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 Πλαίσιο ίδρυσης & λειτουργίας της 
Επιτροπής 

 Η ερευνητική δραστηριότητα στο ΠΑΜΑΚ: 
αρχές και πρακτικές 

 Η Επιτροπή Ηθικής  
και Δεοντολογίας της Έρευνας  
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 



Πλαίσιο ίδρυσης  
και λειτουργίας της Επιτροπής 

Η ΕΗΔΕ λειτουργεί εντός ενός πλαισίου κανόνων οι 
οποίοι ορίζονται από: 

1. Το νόμο 4521/2018 (άρθρα 21-27)  

2. Τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της 
Επιστημονικής Έρευνας  

3. Τον Κανονισμό Εφαρμογής Αρχών και 
Λειτουργίας της ΕΗΔΕ  

 



Πλαίσιο ίδρυσης  
και λειτουργίας της Επιτροπής 

Σύμφωνα με τον νόμο 
4521/2018: 

κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα πρέπει να συστήσει  

τη δική του Επιτροπή 

 



Πλαίσιο ίδρυσης  
και λειτουργίας της Επιτροπής 

Ο Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της 
Επιστημονικής Έρευνας περιέχει: 
– Βασικές αρχές επιστημονικής ακεραιότητας και 

ηθικής της έρευνας 

– Υποχρεώσεις των ερευνητών, επιστημονικών 
υπευθύνων και συνεργατών 

– Ειδικούς κανόνες για την έρευνα σε ανθρώπους, 
ζώα, φυσικό, οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

– Έντυπα Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης 

 



Πλαίσιο ίδρυσης  
και λειτουργίας της Επιτροπής 

Ο Κανονισμός Εφαρμογής Αρχών και 
Λειτουργίας της ΕΗΔΕ περιγράφει 

– Σύσταση-Όργανα 

– Αρμοδιότητες-Διαδικασίες 
Αξιολόγησης και Έγκρισης  

– Λειτουργία και Αποφάσεις της ΕΗΔΕ 

 

 



Η ερευνητική δραστηριότητα στο 
ΠΑΜΑΚ: αρχές και πρακτικές 

Η έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, ατομική και 
συλλογική, διεξάγεται με  

– προσήλωση στην επιστημονική αλήθεια,  

– σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, στην 
προσωπική αυτονομία, στη βιολογική και 
πνευματική ακεραιότητα των προσώπων, την 
πνευματική ιδιοκτησία και στα προσωπικά 
δεδομένα, καθώς και  

– φροντίδα για τη ζωή, τη φύση και το περιβάλλον  

 

 

 



Η ερευνητική δραστηριότητα στο 
ΠΑΜΑΚ: αρχές και πρακτικές 

Οι αρχές Ηθικής της Έρευνας 
περιλαμβάνουν   

– την αυτονομία των προσώπων  

– την ωφέλεια  

– τη μη βλάβη  

– τη δικαιοσύνη 

 

 



Η ερευνητική δραστηριότητα στο 
ΠΑΜΑΚ: αρχές και πρακτικές 

Οι ορθές ερευνητικές πρακτικές που εγγυώνται την 
ακεραιότητα της έρευνας περιλαμβάνουν τις 
παρακάτω αρχές: 

– Αξιοπιστία 

– Αμεροληψία / Εντιμότητα 

– Ίση μεταχείριση 

– Σεβασμός 

– Λογοδοσία & Διαφάνεια 

 
 

 



Η ερευνητική δραστηριότητα στο 
ΠΑΜΑΚ: αρχές και πρακτικές 

Η ευθύνη των ερευνητών και των ερευνητικών 
ιδρυμάτων 

– Ο έλεγχος της ηθικής και δεοντολογίας από την ίδια 
την ερευνητική κοινότητα παρέχει εγγυήσεις της 
ανεξαρτησίας της έρευνας.  

– Οι ερευνητές/τριες έχουν συμφέρον στη διασφάλιση 
της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των δραστηριοτήτων 
τους.  

– Οι ερευνητές πρέπει να είναι ενήμεροι για τις αρχές 
ηθικής και τους ειδικότερους κανόνες δεοντολογίας 
που διέπουν το αντικείμενό τους.  

 
 
 



Η Επιτροπή Ηθικής  
και Δεοντολογίας της Έρευνας  
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 Η αποστολή  

– Εγγυάται, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, την 
αξιοπιστία των ερευνητικών  έργων   

– 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,  

■ στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον  
  

 

 



Η Επιτροπή Ηθικής  
και Δεοντολογίας της Έρευνας  
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 
Οι αρμοδιότητες  

■ Διαπιστώνει αν ένα ερευνητικό έργο συνάδει 
με τους παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και 
δεοντολογίας της έρευνας    

■ Παρέχει γνωμάτευση για θέματα ηθικής και 
δεοντολογίας σχετικών με τη δημοσιοποίηση 
ερευνητικών πορισμάτων   

 

 

 



Η Επιτροπή Ηθικής  
και Δεοντολογίας της Έρευνας  
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 
Οι αρμοδιότητες  

■ Παρακολουθεί προτεινόμενες αλλαγές σε ήδη 
εγκεκριμένες και υλοποιούμενες έρευνες  

■ Εγγυάται την προστασία του ατόμου κατά την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που 
προκύπτουν από την έρευνα  

■ Εξετάζει ερευνητικά έργα μετά από αίτηση ή καταγγελία 
ενδιαφερόμενου προσώπου  

 
 

 



Η Επιτροπή Ηθικής  
και Δεοντολογίας της Έρευνας  
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 Οι αρμοδιότητες  

■ Εισηγείται την αναστολή ενός ερευνητικού έργου, εφόσον υπάρχει 
παράβαση της νομοθεσίας και του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

■ Παρέχει επιστημονική γνώμη-εισήγηση στην Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε του ΠΑ.ΜΑΚ., σε περίπτωση που της ζητηθεί  

■ Επιδιώκει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του επιστημονικού 
προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας  

 

 

 

 



Ποιοι/ες είναι χρήσιμο να ενημερωθούν  
για τις αρχές της ηθικής και δεοντολογίας  

της έρευνας και το έργο της Ε.Η.Δ.Ε.; 

Όσοι/ες εκπονούν έρευνα,  

στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  

η οποία αφορά σε ανθρώπους,  

ή διεξάγεται με τη συμμετοχή ανθρώπων,  

πέραν των μελών της ερευνητικής ομάδας,  

και/ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα 

 

 



Ποιοι/ες είναι χρήσιμο να ενημερωθούν  
για τις αρχές της ηθικής και δεοντολογίας  

της έρευνας και το έργο της Ε.Η.Δ.Ε.; 

■ Διδάσκοντες/ουσες  

■ Μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες  

■ Υποψήφιοι/ες διδάκτορες  

■ Μετα-διδάκτορες 

■ Οποιοι(ες)δήποτε συνεργαζόμενοι/ες 
ερευνητές/τριες 
 

 



Περισσότερες πληροφορίες 

- Ιστοσελίδα της Επιτροπής:  

https://tinyurl.com/uom-ethics-
committee 

 

- Email επικοινωνίας: ethics@uom.edu.gr 
 

 


