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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις ερευνητικές και αναπτυξιακές
δραστηριότητες που διεξάγονται υπό την ευθύνη ή με συμμετοχή του επιστημονικού
προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Χ.Π.), στους χώρους του ή εκτός αυτών, με
ή χωρίς χρηματοδότηση.
Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται και στις δραστηριότητες παροχής
εξειδικευμένων υπηρεσιών, προγραμμάτων κατάρτισης ή άλλων επιστημονικών
εφαρμογών που διεξάγονται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο μέτρο που προσήκει.
Άρθρο 2
Ορισμός Έρευνας
Έρευνα είναι οποιαδήποτε συστηματική και δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται με
σκοπό την επαύξηση του αποθέματος γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του
ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας. Ως βασική έρευνα νοείται η θεωρητική ή
πειραματική εργασία που έχει ως πρωταρχικό στόχο την γνώση και την κατανόηση του
κόσμου και την παραγωγή νέας γνώσης. Ως εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα νοείται η
σχεδιασμένη έρευνα ή η κριτική διερεύνηση ενός πεδίου που αποσκοπεί στην απόκτηση
νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών
ή για τη σημαντική βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που υπάρχουν.
Άρθρο 3
Βασικές Αρχές Ερευνητικής Δραστηριότητας
1. Η έρευνα πρέπει να διεξάγεται με σεβασμό στην επιστημονική αλήθεια, στην
ακαδημαϊκή ελευθερία, στη ζωή, τη φύση και το περιβάλλον, στη βιολογική και
πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην πνευματική
ιδιοκτησία και στα προσωπικά δεδομένα. Κατά την έρευνα πρέπει να αποφεύγεται κάθε
δυσμενής διάκριση πολιτών κατά την εθνότητα, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τη γλώσσα,
το φύλο, τη θρησκεία, την ιδιωτική ζωή, τη σωματική ικανότητα ή την κοινωνικοοικονομική
κατάσταση. Για την εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος καθώς και για την
διαφύλαξη και ενίσχυση του κύρους του απαιτείται ακαδημαϊκό ήθος, το οποίο
συνεπάγεται υποχρεώσεις οι οποίες υπερβαίνουν την αυτονόητη υποχρέωση τήρησης της
κείμενης νομοθεσίας. Ουσιώδη χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού ήθους είναι η
εντιμότητα, η ακεραιότητα, η αμεροληψία, η διαφάνεια, η φιλαλήθεια, το αίσθημα
δικαιοσύνης και αξιοκρατίας, ο αυτοσεβασμός, ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της
προσωπικότητας των άλλων, το αίσθημα του καθήκοντος και της προσφοράς.
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2. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος, καθώς επίσης και οι εξωτερικοί/ές
του συνεργάτες/τιδες, οφείλουν να τηρούν, κατά την επιτέλεση του έργου τους, αφενός
τους κανόνες δεοντολογίας του Ιδρύματος και αφετέρου, τον κώδικα δεοντολογίας που
διέπει τον ειδικότερο επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκουν, είτε το έργο αυτό
παράγεται στους χώρους εργασίας, εντός των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, είτε σε
χώρους εκτός αυτού. Από τους/τις συνεργάτες/τιδες του Πανεπιστημίου αναμένεται
σεβασμός στους κανόνες και ανάλογη συμπεριφορά στους χώρους του Ιδρύματος και στις
σχέσεις τους με αυτό.
3. Οι ερευνητές/τριες δεν πρέπει να επαναλαμβάνουν προηγούμενες έρευνες άλλων παρά
μόνο αν δικαιολογείται επιστημονικά η επανάληψη. Η λογοκλοπή και η ιδιοποίηση ξένων
επιτευγμάτων απαγορεύονται ρητά. Οφείλουν επίσης, να ενεργούν με τρόπο που να
ανταποκρίνεται στις επιταγές της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία της
πνευματικής νομοθεσίας και των εφευρέσεων κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
4. Κατά την ανάληψη, τη διεξαγωγή και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας,
οι ερευνητές/τριες οφείλουν να μεριμνούν ώστε: α) να έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες
άδειες για την υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας από τους αρμόδιους φορείς, β) να
μην υφίσταται και να μην προκύψει κατά τη διεξαγωγή της έρευνας σύγκρουση
συμφερόντων, η οποία θα απαγόρευε ή θα δυσχέραινε τη διεξαγωγή της κατά τρόπο
αντικειμενικό και επιστημονικά αδιάβλητο, γ) να τηρούνται οι ειδικές νομοθετικές
ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο είδος έρευνας, δ) να μην παραβιάζονται
διατάξεις της νομοθεσίας που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων και ε) να
μην παραβιάζεται η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
5. Δεν επιτρέπεται στη σύναψη συμφωνίας για τη χρηματοδότηση ενός ερευνητικού έργου
να συμπεριλαμβάνονται όροι οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία για τη διατύπωση
των συμπερασμάτων της έρευνάς.
6. Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ενός ερευνητικού έργου οφείλουν να ακολουθούν τους
κανόνες της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Απαγορεύεται ρητά η κατασκευή ή η
παραποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
7. Το Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει την υλοποίηση και διαχείριση ερευνών - διαθέτοντας
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του - οι οποίες υλοποιούνται χωρίς οικονομική ζημία για το
Ίδρυμα.
8. Η έρευνα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια. Όταν απαιτηθεί, επιτρέπεται
η προσωρινή εμπιστευτικότητα στοιχείων (από τα συμβαλλόμενα μέρη) για την προστασία
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πρωτοτύπων ανακοινώσεων ή της παραγωγής νέων
προϊόντων, ύστερα από σχετική έγκριση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης.
9. Τα ερευνητικά έργα συνδέονται με το επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και των Τμημάτων του, και υλοποιούνται βάσει των
δυνατοτήτων και των κανόνων λειτουργίας των εργαστηρίων των αρμοδίων μονάδων.
10. Η διαχείριση όλων των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων
πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου. Κατά τη
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διαδικασία διαχείρισης λαμβάνονται υπόψη και οι κανόνες που τίθενται από το
χρηματοδότη, όπως αποτυπώνονται στις σχετικές συμβάσεις/συμφωνίες. Η Επιτροπή
Ερευνών διευκολύνει και ενθαρρύνει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του
Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου στη διαχείριση και την αναζήτηση χρηματοδότηση για τα
ερευνητικά τους έργα.
11. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της έρευνας στο Πανεπιστήμιο σε όλο το φάσμα των
γνωστικών αντικειμένων και η κατανομή των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε όλα τα μέλη
του.
12. Η ερευνητική απασχόληση όλων των κατηγοριών προσωπικού του Πανεπιστημίου δεν
πρέπει να ενεργεί σε βάρος των άλλων υποχρεώσεων του προς το Ίδρυμα (διδακτικό έργο,
διοικητικό έργο κ.λπ.).
13. Ο/Η υπεύθυνος/η ερευνητικού έργου πρέπει να επιδιώκει την αξιοποίηση του
προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου πριν απευθυνθεί σε τρίτους/ες.
14. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, όσοι/ες συμμετέχουν σε αυτή, οφείλουν να παίρνουν
όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των βασικών αρχών
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Επίσης οφείλουν να ενημερώνουν
τους/τις εργαζομένους/ες στα προγράμματα για τα επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας και
ασφάλειας και την τήρησή τους από αυτούς/ές.
Άρθρο 4
Σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με τις λειτουργίες του Πανεπιστημίου
1. Στη διεξαγωγή της έρευνας μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι κατηγορίες προσωπικού
του Πανεπιστημίου, προσωπικό που έχει αποσπαστεί σε υπηρεσίες του Πανεπιστημίου,
καθώς και εξωτερικοί/ές συνεργάτες/τιδες.
2. Η διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας στους χώρους του Πανεπιστημίου δεν πρέπει
να παρακωλύει τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές διαδικασίες και λειτουργίες.
Συνιστάται στους/στις ερευνητές/τριες να ενημερώνουν για τις ερευνητικές προτάσεις
τους το αρμόδιο συλλογικό όργανο της μονάδας που ανήκουν, πριν προχωρήσουν σε
συμφωνίες με τους χρηματοδοτικούς φορείς, ώστε να διασφαλίζεται η χρήση χώρων,
υποδομών και πόρων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για το σκοπό αυτό. Στην αντίθετη
περίπτωση, ο/η ερευνητής/τρια αναλαμβάνει την ευθύνη της πιθανότητας απόρριψης του
προγράμματός του/της από το αρμόδιο συλλογικό όργανο χωρίς καμία ευθύνη του
Ιδρύματος για τη συμφωνία εκτέλεσης του προγράμματος με τον χρηματοδοτικό φορέα.
3. Σε περίπτωση που η έρευνα έχει χρηματοδότηση ακολουθούνται οι διαδικασίες που
περιγράφονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης Έρευνας της Επιτροπής Ερευνών του
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
4. Τα αποτελέσματα της έρευνας παροτρύνεται να δημοσιοποιούνται με δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, με ανακοινώσεις σε συνέδρια κ.λπ. Στις
δημοσιεύσεις πρέπει να μνημονεύονται φορείς που στήριξαν μέρος ή το σύνολο της
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ερευνητικής εργασίας, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας όπως ορίζονται από τον
φορέα υποστήριξης/χρηματοδότησης της έρευνας.
5. Από τις προσόδους από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, που προκύπτουν από
ερευνητικά προγράμματα, ποσοστό που αποφασίζεται από τη Σύγκλητο, βάση της
κείμενης νομοθεσίας, αποδίδεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
6. Επίκληση τίτλου διοικητικής θέσης, που κατέχει μέλος του μόνιμου προσωπικού σε
συλλογικό όργανο, για την επιδίωξη εξωτερικής χρηματοδότησης, η οποία αφορά σε
ακαδημαϊκή/διοικητική μονάδα, γίνεται μόνο με την συγκατάθεση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου διοίκησης.
7. Για ειδικές κατηγορίες μελών του μόνιμου προσωπικού (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί,
κλπ.) και κατά τη διεξαγωγή της έρευνας στο Πανεπιστήμιο, ισχύουν οι επιπλέον
δεσμεύσεις που αφορούν στους κλάδους τους.
8. Ιδιαίτερα ζητήματα ή προβλήματα, που ενδεχόμενα μπορούν να προκύψουν για τα
ανωτέρω, καθώς πιθανή επίλυση διαφορών, και για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη,
επιλύονται από τη Σύγκλητο. Οι σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου αποτελούν
συμπληρωματικές κανονιστικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού έρευνας.
Άρθρο 5
Προβολή της Έρευνας
1.

Δεν πρέπει η έρευνα να διεξάγεται προσχηματικά, εξυπηρετώντας προσωπικούς
σκοπούς των ερευνητών /τριών .

2. Η μνεία των χορηγών της έρευνας σε δραστηριότητες ή έντυπα πρέπει να γίνεται με
σεβασμό στις αρχές και τη δεοντολογία που προβάλλει ο παρών Κανονισμός, ώστε να μη
δημιουργείται σύγχυση ως προς τον φορέα της έρευνας, να μην παρέχεται η αίσθηση
προώθησης συγκεκριμένου προϊόντος, ούτε να δίνεται η εντύπωση της μόνιμης σύνδεσης
του χορηγού με το Πανεπιστήμιο.
3. Η Βιβλιοθήκη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου οφείλει να παρέχει πληροφοριακούς
πόρους για τη συνεχή και αδιάλειπτη ενημέρωση της ερευνητικής κοινότητας και τα
κατάλληλα εργαλεία για τη διάχυση (π.χ. Ιδρυματικό Αποθετήριο) και ορθή διαχείριση της
δεοντολογίας προβολής (π.χ. λογισμικό αποφυγής λογοκλοπής) της έρευνας.
Άρθρο 6
Απασχόληση μόνιμου προσωπικού σε ερευνητικά έργα εκτός του οικείου φορέα
Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, που ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου θα πρέπει να εξασφαλίζουν την άδεια του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου για την ακαδημαϊκή/διοικητική μονάδα που ανήκουν για τη
συμμετοχή τους σε ερευνητικά έργα που διεξάγονται εκτός του οικείου φορέα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 7
Έρευνα με αντικείμενο τον άνθρωπο
1. Καμία έρευνα, βιολογική, ιατρική ή κοινωνική, με αντικείμενο τον άνθρωπο δεν μπορεί
να διεξαχθεί χωρίς τη συναίνεσή του/της, και μετά από προηγούμενη ενημέρωσή του/της
για το σκοπό, την έκταση και τους κινδύνους που ενδεχομένως συνεπάγεται.
2. Δεν επιτρέπεται, κατά την έρευνα ή με πρόσχημα την έρευνα, η οικονομική
εκμετάλλευση του ανθρώπινου σώματος, από τα όργανα ως το γονιδίωμα του κυττάρου,
καθώς και οποιαδήποτε οικονομική εκμετάλλευση των προσώπων που υπόκεινται σε
αυτήν, από τους/τις ερευνητές/τριες.
3. Οι ερευνητές/τριες οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως πριν, κατά και μετά την έρευνα
την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων
που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας (ενδεικτικά Ν. 2472/1997, Ν. 2819/2000, Ν.
2915/2001, Ν. 3235/2004, Ν. 3471 /2006).
4. Σε καμιά περίπτωση η έρευνα δεν μπορεί να αποτελεί λόγο που να νομιμοποιεί την
τέλεση αξιόποινης πράξης.
5. Στις βιολογικές και ιατρικές έρευνες οι ερευνητές/τριες οφείλουν επιπλέον να τηρούν
τον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ενδεικτικά Ν. 3418/2005), καθώς
και τους εκάστοτε ισχύοντες ειδικούς νόμους για τις μεταμοσχεύσεις ανθρώπινων ιστών
και οργάνων (ενδεικτικά Ν. 2737/1999, ΠΔ 26/24.3.2008), την βιοϊατρική έρευνα
(ενδεικτικά Ν. 2619/1998, Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τη βιοϊατρική έρευνα
και Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για το ανθρώπινο γονιδίωμα και τα δικαιώματα
του ανθρώπου), τις κλινικές μελέτες στα φάρμακα (ενδεικτικά ΥΑ ΔΥΓ/89292/2003, Οδηγία
2005/28), την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (Ν. 3089/2002, 3305/2005), τον
εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (ενδεικτικά Ν. 3459/2006), τη
νομοθεσία για τη φαρμακοδιέγερση (ενδεικτικά Ν. 2725/1999, Ν. 3057/2002, Ν.
3516/2006) και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
6. Στα εργαστήρια στα οποία διενεργείται έρευνα σε μικροοργανισμούς - μεταξύ των
οποίων και σε γενετικά τροποποιημένους - που είναι δυνατό να προκαλέσουν
οποιαδήποτε μόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα, ή μπορούν να αναπαράγονται ή να
μεταφέρουν γενετικό υλικό, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 2000/54/ΕΚ.
7. Οι ερευνητές/τριες οφείλουν να σέβονται τις πολιτιστικές και ατομικές διαφορές ρόλων,
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. Οφείλουν να τηρούν σε κάθε
περίπτωση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ίση μεταχείριση (ενδεικτικά Ν.
3625/2007), το ρατσισμό (ενδεικτικά Ν. 927/1979, 3304/2005), τους μετανάστες και τους
αλλοδαπούς, γυναίκες και άνδρες (ενδεικτικά Ν. 3536/2007, Ν. 3613/2007).
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Άρθρο 8
Έρευνα με αντικείμενο τα ζώα
1. Η έρευνα που γίνεται με αντικείμενο/υποκείμενο τα ζώα έχει ως βασικούς στόχους:

(Α) Την ανάπτυξη, παραγωγή, έλεγχο της ποιότητας, δραστικότητας και ασφάλεια
φαρμάκων, τροφίμων και άλλων ουσιών ή προϊόντων:
(ι) Για την αποφυγή, την πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία ασθενειών, διαταραχών
της υγείας ή άλλων ανωμαλιών ή των συνεπειών τους σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά.
(ιι) Για την αξιολόγηση, τη διερεύνηση, τη ρύθμιση ή την αλλαγή φυσιολογικών
χαρακτηριστικών σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά.
(Β) Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος προς όφελος της υγείας ή της ευζωΐας
ανθρώπων και ζώων.
2. Η εκτέλεση πειραμάτων στα ζώα επιτρέπεται μόνο από τους/τις κτηνιάτρους ή και
όσους/ες ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.
3. Κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων πρέπει να εξασφαλίζονται οι νόμιμες συνθήκες
διαμονής, διατροφής και φύλαξης των ζώων (ενδεικτικά Ν. 2015/1992, Ν. 2017/1992, ΠΔ
160/1991).
4. Απαγορεύονται πειραματισμοί στους οποίους χρησιμοποιούνται είδη ζώων της άγριας
πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, εκτός αν η έρευνα έχει ως αντικείμενο τη
διατήρηση των ζώων αυτών (ενδεικτικά ΠΔ 160/1991).
5. Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται
ως πειραματόζωα (ενδεικτικά ΠΔ 160/1991).
Άρθρο 9
Έρευνα σχετικά με το φυσικό, οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Έρευνες, που μπορεί να επηρεάζουν τη βιολογική ποικιλότητα πρέπει να ενεργούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2204/1994 και του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας 1946/2003.
1.

2. Η έρευνα σε γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς διεξάγεται με βάση τους εκάστοτε
ισχύοντες κανόνες (ενδεικτικά YA 38639/2017, Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Κοινότητας
1829/2003 και 1830/2003).
3. Έρευνες σχετικές με χημικές, τοξικές και ραδιενεργές ουσίες δεν επιτρέπονται, όταν
εξυπηρετούν αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς.
4. Για τη χρήση ή μετακίνηση ραδιενεργών πηγών απαιτείται ειδική άδεια της ΕΕΑΕ,
σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις (ενδεικτικά Ν. 1733/1987, Ν. 2480/1997,
ΠΔ 22/1997).
5. Σε περίπτωση χρήσης ιοντιζουσών ή μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών πρέπει να
λαμβάνονται τα ειδικά μέτρα προστασίας τόσο για τους/τις ερευνητές/τριες όσο και για το
γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ενδεικτικά Ν. 1181/1981, Ν.
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1568/1985, Ν. 1733/1987, ν.δ. 854/1971, 181/1974, ΥΑ 9087(ΦΟΡ)1004, 13.9.1996, 1014
(ΦΟΡ)94, 6.3.2001).
6. Καμία έρευνα δε δικαιολογεί προσβολή του περιβάλλοντος κατά παράβαση των νόμων
που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του, καθώς και για τη διαχείριση των αποβλήτων
(ενδεικτικά Ν. 1650/1986, 743/1977, ΠΔ 55/1998, ν.δ. 86/1969, Ν. 998/1979, Ν.
1892/1990, Ν. 2612/1998).
7. Καμία έρευνα δεν δικαιολογεί προσβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 10
Στόχοι Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής
έρευνας (Μ.Ε.) σε επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού, σε τομείς που εμπίπτουν στα
επιστημονικά ενδιαφέροντα και τα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών, Τμημάτων του.
Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μ.Ε. στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι οι ακόλουθοι:
- Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε
νέες επιστημονικές κατευθύνσεις.
- Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της
έρευνας και των εφαρμογών της.
- Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας.
- Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας.
- Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής διάκριση του ερευνητικού έργου
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Άρθρο 11
Διαδικασία Έγκρισης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε. στο ΧΠ έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού
Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από
Ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης
μεταδιδακτορικής έρευνας. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να έχουν άριστη γνώση της
γλώσσας στην οποία θα εκπονηθεί η μεταδιδακτορική έρευνα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες
ερευνητές/τριες υποβάλλουν αιτήσεις στο Τμήμα υποδοχής, οι οποίες κατατίθενται στη
Γραμματεία του Τμήματος.
Στην αίτηση αναγράφεται ο/η Καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της
οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., συνοδευόμενη
από σχετική επιστολή αποδοχής επίβλεψης και επισυνάπτονται τα ακόλουθα απαραίτητα
δικαιολογητικά:
- αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
- αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εφόσον υπάρχει)
- αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
- αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένου και καταλόγου
επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευτεί
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- δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές/τριες ΑΕΙ, είτε από Ερευνητή/τρια
των Βαθμίδων Α΄, Β’ ή Γ΄, κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, αναγνωρισμένου
Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
- πρόταση εκπόνησης Μ.Ε. σύμφωνα με το Υπόδειγμα που έχει καθιερώσει το Τμήμα.
Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, αφού προβεί στον απαραίτητο τυπικό έλεγχο
πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, προωθεί την αίτηση στην Συνέλευση
του αντίστοιχου Τμήματος. Η Συνέλευση εξετάζει τη συνάφεια της ερευνητικής πρότασης
με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα, καθώς και τις ερευνητικές περιοχές
που θα θεραπεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει. Η πρόταση που κατατίθεται αποτελεί και την
εισήγηση του/της προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας. Εφόσον τεκμηριώνεται η
σκοπιμότητα υλοποίησης της έρευνας εγκρίνεται η αίτηση διεξαγωγής Μ.Ε. από τη
Συνέλευση η οποίαπροβαίνει ταυτόχρονα και στην έγκριση του επιβλέποντος μέλους.
Άρθρο 12
Χρονική Διάρκεια Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της Μ.Ε. καθορίζεται από το Τμήμα υποδοχής. Οι
μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύναται να αιτούνται παράταση, με σχετική τεκμηρίωση,
που εγκρίνεται από το Τμήμα.
Άρθρο 13
Παροχές στους/στις Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες κατά την διάρκεια εκπόνησης της Μ.Ε. χρησιμοποιούν
τον τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος με σεβασμό στη φήμη του Πανεπιστημίου και τους
Κανόνες Δεοντολογίας. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες έχουν πρόσβαση στα
εργαστήρια του Τμήματος ή και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου και στον αντίστοιχο
εξοπλισμό τους, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, στη βιβλιοθήκη του
Ιδρύματος, με δικαίωμα δανεισμού, καθώς και στα εργαστήρια Η/Υ.
Άρθρο 14
Υποχρεώσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να συντάσσουν έκθεση προόδου της Μ.Ε.
τους σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως
ορίζει το Τμήμα, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση προς ενημέρωση.
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύναται να παρουσιάζουν την πρόοδο της Μ.Ε. σε
σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις που διοργανώνονται από το Τμήμα με ευθύνη
του/της Επιβλέποντος/ουσας μέλους, με απώτερο στόχο την αναγνώριση της Μ.Ε. μέσω
δημοσιεύσεων σε περιοδικά με σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό ή με άλλο δόκιμο
τρόπο.
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Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να αναφέρουν το Τμήμα
υποδοχής στο οποίο εκπονούν την Μ.Ε., σε κάθε δημοσίευσή τους.
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη
της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και να τηρούν και να σέβονται τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Ιδρύματος.
Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες κατά την περίοδο της εγγραφής τους στο αντίστοιχο
μητρώο του Τμήματος, απολαμβάνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας και έχουν τη δυνατότητα με αυτήν την ιδιότητα τους να
συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα, με αμοιβή ή χωρίς, μέσα από την ίδια διαδικασία που
εφαρμόζεται και για το λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 15
Περάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες συντάσσουν και υποβάλλουν στη Συνέλευση την
Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (την οποία συνυπογράφουν με τον/την
Επιβλέποντα/ουσα) σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει θεσπίσει το Τμήμα. Συνίσταται να
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της Μ.Ε. δημοσίως σε ημερομηνία και χώρο που
καθορίζεται από το Τμήμα. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται «Βεβαίωση
διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας» στην οποία αναφέρεται το Ίδρυμα, το Τμήμα, το
ονοματεπώνυμο του/της ερευνητή/τριας, το όνομα πατρός, ο τόπος καταγωγής, το
γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής της και το
ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του/της Επιβλέποντα/ουσας. Η «Βεβαίωση» υπογράφεται
από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος.
Η Βεβαίωση σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.
Άρθρο 16
Διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας
Είναι δυνατή η διαγραφή μεταδιδάκτορα ερευνητή/τριας έπειτα από σχετική εισήγηση
του/της επιβλέποντα/ουσας με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τους
ακόλουθους λόγους μεταξύ άλλων:
- Μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές αναγράφονται στο ανωτέρω εδάφιο
με τίτλο: «Υποχρεώσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών».
- Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων
επιστημόνων, χωρίς την έγγραφη άδεια τους και αναφορά σε αυτούς.
- Συμπεριφορές του/της μεταδιδάκτορα ερευνητή/τριας που εκθέτουν και ζημιώνουν το
Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα.
- Υποβολή αίτηση διαγραφής από τον/την ίδιο/ίδια μεταδιδάκτορα ερευνητή/τρια.
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Άρθρο 17
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσοι/ες μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες έχουν εγκριθεί από τα Τμήματα του
Πανεπιστημίου συνεχίζουν την έρευνά τους υπό τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού
Έρευνας.
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