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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
(Ε.Η.Δ.Ε.)
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 έως και 27 (Κεφάλαιο Ε) του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α
38) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και σύμφωνα και με την απόφαση της 286/0710-2021 Συνεδρίασής της, κατά την οποία ενέκρινε την κατάρτιση και δημοσίευση της
παρούσας Πρόσκλησης, καλεί τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή υποψηφιοτήτων για τις
θέσεις των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας
της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

I. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ
Η σύσταση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 21
έως 27 (Κεφάλαιο Ε) του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38).
Σκοπός της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας
των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η εν λόγω
Επιτροπή θα ελέγχει, αν 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 στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Θα
ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της
έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.
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ΙI. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Η.Δ.Ε.
Η σύνθεση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 22 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38). Συγκεκριμένα:
1) Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου θα αποτελείται από πέντε (5) τακτικά με τους αναπληρωτές τους.
2) Τα μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) πρέπει να είναι
επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της
έρευνας. Ένα (1) τουλάχιστον τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό αυτού πρέπει να έχει
ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική.
Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Α.Ε.Ι.
3) Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του
δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων των Σχολών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΙIΙ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα
αξιολογήσει τις αιτήσεις υποψηφιότητας και θα αποφασίσει τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το αρ. 22 και την παρ. 1 του αρ. 26 του Ν.
4521/2018. Μετά την περάτωση της αξιολόγησης και τη λήψη της σχετικής απόφασης από
την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
αναφορικά με τη σύνθεση των μελών, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
(Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα συγκροτηθεί με απόφαση του
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος, με την οποία θα ορίζεται ο Πρόεδρος
και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

ΙV. ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Η.Δ.Ε.
Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
(Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα είναι τριετής και δύναται, κατά την
παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.4521/2018 (ΦΕΚ Α 38), να ανανεωθεί μία (1) μόνο φορά. Αν
κάποιο μέλος της παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία
του, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος,
σύμφωνα με τη σχετική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38).
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V. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Τα Ασυμβίβαστα και η Σύγκρουση Συμφερόντων ως προς τη σύνθεση και τη λειτουργία της
Ε.Η.Δ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προσδιορίζονται σύμφωνα με το αρ. 26
του Ν.4521/2018, ως ακολούθως:
1. Η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
(Ε.Η.Δ.Ε.) είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη, του
Κοσμήτορα, καθώς και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
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 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 δήλωσης τέτοιου
κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το μέλος που
δηλώνει το κώλυμα αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.
3. Τα μέλη των Ε.Η.Δ.Ε., οι εισηγητές και κάθε εμπλεκόμενο μέλος που ασκεί
υποστηρικτικό έργο έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για τις υπό αξιολόγηση
ερευνητικές προτάσεις.

VI. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμοδιότητα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι να διαπιστώνει, αν τα ερευνητικά έργα που πρόκειται να
εκπονηθούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δεν αντιβαίνουν στην κείμενη νομοθεσία
και αν συνάδουν με τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της
έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της.
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου θα αξιολογεί κάθε ερευνητική πρόταση και είτε θα την εγκρίνει είτε θα
προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν
ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα. Οι συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά
αιτιολογημένες. Η Επιτροπή μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω
πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου,
καθώς επίσης και να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει.
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Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου,
περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως
γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό
και πολιτιστικό, θα υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Επιτροπή και το έργο δεν
θα μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται, αν προηγουμένως δεν έχει αποφασίσει η Επιτροπή, η
οποία θα πρέπει να παρέχει σχετική εγκριτική απόφαση.
Εκτός από τα ερευνητικά έργα της παραπάνω αναφερόμενης περίπτωσης, η Επιτροπή
μπορεί να εξετάσει, ύστερα από σχετική αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου
ή σχετική ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία, και άλλο ερευνητικό έργο και να γνωματεύσει
για θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε
επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) θα είναι
δεσμευτικές για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) θα αποφασίζει μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από
την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών
εγγράφων. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
(Ε.Η.Δ.Ε.) δεν εκδώσει απόφαση, η αίτηση θα θεωρείται εγκεκριμένη. Σε περίπτωση
καταγγελίας, η Επιτροπή θα αποφασίζει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από
την υποβολή της καταγγελίας. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν εκδοθεί απόφαση, η
καταγγελία θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε., οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας της
Ε.Η.Δ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ο οποίος επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β΄
της παρούσας πρόσκλησης.

VII. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής
Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα
αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(www.eap.gr), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (www.elke.eap.gr).
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VIII. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν πρόταση υποψηφιότητας η οποία θα
περιλαμβάνει την αίτηση (επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης) και αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιγράφεται η επιστημονική τους κατάρτιση, η
εμπειρία τους σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας καθώς και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό θεωρούν απαραίτητο για την αξιολόγησή τους από την
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σχετικό με τα ανωτέρω θέματα.
Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση elke@eap.gr έως
και την Τρίτη 02 Νοεμβρίου 2021 και

ρα 15:00 μ.μ. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει

να έχει θέμα «Δήλωση Ενδιαφέροντος για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» και να περιλαμβάνει ως συνημμένα την πρόταση
υποψηφιότητας.
Οι υποψήφιοι συναινούν στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους
όπως αυτά περιέχονται στην πρόταση υποψηφιότητας που καταθέτουν για το σκοπό
αξιολόγησής της, με τον τρόπο που καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4624/2019 όπως
ισχύει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στα μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων, από τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που
εδρεύει επί της οδού Πάροδος Αριστοτέλους 18 Τ.Κ. 26335, Πάτρα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευν ν και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΑΠ

Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης
Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Νόμος 4521/2018, Κεφάλαιο Ε’
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 21
Σύσταση – Σκοπός
1.Συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό δρυμα (Α.Ε.Ι.) και σε κάθε
ερευνητικό τεχνολογικό κέντρο του άρθρου 13Α του ν.4310/2014 (εφεξής ερευνητικό
φορέα) Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε).
2.Σκοπός των Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχουν σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση
αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς
φορείς. Οι Ε.Η.Δ.Ε ελέγχουν αν 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 στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι
Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της
ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Άρθρο 22
Σύνθεση - θητεία
1. Οι Ε.Η.Δ.Ε. αποτελούνται από πέντε (5) ή επτά (7) τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές
τους. Ο αριθμός των μελών των Ε.Η.Δ.Ε., καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών
του Α.Ε.Ι. ή του Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα, ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα του
Ιδρύματος.
Τα μέλη πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής
και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην
ηθική/βιοηθική.
Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Α.Ε.Ι. ή του
ερευνητικού φορέα.
Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού,
την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος.
2. Τα μέλη των Ε.Η.Δ.Ε. επιλέγονται ως εξής:
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α. H Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή το Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα καταρτίζει και
δημοσιεύει στο διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα 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 των Ε.Η.Δ.Ε. του φορέα και
εξειδικεύονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με τα
επιστημονικά πεδία του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα. Οι υποψηφιότητες και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
β. η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή το Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα αξιολογεί τις
υποψηφιότητες και αποφασίζει για τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε..
3. H Ε.Η.Δ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού φορέα. Στην απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Δ.Ε.
ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.
4. Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Δ.Ε. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια
(1) μόνο φορά.
5. 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.

Άρθρο 23
Αρμοδιότητες
1. Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει αν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που
πρόκειται να εκπονηθεί στο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα δεν αντιβαίνει στην κείμενη
νομοθεσία και αν συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας
της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της. Η Ε.Η.Δ.Ε.
αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και:
α. την εγκρίνει ή
β. προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν
ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα.
Οι συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί,
όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον
επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου και να παρακολουθεί την εξέλιξη των
ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει.
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2. α. Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού
υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από
άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο
περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε.
και το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό φορέα αν δεν
λάβει προηγουμένως τη σχετική έγκριση.
β. Εκτός από τα ερευνητικά έργα της περίπτωσης α, η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να εξετάσει, ύστερα
από αίτηση ενδιαφερόμενου προσώπου ή καταγγελία, και άλλο ερευνητικό
έργο και να γνωματεύσει για θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς
δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή
διδακτορική διατριβή.
γ. Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. είναι δεσμευτικές για το Α.Ε.Ι. και τον ερευνητικό φορέα.
3. Αν η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του 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.
Κατ’ εξαίρεση, οι παρεμβατικές και μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες δεν εμπίπτουν στο
πεδίο αρμοδιοτήτων της Ε.Η.Δ.Ε και για την υλοποίηση αυτών απαιτείται μόνο η έγκριση
διενέργειας αυτών από την εκάστοτε αρμόδια δημόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή
ανεξάρτητη διοικητική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί
εκτέλεσης κλινικών μελετών.
4. Η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση
όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Αν, μέσα στη προθεσμία αυτή, η Ε.Η.Δ.Ε.
δεν εκδώσει απόφαση, η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη.
5. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν εκδοθεί
απόφαση, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
6. 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. Αν 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.
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Άρθρο 24
Υποβολή προτάσεων
1. Η πρόταση ερευνητικού έργου που υποβάλλεται για έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε., πρέπει
απαραιτήτως να περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά με την
καταλληλότητα και συμβατότητα του ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην
έκθεση αυτή ο επιστημονικός υπεύθυνος προσδιορίζει αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του
ερευνητικού έργου συμβιβάζονται με τις αρχές της ηθικής και τη νομοθεσία.
2. Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα μπορεί να υποβάλλονται από τον
επιστημονικό υπεύθυνο του έργου ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου του οικείου
Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα. Οι εν λόγω αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα μπορεί
να υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή στο Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα για
να διαβιβαστούν στην Ε.Η.Δ.Ε..
3. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζει για κάθε αίτηση που υποβάλλεται εισηγητή, κατά
προτεραιότητα μέλος της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο του
ερευνητικού έργου. Αν το γνωστικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα
μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., ορίζεται εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος γνωμοδοτεί. Οι
συνεδριάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να γίνονται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 25
Λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.
1. Η Ε.Η.Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε ζητηθεί αυτό
από τον Πρόεδρό της, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα.
2. Ο 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 τρία (3) τουλάχιστον μέλη της, αν
είναι πενταμελής, ή τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της, αν είναι επταμελής,
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της, καθώς και ενός από τα
μέλη της που δεν ανήκουν στο ΑΕΙ, και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων.
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4. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις της.
5. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα καταρτίζει Κανονισμό Αρχών
και Λειτουργίας των Ε.Η.Δ.Ε.. Στον Κανονισμό εξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και
ακεραιότητας της έρευνας που διεξάγεται στο οικείο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα, η διαδικασία
υποβολής των προτάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής
του από την Ε.Η.Δ.Ε., οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των Ε.Η.Δ.Ε. και της Εθνικής Επιτροπής
Βιοηθικής και άλλης αρμόδιας αρχής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία
των Ε.Η.Δ.Ε..

Άρθρο 26
Ασυμβίβαστα - Σύγκρουση συμφερόντων
1. Η ιδιότητα του μέλους Ε.Η.Δ.Ε. είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες:
α. του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη και του Κοσμήτορα, καθώς και μέλους της Επιτροπής
Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.,
β. του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ε.Σ.Ι. του οικείου
ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου ή ινστιτούτου του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.
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 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 δήλωσης τέτοιου κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό
αξιολόγηση πρόταση, το μέλος που δηλώνει το κώλυμα αντικαθίσταται από τον
αναπληρωτή του.
3. Τα μέλη των Ε.Η.Δ.Ε., οι εισηγητές και κάθε εμπλεκόμενο μέλος που ασκεί υποστηρικτικό
έργο έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις.

Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε
1. Με απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου του Δ.Σ., τα Α.Ε.Ι. και οι ερευνητικοί φορείς
συγκροτούν Ε.Η.Δ.Ε. μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εφόσον
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διαθέτουν ήδη Ε.Η.Δ.Ε. η Επιτροπή Βιοηθικής ή άλλο συναφές συλλογικό όργανο που να
ασχολείται με τα ερευνητικά προγράμματα, οφείλουν, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, να
τροποποιήσουν τις αποφάσεις συγκρότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 καταρτίζεται
Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε.. Στον εν λόγω Κανονισμό εξειδικεύονται τα
έγγραφα που υποβάλλονται από τους επιστημονικούς υπευθύνους όπως, αίτηση,
ερωτηματολόγιο και έκθεση καταλληλόλητας και η διαδικασία υποβολής τους, ο τρόπος
λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Ε.Η.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη
λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Η.Δ.Ε.

Άρθρο 1: Σκοπός της Επιτροπής
Σκοπός της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας -εφεξής Ε.Η.Δ.Ε.- είναι να
παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων
που διεξάγονται στο Ε.Α.Π. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει αν 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 στο φυσικό
και πολιτιστικό περιβάλλον. Ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων
αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και την κριτηρίων της ορθής επιστημονικής
πρακτικής.

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες της Ε.Η.Δ.Ε.
1. Αρμοδιότητες της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει εάν το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο
που πρόκειται να εκπονηθεί στο Ε.Α.Π. δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και αν
συνάδει με τις βασικές Βιοηθικές αρχές και με τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες
ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διεξαγωγής της
και την πιθανή εφαρμογή της.
Η Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και:
(α) την εγκρίνει ή
(β) προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον
προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
τον Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Οι συστάσεις και οι εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί,
όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον
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Επιστημονικά Υπεύθυνο του ερευνητικού έργου και να παρακολουθεί την εξέλιξη των
ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει.
2α. Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του Επιστημονικά
Υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από
άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα σε ζώα ή στο
περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε.
και το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο δρυμα εάν δεν λάβει προηγουμένως
τη σχετική έγκριση. Ανάλογα θα μπορούσαν να ισχύουν και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μη
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων, σχετικών με τα ανωτέρω.
2β. Η Ε.Η.Δ.Ε, εκτός από την ανωτέρω περίπτωση, μπορεί να εξετάσει, ύστερα από αίτηση
ενδιαφερόμενου προσώπου ή καταγγελία, και άλλο ερευνητικό έργο και να γνωματεύσεις
για θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε
επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής.
3. Η Ε.Η.Δ.Ε. δύναται να παρακολουθεί και να ελέγχει για την τήρηση του εν λόγω
Κανονισμού μετά την έναρξη της έρευνας καθώς και κατά την ολοκλήρωσή της ή την παύση
της.

Άρθρο 3: Σύνθεση και θητεία της Ε.Η.Δ.Ε.
1. Η Ε.Η.Δ.Ε. αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους. Ο
αριθμός των μελών της Ε.Η.Δ.Ε., καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΑΠ,
ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα του Ιδρύματος.
Τα μέλη πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής
και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην
ηθική/βιοηθική. Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του
Ε.Α.Π.
Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών πρέπει να εξασφαλίζουν, την εκπροσώπηση των
γνωστικών αντικειμένων του ΕΑΠ.
2. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. επιλέγονται ως ακολούθως:
α) Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΑΠ καταρτίζει και εγκρίνει στο συλλογικό της όργανο την
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων το αργότερο τρεις (3)
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μήνες πριν τη λήξη της θητείας κάθε μέλους. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδικτυακό
τόπο του Ε.Α.Π. και της Επιτροπής Ερευνών.
Στην πρόσκληση προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. του Ε.Α.Π. και
εξειδικεύονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με τα
επιστημονικά πεδία του Ε.Α.Π. Οι υποψηφιότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά.
β) Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Α.Π. αξιολογεί τις υποψηφιότητες και αποφασίζει για τη
σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών αποστέλλεται στον Πρύτανη του
Ε.Α.Π.
3. Η Ε.Η.Δ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Στην απόφαση συγκρότησης
της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.
4. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία
(1) μόνο φορά.
5. 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, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία
της Ε.Η.Δ.Ε.

Άρθρο 4: Συνεδριάσεις της Ε.Η.Δ.Ε.

1. Η Ε.Η.Δ.Ε. συνεδριάζει όταν υπάρχουν θέματα προς συζήτηση ή όποτε ζητηθεί αυτό
εκτάκτως από τον Πρόεδρο της ή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Α.Π. Λόγω της
δυσκολίας φυσικής συνάθροισης των μελών της Επιτροπής, ορισμένες αποφάσεις μπορούν
να λαμβάνονται είτε μέσω ηλεκτρονικής (e-mail) ανταλλαγής και διαβούλευσης απόψεων
και θέσεων.
2. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής.
Θέτει το θέμα ή τα θέματα προς συζήτηση-διαβούλευση και λήψη απόφασης. Θέμα εκτός
ημερήσιας διατάξεως, πριν ή μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, μπορεί να θέσει
τεκμηριωμένα και το κάθε μέλος της Ε.Η.Δ.Ε., εάν συμφωνούν όλα τα τακτικά μέλη, με την
υποχρέωση του Προέδρου να το προωθήσει. Ο Αντιπρόεδρος ασκεί τα καθήκοντα του
Προέδρου σε περίπτωση αδυναμίας του πρώτου.
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3. Ο Πρόεδρος ενημερώνει με ηλεκτρονική πρόσκληση τα τακτικά μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., την
Γραμματέα και τα αναπληρωματικά μέλη -προκειμένου να παρακολουθούν όλες τις
διεργασίες της Επιτροπής- με όλα τα σχετικά υπό συζήτηση θέματα εντός δέκα (10) ημερ ν
πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση-ηλεκτρονική διαβούλευση-τηλεδιάσκεψηκαι
ψηφοφορία. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά
καθορίζονται από τον Πρόεδρο της Ε.Η.Δ.Ε.
4. Η πενταμελής Ε.Η.Δ.Ε. λειτουργεί εν απαρτία όταν συμμετέχουν με φυσική παρουσία ή
σε τηλεδιάσκεψη ή σε ηλεκτρονική διαβούλευση τρία (3) τουλάχιστον μέλη της ή τέσσερα
στην περίπτωση που η Ε.Η.Δ.Ε. είναι επταμελής, και αποφασίζει κατά προτίμηση με
ομοφωνία, ή με την θετική ψήφο τριών (3) ή αντίστοιχα τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών
της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της, καθώς και ενός από τα
μέλη που δεν ανήκουν στο Ε.Α.Π.. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.
5. Η ύπαρξη απαρτίας είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
ΑΠΑΛΕΊΦΕΤΑΙ το άρθρο αυτό.
5. Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής του τακτικού μέλους της Ε.Η.Δ.Ε. στην
διαβούλευση-λήψη απόφασης, ενεργοποιείται από τον Πρόεδρο το αναπληρωματικό
μέλος.
6.Η Ε.Η.Δ.Ε. επικουρείται από τη Γραμματέα της Επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για την
προετοιμασία των συνεδριάσεων της Επιτροπής καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη
του Προέδρου και των μελών της. Εκτελεί, επίσης, διοικητικές εργασίες, ρυθμίζει την
επικοινωνία με άλλα όργανα του Ιδρύματος ή άλλους φορείς και επιτροπές τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
7. Η Γραμματέας, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Ε.Η.Δ.Ε., ή τον Αντιπρόεδρο ή
εντεταλμένο μέλος της Επιτροπής, συντονίζει την δημιουργία και την λειτουργία ειδικού
ιστότοπου της, ο οποίος θα έχει την σχετική νομολογία και θα εμπλουτίζεται με ό,τι άλλη
σχετική πληροφορία, ειδικά ενημερωτικά έγγραφα και ερωτηματολόγια λ.χ., συμβάλλει
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ο ιστότοπος
δημιουργείται κατόπιν εγκρίσεως του Πρύτανη ή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών.
8. Με ευθύνη της Γραμματέως τηρείται ηλεκτρονικό ή και έντυπο αρχείο πρακτικών, τα
οποία έχουν πρώτα επικυρωθεί και έχουν των υπογραφεί από τον Πρόεδρο.
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9 Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις της.

Άρθρο 5: Κωλύματα και ασυμβίβαστα
1. Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Η.Δ.Ε. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Πρύτανη, του
Αντιπρύτανη και του Κοσμήτορα, καθώς και μέλους της Επιτροπής Ερευνών.
2. Κώλυμα συνιστά η συμμετοχή μέλους της Επιτροπής ή συζύγου ή συγγενούς α΄ βαθμού
του σε υπό αξιολόγηση πρόγραμμα. Στη περίπτωση αυτή καλείται να συμμετέχει στη
συνεδρίαση το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.
3. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει συμφέρον το οποίο
μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση
των καθηκόντων του.
4. Πριν από την έναρξη της συζήτησης για κάθε ερευνητικό πρωτόκολλο, η Ε.Η.Δ.Ε.,
προβαίνει στη διαπίστωση ενδεχόμενων κωλυμάτων. Το μέλος της Ε.Η.Δ.Ε., στο πρόσωπο
του οποίου συντρέχει κώλυμα/ασυμβίβαστο, υπογράφει τη «Δήλωση Σύγκρουσης
Συμφερόντων», η οποία φυλάσσεται στο φάκελο της αντίστοιχης ερευνητικής πρότασης.

Άρθρο 6: Υποχρέωση Εχεμύθειας
1. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. και οι εισηγητές υποχρεούνται στη τήρηση απόλυτης εχεμύθειας
αναφορικά με οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται στη γνώση τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους. Η υποχρέωση βαρύνει επίσης οποιονδήποτε εξωτερικό εμπειρογνώμονα
προσκληθεί για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με συγκεκριμένο ερευνητικό έργο.
2. Η υποχρέωση εχεμύθειας αφορά και τη Γραμματέα της Επιτροπής καθώς και
οποιαδήποτε άλλο εμπλεκόμενο μέλος που ασκεί υποστηρικτικό έργο για τις υπό
αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις.
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 προτάσεων και
τη λήψη τελικής απόφασης.
4. Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει επίσημα ή ανεπίσημα γνώση της προόδου ή του
προϊόντος των ερευνών πριν από την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων
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τους, οφείλει να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και να απέχει από ενέργειες που αποσκοπούν στην
εκμετάλλευση της γνώσης ή του προϊόντος της έρευνας προς ίδιος ή αλλότριο όφελος.

Άρθρο 7: Διαβούλευση και λήψη αποφάσεων
1. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να ορίσει κάποιο από τα μέλη της Επιτροπής ως
εισηγητή για συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση.
2. Σε περίπτωση, που η Ε.Η.Δ.Ε. το κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο μπορεί να προσκαλέσει τον
Επιστημονικά Υπεύθυνο για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου ή για την παροχή
τυχόν διευκρινίσεων.
3. Η Επιτροπή αποφασίζει μόνο εφόσον ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει καταθέσει όλα τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 8: Βασικές Αρχές ερευνητικής δραστηριότητας
1. Η έρευνα πρέπει να διεξάγεται στο πλαίσιο των βασικών Βιοηθικών Αρχών, με σεβασμό
στην επιστημονική αλήθεια, στην ακαδημαϊκή ελευθερία, στη ζωή, στη φύση και στο
περιβάλλον, στη βιολογική και πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου, στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, στην πνευματική ιδιοκτησία και στα προσωπικά δεδομένα.
2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας, 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, το γενετήσιο προσανατολισμό, ή
την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.
3. Οι ερευνητές δεσμεύονται για την τήρηση των γενικών αρχών που αφορούν στην
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας, της προστασίας της δημόσιας
υγείας, της προστασίας του παιδιού και των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, καθώς και για
την προστασία της βιοποικιλότητας.
4. Οι ερευνητές, έχουν υποχρέωση αμοιβαίου σεβασμού και εχεμύθειας και έχουν
δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και δίκαιη αξιολόγηση των ικανοτήτων τους.
5. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν την επαγγελματική
δεοντολογία του κλάδου τους.
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6. Οι ερευνητές οφείλουν να ενεργούν με τρόπο ανάλογο με την ισχύουσα νομοθεσία για
την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, των εφευρέσεων κατοχυρωμένων με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας και των προσωπικών δεδομένων.
7. Οι ερευνητές, υποχρεούνται να δημοσιοποιούν την πηγή, ή τις πηγές, χρηματοδότησης
της έρευνάς τους. Δεν επιτρέπεται, κατά τη σύναψη συμφωνίας για τη χρηματοδότηση ενός
ερευνητικού έργου, να συμπεριλαμβάνονται όροι, οι οποίοι θέτουν σαφώς σε κίνδυνο την
ελευθερία τους κατά το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, ή τη δημοσίευση της έρευνάς τους.
8. Η έρευνα με αντικείμενο τον άνθρωπο πρέπει να διενεργείται με απόλυτο σεβασμό στην
βιοηθική, σωματική και πνευματική υπόστασή του. Οι ερευνητές δεσμεύονται από τις
γενικά αναγνωρισμένες αρχές:


της αξίας του ανθρώπου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



της ελευθερίας και της ισότητας.



της προστασίας της δημόσιας υγείας.



της προστασίας του παιδιού και των ευαίσθητων ομάδων.



των προσωπικών δεδομένων.

9.Οι ερευνητές οφείλουν να λαμβάνουν ενημερωμένη συγκατάθεση και να διασφαλίζουν
την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Άρθρο 9: Προστασία Προσωπικ ν Δεδομένων
O Επιστημονικά Υπεύθυνος καθώς και οι ερευνητές υποχρεούνται να διασφαλίζουν πλήρως
την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων του ερευνητικού έργου
τόσο κατά τις διαδικασίες της επιλογής των συμμετεχόντων, της λήψης ενημερωμένης
συγκατάθεσης (η συγκατάθεση να παρουσιάζεται με τρόπο απλό και κατανοητό, με
ακρίβεια και να δίδεται στη μητρική γλώσσα των συμμετεχόντων, ώστε να κατανοούν την
ερώτηση και να συμφωνούν ή όχι) όσο και της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.
Υποχρεούνται να ακολουθήσουν σχεδιασμό σύμφωνα με τον οποίο θα διατηρηθούν
εμπιστευτικά τα δεδομένα των συμμετεχόντων (π.χ. κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση,
ασφαλής αποθήκευση των δεδομένων, έλεγχος των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα
δεδομένα –φυσικό & ηλεκτρονικό αρχείο-, αφαίρεση στοιχείων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση των συμμετεχόντων κατά την διάρκεια της ανάλυσης ή
της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας).
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Η «συνειδητή συγκατάθεση» για όσους συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα σημαίνει ότι
πρέπει να είναι ενήμεροι σχετικά με τους στόχους της έρευνας, την περιγραφή των
διαδικασιών που θα ακολουθηθούν, τους προβλεπόμενους κινδύνους ή μη, τη δυνατότητα
άρνησης συμμετοχής ή και αποχώρησής τους ανά πάσα στιγμή, τις πιθανές δυσμενείς
επιπτώσεις, τη διατήρηση των στοιχείων τους μετά το πέρας της έρευνας, τα οφέλη που
αναμένονται από τη συμμετοχή τους στην έρευνα κ.α.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα μπορούν να αποφασίζουν πώς και πότε θα
χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα και πότε αυτά θα δημοσιοποιηθούν.
Σε έρευνες στις οποίες συμμετέχουν άτομα από ευαίσθητες ομάδες (π.χ. παιδιά, έγκυες)
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα και η
προστασία αυτών των ατόμων και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει εξαναγκασμός για τη
συμμετοχή τους στην έρευνα.
Βασικοί όροι:


Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα): θεωρείται κάθε
πληροφορία που αναφέρεται και περιγράφει ένα φυσικό πρόσωπο, όπως: στοιχεία
αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή
κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία,
εργασιακή συμπεριφορά, κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά
στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες,
καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με τη σωματική, φυσιολογική ή κοινωνική
ταυτότητά του.



Ευαίσθητα δεδομένα: θεωρείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στη φυλετική
ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, την γενετική, ψυχολογική ταυτότητα,
τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ενώσεις/σωματεία,
τη συνδικαλιστική δράση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την ερωτική ζωή, τις
ποινικές διώξεις και καταδίκες.



Επεξεργασία δεδομένων: θεωρείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που
πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η
συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή
ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με
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διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός,
ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Άρθρο 10: Δημοσίευση και διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων
1. Η Ε.Η.Δ.Ε. ενθαρρύνει τους ερευνητές να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της έρευνάς
τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, με τρόπο που να εξυπηρετεί την ενημέρωση της
επιστημονικής κοινότητας καθώς και των πολιτών.
2. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος υποβάλλει στην Ε.Η.Δ.Ε.
«Έκθεση» των αποτελεσμάτων της έρευνας.
3. Κατά την ανάληψη, τη διεξαγωγή και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, οι
ερευνητές οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι:


έχουν ληφθεί οι αναγκαίες άδειες περί περί εκχώρησης των αντίστοιχων
πνευματικών δικαιωμάτων για την υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας, από
τους αρμόδιους κάθε φορά φορείς, ή φυσικά και νομικά πρόσωπα,



δεν υφίσταται, ή δεν πρόκειται να προκύψει, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας
οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, η οποία θα απαγόρευε, ή θα δυσχέραινε
τη διεξαγωγή της έρευνας κατά τρόπο αντικειμενικό και επιστημονικά αδιάβλητο,



τηρούνται τυχόν ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, που εφαρμόζονται στο
συγκεκριμένο είδος έρευνας, όπως π.χ. για την περίπτωση των κοινωνικών
ερευνών, που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, για την περίπτωση των
βιολογικών επιστημών, στο πλαίσιο των οποίων εκπονούνται κλινικές έρευνες,
πειράματα στα οποία χρησιμοποιούνται ζώα κλπ., για την περίπτωση διαχείρισης
επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων, κ.ο.κ.,



εις ουδεμία περίπτωση παραβιάζονται οι εκάστοτε διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων και



προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα,
των πάσης φύσεως δημιουργών.
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Άρθρο 11: Θέματα έρευνας που χρήζουν ειδικ ν κανόνων
Ειδικές έρευνες, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με την ελληνική και την
ευρωπαϊκή νομοθεσία ακολουθώντας τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες, είναι ιδίως
όσες αναφέρονται ακολούθως:
i.

Συμμετοχή ατόμων:
 Συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να δώσουν από
μόνα τους τη συναίνεσή τους.
 Συμμετοχή ατόμων μεταξύ 16-18 ετών.
 Συμμετοχή ατόμων κάτω των 16 ετών.
 Συμμετοχή ανηλίκων.
 Συμμετοχή ενηλίκων ασθενών.

ii.

Ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες:
 Έγκλειστοι φυλακών.
 Τρόφιμοι ψυχιατρικών δομών (ψυχιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας,
οικοτροφεία, ξενώνες κ.α.)
 Ομάδες με ιδιαίτερα φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

iii.

Χρήση ανθρωπίνων βιολογικ ν δειγμάτων:
 Χρήση γενετικού υλικού του ανθρώπου.
 Χρήση βλαστικών κυττάρων του ανθρώπου.
 Χρήση εμβρυϊκού ιστού.
 Χρήση εμβρύων του ανθρώπου.
 Χρήση ωαρίων του ανθρώπου.
 Χρήση σπερματικών κυττάρων του ανθρώπου.

iv.

Κλινικές μελέτες.

v.

Χρήση φαρμακευτικής αγωγής:
 Χρήση εικονικών φαρμάκων (placebo)
 Γνωστές παρενέργειες φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν.

vi.

Διαχείριση προσωπικ ν δεδομένων:
 Διαχείριση ιατρικών δεδομένων.
 Διαχείριση βιοχημικών δεδομένων.
 Διαχείριση γενετικών δεδομένων.
 Διαχείριση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν ανώνυμα.

vii.

Η κλωνοποίηση του ανθρ που.
viii.Χρήση ζ ων, με την επιφύλαξη τήρησης της νομοθεσίας
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ix. Χρήση γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμ ν/οργανισμ ν.
x.Γενετική τροποποίηση οργανισμ ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 12: Υποβολή ερευνητικού έργου για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε.
1. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος υποβάλλει προς έγκριση στην Γραμματέα ή τον Πρόεδρο της
Ε.Η.Δ.Ε. την ερευνητική πρόταση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει τα
κάτωθι δικαιολογητικά:


Αίτηση προς την Ε.Η.Δ.Ε. για την έγκριση του ερευνητικού έργου, συνοδευόμενη
από το ερωτηματολόγιο (που τυχόν περιλαμβάνεται στην έρευνα) και την έκθεση
καταλληλότητας.



Δήλωση του Επιστημονικά Υπεύθυνου ότι έλαβε γνώση τόσο του Κώδικα
Δεοντολογίας της Έρευνας όσο και των όρων του Κανονισμού Αρχών και
Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε.



«Δήλωση Συγκατάθεσης» των υποψηφίων συμμετεχόντων μετά από ενημέρωση
και πληροφόρησή τους.



Οποιαδήποτε άλλο έγγραφο ή και υποστηρικτικό υλικό της πρότασης.

Η αίτηση του Επιστημονικά Υπευθύνου πρωτοκολλείται από την Γραμματέα της Ε.Η.Δ.Ε. και
διαβιβάζεται στην Επιτροπή.
1. Στην έκθεση καταλληλότητας, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος περιγράφει
λεπτομερώς τον σχεδιασμό (π.χ. ποιος ο σκοπός της μελέτης, ποια τα πιθανά
αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης, ποια τα πιθανά οφέλη για την
κοινωνία κ.α.) και τις προτεινόμενες μεθόδους, προκειμένου η Ε.Η.Δ.Ε. να
μπορεί να διαπιστώσει εάν συντρέχουν κίνδυνοι οποιασδήποτε μορφής για
τους συμμετέχοντες.
3. Εάν υφίσταται περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων μέλους της Ε.Η.Δ.Ε., που εμποδίζει
τη συμμετοχή του στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης, οφείλει να
ενημερώσει τον Πρόεδρο της, μόλις λάβει γνώση της υποβληθείσας ερευνητικής πρότασης.
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4. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ενημερώνει και υποβάλλει κάθε τροποποίηση του φυσικού
αντικειμένου στην Ε.Η.Δ.Ε. προς έγκριση εφόσον η τροποποίηση περιλαμβάνει έρευνα στον
άνθρωπο (γενετικό υλικό, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα), σε ζώα και στο
περιβάλλον (φυσικό και πολιτιστικό).

Άρθρο 13: Διαδικασία αξιολόγησης του ερευνητικού έργου.
1. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζει για κάθε αίτηση που υποβάλλεται εισηγητή, κατά
προτεραιότητα μέλος της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο του
ερευνητικού έργου. Αν το γνωστικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα
μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζεται εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος γνωμοδοτεί.
2. Έγκυρες, θεωρούνται οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο,
είναι πλήρης και με όλα τα απαραίτητα έγγραφα υπογεγραμμένα.
3. Η Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί εάν το υποβληθέν ερευνητικό έργο πληροί τις αρχές της ηθικής ως
προς:


τις ηθικές συνέπειες της διεξαγωγής της έρευνας για την κοινωνία.



την προστασία των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των
συμμετεχόντων.

Άρθρο 14: Αποφάσεις και κυρ σεις της Ε.Η.Δ.Ε.
1. Η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση
όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Αν, μέσα στη προθεσμία αυτή, η Ε.Η.Δ.Ε.
δεν εκδώσει απόφαση, η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη.
2. Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. είναι δεσμευτικές για το δρυμα.
3. Όταν αποφασίσει η Ε.Η.Δ.Ε. για την ερευνητική πρόταση, η απόφασή της γνωστοποιείται
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών με κοινοποίηση στον Πρύτανη, και περιλαμβάνει τα
κάτωθι στοιχεία:
● Το ονοματεπώνυμο του Επιστημονικά Υπευθύνου.
● Τον ακριβή τίτλο και το ακρωνύμιο (εφόσον υπάρχει) του ερευνητικού έργου που
εξετάστηκε.
23

ΑΔΑ: 6ΕΘΧ46ΨΖΣΘ-ΟΒΝ

● Τα συνοδευτικά έγγραφα που εξετάστηκαν από την Επιτροπή.
● Τα πιθανά σημεία που απασχόλησαν την Επιτροπή.
● Τα συμπεράσματα και την τελική απόφασή της υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο της
Ε.Η.Δ.Ε. (ή τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος του πρώτου).
4α. Αν η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου και 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.
β. Προς αποφυγή αντιφατικών αποφάσεων και από άλλην αρμόδια Δημόσια
Υπηρεσία/Όργανο /Αρχή, οι ερευνητικές προτάσεις που υποβάλλονται στην Ε.Η.Δ.Ε., είναι
καλό να έχουν ήδη εξασφαλίσει την έγκριση που απαιτείται από την εκάστοτε εν λόγω
Δημόσια Υπηρεσία/Όργανο /Αρχή.
γ. Η πρώτη απόφαση δεν δεσμεύει την δεύτερη αλλά πρέπει να την λαμβάνει σοβαρά
υπόψη.
δ. Αν ο ερευνητής επιλέξει να υποβάλει την πρόταση πρώτα στην Ε.Η.Δ.Ε. η κρίσηαξιολόγηση θα γίνει επί της ουσίας, χωρίς να απαιτείται πρώτα έγκριση άλλου αρμοδίου
διοικητικού θεσμού. Στην απόφασή της πάντως η Ε.Η.Δ.Ε. οφείλει να ενημερώσει τον
επιστημονικό υπεύθυνο ότι είναι αναγκαία και η έγκριση του κατά περίπτωση αρμοδίου
διοικητικού θεσμού, προκειμένου να εκτελεσθεί το ερευνητικό πρόγραμμα.
ε. Στην περίπτωση που λειτουργούν ήδη ή θα λειτουργήσουν στο ίδιο ίδρυμα (Ε.Α.Π.)
επιτροπές δεοντολογίας της έρευνας με στοχευμένη δραστηριότητα σε συγκεκριμένο
αντικείμενο, οι σχετικές ερευνητικές προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται οπωσδήποτε και
στην Ε.Η.Δ.Ε. προς έγκριση.
5. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν εκδοθεί
απόφαση, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
6. 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
Επιτροπή 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. Αν η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώμη μέσα
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στην ανωτέρω προθεσμία, η Ε.Η.Δ.Ε. προχωρεί στην εξέταση της αίτησης θεραπείας χωρίς
τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15: Τήρηση Αρχείων
1. Η Ε.Η.Δ.Ε. υποχρεούται με ευθύνη του Προέδρου και της Γραμματέας να τηρεί
ηλεκτρονικά ή και έντυπα αρχεία με τα παρακάτω έγγραφα:


Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία.



Τις ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.



Τις υποβαλλόμενες ερευνητικές προτάσεις προς έγκριση.



Τις εγκεκριμένες ερευνητικές προτάσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα.

2. Οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν, σε ηλεκτρονική ή και σε έντυπη μορφή, αρχεία των
διαδικασιών που έχουν ακολουθήσει, αρχεία των εγκρίσεων που τους έχουν παρασχεθεί
κατά τη διάρκεια της έρευνας, αρχεία ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων
3. Τα ανωτέρω αρχεία τηρούνται για πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, εκτός
εάν ο φορέας χρηματοδότησης της έρευνας ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Έρευνας,
τροποποιείται ή/και συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από
σχετική εισήγηση της Ε.Η.Δ.Ε. προς την Επιτροπή Ερευνών ή σχετική πρόταση και
έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.
2. Τα έντυπα που περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό μπορούν να
τροποποιούνται με απόφαση της Επιτροπής ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων.
3. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμό αρχίζει από την έγκρισή του από τη Σύγκλητο του
ΕΑΠ.
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ :
Όνομα :
Επ νυμο :
Πατρ νυμο:
Ιδιότητα :
Διεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Email:
Έχοντας λάβει γνώση των διατάξεων των άρθρων 21 έως και 27 (Κεφάλαιο Ε) του Ν.
4521/2018 (ΦΕΚ Α 38) και της με αριθ. πρωτ. 26361/12-10-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, υποβάλλω υποψηφιότητα για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της
Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι :
α) τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα και τα συνημμένα αυτής είναι ακριβή και
αληθή και
β) δεν συντρέχει κάποια από τις ιδιότητες που συνιστούν ασυμβίβαστο στο πρόσωπο μου.
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

(Τόπος), (Ημερομηνία)
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(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή)
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