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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ 

ΕΡΕΤΝΑ (Ε.Η.Δ.Ε.) ΣΟΤ Δ.Π.Θ. 

 
 

Άξζξν 1 

θνπόο ιεηηνπξγίαο ηεο Ε.Η.Δ.Ε. 

 

1. θνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. ηνπ Γ.Π.Θ. είλαη λα παξέρεη ζε εζηθφ θαη 

δενληνινγηθφ επίπεδν εγγχεζε αμηνπηζηίαο ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ, ηα νπνία 

δηεμάγνληαη ζην Γ.Π.Θ..  

2. Η Δ.Η.Γ.Δ. ειέγρεη: 

α. αλ έλα εξεπλεηηθφ έξγν δηελεξγείηαη κε ζεβαζκφ ζηελ αμία, ζηελ απηνλνκία, ζηελ 

ηδησηηθή δσή θαη ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ζπκκεηερφλησλ,  

β. ηε ζχλλνκε, εζηθή θαη δενληνινγηθά νξζή δηεμαγσγή έξεπλαο κε ζεβαζκφ ζην 

θνηλσληθφ, ζην πνιηηηζηηθφ, ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηα έκβηα φληα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δψσλ εξγαζηεξίνπ, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, 

γ. ηελ ηήξεζε ησλ γεληθά παξαδεδεγκέλσλ αξρψλ ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο θαη ησλ θξηηεξίσλ ηεο νξζήο επηζηεκνληθήο πξαθηηθήο,  

δ. ηελ ηήξεζε φζσλ νξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο Δξεπλψλ ηνπ 

Γ.Π.Θ. (Κψδηθα), ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ απνηππψλεη ηελ επζχλε ηνπ Γ.Π.Θ. (άξζξν 

2 Κψδηθα) θαη ησλ εξεπλεηψλ (άξζξν 6 Κψδηθα). 

 

Άξζξν 2 

Αξκνδηόηεηεο ηεο Ε.Η.Δ.Ε. 

 

1. Αξκνδηφηεηα ηεο Δ.Η.Γ.Δ. είλαη λα δηαπηζηψλεη αλ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ έξγν 

πνπ πξφθεηηαη λα εθπνλεζεί ζην Γ.Π.Θ. δελ αληηβαίλεη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

αλ ζπλάδεη κε γεληθά παξαδεδεγκέλνπο θαλφλεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηεο 

έξεπλαο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη πξνο ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο. Η Δ.Η.Γ.Δ. 

επηιακβάλεηαη ζεκάησλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ Κψδηθα Ηζηθήο θαη 

Γενληνινγίαο Δξεπλψλ ηνπ Γ.Π.Θ. θαη δηαβηβάδεη θαηφπηλ αηηήκαηνο, ηε γλψκε ηεο 

ζηα αξκφδηα εζληθά θαη δηεζλή φξγαλα. 

2. Η Δ.Η.Γ.Δ. αμηνινγεί ηηο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο πνπ ππνβάινπλ απνθιεηζηηθά ηα 

κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Γ.Π.Θ. ζηνπο εθάζηνηε θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιάδαο θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη ηηο εγθξίλεη ή πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο θαη ζε εηζεγήζεηο γηα ηελ 

αλαζεψξεζή ηνπο, εθφζνλ πξνθχπηνπλ εζηθά θαη δενληνινγηθά θσιχκαηα. Οη 

ζπζηάζεηο θαη εηζεγήζεηο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο. Η Δ.Η.Γ.Δ. κπνξεί, φπνηε 

θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ/ηελ 

https://ethics.duth.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
https://ethics.duth.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
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Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν/ε (E.Y.) ηνπ έξγνπ θαη λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ 

έξγσλ πνπ έρεη εγθξίλεη. 

3. Σα εξεπλεηηθά έξγα πνπ, θαηά δήισζε ηνπ/ηεο Δ.Τ., πεξηιακβάλνπλ έξεπλα ζηνλ 

άλζξσπν, πξνζσπηθά δεδνκέλα ζπκκεηερφλησλ, έξεπλα ζε πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη 

απφ άλζξσπν, φπσο γελεηηθφ πιηθφ, θχηηαξα, ηζηνχο, ζε έκβηα φληα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δψσλ εξγαζηεξίνπ θαζψο θαη ζην θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έγθξηζε ζηελ Δ.Η.Γ.Δ.. Καλέλα 

εξεπλεηηθφ έξγν δελ κπνξεί λα αξρίζεη λα πινπνηείηαη ζην Γ.Π.Θ. αλ δελ ιάβεη 

πξνεγνπκέλσο ηε ζρεηηθή έγθξηζε. 

4. Δθηφο απφ ηα εξεπλεηηθά έξγα ηεο παξαγξάθνπ 3, ε Δ.Η.Γ.Δ. κπνξεί λα εμεηάζεη, 

χζηεξα απφ αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ ή θαηαγγειία, θαη άιιν εξεπλεηηθφ 

έξγν θαη λα γλσκαηεχζεη γηα ζέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο πνπ αθνξνχλ άξζξν 

πξνο δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ ή ππφ εθπφλεζε δηπισκαηηθή εξγαζία 

ή δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. 

5. Οη απνθάζεηο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην Γ.Π.Θ. θαη ηνπο/ηηο 

αηηνχληεο/ζεο. 

6. Οη απνθάζεηο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. επηθπξψλνληαη κε ηε ρξήζε ζθξαγίδαο ζηελ ππνγξαθή 

ηνπ/ηεο Πξνέδξνπ. 

7. Αλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη έγθξηζε ή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ άιιε αξκφδηα 

δεκφζηα ππεξεζία, δηνηθεηηθφ φξγαλν ή αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή, ε ζρεηηθή 

απφθαζε ηεο Δ.Η.Γ.Δ. δελ ππνθαζηζηά ηελ ελ ιφγσ έγθξηζε ή αδεηνδφηεζε. 

8. Αλαιακβάλεη ηε ζχληαμε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Κψδηθα Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο 

Δξεπλψλ ηνπ Γ.Π.Θ. θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

9. Γεκηνπξγεί θαη ελεκεξψλεη ηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ηεο Δ.Η.Γ.Δ. ηνπ Γ.Π.Θ. πξνο 

ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ επί ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ ηεο 

δενληνινγίαο εξεπλψλ. 

10. Η Δ.Η.Γ.Δ. εηζεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Γ.Π.Θ. ηελ αλαζηνιή ελφο 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 

13 ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 3 

ύλζεζε ηεο Ε.Η.Δ.Ε. 

 

1. Η Δ.Η.Γ.Δ. ζπγθξνηείηαη κε βάζε ηνλ λ. 4521/2018 θαη ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά 

δηαηάμεηο. Η Δ.Η.Γ.Δ. είλαη δηεπηζηεκνληθή, απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ/ηεο 

Πξχηαλε ηνπ Γ.Π.Θ.. 

2. ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. νξίδεηαη ν/ε Πξφεδξνο θαη ν/ε 

Αληηπξφεδξνο. Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο Δ.Η.Γ.Δ. είλαη ηξηεηήο θαη 

κπνξεί λα αλαλεσζεί κία (1) κφλν θνξά. Αλ θάπνην κέινο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. παξαηηεζεί, 

ειιείςεη ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν παχζεη ηε ζεηεία ηνπ, αληηθαζίζηαηαη γηα ην 

ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ απφ ην αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ κέινο. 
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3. Σα κέιε ηεο Δ.Η.Γ.Δ. νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηηο αξρέο εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηεο 

έξεπλαο, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζηελ Δπξσπατθή Υάξηα Δξεπλεηψλ θαη ηελ 

αληίζηνηρε ελσζηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία. 

4. Η Δ.Η.Γ.Δ. ηνπ Γ.Π.Θ. απνηειείηαη απφ επηά (7) ηαθηηθά θαη επηά (7) 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Γχν (2) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε είλαη πξφζσπα πνπ δελ 

αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Π.Θ..  

5. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ κειψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ, θαηά ην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ, ηελ εθπξνζψπεζε φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Γ.Π.Θ.. 

6. Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. είλαη αζπκβίβαζηε κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ/ηεο 

Πξχηαλε, ηνπ/ηεο Αληηπξχηαλε θαη ηνπ/ηεο Κνζκήηνξα, θαζψο θαη κέινπο ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ή Πξνέδξνπ Σκήκαηνο ηνπ Γ.Π.Θ.. 

 

Άξζξν 4 

Δηαδηθαζία θαηάζεζεο αίηεζεο δηεμαγσγήο εξεπλεηηθνύ έξγνπ ζηελ Ε.Η.Δ.Ε. 

 

1. Η Δ.Η.Γ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη επί ησλ αηηήζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη νινθιεξσκέλν ην θάθειν ηεο αίηεζεο, κε ηα αθφινπζα έγγξαθα 

ηα νπνία ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ν/ε Δ.Τ. ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

ethics@duth.gr, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ: 

α. πιήξεο εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν κε αλεπηπγκέλε ηε κεζνδνινγία θαη ην ζθνπφ ηνπ 

ππφ θξίζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ, β. ελππφγξαθν απφ ηνλ/ηελ Δ.Τ. έληππν αίηεζεο 

έγθξηζεο εξεπλεηηθνχ έξγνπ πξνο ηελ Δ.Η.Γ.Δ. ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη 

ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο, γ. ελππφγξαθν έληππν απφ ηνλ/ηελ Δ.Τ. πεξί κε 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, δ. φηαλ ην εξεπλεηηθφ έξγν πεξηιακβάλεη ζπκκεηνρή 

αλζξψπσλ, θαηαηίζεηαη ην ππφδεηγκα ηνπ εληχπνπ ζπλαίλεζεο κεηά απφ ελεκέξσζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ/ππνθεηκέλσλ (βι. άξζξν 5 ηνπ παξφληνο), ε. άδεηα έγθξηζεο 

πξαγκαηνπνίεζεο πεηξακάησλ ζε δψα πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα θηεληαηξηθή 

Αξρή ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Π.Γ. 56/2013 (Α 106), εθφζνλ ην εξεπλεηηθφ 

έξγν πεξηιακβάλεη ρξήζε δψσλ εξγαζηεξίνπ θαη ζη. άδεηα/απφθαζε έγθξηζεο 

δηεμαγσγήο έξεπλαο απφ ηνλ αληίζηνηρν πλεξγαδφκελν Φνξέα (π.ρ. απνθάζεηο 

Δπηζηεκνληθψλ πκβνπιίσλ Ννζνθνκείσλ, Δ.Η.Γ.Δ. άιισλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, έγθξηζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ Ιδησηηθψλ Φνξέσλ, 

απφθαζε ηνπ Δ.Ο.Φ. γηα πεξηπηψζεηο δηεμαγσγήο θιηληθψλ κειεηψλ θ.ιπ.). 

2. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αίηεζεο θαη εθφζνλ δεηεζνχλ 

επηπξφζζεηα/ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ/ηελ Δ.Τ. ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ, απηφο/ή νθείιεη λα ηα θαηαζέζεη ζηελ Δ.Η.Γ.Δ. εληφο ηξηκήλνπ. 

Αλ ην ηξίκελν παξέιζεη άπξαθην, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη θαη ν/ε Δ.Τ. ππνρξεψλεηαη 

λα ηελ θαηαζέζεη εθ λένπ. 

3. Η Δ.Η.Γ.Δ. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ 

πνπ έρεη εγθξίλεη θαη φπνηε θξίλεη αηηηνινγεκέλα ζθφπηκν, κπνξεί λα δεηήζεη 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ/ηελ Δ.Τ., νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ εληφο ηξηκήλνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ παξαζρεζνχλ νη δεηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο εληφο ηξηκήλνπ, ε αξρηθή απφθαζε έγθξηζεο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. παχεη λα 

https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf
mailto:ethics@duth.gr
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ηζρχεη. Η Γξακκαηεία ηεο Δ.Η.Γ.Δ. αλαιακβάλεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ/ηελ 

Δ.Τ. γηα ηε δηαθνπή ηζρχνο ηεο αξρηθήο απφθαζεο. 

 

Άξζξν 5 

Πεξηερόκελν- Καηάζεζε εληύπσλ  

 

ηελ Δ.Η.Γ.Δ. θαηαηίζεληαη ηα αθφινπζα έγγξαθα:  

 

1. Σν έληππν «Αίηεζεο Έγθξηζεο Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ», ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα:  

α. Σίηιν ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

β. Όλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ/ηεο Δ.Τ. θαη ζπλεξγαδφκελσλ εξεπλεηψλ 

γ. Σφπν δηεμαγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

δ. Φνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

ε. Γηάξθεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

ζη. πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη πεξίιεςε πξσηνθφιινπ ηεο έξεπλαο 

δ. Βεβαίσζε πεξί κε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 

ε. Πξνυπνζέζεηο έγθπξεο ζπλαίλεζεο κεηά απφ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ  

ζ. Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο (π.ρ. θξηηήξηα θαη ηξφπνο επηινγήο 

ζπκκεηερφλησλ, δεηγκαηνιεςία, εξεπλεηηθά εξγαιεία – πξσηφθνιια) 

η. Βεβαίσζε πεξί ζχλλνκεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

βάζεη ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο (π.ρ. δηάξθεηα θχιαμεο δεδνκέλσλ, κέζνδνη 

ςεπδσλπκνπνίεζεο / αλσλπκνπνίεζεο θ.ιπ.) θαη θνηλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 

επηθνηλσλίαο ηνπ/ηεο Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηνπ Γ.Π.Θ. (Data 

Protection Officer, D.P.O.) 

ηα. Ννκνζεηηθφ πιαίζην γηα πεηξάκαηα ζε δψα  

ηβ. Άιια βηνεζηθά δεηήκαηα  

2. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο αλζξψπσλ ζην εξεπλεηηθφ έξγν σο ππνθεηκέλσλ έξεπλαο, 

θαηαηίζεηαη θαη ην έληππν ζπλαίλεζεο κεηά απφ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ή 

ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζε πεξίπησζε αλειίθσλ ή ελειίθσλ πεξηνξηζκέλεο 

ηθαλφηεηαο/αληθαλφηεηαο πξνο δηθαηνπξαμία. Η ιήςε ζπλαίλεζεο απνηειεί κία 

νιφθιεξε δηαδηθαζία, ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ππνγξαθή ελφο εληχπνπ θαη 

απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηνπο 

ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ επαξθή ρξφλν λα 

ζθεθηνχλ αλ ζέινπλ λα ιάβνπλ ή φρη κέξνο ζηελ έξεπλα, ψζηε λα κελ αηζζάλνληαη 

φηη εμαλαγθάδνληαη λα ζπκκεηέρνπλ.  

3. Σν πεξηερφκελν ηνπ εληχπνπ ζπλαίλεζεο κεηά απφ ελεκέξσζε πξέπεη: 

α. λα παξνπζηάδεηαη κε ηξφπν θαηαλνεηφ ζηνπο ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

β. λα πξνζθέξεηαη ζηε γιψζζα επηθνηλσλίαο ησλ ππνςεθίσλ ζπκκεηερφλησλ, 

γ. λα νξίδεη ηπρφλ εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

4. Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην έληππν ζπλαίλεζεο κεηά απφ 

ελεκέξσζε είλαη ηα παξαθάησ: 

http://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
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α. Γήισζε φηη πξφθεηηαη γηα εξεπλεηηθφ έξγν 

β. Σίηιν θαη ζθνπφ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

γ. Αλακελφκελε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζηελ έξεπλα 

δ. Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο δηεμαγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

ε. Πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη ππφ κειέηε θαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην 

ζη. Πεξηγξαθή ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ 

δ. Πεξηγξαθή ηνπ αλακελφκελνπ νθέινπο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ή γηα ηνπο άιινπο 

ε. Αλ ν θίλδπλνο, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη 

πεξηζζφηεξν απφ ειάρηζηνο, πξέπεη λα εμεγεζνχλ νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ή ε 

πηζαλή βιάβε θαη λα γίλεη αλαθνξά ηεο πηζαλφηεηαο απνδεκίσζεο θαη ηεο 

παξνρήο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη απηή ε βιάβε 

ζ. ηνηρεία ηνπ/ηεο Δ.Τ. (π.ρ. ηειέθσλν, e-mail, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε) ζε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ γηα 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εξεπλεηηθφ έξγν 

η. Βεβαίσζε φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή, φηη ε άξλεζε  

ζπκκεηνρήο δελ ζπλεπάγεηαη θακία ζπλέπεηα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη φηη 

δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ έξεπλα νπνηεδήπνηε ην 

επηζπκνχλ, ρσξίο θακία αξλεηηθή επίπησζε 

ηα. Δηδηθή κλεία ζηε ζπκκεηνρή επάισησλ ή εμαξηψκελσλ αηφκσλ ή πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ 

ηβ. Ρεηή ζπγθαηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπο δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο  

5. Η Δ.Η.Γ.Δ. εγθξίλεη ην έληππν ηεο ζπλαίλεζεο κεηά απφ ελεκέξσζε αλάινγα κε ην 

είδνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο 

ηνπ έξγνπ πξνθχςνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν, ηφηε ην έληππν ηεο 

ζπλαίλεζεο κεηά απφ ελεκέξσζε ζα  πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα ζηηο αιιαγέο 

απηέο θαη λα ππνβιεζεί εθ λένπ ζηελ Δ.Η.Γ.Δ. ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 παξ.2 ηνπ παξφληνο. 

6. Η Δ.Η.Γ.Δ. ειέγρεη θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ηνλ ηξφπν 

δεκνζηνπνίεζεο θαη δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

Δηδηθφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ελππφγξαθα εάλ επηζπκνχλ ή 

φρη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζην νπνίν έιαβαλ 

κέξνο. 

 

Άξζξν 6 

Επεμεξγαζία Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην έληππν ηεο ελεκέξσζεο ηα αθφινπζα: 

α. Πνηνη ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (π.ρ. ζπλεξγάηεο, ππεξεζίεο 

κεηάθξαζεο, νκάδεο κεηαζρεκαηηζκνχ ή αλσλπκνπνίεζεο θ.ιπ. - γλσζηνί σο 

«εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία») θαη κε πνηα κνξθή (δει. ςεπδψλπκα, αλψλπκα) ή 

ηελ πηζαλή δεκνζηνπνίεζή ηνπο. Σν αλψηαην φξην φζσλ επηηξέπεηαη λα έρνπλ 
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πξφζβαζε είλαη ηξεηο (3). ε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απφ ηνλ/ηελ Δ.Τ. φηη 

πξφζβαζε ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηζζφηεξα ησλ ηξηψλ (3) αηφκσλ απηφ ζα πξέπεη 

λα αηηηνινγεζεί επαξθψο. 

β. Σν είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

επεμεξγαζίαο (αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο). 

γ. Βεβαίσζε πεξί ζχλλνκεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

βάζεη ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο (π.ρ. δηάξθεηα θαη ρψξνο θχιαμεο δεδνκέλσλ, 

κέζνδνη ςεπδσλπκνπνίεζεο, ηερληθά κέηξα θαη ερέγγπα αζθάιεηαο, θ.ιπ.) θαη 

θνηλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ/ηεο Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ (D.P.O.).  

δ. Ο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε εηδηθή 

αλαθνξά ζην αλ ε έξεπλα πεξηιακβάλεη νπηηθνγξάθεζε, ερνγξάθεζε θαη/ή 

θσηνγξάθηζε. 

ε. ε φ,ηη αθνξά ηε ζπιινγή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εηδηθνχ ραξαθηήξα (δεδνκέλα 

πγείαο, γελεηηθά ή βηνκεηξηθά δεδνκέλα, δεδνκέλα ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ θαη 

ζπλδηθαιηζηηθψλ πεπνηζήζεσλ θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο θαη εηδηθή 

αηηηνιφγεζε απφ κέξνπο ηνπ/ηεο Δ.Τ.. 

ζη. Θα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο θαη εηδηθή αηηηνιφγεζε απφ κέξνπο ηνπ/ηεο Δ.Τ. 

εάλ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί πξνθίι ζηελ πεξίπησζε Γηαδηθηπαθά 

Γηακεζνιαβνχκελεο Έξεπλαο (Γ.Γ.Δ.). 

δ. Θα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζην αθξηβέο ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα 

δηαηεξνχληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζπκκεηερφλησλ ζην εξεπλεηηθφ έξγν θαη 

ζαθήο αλαθνξά, φηη ζηε ζπλέρεηα απηά ζα δηαγξάθνληαη, ή φηη ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα δεηείηαη εθ λένπ ε ζπλαίλεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Δάλ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί απψηαην ρξνληθφ φξην γηα ηε δηαγξαθή ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, πξέπεη λα παξέρνληαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα 

θαζνξηζκνχ ηεο εκεξνκελίαο απηήο. 

ε. Γελ απαηηείηαη ζπγθαηάζεζε γηα επεμεξγαζία αλσλπκνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ γηα 

δηεμαγσγή ζηαηηζηηθψλ κειεηψλ, κειεηψλ αλάιπζεο θαη έξεπλαο Μεγάισλ 

Γεδνκέλσλ (Big Data).  

ζ. ηελ πεξίπησζε αλαδξνκηθψλ εξεπλψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ επεμεξγαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δελ απαηηείηαη εθ λένπ ζπγθαηάζεζε 

φηαλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη αλσλπκνπνηεκέλα ή φηαλ ζπληξέρνπλ νη 

νξηδφκελεο απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία πξνυπνζέζεηο πεξί επεμεξγαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο δίρσο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ (άξζξν 30 παξ.1 λ. 4624/2019).  

η. Δηδηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηα δηθαηψκαηα γηα πξφζβαζε, δηαγξαθή, ή 

δηφξζσζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ εθ ηνπ λφκνπ 

δχλαληαη λα αζθήζνπλ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη φηη έρνπλ 

δηθαίσκα θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα. 

ηα. Δπεηδή πνιιά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη/ή αθαδεκατθέο θνηλφηεηεο απαηηνχλ ην 

δηακνηξαζκφ ησλ δεδνκέλσλ (data sharing) απφ ηνλ/ηελ εξεπλεηή/ηξηα γηα 

πνηθίινπο ιφγνπο, αλάκεζα ζηνπο θπξηφηεξνπο θαη γηα ζθνπνχο δηαθάλεηαο θαη 
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επηθχξσζεο ησλ επξεκάησλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο γηα ην 

ελδερφκελν απηφ θαη λα δηεπθξηλίδεηαη φηη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα γίλεηαη 

δηακνηξαζκφο κφλν ησλ εξεπλεηηθψλ θαη φρη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. 

ηβ. Όζνη ζπκκεηέρνληεο κεηά ηε ιήμε ηεο έξεπλαο επηζπκνχλ λα απνζχξνπλ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, αθνχ έρνπλ ήδε ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα, ζα πξέπεη 

λα πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί απηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Γηα παξάδεηγκα, νη πιεξνθνξίεο γηα ηα νξζά θαη ιεπηνκεξή 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (π.ρ. ηειέθσλν, e-mail, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε) κε ηνλ/ηελ 

Δ.Τ. θαη ηνλ D.P.O. ηνπ Γ.Π.Θ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο θαη θαηαθαλψο 

πξνζβάζηκεο. 

ηγ. ρεηηθά κε εξσηήζεηο επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. ρξφληα λνζήκαηα, 

ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θ.ιπ.) πνπ δεηνχληαη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη πνπ αθνξνχλ ζε ηξίην άηνκν, απαηηείηαη ε 

ελππφγξαθε ζπλαίλεζε κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ πξνηνχ δνζνχλ 

απηέο νη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

ηδ. Ο Δ.Τ. κπνξεί  λα δεκνζηεχεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ  ραξαθηήξα πνπ επεμεξγάδεηαη 

ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο, εθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ζπγθαηαηεζεί εγγξάθσο 

ή ε δεκνζίεπζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο. ηελ ηειεπηαία απηή  πεξίπησζε ε δεκνζίεπζε γίλεηαη κε 

ςεπδσλπκνπνίεζε (άξζξν 30 παξ.4 λ.46214/2019).  

 

Άξζξν 7 

Δηαδηθηπαθά Δηακεζνιαβνύκελε Έξεπλα 

 

Πιένλ ησλ πξν-απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Δ.Η.Γ.Δ. ηνπ 

Γ.Π.Θ., ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα έγθξηζε δηεμαγσγήο Γ.Γ.Δ. π.ρ. 

δηαδηθηπαθή επηζθφπεζε (online survey), δηαδηθηπαθφ πείξακα, δηαδηθηπαθή ζπλέληεπμε 

ζε νκάδεο εζηίαζεο θ.α. ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα παξαθάησ: 

α.  Δπεηδή θάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε 

ρξήζε ζπιινγήο δεδνκέλσλ κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζα πξέπεη 

μεθάζαξα θαη ξεηά λα αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγηθή ελεκεξσηηθή επηζηνιή ν 

ηξφπνο δηαθχιαμεο ηεο αλσλπκίαο ηνπο. πλεπψο, βαζηθή πξνυπφζεζε εθ κέξνπο 

ηνπ/ηεο Δ.Τ. είλαη ε πιήξεο θαη άξηηα γλψζε ησλ φξσλ ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζπιιέγνληαη απφ εκπνξηθέο πιαηθφξκεο ή άιινπ είδνπο εθαξκνγέο (π.ρ. 

ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα) θαζψο θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηε 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.  

β.  Σν δήηεκα ηεο αλσλπκίαο κε ηηο έξεπλεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κε ηε ρξήζε 

δηαδηθηπαθψλ επηζθνπήζεσλ ζε πιαηθφξκεο πνπ δηαηίζεληαη απφ εκπνξηθνχο 

πξνκεζεπηέο ή άιινπ είδνπο εθαξκνγέο (π.ρ. ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα) ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, δηφηη θάπνηεο απφ απηέο 

ζπιιέγνπλ ηε Γηεχζπλζε Πξσηνθφιινπ Γηαδηθηχνπ (IP Address) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα ηέηνηα πιαηθφξκα, είλαη 

απαξαίηεην λα γλσξίδεη ν/ε Δ.Τ. πσο ζα γίλεη ε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ (ηη 

αθξηβψο θαηαγξάθεηαη, ζπιιέγεηαη, ρξεζηκνπνηείηαη θαη/ή δηαηίζεηαη πξνο 
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πψιεζε, θαζψο θαη πνπ απνζεθεχεηαη) απφ ηνλ ηδηνθηήηε/ππεχζπλν/δηαρεηξηζηή 

ηεο ελ ιφγσ πιαηθφξκαο/εθαξκνγήο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη ζην 

εηζαγσγηθφ ζεκείσκα πξηλ ηελ έλαξμε ζπκπιήξσζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ λα ππάξρεη ζαθήο, θαηαλνεηή θαη ξεηή ελεκέξσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

γ.  ρεηηθά κε εξσηήζεηο επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δεηνχληαη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη πνπ αθνξνχλ ζε ηξίην άηνκν (π.ρ. ρξφληα λνζήκαηα, 

γελεηηθά δεδνκέλα, ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 

θ.ιπ.), ζα πξέπεη λα βεβαηψλεη ν/ε ζπληάθηεο/ηξηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φηη ην 

άηνκν απηφ δελ κπνξεί πξαγκαηηθά λα εληνπηζηεί (π.ρ. λα θαηαζηεί 

αλαγλσξίζηκν κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ε πιαηθφξκα ζπγθεληξψλεη, ηνπ e-mail 

ηνπ, ή ηεο IP address ηνπ απφ ηνλ/ηελ δηαρεηξηζηή/ξηα ηεο). ηελ πεξίπησζε απηή 

απαηηείηαη ζπλαίλεζε κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ πξηλ δνζνχλ 

απηέο νη πιεξνθνξίεο.  

δ.  ηα δηαδηθηπαθά εξσηεκαηνιφγηα κπνξεί θάπνηνο/α απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ηπραία λα παξαιείςεη λα απαληήζεη ζε κία εξψηεζε. Γηα ηελ απνθπγή απηνχ ηνπ 

ελδερφκελνπ ζα πξέπεη, εθφζνλ απαηηείηαη, νη ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ 

θάζε εξψηεζε δηφηη αιιηψο δελ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηελ επφκελε ζειίδα, λα 

ππάξρεη απαληεηηθή επηινγή πνπ λα επηηξέπεη ηελ παξάιεηςε ηεο εξψηεζεο (π.ρ. 

δελ επηζπκψ λα απαληήζσ/θακία απάληεζε/δελ ηζρχεη). Πξέπεη κε θάζε ηξφπν λα 

απνθεχγεηαη ν εμαλαγθαζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ρνξήγεζε απάληεζεο.  

ε. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ζθνπνχο ζπλέρηζεο ηεο έξεπλαο (π.ρ. δηαρξνληθή έξεπλα) ή 

γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζαθψο θαη ξεηά γηα ην 

πνπ ζα θπιάζζνληαη νη δηεπζχλζεηο απηέο ψζηε λα κελ ππάξρεη πεξίπησζε 

δηαζχλδεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζην εξσηεκαηνιφγην 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηαπηνπνίεζή ηνπο. Δπίζεο, ηίζεληαη ζέκαηα δηαηάξαμεο ηεο 

ηδησηηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηελ πεξίπησζε δηαρξνληθήο έξεπλαο είλαη 

ζαθέο φηη ην δήηεκα ηεο αλσλπκίαο ηίζεηαη ελ ακθηβφισ θαη σο εθ ηνχηνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη πξηλ ζπλαηλέζνπλ. 

ζη. Η παξνρή θηλήηξσλ φπσο π.ρ. δσξνεπηηαγέο ή ζπκκεηνρή ζε θιήξσζε ζα πξέπεη 

λα εμεηάδεηαη πνιχ πξνζεθηηθά δηφηη δεκηνπξγεί δεηήκαηα φπσο επηινγή 

κεξνιεπηηθνχ δείγκαηνο θαη/ή εμαλαγθαζκφ γηα ζπκκεηνρή κε θίλδπλν 

απνθάιπςεο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (π.ρ. ζπκκεηνρή ζε 

θιήξσζε). Δπηπιένλ, πξνθχπηνπλ θαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

απνδεκίσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (πεγή πξνέιεπζεο ησλ ρξεκάησλ, εκπινθή 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ). 

δ.  Δξεπλεηηθά εξγαιεία κε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Θα πξέπεη λα θαζίζηαηαη ζαθέο 

φηη ε αξρή απηή δελ παξαβηάδεηαη θαη λα δειψλεηαη ζαθψο φηη γηα ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα εξεπλεηηθά εξγαιεία ζηελ πεξίπησζε Γ.Γ.Δ. έρεη 

εμαζθαιηζηεί ζρεηηθή γξαπηή άδεηα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο εθφζνλ δελ 

είλαη ν/ε ίδηνο/α ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα. 

ε. ηελ πεξίπησζε δηαδηθηπαθήο ζπλέληεπμεο κέζσ π.ρ. Skype ή παξφκνησλ 

εθαξκνγψλ, νη πιεξνθνξίεο γηα ην εξεπλεηηθφ έξγν πξέπεη λα δίλνληαη θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο θιήζεο θαη κε ηελ άδεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα ερν- (νπηηθφ-) 

γξαθνχληαη σο απφδεημε ζπλαίλεζεο εθφζνλ ππάξρεη ζπκθσλία ή κε ζπλαίλεζεο 

ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα απνζηέιιεηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κέζσ e-mail ην έληππν ζπλαίλεζεο κεηά απφ ελεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο επηθνηλσλίαο θαη είηε λα επηζηξέθεηαη ππνγεγξακκέλν είηε λα ερν- 

(νπηηθν-) γξαθείηαη σο απφδεημε ζπλαίλεζεο κε ηελ έλαξμε ηεο επηθνηλσλίαο. 

ζ.  Απνινγηζηηθή ελεκέξσζε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Γ.Γ.Δ. ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

κηα ζειίδα απνινγηζηηθήο ελεκέξσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ φπνπ ζα πξέπεη ν/ε 

εξεπλεηήο/ηξηα λα ηνπο επραξηζηεί γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη λα ηνπο 

ππελζπκίδεη κε ζπληνκία ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Θα πξέπεη λα ηνπο 

ππελζπκίδεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ/ηεο θαζψο θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα 

απνζχξνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο εθφζνλ ην επηζπκνχλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα 

πξνζδηνξίδεηαη (βι. άξζξν 6 παξ.ηβ ηνπ παξφληνο). Δπηπιένλ, ζα ππελζπκίδεη 

δεηήκαηα πηζαλνχ δηακνηξαζκνχ δεδνκέλσλ (βι. άξζξν 6 παξ. ηα ηνπ παξφληνο). 

Θα πξέπεη ζπλεπψο λα ππάξρνπλ δχν θνπκπηά (πκθσλψ θαη Τπνβνιή, θαη 

Γηαθσλψ) ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα θάλνπλ ηελ επηινγή ηνπο. 

 

Άξζξν 8 

εβαζκόο Δηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο ηεο δηαλνεηηθήο 

εξγαζίαο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε Δ.Η.Γ.Δ. ιακβάλνληαο ππφςηλ ηα φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα, επηζεκαίλεη ηα αθφινπζα: 

α.  Οη εξεπλεηέο/ηξηεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη λα κελ ζίγνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. Μέζσ ησλ αξκνδίσλ λνκηθψλ ηνπ 

ππεξεζηψλ, ην Γ.Π.Θ. νθείιεη λα κεξηκλά, πέξα απφ ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθψλ 

ηνπ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλαθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξεπλεηψλ/ηξησλ, ζρεηηθά κε απνηειέζκαηα εξγαζηψλ πνπ 

εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

β.  Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ιακβάλεη επίζεκα ή αλεπίζεκα γλψζε ηεο πξνφδνπ ή ηνπ 

πξντφληνο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε θαη δεκνζηνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, νθείιεη λα ηεξεί πιήξε ερεκχζεηα θαη λα κελ πξνβαίλεη 

ζε ελέξγεηεο πξνο εθκεηάιιεπζε ηεο γλψζεο ή ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο πξνο ίδηνλ 

φθεινο. 

γ.  Οη εξεπλεηέο/ηξηεο απνθηνχλ δηθαηψκαηα επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο πνπ 

δηεμάγνπλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο, αλάινγα κε ην βαζκφ ζπκβνιήο ηνπο βάζεη 

ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Π.Θ.. 

δ. Η ινγνθινπή, ε ηδηνπνίεζε μέλσλ επηηεπγκάησλ φπσο θαη ε παξαπνίεζε 

απνηειεζκάησλ είλαη αλεπίηξεπηεο θαη ππφθεηληαη ζε θπξψζεηο ζην πιαίζην ηνπ 

Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Π.Θ.. 
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Άξζξν 9 

Υξήζε δώσλ εξγαζηεξίνπ 

 

1. Ο/Η Δ.Τ. νθείιεη λα ηεθκεξηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δψσλ ζην εξγαζηήξην θαη ηελ ηήξεζε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ 

Αξρψλ “3Rs”: ηεο αληηθαηάζηαζεο (Replacement) ησλ δψσλ κε άιιεο ελαιιαθηηθέο 

κεζφδνπο, ηεο κείσζεο (Reduction) ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ δψσλ, θαη 

ηελ πξφθιεζε ηνπ κηθξφηεξνπ δπλαηνχ βαζκνχ stress θαη πφλνπ (Refinement) ζηα 

δψα ηνπ πεηξακαηηζκνχ, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ 

πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Κψδηθα Ηζηθήο θαη 

Γενληνινγίαο Δξεπλψλ ηνπ Γ.Π.Θ.). 

2. Η Δ.Η.Γ.Δ. αμηνινγεί εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ έξεπλα ζε δψα 

ρσξίο λα ππνθαζηζηά ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πεηξακαηηθψλ 

Πξσηνθφιισλ (Δ.Α.Π.Π.) (ΠΓ 56/2013) ηνπ Γ.Π.Θ.. 

3. Η Δ.Η.Γ.Δ. ιακβάλεη ππνρξεσηηθά ππφςε πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο Δ.Α.Π.Π. θαη 

ειέγρεη αλ ε ππφ έγθξηζε αίηεζε θαιχπηεηαη απφ ηελ απφθαζε ηεο Δ.Α.Π.Π. 

εμεηάδνληαο δεηήκαηα πνπ δελ θαιχπηεη ε ηειεπηαία. 

 

Άξζξν 10 

πλεδξηάζεηο ηεο Ε.Η.Δ.Ε. 

 

1. Η Δ.Η.Γ.Δ. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία (1) θνξά ην κήλα θαη εθηάθησο φπνηε δεηεζεί 

απηφ απφ ηνλ/ηελ Πξφεδξφ ηεο ή ηνλ/ηελ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Γ.Π.Θ.. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. κπνξεί λα 

γίλνληαη εμ απνζηάζεσο κε ειεθηξνληθά κέζα. 

2. Ο/Η Πξφεδξνο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δ.Η.Γ.Δ. 

θαη ζπγθαιεί θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο. Ο/Η Αληηπξφεδξνο δχλαηαη λα 

αζθήζεη ζπκπιεξσκαηηθά θαζήθνληα θαζ’ ππφδεημε ηνπ/ηεο Πξνέδξνπ θαζψο θαη ηα 

θαζήθνληα ηνπ/ηεο Πξνέδξνπ ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ/ηεο ηειεπηαίνπ/αο.  

3. Η Δ.Η.Γ.Δ. ηνπ Γ.Π.Θ. βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηέζζεξα (4) 

ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ/ηεο Πξνέδξνπ ή ηνπ/ ηεο 

Αληηπξνέδξνπ ηεο, θαζψο θαη ελφο απφ ηα κέιε ηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζην Α.Δ.Ι., θαη 

απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε 

ςήθνο ηνπ/ηεο Πξνέδξνπ. 

4. Σα κέιε ηεο Δ.Η.Γ.Δ. δελ δηθαηνχληαη ακνηβή ή άιιε απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο. 

5. Μέινο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. έρεη θψιπκα ζπκκεηνρήο ζηε ζπλεδξίαζε ζε θάζε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. χγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ πξνθχπηεη φηαλ κέινο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. έρεη ζπκθέξνλ ην νπνίν κπνξεί λα 

επεξεάζεη ή θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ ακεξφιεπηε θαη αληηθεηκεληθή εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ. Ωο ηέηνην λνείηαη νπνηνδήπνηε πηζαλφ πιενλέθηεκα ππέξ ηνπ 

ηδίνπ/ηεο ηδίαο ή ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ/ηεο ή ζπγγελνχο α’ βαζκνχ. ε πεξίπησζε 

δήισζεο ηέηνηνπ θσιχκαηνο αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλε ππφ αμηνιφγεζε πξφηαζε, 

ην κέινο πνπ δειψλεη ην θψιπκα αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ/ηελ αλαπιεξσηή/ηξηα ηνπ.  
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6. Σα κέιε ηεο Δ.Η.Γ.Δ., νη εηζεγεηέο/ηξηεο θαη θάζε εκπιεθφκελν κέινο πνπ αζθεί 

ππνζηεξηθηηθφ έξγν έρνπλ ππνρξέσζε ηήξεζεο ερεκχζεηαο γηα ηηο ππφ αμηνιφγεζε 

εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο. 

 

Άξζξν 11 

Δηαβνύιεπζε-ιήςε απνθάζεσλ 

1. Ο/Η Πξφεδξνο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. νξίδεη γηα θάζε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη εηζεγεηή/ηξηα, 

θαηά πξνηεξαηφηεηα κέινο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. αλάινγα κε ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ. Αλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί 

απφ ηα κέιε ηεο Δ.Η.Γ.Δ. νξίδεηαη εμσηεξηθφο εκπεηξνγλψκνλαο απφ ηνλ/ηελ 

Πξφεδξν, ν νπνίνο γλσκνδνηεί. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ε Δ.Η.Γ.Δ. ην θξίλεη αλαγθαίν κπνξεί λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηελ Δ.Τ. 

γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ ή ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επ’ 

απηνχ. 

 

Άξζξν 12 

Τπνβνιή αίηεζεο ζεξαπείαο 

 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο/ε κπνξεί λα θαηαζέζεη, ελψπηνλ ηεο Δ.Η.Γ.Δ., κέζα ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, αίηεζε ζεξαπείαο θαηά ησλ ζπζηάζεσλ ηεο 

Δ.Η.Γ.Δ. ππνβάιινληαο λέα ζηνηρεία. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο, ε 

Δ.Η.Γ.Δ.. δεηά ηε γλψκε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο, ε νπνία νθείιεη λα ηε 

δηαηππψζεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο. Δάλ ε Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο δελ 

δηαηππψζεη γλψκε κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, ε Δ.Η.Γ.Δ. πξνρσξεί ζηελ εμέηαζε 

ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο ρσξίο ηε γλψκε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο. 

 

Άξζξν 13 

Αλαζηνιή εξεπλεηηθνύ έξγνπ 

 

1. H Δ.Η.Γ.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα εηζήγεζεο αλαζηνιήο ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ή επί κέξνπο αιιαγψλ ζην ππφ εμέηαζε εθάζηνηε 

εξεπλεηηθφ έξγν, εάλ ζπληξέρεη ιφγνο πνπ ζρεηίδεηαη κε δεηήκαηα εζηθήο θαη 

δενληνινγίαο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

2. Σν εξεπλεηηθφ έξγν δχλαηαη λα αλαζηαιεί, θαηφπηλ ελππφγξαθεο θαηαγγειίαο ηξίηνπ, 

ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζησζεί παξέθθιηζε ησλ ππνδείμεσλ ηεο Δ.Η.Γ.Δ.. 

3. Οη απνθάζεηο γηα αλαζηνιή ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ιακβάλνληαη πάληνηε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. θαη 

εθφζνλ έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ/ελ Δ.Τ. λα αλαπηχμεη ηηο απφςεηο ηνπ/ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαγγειία. 

4. Η απφθαζε αλαζηνιήο γλσζηνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο 

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ζηνλ/ελ Δ.Τ. ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ζηε ρνιή θαη ζην αληίζηνηρν 

Σκήκα, ζην νπνίν δηεμάγεηαη ην εξεπλεηηθφ έξγν. 
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Άξζξν 14 

Γξακκαηεία 

 

1. Η Δ.Η.Γ.Δ. ηεξεί ειεθηξνληθά αξρείν κε ηα αθφινπζα έγγξαθα:  

α. Σηο ππνβαιιφκελεο πξνο έγθξηζε αηηήζεηο 

β. Απηνηειέο ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν 

γ. Σν ζχλνιν ηεο αιιεινγξαθίαο πνπ αθνξά ηηο αηηήζεηο 

δ. Σηο απνθάζεηο ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη φια ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο έγγξαθα 

2. Σα κέιε ηεο Γξακκαηείαο ρεηξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

έγγξαθα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αηηήζεηο/θαηαγγειίεο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζε απηήλ. 

3. Σα κέιε ηεο Γξακκαηείαο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο αλσηέξσ εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο απφξξεηεο θαη λα κελ ηηο απνθαιχπηνπλ ζε ηξίηνπο. 

4. Η ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ηήξεζε ζε αξρείν φισλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζην ειεθηξνληθφ θαη θπζηθφ αξρείν ηεο Γξακκαηείαο γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

5. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο 

Γξακκαηείαο ηεο Δ.Η.Γ.Δ. βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γ.Π.Θ..  

 

 


