
Ǻ7.3. ȀȓȞįȣȞȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ İȡİȣȞȘĲȫȞ țĮȚ ıȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ
B8.1. ǲȡİȣȞĮ įȚĲĲȒȢ ȤȡȒıȘȢ (dualuse)
Ǻ8.2. ȆȚșĮȞȩĲȘĲĮ țĮțȩȕȠȣȜȘȢ ȤȡȒıȘȢ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ȑȡİȣȞĮȢ
(Įʌȩ ĲȡȓĲȠȣȢ)
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B9. ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ ȖȚĮ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, ĲȠȣȢ İȡİȣȞȘĲȑȢ Ȓ ĲȡȓĲȠȣȢ
țĮĲȐ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȑȡİȣȞĮȢ, ĲȡȩʌȠȚ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ țĮȚ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ
ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ĮȞĮʌĲȪȟĮĲİ:
Ǻ10. ǱȜȜĮ ȗȘĲȒȝĮĲĮ ȘșȚțȒȢ țĮȚ įİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ
țĮȚ įİȞ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ĮȞĮʌĲȪȟĮĲİ:
ī. ȈȊȃȅȆȉǿȀǾ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ȉȍȃ ǽǾȉǾȂǹȉǷȃ ǾĬǿȀǾȈ Ȁǹǿ ǻǼȅȃȉȅȁȅīǿǹȈ
ī1. ȃĮ țĮĲĮȖȡĮĳȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ/ĲȘȞ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ/Ȓ ȊʌİȪșȣȞȠ/Ș ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠȚ ȘșȚțȠȓ țĮȚ
įİȠȞĲȠȜȠȖȚțȠȓ ʌȡȠȕȜȘȝĮĲȚıȝȠȓ ʌȠȣ įȚȑʌȠȣȞ ĲȠ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠ ȑȡȖȠ
ǻ. ǹȃǹȁȊȉǿȀǾ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǽǾȉǾȂǹȉȍȃ ǾĬǿȀǾȈ &ǻǼȅȃȉȅȁȅīǿǹȈ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȝȩȞȠ ĮȞ ȑȤİĲİ ĮʌĮȞĲȒıİȚ ȃǹǿ ıĲĮ Ǻ1 Ȓ Ǻ4.
ǻ1. ȃĮ ʌİȡȚȖȡĮĳİȓ Ƞ ʌȜȘșȣıȝȩȢ ʌȠȣ șĮ ȝİȜİĲȘșİȓ
ǻ2. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İʌȚȜȠȖȒȢ ıȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ ıĲȘȞ ȑȡİȣȞĮ

ǻ3. ȃĮ İʌȚıȣȞĮĳșȠȪȞ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȑȞĲȣʌĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ıȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ
ıĲȘȞ ȑȡİȣȞĮ (ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȐ įİȜĲȓĮ ț.Ȝʌ.)
ǻ4. ȃĮ ʌİȡȚȖȡĮĳȠȪȞ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȝİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȠȚ ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ (İșİȜȠȞĲȑȢĮıșİȞİȓȢ țĮȚ ȣȖȚİȓȢ) șĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȠȣȞ ʌĮȡȐʌȠȞĮ Ȓ țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ

ǻ5. ĬĮ ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȠ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ ʌȡȩıȦʌĮ, ȝȑȜȘ İȣȐȜȦĲȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȐ ȠȝȐįȦȞ;
īȡȐȥĮĲİ ȃǹǿ Ȓ ȅȋǿ:
ǻ5.1. ǼȐȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ȞĮ įȠșȠȪȞ ʌȜȒȡİȚȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȫȢ
șĮ ȜȘĳșİȓ ȞȩȝȚȝĮ Ș ıȣȞĮȓȞİıȘ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĮȣĲȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ǻ5.2. ǼȐȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ȞĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮĲȓ șİȦȡİȓĲĮȚ
ĮȞĮȖțĮȓĮ Ș ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĮȣĲȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ;

ǻ6. ĬĮ ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȐ ȞĮ įȫıȠȣȞ ĲȘıȣȞĮȓȞİıȒ ĲȠȣȢ;
īȡȐȥĮĲİ ȃǹǿ Ȓ ȅȋǿ:
ǻ6.1. ǼȐȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ȞĮ įȠșȠȪȞ ʌȜȒȡİȚȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȫȢ
șĮ ȜȘĳșİȓ ȞȩȝȚȝĮ Ș ıȣȞĮȓȞİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĮȣĲȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ǻ6.2. ǼȐȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ȞĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮĲȓ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ
Ș ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĮȣĲȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ;

ǻ7. ĬĮ ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ ĮȞȒȜȚțĮ ʌȡȩıȦʌĮ;
īȡȐȥĮĲİ ȃǹǿ Ȓ ȅȋǿ:
ǻ7.1. ǼȐȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ȞĮ įȠșȠȪȞ ʌȜȒȡİȚȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȫȢ
șĮ ȜȘĳșİȓ ȞȩȝȚȝĮ Ș ıȣȞĮȓȞİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĮȣĲȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

Τεύχος B’ 4187/19.11.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ǻ7.2. ǼȐȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ȞĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮĲȓ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ
Ș ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĮȣĲȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ;

ǻ8. ȊʌȐȡȤİȚ ĮȞȐȖțȘ ȖȚĮ ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ ȚĮĲȡȚțȐ ĮȡȤİȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ șĮ
ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ;
īȡȐȥĮĲİ ȃǹǿ Ȓ ȅȋǿ:
ǻ8.1. ǼȐȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓȞĮȚ ȃǹǿ, ʌȫȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ș ȐįİȚĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıĲĮ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ ȚĮĲȡȚțȐ ĮȡȤİȓĮ ĲȦȞʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ șĮ ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ;

ǻ9. ǻȚĮıĳȐȜȚıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲĮ ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕȠȣȞ
ȝȑȡȠȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
ǻ9.1. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪȢ ȂȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ șĮ ȣʌȐȡȟȠȣȞ
[ȜȤ. țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȣʌȠțİȚȝȑȞȦȞ (ʌĮȚįȚȐ, İȞȒȜȚțİȢ), țĮĲȘȖȠȡȓİȢ įİįȠȝȑȞȦȞ, ʌȘȖȑȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȚ
ıȣȜȜȠȖȒȢ ĲȠȣȢ, ĲȣȤȩȞ įȚĮȕȓȕĮıȘ ıİ ĲȡȓĲȠȣȢ ĮʌȠįȑțĲİȢ, ȤȡȩȞȠȢ ĲȒȡȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ]
ǻ9.2. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ȉİȤȞȚțȠȪȢ ȂȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ șĮ ȣʌȐȡȟȠȣȞ
[ĲȣȤȩȞ ĮȞȦȞȣȝȠʌȠȓȘıȘ, ȥİȣįȦȞȣȝȠʌȠȓȘıȘ, țȡȣʌĲȠȖȡȐĳȘıȘ, įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıĲĮ
įİįȠȝȑȞĮ țĮȚ Įʌȩ ʌȠȚȠȣȢ, ĲȡȩʌȠȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣȢ]
ǻ9.3. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ĭȣıȚțȠȪȢ ȂȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ șĮ ȣʌȐȡȟȠȣȞ
[ȤȫȡȠȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȢ ĳȪȜĮȟȘȢ (ĮıĳȐȜİȚĮ) ĳȣıȚțȠȪ Ȓ/țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĮȡȤİȓȠȣ]
ǻ10. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ, ȝİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠȞ ȠȚ ȊʌİȪșȣȞȠȚ ĲȠȣ
ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞȠȣȞ ıȣȞİȤȫȢ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ șĮ
ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ ıĲȘȞ ȑȡİȣȞĮ ıİ șȑȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ
İȞ ȜȩȖȦ ȑȡȖȠ.

Ǽ. ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈǾ/ȅǿȀȅȃȅȂǿȀǼȈ ȈȊȂĭȍȃǿǼȈ
Ǽ1. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȅȁǼȈ ȠȚ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
Ǽ2. ǼȐȞ șĮ İțįȠșȠȪȞ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȚįȚțȐ ıȣȝȕȩȜĮȚĮ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĮȝȠȚȕȑȢ Ȓ ĲȘȞ ȩȜȘ
ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĮȣĲȐ ȞĮ İʌȚıȣȞĮĳșȠȪȞ
Ǽ3. ȁİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮ ĮȝȠȚȕȑȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ İȓįȠȣȢ ĮȞĲĮȜȜȐȖȝĮĲĮ, ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ șĮ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ
ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ ıĲȘȞ ȑȡİȣȞĮ
Ǽ4. ȁİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ĲȣȤȩȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ ȣʌȐȡȟȠȣȞ ıĲȠȣȢ
ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ ıĲȘȞ ȑȡİȣȞĮ
Ǽ5. ȃĮ ȖȓȞİȚ ĮȞĮĳȠȡȐ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲĮ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȠĳȑȜȘ ʌȠȣ șĮ
ʌȡȠțȪȥȠȣȞ Įʌȩ Ĳo ȑȡȖȠ
Ǽ6. ȃĮ ȖȓȞİȚ ĮȞĮĳȠȡȐ țĮĲȐ ʌȩıȠȞ ȠʌȠȚȠıįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘ, ĲȦȞ
İȡİȣȞȘĲȫȞ țĮȚ ıȣȞİȡȖĮĲȫȞ ĲȠȣȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİȜȜȠȞĲȚțȐ ȞĮ ȑȤİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȠĳȑȜȘ ʌȠȣ ȞĮ
ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠ ȑȡȖȠ
Ǽ7. ȃĮ ĲİțȝȘȡȚȦșȠȪȞ ȩȜİȢ ȠȚ įȚİȣșİĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȖȓȞİȚ ȝİ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ, ȚįȡȪȝĮĲĮ,
ıȫȝĮĲĮ, İȡȖĮıĲȒȡȚĮ Ȓ/țĮȚ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚİțʌİȡĮȓȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȣ ȑȡȖȠȣ
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Ǽ8. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȫȢ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ĲȦȞ
İȡİȣȞȘĲȫȞ ȖȚĮ įȘȝȠıȓİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
Ǽ9. ȃĮ įȠșȠȪȞ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ İȐȞ ȑȤȠȣȞ Ĳİșİȓ ȩȡȠȚ, Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘ, ıİ ıȤȑıȘ ȝİ
ĲȚȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ĮĳȠȡȠȪȞ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ

ǽ.
ǽ1. ȃĮ İʌȚıȣȞĮĳșİȓ ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ, ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ, ĲĮ țȐĲȦșȚ ȝİ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıĲȚȢ ıİȜȓįİȢ ĲȠȣ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ıĲȚȢ
ȠʌȠȓİȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȤİĲȚțȒ ĮȞĮĳȠȡȐ.
ĬȑȝĮ
ȈİȜȓįİȢ
ǼȓįȠȢ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ
ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ĳȠȡȑȦȞ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕȠȣȞ ȝȑȡȠȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
ȅ ıȣȞȠȜȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ ʌȠȣ șĮ ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȠ
ȑȡȖȠ
ǹȚĲȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ
ȊʌȩȕĮșȡȠ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ
ȊʌȠșȑıİȚȢ ʌȠȣ șȑĲİȚ ĲȠ ȑȡȖȠ
ȈțȠʌȩȢ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ
ǹȞĲȚțİȚȝİȞȚțȠȓ ıĲȩȤȠȚ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ
ǵĳİȜȠȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ ĲȠ ȑȡȖȠ
ȈȤİįȚĮıȝȩȢ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ
ǹȡȚșȝȩȢ ĲȠȣ ȝİȖȑșȠȣȢ ĲȠȣ įİȓȖȝĮĲȠȢ
ǹȚĲȚȠȜȩȖȘıȘ ȖȚĮ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȠȣ įİȓȖȝĮĲȠȢ
ȀȡȚĲȒȡȚĮ ıȣȝʌİȡȓȜȘȥȘȢ ʌȡȠıȫʌȦȞ-ȣʌȠțİȚȝȑȞȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ
(inclusion criteria)
ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠțȜİȚıȝȠȪ ʌȡȠıȫʌȦȞ-ȣʌȠțİȚȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ ȑȡȖȠ
(exclusion criteria)
ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠȚ
ȉȡȩʌȠȚ İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ Ȓ İțĲȓȝȘıȘȢ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ
ȈĲĮĲȚıĲȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ
ȈȣȞĮȓȞİıȘ țĮĲȩʌȚȞ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ ȖȚĮ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȠ İȡİȣȞȘĲȚțȩ
ȑȡȖȠ (ȑȞĲȣʌȠ ıȣȞĮȓȞİıȘȢ)
ǹıĲȚțȑȢ ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕȠȣȞ ȝȑȡȠȢ ıĲȠ
İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ (ʌȠȚȠȢ șĮ ĳȑȡİȚ ĲȘȞ İȣșȪȞȘ ;)
ǻȚțĮıĲȚțȑȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ șĮ
ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ ıĲȠ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ Ȓ ĲȣȤȩȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȓ ıĲȘ
įȚțĮıĲȚțȒ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȒ ĲȠȣȢ
ǹȚĲȚȠȜȩȖȘıȘ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖİȞİĲȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ
ȁİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȠıȦʌȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ ʌȠȣ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȠ
įİȓȖȝĮ ĲȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ
ȁİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮ ĲĮ įȘȝȠȖȡĮĳȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ ʌȠȣ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ
ĲȠ įİȓȖȝĮ ĲȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ
ǻȚȐȤȣıȘ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮȣʌȠțİȓȝİȞĮ ĲȘȢ ȑȡİȣȞĮȢ
ǻȚȐȤȣıȘ ȖİȞİĲȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ
ǻȚȐȤȣıȘ įİȚȖȝȐĲȦȞ ȖİȞİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ
įİȚȖȝȐĲȦȞ
ȆȡȩıȕĮıȘ ıİ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
ĮȜȜȐ țĮȚ ıȣȖȖİȞȫȞ ĲȠȣȢ
ȋȡȩȞȠȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ įİȚȖȝȐĲȦȞ țĮȚ
įİįȠȝȑȞȦȞ
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ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌĮȡĮʌȩȞȦȞ Ȓ țĮĲĮȖȖİȜȚȫȞ
ǻİȣĲİȡȠȖİȞȒȢ ȤȡȒıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ ıİ ȝİȜȜȠȞĲȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ
ǽ2. ȃĮ İʌȚıȣȞĮĳșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȑȞĲȣʌĮ ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘȢ țĮȚ ıȣȞĮȓȞİıȘȢ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ
ȅ/Ǿ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩȢ/Ȓ ȊʌİȪșȣȞȠȢ/Ș ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȣʌȠȖȡȐĳİȚ țĮȚ įİıȝİȪİĲĮȚ ȩĲȚ (Į) ȑȜĮȕİ ȖȞȫıȘ
ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ĲȘȢ ǲȡİȣȞĮȢ ĲȠȣ EKKE, țĮȚ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ
ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ ĲȒȡȘıȒȢ ĲȠȣ, țĮȚ (ȕ) įİȞ șĮ ȖȓȞȠȣȞ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ĮȜȜĮȖȑȢ ıĲȠ
İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ
ȣʌȐȡȟȠȣȞ ĮȜȜĮȖȑȢ, ĮȣĲȑȢ șĮ ĮȞĮĳİȡșȠȪȞ ȐȝİıĮ ıĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ĲȘȢ
ǲȡİȣȞĮȢ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.), Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠĳĮıȓıİȚ țĮĲȐ ʌȩıȠȞ Ș ȑȖțȡȚıȘ ʌȠȣ įȩșȘțİ İȟĮțȠȜȠȣșİȓ
ȞĮ ȚıȤȪİȚ Ȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ȞȑĮ ĮȓĲȘıȘ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ.
ǵȞȠȝĮ: ……………………………………..……ǼʌȫȞȣȝȠ:………………………………………………….……...
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ: ……………………………….. ȊʌȠȖȡĮĳȒ: …………………………………………………….

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ III
ǹȆȅĭǹȈǾ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ ǾĬǿȀǾȈ Ȁǹǿ ǻǼȅȃȉȅȁȅīǿǹȈ ȉǾȈ ǼȇǼȊȃǹȈ
(Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.) ȉȅȊ ǼĬȃǿȀȅȊ ȀǼȃȉȇȅȊ ȀȅǿȃȍȃǿȀȍȃ ǼȇǼȊȃȍȃ īǿǹ
ǼīȀȇǿȈǾ ǼȇǼȊȃǾȉǿȀȅȊ ǼȇīȅȊ
ǼȂȆǿȈȉǼȊȉ ǿȀ ȅ Ǽīīȇǹĭȅ
ȉȓĲȜȠȢ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ/ȝİȜȑĲȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȗȘĲȒșȘțİ ȑȖțȡȚıȘ
ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩȢ ȊʌİȪșȣȞȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ/ ȝİȜȑĲȘȢ
ǼȓįȠȢ ʌȡȠĲİȚȞȠȝȑȞȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ

ǹȡȚșȝȩȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ĲȘȢ ǲȡİȣȞĮȢ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.)
ǹȡȚșȝȩȢ & ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǹʌȩĳĮıȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ĲȘȢ ǲȡİȣȞĮȢ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.)
ǹʌȩĳĮıȘ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ĲȘȢ ǲȡİȣȞĮȢ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.) (ȝİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ȝȑıĮ)
ǼȖțȡȓȞİĲĮȚ (Ȓ ȗȘĲȠȪȞĲĮȚ įȚİȣțȡȚȞȓıİȚȢ țĮȚ İʌĮȞȣʌȠȕȠȜȒ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ/ İȞĲȪʌȦȞ)
ȂȑȜȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ʌȠȣ ȑȜĮȕĮȞ ȝȑȡȠȢ ıĲȘȞ ǹʌȩĳĮıȘ

ȈȤȩȜȚĮ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ĲȘȢ ǲȡİȣȞĮȢ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.) ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ȜȒĳșȘțİ Ș ĮʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ʌȠȣ ȣʌȠȕȜȒșȘțİ
ȂİȜİĲȫȞĲĮȢ ĲȠ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ/ʌȡȩıșİĲİȢ İȖțȡȓıİȚȢ, ȩʌȦȢ
țĮĲĮĲȑșȘțĮȞ ıĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ĲȘȢ ǲȡİȣȞĮȢ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.)
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țĮȚ
ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ țĮȚ ĲĮ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮ ȠĳȑȜȘ, ĲȘ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȘȢ ȑȡİȣȞĮȢ, ĲȘȞ
ĮʌȠȣıȓĮ ĲĮʌİȚȞȫȞ țȚȞȒĲȡȦȞ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ, ĲȘȞ ȑȜȜİȚȥȘ ıȪȖțȡȠȣıȘȢ ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȡİȣȞȘĲȑȢ
țĮȚ ĲȘȞ ȑȜȜİȚȥȘ ʌȚșĮȞȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ ȖȚĮ ĲĮ ȣʌȠțİȓȝİȞĮ ĲȘȢ ȑȡİȣȞĮȢ,
Ș Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.
įȚĮʌȚıĲȫȞİȚ țĮȚ ȠȝȩĳȦȞĮ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ ȩĲȚ İȖțȡȓȞİȚ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ Ȑȡșȡ. 23 ʌĮȡ.1.Į ĲȠȣ ȃ.4521, ĲȘȞ
ȣʌȠȕȜȘșİȓıĮ ĮȓĲȘıȘ ȣʌ. …………….[ ĮȡȤȚțȒ ȣʌȠȕȠȜȒ ….ȣʌȠȕȠȜȒ įȚİȣțȡȚȞȓıİȦȞ ț.Ȝʌ.], țĮșȫȢ
țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ [Ȓ ȣʌȩ ĲȠȞ ȩȡȠ ȩĲȚ…], ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮįİįİȖȝȑȞȠȚ țĮȞȩȞİȢ ȘșȚțȒȢ țĮȚ
įİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ İȡİȣȞȘĲȚțȒȢ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ țĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ
ĲȠȣ ȣʌȩ İȟȑĲĮıȘ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ İț ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ.

ǳ [İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ]
įȚĮʌȚıĲȫȞİȚ İȜȜİȓȥİȚȢ ıĲĮ İȟȒȢ ıȘȝİȓĮ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș İʌĮȞİȟȑĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠȞ/ĲȘȞ ǼȊ ĲȘȢ İȡİȣȞȘĲȚțȒȢ ȠȝȐįĮȢ ĲȦȞ ıȘȝİȓȦȞ ʌȠȣ İʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ
țĮȚ ĲȘȞ İț ȞȑȠȣ țĮĲȐșİıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ ıĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ [Ȓ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ įȚȠȡșȦȝȑȞȦȞ İȞĲȪʌȦȞ, ʌĮȡȠȤȒ
įȚİȣțȡȚȞȓıİȦȞ ȝȑıȦ ĮʌĮȞĲȘĲȚțȒȢ İʌȚıĲȠȜȒȢ İț ȝȑȡȠȣȢ ĲȠȣ/ĲȘȢ
ǼȊ…………………………………………………..].
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ. ıİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǻǼȃ ȣʌȠțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ȐȜȜȘ
ĮȡȝȩįȚĮ įȘȝȩıȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ, įȚȠȚțȘĲȚțȩ ȩȡȖĮȞȠ Ȓ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ įȚȠȚțȘĲȚțȒ ǹȡȤȒ, ȑȖțȡȚıȘ Ȓ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘ
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ/ ȝİȜȑĲȘȢ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İț ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑțįȠıȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ
ǲĲȠȢ:

ȂȒȞĮȢ

ȊʌȠȖȡȐĳİȚ Ƞ ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ
ĬȑıȘ
ǵȞȠȝĮ

ǾȝȑȡĮ:

ǼʌȓșİĲȠ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ

ȆȡȩİįȡȠȢ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ IV
ȊȆȅȋȇǼȍȈǼǿȈ ǼȋǼȂȊĬǼǿǹȈ ǼȇǼȊȃǾȉȍȃ īǿǹ ȉǾȃ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹ
ǻǼǻȅȂǼȃȍȃ ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ ȋǹȇǹȀȉǾȇǹ & ȉǾȃ
ǼȂȆǿȈȉǼȊȉǿȀȅȉǾȉǹ, ǹȆȅȇȇǾȉȅ, ǼȋǼȂȊĬǼǿǹ
ȆȑȡĮȞ ĲȦȞ įİıȝİȪıİȦȞ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȞȩȝȠȣ Ȓ țȦįȓțȦȞ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ įİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ, Ƞ/Ș……….………….....................................................
ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ, ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ įȒȜȦıȘ, ĲȘ ȡȘĲȒ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ įȚĮĳȣȜȐĲĲİȚ ĲȘȞ
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İȝʌȚıĲİȣĲȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȠȞ ĮʌȩȡȡȘĲȠ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ įİįȠȝȑȞȦȞ, ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮȚ țȐșİ
ȐȜȜȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȘșİȓ Ȓ ȞĮ ʌİȡȚȑȜșİȚ ȝİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ
ıİ

ȖȞȫıȘ

ĲȠȣ,

ıĲȠ

ʌȜĮȓıȚȠ

ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ

ĲȠȣ

ıĲȠ

İȡİȣȞȘĲȚțȩ

ȑȡȖȠ

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ
…………………………………………………………………………………………..
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ:
ǹȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ȝȘȞ ĮʌȠțĮȜȪʌĲİȚ, țȠȚȞȠʌȠȚİȓ, įȚĮșȑĲİȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ,
İȝʌȚıĲİȣĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ Ȓ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ Ȓ ȞĮ țĮșȚıĲȐ įȣȞĮĲȒ ĲȘȞ ʌȡȩıȕĮıȘ
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĲȡȓĲȠȣ ȐȝİıĮ Ȓ ȑȝȝİıĮ ĲȘȞ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ Ȓ įȘȝȠıȚȠʌȠȓȘıȘ
İȝʌȚıĲİȣĲȚțȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ıİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȓĲȠ. Ǿ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĮȣĲȒ ȚıȤȪİȚ ȝİ
ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ȞȩȝȠȣ ʌȠȣ İʌȚĲȐııİȚ ĲȘȞ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ İȞ
ȜȩȖȦ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ Ȓ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ, șİȝİȜȓȦıȘ țĮȚ ȣʌİȡȐıʌȚıȘ
įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ İȞȫʌȚȠȞ įȚțĮıĲȘȡȓȠȣ, İʌȠʌĲȚțȠȪ Ȓ ʌİȚșĮȡȤȚțȠȪ ȠȡȖȐȞȠȣ.
Ȃİ ĲȠȞ ȩȡȠ «ǼȂȆǿȈȉǼȊȉǿȀǼȈ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ», ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ įȒȜȦıȘ, ȞȠȠȪȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȠȚ ȝȑșȠįȠȚ, ȠȚ
ĲİȤȞȚțȑȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ȠȡȖȐȞȦıȘ, ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲİȢ,
țĮșȒțȠȞĲĮ, ȑȡȖȠ, İțșȑıİȚȢ, İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚĮ, ĳȩȡȝİȢ, șȑıİȚȢ, įȚĮʌȚıĲȫıİȚȢ, ȑȖȖȡĮĳĮ,
ȑȡȖĮ, İȡİȣȞȘĲȚțȩ țĮȚ ĮȞĮʌĲȣȟȚĮțȩ ıȤİįȚĮıȝȩ, ĲİȤȞȠȖȞȦıȓĮ, ıȣıĲȒȝĮĲĮ țĮȚ ȝȑıĮ,
ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ įİįȠȝȑȞĮ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ.
ȍȢ İȝʌȚıĲİȣĲȚțȒ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ȞȠİȓĲĮȚ țĮȚ țȐșİ įİįȠȝȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ,
įȘȜ. țȐșİ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ ȑȞĮ ʌȡȩıȦʌȠ, Ș ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ
İȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȒ Ȓ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲİȓ. ȉĮ įİįȠȝȑȞĮ ĮȣĲȐ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıİ İȡİȣȞȘĲȑȢ/İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ/ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȣȢ ıĲȠ ǼșȞȚțȩ ȀȑȞĲȡȠ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ
ǼȡİȣȞȫȞ (ǼȀȀǼ), ıİ ʌȡȩıȦʌĮ ȝİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȞĮȜȜȐııİĲĮȚ Ȓ ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ
İȡİȣȞȘĲȚțȐ/ȐȜȜȦȢ ĲȠ ǼȀȀǼ Ȓ ʌȡȩıȦʌĮ, ĲĮ įİįȠȝȑȞĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıİ
ĮȡȤİȓĮ Ȓ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıİ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȦȞ İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ,
İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ

ȑȡȖȦȞ,

İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȠȖȓȦȞ,

İȡȖĮıȚȫȞ,

ıȣȞİȞĲİȪȟİȦȞ,

ʌİȚȡĮȝȐĲȦȞ,
ȝİĲȡȒıİȦȞ,

ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ, ʌĮȡĮįȠĲȑȦȞ ț.Ƞ.ț. ĲȠȣ ǼȀȀǼ.

ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ,

ĮȡȤİȓȦȞ,

ȕȐıİȦȞ

İțșȑıİȦȞ,
įİįȠȝȑȞȦȞ
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ȅȚ İȝʌȚıĲİȣĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ȣȜȚțȠȪȢ ĳȠȡİȓȢ ȒȤȠȣ Ȓ
İȚțȩȞĮȢ, įȚıțȑĲİȢ Ȓ ȥȘĳȚĮțȠȪȢ įȓıțȠȣȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ, ȝȘȤĮȞȑȢ,
ʌȡȦĲȩĲȣʌĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ țĮȚ İĳĮȡȝȠȖȒȢ, ıȤȑįȚĮ, ȠȡȚıȝȠȪȢ țĮȚ İʌİȟȘȖȒıİȚȢ, İȓįȘ
ȠȚĮıįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒȢ, İȚțĮıĲȚțȑȢ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ, ȑȖȖȡĮĳĮ ĮȞĮȖȞȫıȚȝĮ Įʌȩ ȝȘȤĮȞȑȢ
Ȓ ĲȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ Ȓ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ʌȡȠĳȠȡȚțȒȢ įȒȜȦıȘȢ.
ȅ ȣʌȠȖȡȐĳȦȞ/Ș ȣʌȠȖȡȐĳȠȣıĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ įȒȜȦıȘ įİıȝİȪİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ
ĲȚȢ İȝʌȚıĲİȣĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȖȞȫıȘ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ ĲȠȣ ȑȤİȚ ĮȞĮĲİșİȓ Ȓ/țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ĲȠȣ
țȠȚȞȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȠȚ İȞ ȜȩȖȦ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȞĮ ĲȘȡİȓ ĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ
İȤİȝȪșİȚĮȢ țĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ țĮș’ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ ȜȒȟȘ ĲȘȢ ȚįȚȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ ȦȢ ȝȑȜȠȣȢ
ĲȘȢ İȡİȣȞȘĲȚțȒȢ ȠȝȐįĮȢ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ .
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ: …………………
ȅ ǻȘȜȫȞ/Ǿ ǻȘȜȠȪıĮ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ, ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ V
ȊȆȅȋȇǼȍȈǼǿȈ ǼȋǼȂȊĬǼǿǹȈ ǼǿȈǾīǾȉȍȃ īǿǹ ȉǾȃ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹ
ǻǼǻȅȂǼȃȍȃ ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ ȋǹȇǹȀȉǾȇǹ & ȉǾȃ
ǼȂȆǿȈȉǼȊȉǿȀȅȉǾȉǹ, ǹȆȅȇȇǾȉȅ, ǼȋǼȂȊĬǼǿǹ
ȆȑȡĮȞ ĲȦȞ įİıȝİȪıİȦȞ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȞȩȝȠȣ Ȓ țȦįȓțȦȞ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ įİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ, Ƞ/Ș……….…………......................................................
ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ, ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ įȒȜȦıȘ, ĲȘ ȡȘĲȒ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ įȚĮĳȣȜȐĲĲİȚ ĲȘȞ
İȝʌȚıĲİȣĲȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȠȞ ĮʌȩȡȡȘĲȠ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ įİįȠȝȑȞȦȞ, ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮȚ țȐșİ
ȐȜȜȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȘșİȓ Ȓ ȞĮ ʌİȡȚȑȜșİȚ ȝİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ
ıİ

ȖȞȫıȘ

ĲȠȣ,

ıĲȠ

ʌȜĮȓıȚȠ

ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ

ĲȠȣ

ıĲȠ

İȡİȣȞȘĲȚțȩ

ȑȡȖȠ

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ
………………………………………………………………………………………….
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ǼȚįȚțȩĲİȡĮ:
ǹȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ȝȘȞ ĮʌȠțĮȜȪʌĲİȚ, țȠȚȞȠʌȠȚİȓ, įȚĮșȑĲİȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ,
İȝʌȚıĲİȣĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ Ȓ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ Ȓ ȞĮ țĮșȚıĲȐ įȣȞĮĲȒ ĲȘȞ ʌȡȩıȕĮıȘ
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĲȡȓĲȠȣ

ȐȝİıĮ Ȓ ȑȝȝİıĮ ĲȘȞ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ Ȓ įȘȝȠıȚȠʌȠȓȘıȘ

İȝʌȚıĲİȣĲȚțȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ıİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȓĲȠ. Ǿ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĮȣĲȒ ȚıȤȪİȚ ȝİ
ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ȞȩȝȠȣ ʌȠȣ İʌȚĲȐııİȚ ĲȘȞ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ İȞ
ȜȩȖȦ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ Ȓ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ, șİȝİȜȓȦıȘ țĮȚ ȣʌİȡȐıʌȚıȘ
įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ İȞȫʌȚȠȞ įȚțĮıĲȘȡȓȠȣ, İʌȠʌĲȚțȠȪ Ȓ ʌİȚșĮȡȤȚțȠȪ ȠȡȖȐȞȠȣ.
Ȃİ ĲȠȞ ȩȡȠ «ǼȂȆǿȈȉǼȊȉǿȀǼȈ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ», ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ įȒȜȦıȘ, ȞȠȠȪȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȠȚ ȝȑșȠįȠȚ, ȠȚ
ĲİȤȞȚțȑȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ȠȡȖȐȞȦıȘ, ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲİȢ,
țĮșȒțȠȞĲĮ, ȑȡȖȠ, İțșȑıİȚȢ, İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚĮ, ĳȩȡȝİȢ, șȑıİȚȢ, įȚĮʌȚıĲȫıİȚȢ, ȑȖȖȡĮĳĮ,
ȑȡȖĮ, İȡİȣȞȘĲȚțȩ țĮȚ ĮȞĮʌĲȣȟȚĮțȩ ıȤİįȚĮıȝȩ, ĲİȤȞȠȖȞȦıȓĮ, ıȣıĲȒȝĮĲĮ țĮȚ ȝȑıĮ,
ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ įİįȠȝȑȞĮ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ.
ȍȢ İȝʌȚıĲİȣĲȚțȒ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ȞȠİȓĲĮȚ țĮȚ țȐșİ įİįȠȝȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ,
įȘȜ. țȐșİ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ ȑȞĮ ʌȡȩıȦʌȠ, Ș ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ
İȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȒ Ȓ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲİȓ. ȉĮ įİįȠȝȑȞĮ ĮȣĲȐ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıİ İȡİȣȞȘĲȑȢ/İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ/ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȣȢ ıĲȠ ǼșȞȚțȩ ȀȑȞĲȡȠ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ
ǼȡİȣȞȫȞ (ǼȀȀǼ), ıİ ʌȡȩıȦʌĮ ȝİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȞĮȜȜȐııİĲĮȚ Ȓ ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ
İȡİȣȞȘĲȚțȐ/ȐȜȜȦȢ ĲȠ ǼȀȀǼ Ȓ ʌȡȩıȦʌĮ, ĲĮ įİįȠȝȑȞĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıİ
ĮȡȤİȓĮ Ȓ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıİ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȦȞ İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ,
İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ

ȑȡȖȦȞ,

İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȠȖȓȦȞ,

İȡȖĮıȚȫȞ,

ıȣȞİȞĲİȪȟİȦȞ,

ʌİȚȡĮȝȐĲȦȞ,
ȝİĲȡȒıİȦȞ,

ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ,

ĮȡȤİȓȦȞ,

ȕȐıİȦȞ

İțșȑıİȦȞ,
įİįȠȝȑȞȦȞ

ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ, ʌĮȡĮįȠĲȑȦȞ ț.Ƞ.ț. ĲȠȣ ǼȀȀǼ.
ȅȚ İȝʌȚıĲİȣĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ȣȜȚțȠȪȢ ĳȠȡİȓȢ ȒȤȠȣ Ȓ
İȚțȩȞĮȢ, įȚıțȑĲİȢ Ȓ ȥȘĳȚĮțȠȪȢ įȓıțȠȣȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ, ȝȘȤĮȞȑȢ,
ʌȡȦĲȩĲȣʌĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ țĮȚ İĳĮȡȝȠȖȒȢ, ıȤȑįȚĮ, ȠȡȚıȝȠȪȢ țĮȚ İʌİȟȘȖȒıİȚȢ, İȓįȘ
ȠȚĮıįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒȢ, İȚțĮıĲȚțȑȢ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ, ȑȖȖȡĮĳĮ ĮȞĮȖȞȫıȚȝĮ Įʌȩ ȝȘȤĮȞȑȢ
Ȓ ĲȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ Ȓ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ʌȡȠĳȠȡȚțȒȢ įȒȜȦıȘȢ.
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ȅ ȣʌȠȖȡȐĳȦȞ/Ș ȣʌȠȖȡȐĳȠȣıĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ įȒȜȦıȘ įİıȝİȪİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ
ĲȚȢ İȝʌȚıĲİȣĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȖȞȫıȘ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ ĲȠȣ ȑȤİȚ ĮȞĮĲİșİȓ Ȓ/țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ĲȠȣ
țȠȚȞȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȠȚ İȞ ȜȩȖȦ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ (ʌĮȡȠȤȒ İȚıȒȖȘıȘȢ ȖȚĮ İȡİȣȞȘĲȚțȩ ȑȡȖȠ),
țĮșȫȢ țĮȚ ȞĮ ĲȘȡİȓ ĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ İȤİȝȪșİȚĮȢ țĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ țĮș’ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ
ȜȒȟȘ ĲȘȢ ȚįȚȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ ȦȢ İȚıȘȖȘĲȒ/İȚıȘȖȒĲȡȚĮȢ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ
ȑȡȖȠȣ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ: …………………
ȅ ǻȘȜȫȞ/Ǿ ǻȘȜȠȪıĮ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ, ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ VI
ȆȇȅȈĬǼȉȅ ȈȊȂĭȍȃǾȉǿȀȅ ȅȇȍȃ īǿǹ ȉǾȃ ǼȆǼȄǼȇīǹȈǿǹ
ǻǼǻȅȂǼȃȍȃ ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ ȋǹȇǹȀȉǾȇǹ
ǿ. ȉǹȊȉȅȉǾȉǹ ȉǾȈ ȈȊȂǺǹȈǾȈ Ȁǹǿ ȉȍȃ ȈȊȂǺǹȁȁȅȂǼȃȍȃ
1. ȉȩʌȠȢ țĮȚ ȤȡȩȞȠȢ:
2. ȊʌİȪșȣȞȠȢ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ:
3. ȃȩȝȚȝȠȢ ǼțʌȡȩıȦʌȠȢ:
4. ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩȢ ȊʌİȪșȣȞȠȢ:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
......
5. ȈȪȝȕĮıȘ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. ʌȡȦĲ.: ....................../...............................................................
6. ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ:
………..............................................................................., țȐĲȠȚțȠȢ
……....................................................... (ȠįȩȢ ............................................ ĮȡȚș. ...)
ǿǿ. ȆǼȇ ǿǼȋȅȂǼȃȅ ȉȅȊ ȆȇȅȈĬǼȉȅȊ ȈȊ ȂĭȍȃǾȉǿȀȅȊ
ȅȚ ĮȞȦĲȑȡȦ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȚ, ĮĳȠȪ ȑȜĮȕĮȞ ȣʌ’ ȩȥȘ ĲȠȣȢ Į) ĲȘ ıȘȝĮıȓĮ ĲȘȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĳȣıȚțȫȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ ĲȠȣȢ
įİįȠȝȑȞȦȞ, ĲȚȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ȆȡȠıĲĮıȓĮ ǻİįȠȝȑȞȦȞ
ȣʌ’ ĮȡȚș. (ǼǼ) 2016/679 țĮȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȒ ĲȠȣȢ ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ȝİ
ĮȣĲȩȞ, ȕ) ĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ıȪȝȕĮıȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıȣȝȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ, İĳİȟȒȢ ȈȪȝȕĮıȘ, ıĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıĮȡĲȐĲĮȚ ĲȠ ʌĮȡȩȞ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠ ȝȑȡȠȢ ĲȘȢ, Ȗ) ȩĲȚ Ƞ ǼțĲİȜȫȞ
ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıĲİȓ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȠȣ ȊʌİȣșȪȞȠȣ
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ʌȡȠıȦʌȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮȚ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ

Τεύχος B’ 4187/19.11.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, ıȣȝĳȦȞȠȪȞ țĮȚ ıȣȞȠȝȠȜȠȖȠȪȞ İʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
1. ȅȡȚıȝȠȓ:
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ: ȅ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼǼ) 2016/679 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 27 ǹʌȡȚȜȓȠȣ 2016 ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ĳȣıȚțȫȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ȑȞĮȞĲȚ
ĲȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȜİȪșİȡȘ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲȐȡȖȘıȘ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 95/46/ǼȀ
(īİȞȚțȩȢ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȆȡȠıĲĮıȓĮ ǻİįȠȝȑȞȦȞ) (L119/1)
ǹȡȤȒ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ: Ǿ İȜȜȘȞȚțȒ ǹȡȤȒ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ
ǻİįȠȝȑȞȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȠȪ ȋĮȡĮțĲȒȡĮ.
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ: ȀȐșİ ʌȡȐȟȘ Ȓ ıİȚȡȐ ʌȡȐȟİȦȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĲȘ
ȤȡȒıȘ ĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȝȑıȦȞ ıİ įİįȠȝȑȞĮ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ Ȓ ıİ ıȪȞȠȜĮ
įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ, ȩʌȦȢ Ș ıȣȜȜȠȖȒ, Ș țĮĲĮȤȫȡȚıȘ, Ș ȠȡȖȐȞȦıȘ, Ș
įȚȩȡșȦıȘ, Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ, Ș ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ, Ș ȝİĲĮȕȠȜȒ, Ș ĮȞȐțĲȘıȘ, Ș ĮȞĮȗȒĲȘıȘ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ, Ș ȤȡȒıȘ, Ș țȠȚȞȠȜȩȖȘıȘ ȝİ įȚĮȕȓȕĮıȘ, Ș įȚȐįȠıȘ Ȓ țȐșİ ȐȜȜȘ ȝȠȡĳȒ
įȚȐșİıȘȢ, Ș ıȣıȤȑĲȚıȘ, Ƞ ıȣȞįȣĮıȝȩȢ, Ƞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢ, Ș įȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ Ș țĮĲĮıĲȡȠĳȒ.
ȆȡȠıȦʌȚțȐ ǻİįȠȝȑȞĮ: ȉȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȠȆĮȡȐȡĲȘȝĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ İʌİȟİȡȖȐȗİĲĮȚ Ƞ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ
ĲȠȣ ȊʌİȣșȪȞȠȣ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ.
ȊʌȠțİȓȝİȞĮ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ: ȉĮ ĳȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮĳȠȡȠȪȞ
ĲĮ ʌȡȠȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮĲȐ ĲȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȆȡȠıȦʌȚțȐ ǻİįȠȝȑȞĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ.
2. ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ: ȅ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ, ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ țĮȚ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ
ĲȦȞ ȊʌȠțİȚȝȑȞȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȑȖȖȡĮĳİȢ ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ İȞĲȠȜȑȢ ĲȦȞ ĮȡȝȠįȓȦȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ ĲȠȣ ȊʌİȣșȪȞȠȣ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ. ȅ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ șĮ
İʌİȟİȡȖȐȗİĲĮȚ ĲĮ ȆȡȠıȦʌȚțȐ ǻİįȠȝȑȞĮ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȝİ ĲĮ ȝȑıĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİȚ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ Ƞ
ȊʌİȪșȣȞȠȢ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȈȪȝȕĮıȘ țĮȚ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ
ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, ĮʌȠțȜİȚȩȝİȞȘȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ
ĮȣĲȫȞ ȖȚĮ ȐȜȜȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ, ĮțȩȝȘ țĮȚ ʌĮȡİȝĳİȡİȓȢ, İȓĲİ įȚțȫȞ ĲȠȣ İȓĲİ ĲȡȓĲȦȞ. ȅ
ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȠĳİȓȜİȚ,țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, ȞĮ
ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȚȢ İʌȚĲĮȖȑȢ ĲȠȣ ȞȠȝȠșİĲȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ ʌİȡȓ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ
įİįȠȝȑȞȦȞ, ȚįȓȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ țĮȚ ĲȘ ıȣȞĮĳȒ İȞȦıȚĮțȒ țĮȚ İȜȜȘȞȚțȒ
ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ
țĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǹȡȤȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ, țĮȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ țȐșİ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ıȣȞįȡȠȝȒ ıĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ ʌȡȠȢ
ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ. ȅȣįİȓȢ ȩȡȠȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ĮʌĮȜȜȐııİȚ ĲȠȞ ǼțĲİȜȠȪȞĲĮ ĲȘȞ
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȣĲȠĲİȜİȓȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȒȢ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠ ȞȠȝȠșİĲȚțȩ
ʌȜĮȓıȚȠ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ. ȉȩıȠ ʌȡȚȞ ȩıȠ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ Ƞ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİȚ ĲȠ
ıȪȞȞȠȝȠ țĮȚ ĮıĳĮȜȑȢ ĲȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ țĮȚ ĲȠ İțȐıĲȠĲİ
ȚıȤȪȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ țĮȚ ȞĮ ĮʌȑȤİȚ Įʌȩ țȐșİ ʌȡȐȟȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ șİȦȡİȓ ȩĲȚ
ȑȡȤİĲĮȚ ıİ ĮȞĲȓșİıȘ ȝİ ĮȣĲȐ. ȈĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ƞ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ
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ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĮȝȑıȦȢ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȝİ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ ȑȖȖȡĮĳȘ ȑțșİıȒ ĲȠȣ.
3. ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ: īȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ Ƞ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ įȘȜȫȞİȚ
ĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮ ȩĲȚ: (Į) Ǿ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȘȢ, țĮĲȐ ĲȘ ȈȪȝȕĮıȘ țĮȚ ĲȠ ʌĮȡȩȞ,
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ ĮʌȠȜȪĲȦȢ įȚĮțȡȚĲȒ Įʌȩ țȐșİ ȐȜȜȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ įȚİȟȐȖİȚ Ƞ
ȓįȚȠȢ, İȓĲİ ȖȚĮ ȓįȚȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ İȓĲİ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȡȓĲȠȣ, țĮȚ ȜĮȝȕȐȞİȚ țȐșİ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȠȡȖĮȞȦĲȚțȩ țĮȚ ĲİȤȞȚțȩ ȝȑĲȡȠ ʌȡȠȢ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ
įȚĮțȡȚĲȩĲȘĲĮȢ. (ȕ) ȉȘȡİȓ ʌȜȒȡȘ, ĮțȡȚȕȒ țĮȚ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȖȡĮʌĲȐ ĮȡȤİȓĮ ȩȜȦȞ
ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ İțĲİȜİȓ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȠȣ ȊʌİȣșȪȞȠȣ
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ. (Ȗ) ǼĳĮȡȝȩȗİȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĲİȤȞȚțȐ țĮȚ ȠȡȖĮȞȦĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘ
įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ
ǻİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ İʌİȟİȡȖȐȗİĲĮȚ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĮȣĲȫȞ Įʌȩ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ, ĮʌȫȜİȚĮ,
ĮȜȜȠȓȦıȘ, ȝȘ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȘ ʌȡȩıȕĮıȘ, țȠȚȞȠȜȩȖȘıȘ Ȓ įȚĮȕȓȕĮıȘ ȝİ
ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ țȐșİ ȐȜȜȠ İȓįȠȢ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ ĮțȩȝĮ țĮȚ ĮȞ įİȞ
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ, țĮĲȐ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ
įİįȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ Ȓ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǹȡȤȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ
ǻİįȠȝȑȞȦȞ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȠȜȒ ȝȑıȦ ȥȘĳȚĮțȒȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȝȘȞȣȝȐĲȦȞ ȝİ
įİįȠȝȑȞĮ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǼțĲİȜȠȪȞĲȠȢ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȠȣ
ȊʌİȪșȣȞȠȣ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ Ș ȝȑșȠįȠȢ ĲȘȢ țȡȣʌĲȠȖȡȐĳȘıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Ș ȝȣıĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮȢ, Ș ȝȘ ĮȜȜȠȓȦıȘ ĲȠȣ
ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ȝȘȞȪȝĮĲȠȢ țĮȚ Ș İʌĮȜȒșİȣıȒ ĲȠȣ. (į) ǻȚĮșȑĲİȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ,
ʌȡȩıĳȠȡĮ țĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ ĲİȤȞȚțȐ țĮȚ ȠȡȖĮȞȦĲȚțȐ ȝȑıĮ țĮȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ țȐșİ ȝȑĲȡȠ ȝİ
ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌȠĲȡȑʌİĲĮȚ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ Ș ĮʌȫȜİȚĮ, ĮȜȜȠȓȦıȘ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ İȓįȠȢ
ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ ĲȦȞ ȣʌȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ įİįȠȝȑȞȦȞ. (İ) ǼĳĮȡȝȩȗİȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
İʌİȟİȡȖȐȗİĲĮȚ. (ıĲ) ǹȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌȚțȠȣȡİȓ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĲİȤȞȚțȐ țĮȚ ȠȡȖĮȞȦĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ
ȣʌȠȤȡȑȦıȒȢ ĲȠȣ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ĮȚĲȒȝĮĲĮ ĲȦȞ ȊʌȠțİȚȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĲȦȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ. ȈȣȞĮĳȫȢ, Ƞ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ
ĮȝİȜȜȘĲȓ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȚĲȒıİȦȞ Ȓ ĲȣȤȩȞ
ʌĮȡĮʌȩȞȦȞ ĲȦȞ ȊʌȠțİȚȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ȞĮ ĲȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ʌȠȣ șĮ ĲȠȣ
ȗȘĲȒıİȚ Ƞ ȊʌİȪșȣȞȠȢ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȦȢ ʌȡȠȢ țȐșİ ĮȓĲȘȝĮ ȊʌȠțİȚȝȑȞȠȣ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ
ǻİįȠȝȑȞȦȞ Ȓ ʌĮȡȐʌȠȞȠ, İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡĮȝȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ĲȠȣ șȑĲİȚ Ƞ ȊʌİȪșȣȞȠȢ
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȞĮ ȝȘȞ ĮʌĮȞĲȐ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĮȓĲȘȝĮ Ȓ ʌĮȡȐʌȠȞȠ
ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȖȡĮʌĲȒ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ȊʌİȣșȪȞȠȣ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ. (ȗ)
ǹȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ıȣȞįȡȐȝİȚ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ıĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȠȡȖĮȞȦĲȚțȫȞ țĮȚ ĲİȤȞȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ
ȜȐȕİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ İʌİȟİȡȖȐȗİĲĮȚ. (Ș)
ǹȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ȖȞȦıĲȠʌȠȚİȓ ȐȝİıĮ İȖȖȡȐĳȦȢ ıĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȩ ȣʌȐȖİĲĮȚ ıĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ȣʌȩ (Į) ȑȦȢ
țĮȚ (ȗ) ĮȞȦĲȑȡȦ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȘȢ
țĮĲȐıĲĮıȘȢ.
4. ȉȒȡȘıȘ ǼȝʌȚıĲİȣĲȚțȩĲȘĲĮȢ: ȅ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ
įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȠ ĮʌȩȡȡȘĲȠ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ țĮȚ İȣșȪȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ
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įȘȝȠıȚȠʌȠȓȘıȘȢ Ȓ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ.
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įȚĮȡȡȠȒȢ,

5. ȊʌȠȤȡȑȦıȘ īȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȆĮȡĮȕȓĮıȘȢ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ: Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ (įȚĮʌȚıĲȦȝȑȞȘȢ Ȓ
ʌȚșĮȞȠȜȠȖȠȪȝİȞȘȢ), Ƞ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İȞȘȝİȡȫıİȚ İȖȖȡȐĳȦȢ
ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȐȝİıĮ țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ĲȠ ĮȡȖȩĲİȡȠ İȞĲȩȢ 24 ȦȡȫȞ Įʌȩ ĲȘ
ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ. Ǿ İȞ ȜȩȖȦ İȞȘȝȑȡȦıȘ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ: (Į)
ĮȞĮȜȣĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ, (ȕ) țĮĲĮȖȡĮĳȒ
ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡĮȕȚȐıĲȘțĮȞ, (Ȗ) ĲȘȞ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
ȊʌȠțİȚȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡĮȕȚȐıĲȘțĮȞ, ȐȜȜȦȢ, ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ
İȓȞĮȚ ĮįȪȞĮĲȠ, ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȚ ıĲȠȞ țĮĲȐ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ
İʌȘȡİĮȗȩȝİȞȦȞ ȊʌȠțİȚȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ, ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ ĲȠȣȢ
țĮȚ ĲȠȣ țĮĲȐ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĮȡȚșȝȠȪ ĲȦȞ İʌȘȡİĮȗȩȝİȞȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ, (į) ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ
ʌȚșĮȞȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ,
(İ) ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ʌȠȣ ȜȒĳșȘțĮȞ Ȓ ʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ
ǼțĲİȜȠȪȞĲĮ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ ĲȦȞ
ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ įȣıȝİȞȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ ıĲĮ ȊʌȠțİȓȝİȞĮ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ, (ıĲ) ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȠȣ
ȠȞȩȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ĲȠȣ ĲȣȤȩȞ ȣʌİȣșȪȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
įİįȠȝȑȞȦȞ Ȓ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ȖȚĮ ȞĮ įȠșȠȪȞ
ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ, Ƞ ȊʌİȪșȣȞȠȢ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ
įȚțĮȚȠȪĲĮȚ ȞĮ ȗȘĲȐ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȡȩıșİĲȘ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȝȕȐȞ țĮȚ ĲȚȢ
ıȣȞșȒțİȢ, ĲİȤȞȚțȑȢ Ȓ ȐȜȜİȢ, ȣʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȑȜĮȕİ ȤȫȡĮ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ, țĮȚ Ƞ ǼțĲİȜȫȞ
ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ȐȝİıĮ ıĲȠ ĮȓĲȘȝȐ ĲȠȣ. ȅ ǼțĲİȜȫȞ
ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȠĳİȓȜİȚ, ȤȦȡȓȢ ȣʌĮȓĲȚĮ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ, ȞĮ įȚİȡİȣȞȒıİȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮȕȓĮıȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȞĮ ĲȘȞ İȞĲȠʌȓıİȚ țĮȚ ĮʌȠĲȡȑȥİȚ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮȕȐȜİȚ țȐșİ įȣȞĮĲȒ
ʌȡȠıʌȐșİȚĮ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȐȝȕȜȣȞıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, ȞĮ ȜȐȕİȚ ȐȝİıĮ țȐșİ įȣȞĮĲȩ ȝȑĲȡȠ
ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȫȞ ĲȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȝȑĲȡȠ ȖȚĮ
ĲȘȞ İʌĮȞĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡĮȖȝȐĲȦȞ. ȅ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ
ıȣȞįȡȐȝİȚ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ıĲȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȣʌȠȤȡȑȦıȒȢ ĲȠȣ ȞĮ
ȖȞȦıĲȠʌȠȚİȓ ıĲȘȞ ǹȡȤȒ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ ĲȣȤȩȞ ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ĲȦȞ
ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ıĲȘȞ ĮȞĮțȠȓȞȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ ıĲĮ ȊʌȠțİȓȝİȞĮ ĲȦȞ
ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ. ȅ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ
įȘȝȠıȚȠʌȠȚȒıİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȑȖȖȡĮĳȘ
ıȣȖțĮĲȐșİıȘ ĲȠȣ ȊʌİȪșȣȞȠȣ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ. ȅȚ İȞȑȡȖİȚİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ
ʌĮȡȩȞ ȐȡșȡȠ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȝİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǼțĲİȜȠȪȞĲȠȢ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ, țĮȚ
Ƞ ȊʌİȪșȣȞȠȢ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ İʌȚĳȣȜȐııİĲĮȚ ĲȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲȩȢ ĲȠȣ ȞĮ ıĲȡĮĳİȓ țĮĲȐ ĲȠȣ
ǼțĲİȜȠȪȞĲȠȢ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ĲȠȣ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȐȜȜȘȢ
ıȤİĲȚțȒȢ ȗȘȝȓĮȢ ʌȠȣ ĲȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțİ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌĮȡĮȕȓĮıȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
6. ǻȚİȞȑȡȖİȚĮ ȂİȜȑĲȘȢ ǼțĲȓȝȘıȘȢ ǹȞĲȚțĲȪʌȠȣ: ȀĮĲȩʌȚȞ ıȤİĲȚțȠȪ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ
ȊʌİȪșȣȞȠȣ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, Ƞ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ıȣȞįȡȐȝİȚ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ıĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ȝİȜİĲȫȞ İțĲȓȝȘıȘȢ
ĮȞĲȚțĲȪʌȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ įȚĮȕȠȪȜİȣıȘȢ ȝİ ĲȘȞ ǹȡȤȒ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȦȢ ȐȞȦ ȝİȜȑĲȘ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ Ș ıțȠʌȠȪȝİȞȘ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ȣȥȘȜȩ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲĮ
ȆȡȠıȦʌȚțȐ ǻİįȠȝȑȞĮ. ǼʌȓıȘȢ Ƞ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ șĮ ıȣȞİȡȖĮıșİȓ ȖȚĮ ĲȘ
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ȜȒȥȘ ĲȦȞ ȣʌȠįİȚțȞȣȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȝȑĲȡȦȞ ȝİĲȡȚĮıȝȠȪ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ İȞĲȠʌȓıșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ İțĲȓȝȘıȘȢ
ĮȞĲȚțĲȪʌȠȣ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ.
7. ȆĮȡȠȤȒ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ- ǻȚțĮȓȦȝĮ ǻȚİȞȑȡȖİȚĮȢ ǼȜȑȖȤȠȣ: ȅ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ șȑĲİȚ İȖțĮȓȡȦȢ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ȊʌİȣșȪȞȠȣ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, țĮĲȩʌȚȞ
ıȤİĲȚțȠȪ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ, ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ĮȞȦĲȑȡȦ. țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ʌȠȣ Ƞ ȊʌİȪșȣȞȠȢ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȣȤȩȞ
ȗȘĲȒıİȚ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ȩĲȚ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ
ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ, ĲȠ ʌĮȡȩȞ
țĮȚ ĲȘ ȈȪȝȕĮıȘ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ȜİʌĲȠȝİȡȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ
ĲİȤȞȚțȐ țĮȚ ȠȡȖĮȞȦĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ ĲȘȡİȓ. ȅ ȊʌİȪșȣȞȠȢ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǼțĲİȜȠȪȞĲĮ ĲȘȞ
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ, ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ įȚİȟȐȖİȚ įİȚȖȝĮĲȠȜȘʌĲȚțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ıĲȚȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ, ȣʌȠȜȠȖȚıĲȑȢ, ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ, ĮȡȤİȓĮ, ȑȖȖȡĮĳĮ țĮȚ
ıȣȝȕȐıİȚȢ ĲȠȣ ǼțĲİȜȠȪȞĲȠȢ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȝİ İțʌȡȠıȫʌȠȣȢ ĲȠȣ Ȓ İȚįȚțȩ ʌȡȠȢ
ĲȠȪĲȠ İȜİȖțĲȒ ʌȠȣ șĮ ȠȡȓȗİȚ ĮȞȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ. ȅ ȊʌİȪșȣȞȠȢ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ
ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ ĮȞĮțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘ
įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ, İțĲȩȢ İȐȞ Įʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌȡȠțȪȥİȚ ȝȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ
ǼțĲİȜȠȪȞĲȠȢ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ ȞȠȝȠșİĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ʌİȡȓ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ Ȓ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, ȠʌȩĲİ Ƞ
ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țȐȜȣȥȘ
ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ įĮʌĮȞȫȞ ĲȠȣ ȊʌİȣșȪȞȠȣ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ. ȅ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ
İʌȚȜȪİȚ ȐȝİıĮ, ȝİ įȚțȑȢ ĲȠȣ įĮʌȐȞİȢ, ȩȜĮ ĲĮ ȗȘĲȒȝĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ
ȖȞȦıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĮȣĲȩȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓıİȢ Ȓ įȣȞȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮȕȚȐıİȚȢ
Įʌȩ ĲȠȞ ǼțĲİȜȠȪȞĲĮ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ȣʌȠȤȡİȫıİȫȞ ĲȠȣ. ȅ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĮȝȑıȦȢ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ
İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣȢ ʌȠȣ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ǹȡȤȒ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ, Ȓ Įʌȩ ȐȜȜİȢ ĮȡȝȩįȚİȢ ĮȡȤȑȢ, ȦȢ ʌȡȠȢ
ʌĮȡĮȕȚȐıİȚȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ĮıĲȚțȒȢ, ʌȠȚȞȚțȒȢ Ȓ įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ȞȩȝȠȣ Ȓ
țĮȞȠȞȚıȝȠȪ, İĳ’ ȩıȠȞ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘ ȈȪȝȕĮıȘ Ȓ ĲȠ ʌĮȡȩȞ. ȅ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ įİȞ ĮʌȠțĮȜȪʌĲİȚ ȆȡȠıȦʌȚțȐ ǻİįȠȝȑȞĮ ıİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȓĲȠ, ʌĮȡȐ
ȝȩȞȠȞ İĳ’ ȩıȠȞ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȞȩȝȠ țĮȚ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ İȞȘȝİȡȫıİȚ țĮȚ
ıȣȝȕȠȣȜİȣșİȓ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ.
8. ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ: ȅ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ įİȞ ĲȘȡİȓ
ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ İʌİȟİȡȖȐȗİĲĮȚ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ Ȓ
ȝȑıȠ, ȤȦȡȓȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȑȖȖȡĮĳȘ ȐįİȚĮ ĲȠȣ ȊʌİȣșȪȞȠȣ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, ȝİ İȟĮȓȡİıȘ
ĲȦȞ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ (back-up) țĮȚ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȞȩȝȠ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ʌȡȠıȘțȩȞĲȦȢ ĲȠȞ
ȊʌİȪșȣȞȠ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ
9. ǻȚȐȡțİȚĮ - ȀĮĲĮȖȖİȜȓĮ: ȉȠ ʌĮȡȩȞ ȚıȤȪİȚ Įʌȩ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ țĮȚ ȜȒȖİȚ ȝİ ĲȘ
ȜȒȟȘ Ȓ ĲȘ ȜȪıȘ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ
țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢ. ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĲȣȤȩȞ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ ȤȫȡĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
ȀĮĲĮȖȖİȜȓĮ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ĮȣĲȠĲİȜȫȢ, Įʌȩ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȦȞ ıȣȝȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ,
ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ.
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10. ǻȚĮȕȓȕĮıȘ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ İțĲȩȢ Ǽ.Ǽ.: ȅ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įȚĮȕȚȕȐıİȚ ĲĮ ȆȡȠıȦʌȚțȐ ǻİįȠȝȑȞĮ ıİ ĲȡȓĲȘ ȤȫȡĮ Ȓ įȚİșȞȒ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ
İțĲȩȢ Ǽ.Ǽ. ȝȩȞȠȞ țĮĲȩʌȚȞ ȡȘĲȒȢ țĮȚ ȑȖȖȡĮĳȘȢ ıȣȞĮȓȞİıȘȢ ĲȠȣ ȊʌİȣșȪȞȠȣ
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǾșȚțȒȢ țĮȚ
ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ ĲȘȢ ǲȡİȣȞĮȢ (Ǽ.Ǿ.ǻ.Ǽ.), İțĲȩȢ İȐȞ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ıĲȘȞ ȦȢ ȐȞȦ
įȚĮȕȓȕĮıȘ Įʌȩ ĲȠȞ ȞȩȝȠ, ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ.
11. ǼȣșȪȞȘ: Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ǼțĲİȜȠȪȞĲȠȢ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ʌȡȠȢ
ĲȚȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ ĲȠȣ ȞȠȝȠșİĲȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ
įİįȠȝȑȞȦȞ, Ȓ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ Įʌȩ ȝȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȩȡȠȣ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ, Ȓ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȞȑȡȖİȚȐ ĲȠȣ ĮȞĲȓțİȚĲĮȚ ıĲȚȢ țĮĲȐ ĲĮ
ĮȞȦĲȑȡȦ ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ ȊʌİȪșȣȞȠȣ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ țĮȚ įȚĮȡȡȠȒȢ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ʌȡȐȟȘ
Ȓ ʌĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȠȣ ǼțĲİȜȠȪȞĲȠȢ ĲȘȢ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ Ȓ İȟ ĮȚĲȓĮȢ ȖİȖȠȞȩĲȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ȣʌȐȖİĲĮȚ ıĲȘ ıĳĮȓȡĮ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ, Įĳ’ İȞȩȢ Ƞ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ İȣșȪȞİĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ țȐșİ ȗȘȝȓĮȢ țĮȚ ȕȜȐȕȘȢ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ ȣʌȠıĲİȓ Ƞ
ȊʌİȪșȣȞȠȢ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ (İȞįİȚțĲȚțȐ șİĲȚțȒ, ĮȡȞȘĲȚțȒ, ȣȜȚțȒ Ȓ ȝȘ ȗȘȝȓĮ, ȘșȚțȒ
ȕȜȐȕȘ, İʌȚȕȠȜȒ ʌȡȠıĲȓȝȠȣ, țĮĲȐʌĲȦıȘ ʌȠȚȞȚțȒȢ ȡȒĲȡĮȢ, țĮĲĮȕȠȜȒ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘȢ ıİ
ȊʌȠțİȓȝİȞȠ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ Ȓ ĲȡȓĲȠȣȢ, ȞȠȝȚțȐ ȑȟȠįĮ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ įĮʌȐȞİȢ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȓ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ț.Ȝʌ.) İȟ ĮȚĲȓĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ ĮȣĲȒȢ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ
Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǼțĲİȜȠȪȞĲĮ ĲȘȞ
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘ ȈȪȝȕĮıȘ· țĮȚ Įĳ’ İĲȑȡȠȣ Ƞ ȊʌİȪșȣȞȠȢ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮȖȖİȓȜİȚ ĲȘ ȈȪȝȕĮıȘ, ȝİ ȐȝİıȘ ȚıȤȪ ĲȘȢ țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢ, ĮțȩȝȘ țĮȚ İȐȞ
țȐĲȚ ĲȑĲȠȚȠ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȡȘĲȐ ȦȢ ȜȩȖȠȢ țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢ ıĲȘ ȈȪȝȕĮıȘ.
12. ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ ǼțȤȫȡȘıȘȢ: ȅ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ įİȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İțȤȦȡȒıİȚ
Ȓ ȞĮ ȝİĲĮȕȚȕȐıİȚ ȝİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ʌȠȣ
ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ʌĮȡȩȞ, ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȑȖȖȡĮĳȘ ıȣȖțĮĲȐșİıȘ ĲȠȣ
ȊʌİȣșȪȞȠȣ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ.
13. īİȞȚțȠȓ ǵȡȠȚ: ȉȠ ʌĮȡȩȞ ȝİ ĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝȐ ĲȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠ ȝȑȡȠȢ ĲȘȢ
ȈȪȝȕĮıȘȢ. ȉȣȤȩȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȞĲĮȚ ȝȩȞȠȞ İȖȖȡȐĳȦȢ,
ĮʌȠțȜİȚȠȝȑȞȠȣ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ ĮʌȠįİȚțĲȚțȠȪ ȝȑıȠȣ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȩȡȠȢ
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țȡȚșİȓ ȐțȣȡȠȢ, İȞ ıȣȞȩȜȦ Ȓ İȞ ȝȑȡİȚ, Ș ĮțȣȡȩĲȘĲĮ įİȞ İʌȚįȡȐ ıĲȘȞ
İȖțȣȡȩĲȘĲĮ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ ȩȡȠȣ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȚ ıĲȠ țȪȡȠȢ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, Ș
ȠʌȠȓĮ İȟĮțȠȜȠȣșİȓ țĮȚ ȚıȤȪİȚ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȪȖțȡȠȣıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ȩȡȠȣ Ȓ ȩȡȦȞ ĲȘȢ
ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, ȣʌİȡȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ȩȡȠȚ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȦȢ İȚįȚțȩĲİȡȠȚ.
Ȉİ ʌȓıĲȦıȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ, ıȣȞĲȐȤșȘțİ ĲȠ ʌĮȡȩȞ ıİ įȪȠ ȩȝȠȚĮ ĮȞĲȓĲȣʌĮ, ȑȞĮ ȖȚĮ ĲȠ
țȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ.

īȚĮ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ

ȅ ǼțĲİȜȫȞ ĲȘȞ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
[ȈȊȂȆȁǾȇȍȃǼȉǹǿ ǹȆȅ ȉȅȃ ǼȀȉǼȁȅȊȃȉǹ ȉǾȃ ǼȆǼȄǼȇīǹȈǿǹ/ǼȊ ȉȅȊ
ǼȇīȅȊ]
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2. ǻǿǹȇȀǼǿǹ ȉǾȈ ǼȆǼȄǼȇīǹȈǿǹȈ:
..........................................................................................................................................
3. ĭȊȈǾ Ȁǹǿ ȈȀȅȆȅȈ ȉǾȈ ǼȆǼȄǼȇīǹȈǿǹȈ:
..........................................................................................................................................
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4. ȉȊȆȅȈ ȆȇȅȈȍȆǿȀȍȃ ǻǼǻȅȂǼȃȍȃ:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. ȀǹȉǾīȅȇǿǼȈ ȊȆȅȀǼǿȂǼȃȍȃ ȉȍȃ ȆȇȅȈȍȆǿȀȍȃ ǻǼǻȅȂǼȃȍȃ:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΩΝ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Η.Δ.Ε.
Άρθρο 1
Σύσταση - Αποστολή
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
(Ε.Η.Δ.Ε.) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
(ΕΚΚΕ) συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4521/2018, άρθρα 21-27.
Αποστολή της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχει, σε ηθικό και
δεοντολογικό επίπεδο, εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει κατά πόσον ένα
ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των
ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που
συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους
δεδομένα, καθώς και με φροντίδα για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Η Επιτροπή ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά
παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας
και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.
Ο έλεγχος της ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας
αποτελεί ουσιώδη εγγύηση αξιοπιστίας, συμβάλλει στην
επίτευξη αριστείας, και είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την αποδοχή της έρευνας που
διεξάγεται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών από
το κοινωνικό σύνολο.
Άρθρο 2
Σύνθεση - Θητεία
1. Η Ε.Η.Δ.Ε. αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη
με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη πρέπει να είναι

επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/
βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Η σύνθεση
της Ε.Η.Δ.Ε. καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΚΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και ιδίως το ότι η Επιτροπή
απαρτίζεται από επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα
έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και ένα (1) τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη -και
το αναπληρωματικό του- πρέπει να έχει ειδίκευση στην
ηθική/βιοηθική.
2. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. επιλέγονται ως εξής:
α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ
καταρτίζεται και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο
του Κέντρου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την πλήρωση των θέσεων το αργότερο τρεις (3) μήνες
πριν από τη λήξη της θητείας κάθε μέλους. Στην πρόσκληση προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των μελών
της Ε.Η.Δ.Ε. και εξειδικεύονται τα προσόντα που πρέπει
να έχουν τα μέλη της. Οι υποψηφιότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚΕ, ή ειδική Επιτροπή που θα έχει συσταθεί με απόφαση του ΔΣ του
ΕΚΚΕ για το σκοπό αυτό, αξιολογεί τις υποψηφιότητες
και προτείνει στο ΔΣ του ΕΚΚΕ τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε.
στη βάση κυρίως των παρακάτω κριτηρίων:
- Αποδεδειγμένη ενασχόληση ή ειδικές σπουδές των
υποψηφίων στα γνωστικά αντικείμενα της ηθικής/δεοντολογίας/βιοηθικής.
- Εμπειρία των υποψηφίων στην υλοποίηση και διαχείριση έργων ως Επιστημονικά Υπεύθυνων.
- Προηγούμενη συμμετοχή των υποψηφίων σε αντίστοιχες επιτροπές ηθικής/δεοντολογίας/βιοηθικής.
- Διαμόρφωση της τελικής σύνθεσης της Ε.Η.Δ.Ε. έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η διεπιστημονική προσέγγιση
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και η σφαιρική εξέταση των ηθικών, δεοντολογικών και
νομικών ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της
έρευνας.
3. Η Ε.Η.Δ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ. Στην απόφαση συγκρότησής
της ορίζεται ο/η Πρόεδρος και ο/η Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής.
4. Κάθε μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. οφείλει να γνωρίζει τις αρχές ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, και τις αρχές
επιστημονικής ακεραιότητας, που ορίζονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διεθνή κανονιστικά κείμενα και
την ελληνική νομοθεσία και να μην έχει καταδικασθεί για
καταπάτηση δικαιωμάτων των υποκειμένων της έρευνας
ή προσβολή της ευζωίας ζώων εργαστηρίου, σε έρευνα
που διεξήγαγε το ίδιο ή συμμετείχε ενεργά, και οποιαδήποτε προσβολή των αρχών της επιστημονικής ακεραιότητας (λογοκλοπή, παραποίηση δεδομένων κ.λπ.).
5. Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Δ.Ε. είναι
τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά.
6. Αν κάποιο μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει
ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του,
αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το
αναπληρωματικό του μέλος.
7. Ο/Η Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει την ευθύνη λειτουργίας της Επιτροπής, συγκαλεί τις συνεδριάσεις, αντιπροσωπεύει την Επιτροπή ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ και όπου αλλού χρειαστεί.
8. Ο/Η Αντιπρόεδρος ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου. Μπορεί
επίσης να του ζητηθεί από τον Πρόεδρο να ασκήσει συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως την εποπτεία μέρους
της ημερησίας διάταξης.
Άρθρο 3
Ασυμβίβαστα - Σύγκρουση συμφερόντων
1. Η ιδιότητα του μέλους Ε.Η.Δ.Ε. είναι ασυμβίβαστη με
τις ιδιότητες: του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΚΚΕ, των Διευθυντών των Ινστιτούτων
του ΕΚΚΕ και μέλους των Επιστημονικών Συμβουλίων
των Ινστιτούτων του ΕΚΚΕ, καθώς και του Πρύτανη, του
Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του μέλους της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος Πανεπιστημιακού
Ιδρύματος.
2. Μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να
προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει συμφέρον (οικονομικό, προσωπικό ή άλλο) το οποίο μπορεί να
επηρεάσει, ή φαίνεται να επηρεάζει, την αμερόληπτη και
αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο
νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα υπέρ του ιδίου
ή του συζύγου του ή συγγενούς α΄ βαθμού. Σε περίπτωση τέτοιου κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό
αξιολόγηση πρόταση, το μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. ενημερώνει
άμεσα τον/την Πρόεδρο, ο/η οποίος/α μεριμνά για την
αντικατάστασή του από τον/την αναπληρωτή/τρια του.
Το συγκεκριμένο μέλος αποχωρεί από τη συνεδρίαση
πριν από την έναρξη της συζήτησης. Όλες οι δηλώσεις,
ή άλλο παρόμοιο ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει την
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αμεροληψία του μέλους, σημειώνονται στα πρακτικά
της συνεδρίασης.
Άρθρο 4
Υποχρέωση εχεμύθειας
1. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. υποχρεούνται στην τήρηση
απόλυτης εχεμύθειας αναφορικά με οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται στη γνώση τους κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους. Η υποχρέωση βαρύνει επίσης
οποιονδήποτε εξωτερικό εμπειρογνώμονα ή εισηγητή
προσκληθεί για παροχή γνωμοδότησης/εισήγησης σχετικά με συγκεκριμένο ερευνητικό έργο.
2. Η υποχρέωση εχεμύθειας αφορά και τον/την Γραμματέα της Επιτροπής, και κάθε εμπλεκόμενο μέλος που
μπορεί να ασκεί υποστηρικτικό έργο. Δεν επιτρέπεται
η γνωστοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο απόρρητων
στοιχείων ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που
είναι προσιτά στα ανωτέρω άτομα λόγω των καθηκόντων τους.
3. Η υποχρέωση εχεμύθειας επεκτείνεται και στο περιεχόμενο των διαβουλεύσεων μεταξύ των μελών της
Ε.Η.Δ.Ε., οι οποίες είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση
των ερευνητικών έργων και τη λήψη τελικής απόφασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες
1. Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει κατά
πόσον το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται
να εκπονηθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και κατά πόσον
συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και
δεοντολογίας της έρευνας και ερευνητικής ακεραιότητας
ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής
της. Ειδικότερα στις αρμοδιότητες της Ε.Η.Δ.Ε. περιλαμβάνονται:
α) Η εξέταση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
έργων που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου,
περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο και προσωπικά
δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση
στην Ε.Η.Δ.Ε. Το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο ΕΚΚΕ εάν δεν λάβει προηγουμένως τη σχετική
έγκριση της Επιτροπής αυτής.
β) Η εξέταση, εκτός των ερευνητικών έργων της παραπάνω περίπτωσης α΄ και άλλου ερευνητικού έργου,
ύστερα από αίτηση ενδιαφερόμενου προσώπου ή καταγγελία, και η γνωμάτευση για θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε
επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική
εργασία ή διδακτορική διατριβή.
γ) Η παρακολούθηση προτεινόμενων αλλαγών σε ήδη
εγκεκριμένα και υλοποιούμενα ερευνητικά έργα.
δ) Η προστασία του προσώπου κατά την επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων του, που προκύπτουν από
κάθε σχετική έρευνα.
2. Η Ε.Η.Δ.Ε. διαπιστώνει τη λήψη εγκρίσεων από τις
αρμόδιες αρχές, εφόσον αυτές απαιτούνται, ελέγχει τη
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συμμόρφωση τήρησης του ηθικού, δεοντολογικού και
νομικού πλαισίου και έχει τη δυνατότητα να διενεργεί
ελέγχους και ύστερα από την έγκριση, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της συγκεκριμένης έρευνας έως την
ολοκλήρωσή της, προβαίνοντας σε συστάσεις για την
αρτιότερη, ηθικά και δεοντολογικά, διενέργειά της.
3. Η Ε.Η.Δ.Ε. εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ΕΚΚΕ την αναστολή ενός ερευνητικού έργου, εφόσον
υπάρχει παράβαση της νομοθεσίας και του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΚΚΕ.
4. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να παρέχει επιστημονική γνώμηεισήγηση στον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΚΚΕ καθώς και
στο Επιστημονικό Συμβούλιο των Ινστιτούτων του ΕΚΚΕ,
σε περίπτωση που της ζητηθεί.
5. Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. είναι δεσμευτικές για το
ΕΚΚΕ.
6. Εάν η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση ενός ερευνητικού έργου από άλλη αρμόδια δημόσια
υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική
Αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.Δ.Ε. δεν υποκαθιστά
την εν λόγω έγκριση ή αδειοδότηση.
7. H Ε.Η.Δ.Ε. επιδιώκει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ερευνητικού και λοιπού επιστημονικού
και διοικητικού προσωπικού του ΕΚΚΕ, καθώς και των
εξωτερικών συνεργατών του Κέντρου σε θέματα ηθικής
και δεοντολογίας της έρευνας, μέσω της πραγματοποίησης ομιλιών, ημερίδων και δημοσίευσης ενημερωτικού
υλικού και οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου.
Άρθρο 6
Αντικείμενο ελέγχου της Ε.Η.Δ.Ε.
1. Αντικείμενο του ελέγχου της Επιτροπής είναι κυρίως
τα θέματα που αφορούν:
α) την τήρηση του ηθικού, δεοντολογικού και νομικού
πλαισίου της έρευνας, όπως ειδικότερα ορίζεται στον
Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΚΚΕ·
β) τη διακρίβωση ότι στα πρόσωπα-υποκείμενα της
έρευνας δεν έχει ασκηθεί καμία μορφή πίεσης ή άλλη
αθέμιτη επιρροή εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, προκειμένου να λάβουν μέρος στην έρευνα.
Η Ε.Η.Δ.Ε. δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε έρευνα με συμμετοχή ευάλωτων ή εξαρτώμενων ατόμων ή πληθυσμιακών
ομάδων·
γ) την ορθότητα και πληρότητα των γραπτών πληροφοριών που παρέχονται στα πρόσωπα-υποκείμενα
που θα συμμετέχουν στην έρευνα ή/και των νομίμων
αντιπροσώπων τους, προκειμένου να διαπιστώσει εάν
αυτή παρέχεται με απλό και κατανοητό τρόπο· τη διαδικασία που εφαρμόζεται για τη λήψη της συναίνεσης
των προσώπων-υποκειμένων της έρευνας στην έρευνα και της συναίνεσης των νομίμων αντιπροσώπων ή
των ατόμων που ασκούν την επιμέλεια προσώπων που
στερούνται ικανότητας δικαιοπραξίας και δεν μπορούν
να συναινέσουν· την αιτιολόγηση της συμμετοχής σε
έρευνα παιδιών, ανηλίκων και προσώπων ανίκανων για
δικαιοπραξία·
δ) την ελεύθερη και αβίαστη συναίνεση του προσώπου-υποκειμένου της έρευνας ή του νομίμου αντιπροσώπου του. Η Επιτροπή εγκρίνει το έγγραφο της συναίνε-
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σης, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται
στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας,
ανάλογα με το είδος της προτεινόμενης έρευνας. Εάν
κατά τη διάρκεια της έρευνας προκύψουν πληροφορίες
που θα έπρεπε να γνωρίζουν τα πρόσωπα-υποκείμενα
της έρευνας, τότε το έγγραφο πρέπει να τροποποιηθεί
καταλλήλως και να υποβληθεί εκ νέου στην Ε.Η.Δ.Ε. για
έγκριση·
ε) την τήρηση της αρχής του σεβασμού της σωματικής
και ψυχικής ακεραιότητας των προσώπων-υποκειμένων
της έρευνας, το δικαίωμά τους για ιδιωτική ζωή, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του τρόπου
διαφύλαξης του απορρήτου και της ιδιωτικότητάς τους·
στ) τον εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής και τον
τρόπο επιλογής και ένταξης των προσώπων-υποκειμένων της έρευνας·
ζ) τις ατομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της έρευνας·
η) την τήρηση των βασικών αρχών προστασίας και ηθικής μεταχείρισης των ζώων, όσον αφορά έρευνες με ζώα·
θ) την τήρηση κανόνων που αφορούν την προστασία
του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και
τη διαχείριση των αποβλήτων.
2. Η Επιτροπή ελέγχει κατά πόσον οι κίνδυνοι για το
άτομο ή την ομάδα που συμμετέχει στην έρευνα και η
υφιστάμενη ταλαιπωρία ή δυσφορία δεν είναι δυσανάλογα με το πιθανό όφελος από την έρευνα. Ο κίνδυνος,
η ταλαιπωρία,ή η δυσφορία ενδέχεται εκτός από σωματικοί να είναι ψυχολογικοί ή κοινωνικοί. Εάν πρόκειται
για έρευνα η οποία δεν έχει πιθανό άμεσο όφελος για
τα πρόσωπα- υποκείμενα της έρευνας, η Ε.Η.Δ.Ε. βεβαιώνει ότι ο κίνδυνος και η ταλαιπωρία είναι οι ελάχιστοι
δυνατοί.
3. Η Ε.Η.Δ.Ε. εξετάζει τον αντίκτυπο της προτεινόμενης
έρευνας στην τοπική κοινωνία και ιδίως στις συγκεκριμένες κοινότητες από τις οποίες προέρχονται τα πρόσωπαυποκείμενα της έρευνας. Ιδιαίτερα η Ε.Δ.Η.Ε. αξιολογεί
την πιθανότητα η συμμετοχή στη συγκεκριμένη έρευνα,
ή η δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων
της έρευνας, να δημιουργήσουν, ή να επιδεινώσουν,
συνθήκες ευαλωτότητας, κοινωνικής περιθωριοποίησης, στιγματισμού, προκαταλήψεων και κοινωνικών και
άλλων αρνητικών διακρίσεων.
4. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει τον τρόπο κοινοποίησης των
αποτελεσμάτων στην ενδιαφερόμενη κοινότητα και τα
πρόσωπα-υποκείμενα της έρευνας. Στις περιπτώσεις
ειδικότερα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
η Ε.Δ.Η.Ε. εξετάζει τα μέτρα που προτείνονται από τον
ερευνητή προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος
από τις αρνητικές συνέπειες της συμμετοχής σε έρευνα
και της δημοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων τέτοιας έρευνας.
5. Η Ε.Η.Δ.Ε. συνυπολογίζει κατά την αξιολόγηση των
ερευνητικών προτάσεων και προτείνει βελτιώσεις, εφόσον το θεωρεί απαραίτητο, σε θέματα που σχετίζονται,
ενδεικτικά, με:
(α) τα χαρακτηριστικά της πληθυσμιακής ομάδας
στην οποία θα αναζητηθούν τα πρόσωπα-υποκείμενα
της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων του φύλου, ηλικίας, μόρφωσης, οικονομικής κατάστασης, εθνικότητας
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και πολιτισμικής καταγωγής, (β) τον τρόπο προσέγγισης
τους, (γ) τον τρόπο της πληροφόρησης τους, και (δ) τα
κριτήρια συμμετοχής και απόρριψης τους, ε) τον τρόπο
δημοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της
έρευνας που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 7
Υποβολή και παραλαβή προτάσεων
1. Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου για
έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε., πριν την έναρξη υλοποίησης
του ερευνητικού έργου στο ΕΚΚΕ ηλεκτρονικά ή και επί
χάρτου, μέσω του ηλεκτρονικού ειδικού εμπιστευτικού
ταχυδρομείου που τηρείται από το ΕΚΚΕ για λογαριασμό
της Ε.Η.Δ.Ε. Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ε.Η.Δ.Ε., αμέσως μετά την
έγκριση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης και
πριν την υποβολή για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚΕ και την ανάληψη της διαχείρισης του
έργου από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.). Εκτός από τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά
έργα, κατόπιν αίτησης του επιστημονικού υπευθύνου,
η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να εξετάσει και να γνωματεύσει για
θέματα ηθικής και δεοντολογίας και για έργα μη χρηματοδοτούμενα.
2. Ο/Η Γραμματέας της Ε.Η.Δ.Ε. επιβεβαιώνει στον
υποβάλλοντα επιστημονικό υπεύθυνο ότι έλαβε την
ερευνητική πρόταση, αφού πρώτα διαπιστώσει την
πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και
την πρωτοκολλήσει.
3. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., μόλις λάβουν γνώση της ερευνητικής πρότασης, οφείλουν να ενημερώσουν τον/την
Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα, εάν υφίσταται περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία εμποδίζει
τη συμμετοχή τους στην αξιολόγησή της.
4. Ο/Η Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζει για κάθε αίτηση
που υποβάλλεται εισηγητή/τρια, κατά προτεραιότητα
μέλος της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου. Εάν το γνωστικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα μέλη
της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζεται εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο
οποίος εισηγείται.
5. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να γίνονται εξ
αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.
Άρθρο 8
Γενική διαδικασία έγκρισης ερευνητικού έργου
1. Προκειμένου να εγκριθεί, κάθε ερευνητικό έργο που
υποβάλλεται περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
I. Aίτηση προς την Ε.Η.Δ.Ε. για την έγκριση του ερευνητικού έργου, η οποία απαραιτήτως περιλαμβάνει πίνακα αναφοράς / ερωτηματολόγιο και συνοπτική έκθεση
σχετικά με την καταλληλότητα και συμβατότητα του
ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην
έκθεση αυτή ο επιστημονικός υπεύθυνος προσδιορίζει
κατά πόσον ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου συμβιβάζονται με τις αρχές της επιστημονικής
ακεραιότητας, εκείνες της ηθικής και δεοντολογίας της
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έρευνας και τη νομοθεσία. Στην αίτηση περιλαμβάνεται επίσης δήλωση του ερευνητή ότι έλαβε γνώση του
Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΚΚΕ,
αναλαμβάνοντας την υποχρέωση συμμόρφωσης και τήρησής του.
II. Ερευνητική Πρόταση.
III. Έντυπο συναίνεσης των προσώπων-υποκειμένων
της έρευνας, στο οποίο προβλέπεται η εκ μέρους τους
δήλωση ότι έχουν ενημερωθεί και συναινούν να συμμετάσχουν.
IV. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υποστηρικτικό υλικό
της μελέτης.
2. Η χρηματοδότηση της έρευνας από ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων (όπως φαρμακευτική εταιρεία ή
εταιρεία παραγωγής ή εμπορίας μηχανολογικού ή άλλης
φύσεως εξοπλισμού) επιτρέπεται, εφόσον επιπροσθέτως
κατατεθεί στην Ε.Η.Δ.Ε. έγγραφη αποδοχή από την εταιρεία του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
του ΕΚΚΕ, που διέπει την ερευνητική δραστηριότητά του.
Άρθρο 9
Διαδικασία έγκρισης ερευνητικού έργου
σε μελέτες με αντικείμενο τον άνθρωπο
Προκειμένου να εγκριθεί, ερευνητικό έργο που αφορά μελέτη με αντικείμενο τον άνθρωπο, ακολουθείται
η εξής διαδικασία:
1. Για όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν πρόσωπα (π.χ. υγιή υποκείμενα από τον γενικό πληθυσμό, φοιτητές, ομάδες ασθενών εκτός νοσοκομείων)
που διεξάγονται υπό την ευθύνη του επιστημονικού
προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών,
απαιτείται:
i. Αίτηση προς την Ε.Η.Δ.Ε. για την έγκριση του ερευνητικού έργου, με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα.
ii. Ερευνητική Πρόταση.
iii. Έντυπο συναίνεσης των προσώπων-υποκειμένων
της έρευνας, στο οποίο προβλέπεται η εκ μέρους τους
δήλωση ότι έχουν ενημερωθεί και συναινούν να συμμετάσχουν.
iv. Έγκριση της Ε.Η.Δ.Ε.
2. Προκειμένου για: α) έρευνες με αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια (έντυπα ή ηλεκτρονικά), β) δια
ζώσης έρευνες με χρήση ερωτηματολογίων, γ) ποιοτικές συνεντεύξεις βάθους, και δ) ομάδες εστίασης και
ομαδικές συζητήσεις, τo έντυπο συναίνεσης, που αφορά
έρευνα η οποία βασίζεται σε κάθε είδους επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων, προϋποθέτει πλήρη έγγραφη
ενημέρωση των προσώπων που αυτά αφορούν, η οποία
πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:
- τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας και του
υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων·
- τους σκοπούς της επεξεργασίας·
- ρητή αναφορά ότι η επεξεργασία των δεδομένων του
προσώπου - υποκειμένου που συμμετέχει στην έρευνα
θα αφορά μόνον τους σκοπούς που προαναφέρονται·
- το είδος των δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Εάν πρόκειται
να συλλεγούν προσωπικά δεδομένα ειδικού χαρακτή-
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ρα (δεδομένα υγείας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα,
δεδομένα θρησκείας, πολιτικών και συνδικαλιστικών
πεποιθήσεων, κ.λπ.) θα πρέπει να δηλώνεται ειδικά και
συγκεκριμένα·
- περιγραφή της ακριβούς χρήσης των δεδομένων.
Εάν πρόκειται να δημιουργηθεί προφίλ, θα πρέπει να
αναφέρεται ειδικά -ρητή δέσμευση ότι δεν θα υπάρχουν
άλλοι αποδέκτες των δεδομένων του (ή εάν υπάρχουν
ποιοι είναι αυτοί)·
- αναφορά στο χρονικό διάστημα που θα διατηρούνται τα προσωπικά του δεδομένα (ορίζεται με ακρίβεια
καθώς και ότι στη συνέχεια θα διαγράφονται, ή ότι σε
αντίθετη περίπτωση θα ζητείται εκ νέου η συναίνεση
του υποκειμένου, ενώ, εάν αυτή δεν δοθεί, θα διαγράφονται άμεσα)·
- ότι μπορεί να αρνηθεί τη συναίνεσή του ή να την
ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή·
- ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του για
πρόσβαση, διαγραφή, ή διόρθωση αυτών, καθώς και
ότι έχει δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Προκειμένου για τηλεφωνικές έρευνες που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, ζητείται η συναίνεση των προσώπων-υποκειμένων της έρευνας, κατά τα
προαναφερόμενα, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά
και βεβαιώνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του
ερευνητικού έργου.
3. Η συναίνεση του προσώπου-υποκειμένου που συμμετέχει σε έρευνα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της
Έρευνας του ΕΚΚΕ. Στη συναίνεση πρέπει να αναφέρεται
ρητά ότι το πρόσωπο ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του
στην περίπτωση ανήλικων ή ατόμων που στερούνται
δικαιοπρακτικής ικανότητας, δύναται να ανακαλέσει τη
συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία συνέπεια.
Το πρόσωπο - υποκείμενο της έρευνας πρέπει να μπορεί
να ανακαλέσει ελεύθερα τη συναίνεσή του.
Άρθρο 10
Ειδικές περιπτώσεις
1. Για την πραγματοποίηση ερευνητικού έργου που
αφορά θανόντες απαιτείται δήλωση της συναίνεσης των
οικείων τους.
2. Για ενδεχόμενες έρευνες σε κρατουμένους οι ερευνητές/τριες οφείλουν να τηρούν τις ειδικές διατάξεις
του Σωφρονιστικού Κώδικα, λαμβάνοντας παράλληλα
υπόψη τις επιταγές του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας
της Έρευνας του ΕΚΚΕ. Η Επιτροπή ελέγχει εάν η προτεινόμενη έρευνα αποβλέπει στην αναζήτηση μεθόδων
ανάκρισης, εάν ενδέχεται να προκαλέσουν κινδύνους
στη σωματική και ψυχική υγεία των κρατουμένων ή μειώνουν την ηθική τους υπόσταση και προσβάλλουν την
ανθρώπινη ιδιότητά τους, οπότε η έρευνα αποκλείεται.
Άρθρο 11
Μελέτες με αντικείμενο ζώα
Σε περίπτωση που το ΕΚΚΕ συνεργάζεται με φορείς
σε έργα, που περιλαμβάνουν πειράματα με τη χρήση
ζώων ή ζωικών προτύπων, απαιτείται επιπρόσθετα η
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προσκόμιση της έγκρισης της αρμόδιας Ε.Η.Δ.Ε. του/
των συνεργαζόμενου φορέα/ων. Η απόφαση της Ε.Η.Δ.Ε.
δεν υποκαθιστά την αδειοδότηση που προβλέπει το
π.δ. 56/2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Η.Δ.Ε.
Άρθρο 12
Λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.
1. Η Ε.Η.Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το μήνα
και εκτάκτως όποτε ζητηθεί αυτό από τον/την Πρόεδρό
της, ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΚΚΕ.
2. Ο/Η Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει την ευθύνη για την
εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής και συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της.
3. Η Ε.Η.Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της, συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου ή Αντιπροέδρου της, καθώς
και ενός από τα μέλη της που δεν ανήκουν στο Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
4. Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τακτικού
μέλους της Επιτροπής, πρέπει να ειδοποιείται από τη
Γραμματεία το αναπληρωματικό μέλος.
5. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη
αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις
της.
6. Προς διευκόλυνση του έργου της, η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί
να συνεργάζεται με την Εθνική Επιτροπής Βιοηθικής και
κάθε άλλη αρμόδια αρχή, για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές της.
Άρθρο 13
Διαβούλευση και λήψη αποφάσεων
1. Ο/Η Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να ορίσει κάποιο
από τα μέλη της Επιτροπής ως εισηγητή για το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο. Ο εισηγητής αποστέλλει την
εισήγησή του, σε ηλεκτρονική μορφή, εντός επτά (7)
ημερών από την παραλαβή της αίτησης για έγκριση.
2. Σε περίπτωση, που η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο
μπορεί να προσκαλέσει τον υπεύθυνο ερευνητή για την
παρουσίαση του ερευνητικού έργου ή την παροχή διευκρινίσεων επ’ αυτού.
3. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να καλέσει εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την παροχή γνώμης σχετικά με εξεταζόμενο ερευνητικό έργο. Όταν υπάρχει σχετικό θέμα, στην
Ε.Η.Δ.Ε. δύναται να καλούνται για να γνωμοδοτήσουν
εξειδικευμένοι επιστήμονες στα οικεία γνωστικά αντικείμενα.
4. Η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15)
ημέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων.
Αποφασίζει, απουσία τυχόν προσκεκλημένων και μόνο
εφόσον ο ερευνητής έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά. Οι συστάσεις και οι εισηγήσεις της πρέπει να είναι
αιτιολογημένες.
5. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει
το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
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υποβολή της καταγγελίας. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή
δεν εκδοθεί απόφαση, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει
απορριφθεί.
6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά προτίμηση με ομοφωνία. Εάν δεν είναι δυνατή η επίτευξη ομοφωνίας, οι
αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων
μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του/της Προέδρου.
7. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός από περιπτώσεις
αποφάσεων, που αφορούν κωλύματα μελών της Επιτροπής, οπότε είναι μυστική.
8. Αν, μέσα στη προθεσμία των δεκαπέντε ημερών,
η Ε.Η.Δ.Ε. δεν εκδώσει απόφαση, η αίτηση θεωρείται
εγκεκριμένη.
Άρθρο 14
Συζήτηση και αξιολόγηση
μεθόδων εργασίας της Ε.Η.Δ.Ε.
1. Ο/Η Πρόεδρος δύναται να ορίζει κατά διαστήματα
συνεδρίαση αφιερωμένη στη συζήτηση και αξιολόγηση
του τρόπου και των μεθόδων εργασίας της Επιτροπής.
Κατά τη διάρκεια αυτής, τα μέλη ενθαρρύνονται να εκφράσουν προβληματισμούς και να προτείνουν τρόπους
βελτίωσης του έργου της Επιτροπής.
2. Οι συνεδριάσεις μπορούν να γίνονται και ύστερα
από αίτηση των μελών της Ε.Η.Δ.Ε.
3. Στις συνεδριάσεις δύναται να συμμετέχουν προσκεκλημένοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες ή μέλη άλλων
Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας ερευνητικών φορέων της χώρας ή άλλοι ειδικοί επιστήμονες.
Άρθρο 15
Κοινοποίηση αποφάσεων
1. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η ενημερώνεται γραπτώς για
την απόφαση σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών
από τη συνεδρίαση και του αποστέλλεται το απόσπασμα
της απόφασης.
2. Η απόφαση περιλαμβάνει:
α) το όνομα και τον τίτλο του επιστημονικού υπευθύνου,
β) τον ακριβή τίτλο του ερευνητικού έργου που εξετάσθηκε,
γ) την ακριβή εκδοχή του ερευνητικού έργου ή πιθανής τροποποίησής του πάνω στην οποία βασίστηκε η
απόφαση,
δ) τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία εξετάσθηκαν (π.χ.
πληροφοριακό υλικό, έντυπο συναίνεσης),
ε) την ημερομηνία λήψης της απόφασης,
στ) σε περίπτωση απόφασης υπό αίρεση, όλες τις αιτούμενες τροποποιήσεις και τη διαδικασία επανεξέτασης
του ερευνητικού έργου,
ζ) σε περίπτωση θετικής απόφασης, απαρίθμηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων του ερευνητή, π.χ. υποβολή
περιοδικών ή εφάπαξ εκθέσεων, ανάγκη ενημέρωσης
της Επιτροπής για πιθανές μελλοντικές αναγκαίες τροποποιήσεις του έργου, ανάγκη αναφοράς σοβαρών ή
ανεπιθύμητων ή τυχαίων συμβάντων κατά τη διάρκεια
διενέργειας της έρευνας,
θ) σε περίπτωση απάντησης για αναθεώρηση ή τροποποίηση, πλήρη αιτιολόγηση,
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ι) ημερομηνία και υπογραφή του/της Προέδρου ή, σε
περίπτωση κωλύματός του/της, του/της Αντιπροέδρου
της Ε.Η.Δ.Ε.
Άρθρο 16
Υποβολή αίτησης θεραπείας
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει, ενώπιον
της Ε.Η.Δ.Ε., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοση
της απόφασης, αίτηση θεραπείας κατά των συστάσεων
της Επιτροπής υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Για την εξέταση της αίτησης θεραπείας, η Ε.Η.Δ.Ε. ζητά τη γνώμη
της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία οφείλει να τη
διατυπώσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Εάν η Εθνική
Επιτροπή Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην
ανωτέρω προθεσμία, η Ε.Η.Δ.Ε. προχωρεί στην εξέταση
της αίτησης θεραπείας χωρίς τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.
Άρθρο 17
Παρακολούθηση ερευνητικού έργου
1. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας και ανάλογα με το αντικείμενό της, η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τον υπεύθυνο ερευνητή
περιοδική ή εφάπαξ αναφορά για θέματα τα οποία σχετίζονται με την τήρηση του ηθικού και δεοντολογικού
πλαισίου καθώς και για τα παρακάτω στοιχεία: α) τον
αριθμό των προσώπων-υποκειμένων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα, β) τυχόν απρόβλεπτα προβλήματα
που εμφανίστηκαν, καθώς και πληροφορίες για τυχόν
ατυχή περιστατικά και τον τρόπο αντιμετώπισής τους,
γ) τις αποχωρήσεις προσώπων- υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα.
2. Εάν η Ε.Η.Δ.Ε. διαπιστώσει ότι συγκεκριμένη έρευνα,
είτε κατά το περιεχόμενό της είτε εξαιτίας του τρόπου
διεξαγωγής της, αντιβαίνει στη νομοθεσία, σε γενικά
παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας ή
στις προβλέψεις του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας
της Έρευνας του ΕΚΚΕ, προβαίνει σε παρατηρήσεις και
συστάσεις προς τον ερευνητή για τη συμμόρφωσή του.
3. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος ερευνητής δεν υποβάλει στην Επιτροπή τα παραπάνω στοιχεία, η Επιτροπή
τον ενημερώνει αναφορικά με την πιθανή απόφασή της
για αναστολή διεξαγωγής της έρευνας, κοινοποιώντας
την ενημέρωση και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚΕ.
Άρθρο 18
Αναστολή του ερευνητικού έργου
1. Στο πλαίσιο της εξέτασης των ερευνητικών έργων ή
και μεταγενέστερα, η Ε.Η.Δ.Ε. δύναται να προτείνει αλλαγές στο έργο, ακόμα και την αναστολή της έρευνας
στον βαθμό που συντρέχει λόγος που σχετίζεται με την
ηθική και τη δεοντολογία της έρευνας.
2. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚΕ την αναστολή συνέχισης της διεξαγωγής
της έρευνας, εάν διαπιστώσει κατόπιν σχετικής έγγραφης και ενυπόγραφης καταγγελίας ότι πραγματοποιείται
κατά παρέκκλιση των οδηγιών της Ε.Η.Δ.Ε., ή ότι έχει
συνδεθεί με απρόβλεπτες σοβαρές επιπτώσεις στα πρόσωπα- υποκείμενα που συμμετέχουν στην έρευνα ή τα
ζώα εργαστηρίου.
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3. Πριν από οποιαδήποτε εισήγηση της Ε.Η.Δ.Ε. καλούνται ενώπιόν της τόσο ο καταγγέλλων όσο και ο/η υπεύθυνος της έρευνας, για να αναπτύξουν προφορικά ή και
εγγράφως τις απόψεις τους σχετικά με την καταγγελία.
4. Η απόφαση για την αναστολή της έρευνας λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚΕ, είναι πλήρως
αιτιολογημένη και γνωστοποιείται στον επιστημονικό
υπεύθυνο της έρευνας και τον Διευθυντή του Ινστιτούτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
Τήρηση αρχείου - Γραμματεία
1. Η Επιτροπή υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικά αρχείο με τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
β) Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής.
γ) Πρακτικά των συνεδριάσεων και ημερήσιες διατάξεις.
δ) Τις υποβαλλόμενες προς έγκριση αιτήσεις και τις
αντίστοιχες αιτιολογημένες αποφάσεις.
ε) Τα εγκριθέντα ερευνητικά έργα και τα συνοδευτικά
έγγραφα.
στ) Αντίγραφα της αλληλογραφίας μεταξύ της Ε.Η.Δ.Ε.
και των υπεύθυνων ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων
πιθανών συστάσεων προς τον ερευνητή και όλων των
στοιχείων, που αφορούν σε πιθανή αναστολή εγκεκριμένης έρευνας.
2. Η συλλογή, επεξεργασία και τήρηση σε αρχείο προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του, με έμφαση στις
αρχές ασφάλειας των συστημάτων επεξεργασίας και
φύλαξης προσωπικών δεδομένων.
3. Η Γραμματεία τηρεί αυτοτελές ηλεκτρονικό πρωτόκολλο καθώς και το αρχείο της Ε.Η.Δ.Ε. Τα αρχεία διατηρούνται ηλεκτρονικά, με ασφαλή τρόπο, για τρία (3)
τουλάχιστον έτη μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού
προγράμματος, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο χρηματοδότης. Οι συνθήκες φύλαξης πρέπει να εγγυώνται την
προστασία του απορρήτου.
Τα μέλη της Γραμματείας πρέπει να τηρούν και να
χειρίζονται ως εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες και
τα έγγραφα που σχετίζονται με τα αιτήματα που έχουν
παραπεμφθεί σε αυτήν, και να μην αποκαλύπτουν τις
πληροφορίες ή τα έγγραφα σε τρίτους.
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4. Στην Ε.Η.Δ.Ε. παρέχονται από το ΕΚΚΕ κατάλληλοι
χώροι και σύγχρονος και κατάλληλος εξοπλισμός πληροφορικής για τη διαχείριση όλων των πληροφοριών
που παράγονται από την Επιτροπή. Οι σχετικές δαπάνες
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΚΚΕ.
Άρθρο 20
Καταστροφή αρχείων
1. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος,
που ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 19, καταστρέφονται,
αφού ληφθεί σχετική απόφαση της Επιτροπής, τα ακόλουθα:
• οι υποβαλλόμενες προς έγκριση αιτήσεις
• τα εγκριθέντα ερευνητικά έργα και τα συνοδευτικά
έγγραφα
• τα αντίγραφα της αλληλογραφίας μεταξύ της Επιτροπής και των υπεύθυνων ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συστάσεων προς τον ερευνητή και
όλων των στοιχείων που αφορούν σε πιθανή αναστολή
ή διακοπή εγκεκριμένης έρευνας.
2. Η καταστροφή ψηφιακών αρχείων διέπεται από τις
διατάξεις του π.δ. 25/2014 (ΦΕΚ 44/Α΄/25.2.2014) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων», άρθρο
11 “Εκκαθάριση και Καταστροφή Έντυπων και Ηλεκτρονικών Εγγράφων”.
3. Δεν καταστρέφονται και διατηρούνται:
• Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και οι εγκριτικές αποφάσεις της Ε.Η.Δ.Ε.
• Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής.
4. Τέλος, τηρείται πρωτόκολλο καταστροφής και για
τον λόγο αυτό συστήνεται από την Ε.Η.Δ.Ε., Επιτροπή
καταστροφής αρχείων.
Άρθρο 21
Αναθεώρηση και τροποποίηση
άρθρων Κανονισμού
1. O παρών Κανονισμός θα επανεξεταστεί σε τρία (3)
έτη από την πρώτη εφαρμογή του.
2. Πριν από το διάστημα αυτό, οι προτεινόμενες αλλαγές εγκρίνονται, μετά από εισήγηση της Ε.Η.Δ.Ε., από
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Oκτωβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
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