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Αθήνα, 21/09/2018
Α.Π.: EE.4530

ΠΡΟΣ: 1. Μέλη ΔΕΠ
2. ΕΔΙΠ
3. ΕΤΕΠ
ΚΟΙΝ: 1. Επιτροπή Ερευνών &
Διαχείρισης
2. Ε.Η.Δ.Ε. Παντείου
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας της
Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου»
Σχετ: 1. Η υπ’ αριθμ. 89η /03-08-2018 Απόφαση της Πρυτάνεως
2. Ο Ν.4521/2018 [ΦΕΚ.38/τΑ΄/02-03-2018], κεφάλαιο Ε΄ «Επιτροπές
Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας»
Σας ενημερώνουμε ότι κατ’ εφαρμογή του Ν.4521/2018 [ΦΕΚ. 38/τΑ΄/02-032018], κεφάλαιο Ε΄ «Επιτροπές Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας»,
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 89η /03-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΛΚ469Β7Α-ΖΟΣ)
Απόφαση της Πρυτάνεως, καθηγήτριας Ι. Κριάρη, «Επιτροπή Ηθικής και
Δεοντολογίας της Έρευνας» με τριετή θητεία.
Το ανωτέρω επιφέρει τις ακόλουθες αλλαγές ως προς τη διαδικασία υποβολής
πρότασης:
1. Πριν την κατάθεση αιτήματος υποβολής πρότασης στην Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης προς έγκριση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε
του Παντείου Πανεπιστημίου.
2. Η πρόταση ερευνητικού έργου που υποβάλλεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο
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. (άρθρο 24, παρ.1)
3. Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα θα υποβάλλονται από τον
επιστημονικό υπεύθυνο του έργου ηλεκτρονικά στην Επιτροπή Ερευνών (email:
elkepant@panteion.gr) του Πανεπιστημίου για να διαβιβαστούν στην Ε.Η.Δ.Ε..
4. 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.(άρθρο 25, παρ.1).

Επομένως, ο επιστημονικά υπεύθυνος θα πρέπει να καταθέτει την πρότασή του στην
Ε.Η.Δ.Ε. τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την υποβολή της εν λόγω πρότασης στο
φορέα χρηματοδότησης.
Σημειώνεται, ότι πρόταση η οποία δεν έχει εγκριθεί από ην Ε.Η.Δ.Ε. δεν μπορεί να
κατατεθεί στο φορέα χρηματοδότησης.
Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ. Ε. είναι δεσμευτικές για το Α.Ε.Ι. (άρθρο 23, παρ.2 ,
εδαφ.γ)
Αναλυτικότερα, ο σκοπός σύστασης της Ε.Η.Δ.Ε, οι αρμοδιότητες, η διαδικασία
υποβολής προτάσεων και η λειτουργία της, παρουσιάζονται στα άρθρα 21, 23, 24 &
25 του Ν. 4521/2018.
Επισημαίνεται, ότι η ως άνω διαδικασία θα ισχύσει έως ότου καταρτιστεί ο
Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε. από την Επιτροπή
Ερευνών.(άρθρο 25, παρ. 5)
Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ
Αντιπρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής Νικόλαος Λέανδρος
Εσωτερική Διανομή:
1. Πρόεδρο ΕΛΚΕ
2. Γραμματεία ΕΛΚΕ
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