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1. Ηθική και δεοντολογία στον Ορίζοντα 2020 

  

Τι είναι ο Ορίζοντας 2020? 

•Το μεγαλύτερο πρόγραμμα της 
ΕΕ για την έρευνα και την 
καινοτομία που έγινε ποτέ. 

•Προϋπολογισμός περίπου 80 δισ. 
ευρώ για 7 χρόνια (2014-2020)  

•Εφαρμόζεται μέσω προσκλήσεων 
για υποβολή προτάσεων, οι 
οποίες αξιολογούνται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. 

 

 

 
   

•Για όλες τις δραστηριότητες που 
χρηματοδοτούνται από το ΠΠ, η 
ηθική και δεοντολογία είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της 
έρευνας καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας. 



Κανονισμός 1291/2013 για τη θέσπιση του 
προγράμματος-πλαισίου 

   Άρθρο 19  

   Αρχές δεοντολογίας  

   Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που 
διεξάγονται στο πλαίσιο του «Οριζοντα 2020» 
συμμορφώνονται με τις αρχές δεοντολογίας και τη σχετική 
εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των 
συμπληρωματικών πρωτοκόλλων της.  

1. Ηθική και δεοντολογία στον Ορίζοντα 

2020: Νομική βάση 



Περιορισμοί στη χρηματοδότηση 
 
Άρθρο 19.3 

Δεν χρηματοδοτούνται τα ακόλουθα ερευνητικά πεδία:  

α) ερευνητική δραστηριότητα που αποσκοπεί στην κλωνοποίηση του 
ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς. 

β) ερευνητικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στην τροποποίηση 
της γενετικής κληρονομιάς των ανθρώπινων όντων, η οποία 
ενδέχεται να καταστήσει τις εν λόγω τροποποιήσεις 
κληρονομικές.  

γ) ερευνητικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στη δημιουργία 
ανθρώπινων εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς 
σκοπούς ή για το σκοπό της εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, 

μεταξύ άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων.  

1. Ηθική και δεοντολογία στον Ορίζοντα 

2020: Νομική βάση 



Κανονισμός 1290/2013 σχετικά με τη θέσπιση 
κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του 
"Ορίζων 2020" 

    Άρθρο 14 

    Δεοντολογική εξέταση   

   Η Επιτροπή εκτελεί συστηματικά δεοντολογικές 
εξετάσεις για προτάσεις που θέτουν ζητήματα 
δεοντολογίας. Αυτή η εξέταση επαληθεύει την 
τήρηση των αρχών δεοντολογίας και της 
νομοθεσίας και, στην περίπτωση έρευνας 
διεξαγόμενης εκτός της Ένωσης, ότι η ίδια έρευνα 
θα μπορούσε να επιτραπεί σε κράτος μέλος.  

1. Ηθική και δεοντολογία στον Ορίζοντα 

2020: Νομική βάση 



Δραστηριότητα Ποιος Πότε Πως 

1. Αυτοαξιολόγηση 

(Ethics Self-Assessment) 

Ερευνητής Κατά την 

προετοιμασία 

της αίτησης 

Λαμβάνοντας 

υπ'όψιν την φύση 

του ερευνητικού 

έργου 

2. Δεοντολογική Εξέταση 

(Ethics Review): 

  

Ανεξάρτητοι 

Εμπειρογνώμονες 

Κατά την 

αξιολόγηση της 

αίτησης 

Λαμβάνοντας 

υπ΄όψιν το υλικό της 

αίτησης 

2.1 Προέλεγχος 

(Ethics Pre-

screening/Screening 

 

2.2 Κεντρική αξιολόγηση  

(Ethics Assessment) 

3. Έλεγχος κατά την 

διάρκεια των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων 

(Ethics Checks) 

Ανεξάρτητοι 

Εμπειρογνώμονες 

 

Κατά την 

υλοποίηση του 

έργου 

Λαμβάνοντας 

υπ'όψιν  τα 

παραδοτέα 

2. Η Διαδικασία Αξιολόγησης της  

Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας  



 
Σχετικά ζητήματα δεοντολογίας της έρευνας 

Πίνακας ζητημάτων δεοντολογίας της έρευνας (Ethics Issues 
Table): 

1.  Ανθρώπινα έμβρυα 

2.  Άνθρωποι 

3.  Ανθρώπινα κύτταρα/ιστοί 

4.  Προσωπικά δεδομένα 

5.  Ζώα 

6.  Χώρες εκτός Ε.Ε. 

7.  Περιβάλλον, υγεία & ασφάλεια 

8.  Διπλή χρήση (dual use) 

9. » Eφαρμογές « Civilian Focus  

10.   Xρήση της έρευνας για κακόβουλους σκοπούς (Misuse) 

11.  'Αλλα ζητήματα – AI (HE) 

 

2. Η Διαδικασία Αξιολόγησης της  

Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας  



 'The Commission shall systematically carry out ethics reviews for 
proposals raising ethical issues. That review shall verify the respect of 
ethical principles and legislation and, in the case of research carried out 
outside the Union, that the same research would have been allowed in a 
Member State.' Article 14 - Regulation 1290/2013 

Ethics in H2020: Main 

principles and legislation 



 
 
Βήμα 1: Αυτοαξιολόγηση 

 
 

Αν 

οποιαδήποτε 

από τις 

ερωτήσεις 

απαντηθεί 

θετικά, ο 

ερευνητής 

πρέπει να 

συμπληρώσει 

το Μέρος Β 

της αυτό-

αξιολόγησης 

 
2. Η Διαδικασία Αξιολόγησης της 

Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 
 



 
 
Βήμα 1: Αυτοαξιολόγηση 

 
 

Τι έγγραφα 

και άδειες θα 

χρειαστούν? 

 

Πως θα 

αντιμετωπισθούν 

τα ηθικά 

ζητήματα που 

προκύπτουν? 

 

Πως θα 

διασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με 

τη σχετική  

Νομοθεσία? 

 

2. Η Διαδικασία Αξιολόγησης της 

Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 



Βήμα 1: Αυτοαξιολόγηση: έρευνα με 
ανθρώπους 

Ποιοι συμμετέχουν? 

 Ευάλωτοι πληθυσμοί 

 Ασθενείς/ υγιείς εθελοντές 

 Ανήλικοι 

 Άτομα χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα 

       Παραδείγματα απαραίτητων πληροφοριών 

 Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων 

 Μέτρα προστασίας συμμετεχόντων 

 Διαδικασία συναίνεσης 

 Μέτρα για τη διασφάλισης της προστασίας 

       προσωπικών δεδομένων 

 Παραδείγματα αναγκαίων εγγράφων 

 Έγκριση από αρμόδια επιτροπή ηθικής της έρευνας 

 Έντυπο συναίνεσης, φόρμα ενημέρωσης συμμετεχόντων 

 Κατάλληλες άδειες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

         

2. Η Διαδικασία Αξιολόγησης της 

Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 



Η πρόταση 
απορρίπτεται  

Assessment  

Συστάσεις που γίνονται 
συμβατικοί όροι 

Screening 
Pre- 

screening 

Η πρόταση περνάει 
επιτυχώς την 
επιστημονική 
αξιολόγηση 

Η πρόταση 
εγκρίνεται 

Δεν τίθενται 
θέματα 

ηθικής της 
έρευνας 

Όλα τα ζητήματα 
έχουν 

αντιμετωπιστεί 
επαρκώς  

Η πρόταση εγκρίνεται υπό 
όρους 

Ζητήματα 
ηθικής της 
έρευνας 

Σημαντικά ζητήματα ηθικής της 
έρευνας 

Τα ζητήματα έχουν 
αντιμετωπιστεί 

μερικώς 

 Βήμα 2: Δεοντολογική Εξέταση 



 
 
Βήμα 3: Έλεγχος κατά την διάρκεια των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων (Ethics checks) 
 
 
 Δραστηριότητες που εγείρουν πολύπλοκα ηθικά ζητήματα 

 Μη επαρκής γνώση γύρω από θέματα ηθικής και 

δεοντολογίας της έρευνας από πλευράς των ερευνητών 

 Η συμμόρφωση με τις συστάσεις των εμπειρογνωμόνων 

πρέπει να ελεγχθεί κατά την υλοποίηση του έργου 

2. Η Διαδικασία Αξιολόγησης της 

Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 



Research ethics in Social sciences 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref
/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-
humanities_en.pdf 

 

…..Indeed, perhaps more than any other professionals, 
academic researchers enjoy great freedom to explore their 
professional interests, investigate a wide range of 
phenomena and set their own research agenda. In fact, 
respect for academic freedom is stipulated in Article 13 of 
the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union5(2000), which is legally binding on EU member 
states. 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf


Research Ethics is Social Sciences….. 
 
The researcher has considerable responsibility to: 

• the people involved in the research and their rights, safety, 
well-being and interests(or dignity, integrity, rights, and 
autonomy)  

• communities that are engaged and involved in the 
research; and  

• society at large, in terms of the contributions research can 
make in effecting socially useful and valued development 
and change, but also in terms of avoiding potential misuse 
or unintended consequences of research results 



Research Ethics in Social Sciences 

Research participants have rights 

 

Researchers and their collaborators have rights 
(and needs) 

 

Research funders , editors have requests (impact 
but also ethics- protecting the institutions and 
the research record). THEY ALSO HAVE 
RESPONSIBILITIES 

 



Research Ethics and Social Sciences 
The basic ethical principles that have evolved to protect human 

participants from harm, which have their origin in clinical 
research, apply to all fields of research in which humans 
participate by contributing time, effort, insights and personal data 
for researchers’ use. These overarching ethical principles in the 
context of EU-funded research include:  

respecting human dignity and integrity  

ensuring honesty and transparency towards research subjects 

respecting individual autonomy and obtaining free and informed consent (as 
well as assent whenever relevant) 

protecting vulnerable individuals 

ensuring privacy and confidentiality 

promoting justice and inclusiveness  

minimizing harm and maximizing benefit  

sharing the benefits with disadvantaged populations, especially if the 
research is being carried out in developing countries 

respecting and protecting the environment and future generations. 



Research Ethics in Social Sciences 

Major research methodology challenges 

-DATA PROTECTION 

-deception (justification, debriefing, no-harm) 

-covert research (anonymization, local cultures, 
expectations of participants) 

-internet research and social media data (public vs 
open data, informed consent conditions, 
anonymity, impact on friends and family, tracing 
and exposure) 



Ethics Panels are risk averse 



3. Προκλήσεις 

1. Ανεπαρκής γνώση γύρω 
από θέματα ηθικής και 
δεοντολογίας της έρευνας  

2. Ανεπαρκείς δομές 
αξιολόγησης της ηθικής 
και δεοντολογίας της 
έρευνας σε τοπικό/εθνικό 
επίπεδο 

3. Προκλήσεις που 
προκύπτουν από νέες 
τεχνολογίες (π.χ. συλλογή  
δεδομένων σε μέγαλη 
κλίμακα κλπ.) 

© New Yorkerρ 



3. Προκλήσεις 

3. Προώθηση διαλόγου 
ανάμεσα σε ερευνητές και 
επιτροπές εμπειρογνωμόνων 

 

4. Ισορροπία μεταξύ 
προώθησης της έρευνας και 
καινοτομίας και της 
διατήρησης των υψηλότερων 
προτύπων ηθικής, 
δεοντολογίας και 
ακεραιότητας της έρευνας 



Horizon Europe 

  

Article 15 of the Horizon Europe Regulation ( to be 
adopted this year) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1540387631519&uri=CELE
X%3A52018PC0435 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1540387631519&uri=CELEX:52018PC0435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1540387631519&uri=CELEX:52018PC0435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1540387631519&uri=CELEX:52018PC0435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1540387631519&uri=CELEX:52018PC0435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1540387631519&uri=CELEX:52018PC0435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1540387631519&uri=CELEX:52018PC0435


HE 2021 ….. 
Άρθρο 15  

Δεοντολογία  

1.Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος συμμορφώνονται με τις αρχές δεοντολογίας και τη 
σχετική εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καθώς 
και των συμπληρωματικών πρωτοκόλλων της.  

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αρχή της αναλογικότητας, στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο δικαίωμα στη σωματική και διανοητική ακεραιότητα 
του ατόμου, στο δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων και στην ανάγκη διασφάλισης υψηλού επιπέδου 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας.  

2.Οι οντότητες που συμμετέχουν στη δράση υποβάλλουν:  

α)αυτοαξιολόγηση δεοντολογίας στην οποία προσδιορίζονται και περιγράφονται λεπτομερώς όλα τα προβλέψιμα 
δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον στόχο, την υλοποίηση και τις πιθανές επιπτώσεις των προς 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, καθώς και επιβεβαίωση συμμόρφωσης με την παράγραφο 1 συνοδευόμενη 
από περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αυτή θα διασφαλίζεται·  

β)επιβεβαίωση συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την ακεραιότητα 
της έρευνας που δημοσιεύθηκε από τις «All European Academies» (Όλες οι Ευρωπαϊκές Ακαδημίες) και 
επιβεβαίωση ότι δεν θα διενεργηθεί καμία δραστηριότητα που αποκλείεται από χρηματοδότηση·  

γ)για δραστηριότητες που διενεργούνται εκτός της Ένωσης, επιβεβαίωση ότι οι εν λόγω δραστηριότητες θα 
επιτρέπονταν σε κράτος μέλος· και  

δ)για δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούνται ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, εφόσον απαιτείται, 
λεπτομερή στοιχεία για τα μέτρα αδειοδότησης και ελέγχου που θα ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές των 
οικείων κρατών μελών, καθώς και λεπτομερή στοιχεία των δεοντολογικών εγκρίσεων που θα χορηγηθούν 
πριν από την έναρξη των οικείων δραστηριοτήτων.  



HE 2021…. 
3.Οι προτάσεις ελέγχονται συστηματικά με σκοπό τον εντοπισμό δράσεων που εγείρουν πολύπλοκα ή 

σοβαρά δεοντολογικά ζητήματα και την υποβολή τους σε αξιολόγηση δεοντολογίας. Η αξιολόγηση 
δεοντολογίας διενεργείται από την Επιτροπή, εκτός εάν έχει ανατεθεί στον φορέα χρηματοδότησης. 
Για δράσεις που αφορούν τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων ή ανθρώπινων 
εμβρύων, είναι υποχρεωτική η διενέργεια αξιολόγησης δεοντολογίας. Οι έλεγχοι και οι αξιολογήσεις 
δεοντολογίας διενεργούνται με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων σε ζητήματα δεοντολογίας. Η 
Επιτροπή και οι φορείς χρηματοδότησης διασφαλίζουν στο μέτρο του εφικτού τη διαφάνεια των 
διαδικασιών δεοντολογίας.  

4.Οι οντότητες που συμμετέχουν στη δράση μεριμνούν ώστε να αποκτήσουν όλες τις εγκρίσεις ή το 
λοιπά υποχρεωτικά έγγραφα από τις αρμόδιες εθνικές και τοπικές επιτροπές δεοντολογίας ή άλλους 
φορείς, όπως αρχές προστασίας δεδομένων, πριν από την έναρξη των σχετικών δραστηριοτήτων. Τα 
εν λόγω έγγραφα φυλάσσονται σε αρχείο και διαβιβάζονται στην Επιτροπή ή τον φορέα 
χρηματοδότησης κατόπιν αιτήματος.  

5.Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οι έλεγχοι δεοντολογίας διενεργούνται από την Επιτροπή ή τον φορέα 
χρηματοδότησης. Σε περίπτωση σοβαρών ή πολύπλοκων δεοντολογικών ζητημάτων, οι έλεγχοι 
διενεργούνται από την Επιτροπή, εκτός εάν έχουν ανατεθεί στον φορέα χρηματοδότησης.  

Οι έλεγχοι δεοντολογίας διενεργούνται με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων σε ζητήματα δεοντολογίας.  

6.Οι δράσεις που δεν είναι δεοντολογικά αποδεκτές μπορούν να απορριφθούν ή να διακοπούν ανά πάσα 
στιγμή.  

 

 



HELP is on its way! 
 

1. Guidance  ‘How to complete your ethics self-assessment’ (2018): 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethic

s-self-assess_en.pdf  

 

2. EC Guidance Note on Ethics and Data Protection (2018): 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethic

s-data-protection_en.pdf 

 

3. Ethics in Social Science and Humanities (2018) 

:https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-

humanities_en.pdf 

 

Ethics help desk: RTD-ETHICS-REVIEW-HELPDESK@ec.europa.eu 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf


HELP is on its way! 

4. General Model Grant Agreement 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-

gga-multi_en.pdf 

5. H2020 Regulation of Establishment 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-

eu-establact_en.pdf 
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HELP is on its way! 
6. Declarations of the Commission (Framework Programme) 

  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-

eu-decl-fp_en.pdf 

7. Civilian Focus/misuse/dual use 

•  Guidance note: Research focusing exclusively on civil applications, 

available online at: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_rese

arch-civil-apps_en.pdf             

•  Guidance note: Research involving dual use items, available     online 

at:  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_r

esearch-dual-use_en.pdf   

•  Guidance note:  Potential misuse of research results, available online 

at:   http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_

research-misuse_en.pdf 
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   Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

 

  Isidoros.Karatzas@ec.europa.eu 

 


