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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Η Επιτροπή είναι όργανο συμβουλευτικό και επικουρικό του ερευνητικού προσωπικού του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Διαχειρίζεται υποθέσεις που αφορούν ηθικά και δεοντολογικά θέματα που 
προκύπτουν από έρευνες στις οποίες συμμετέχουν ανθρώπινα υποκείμενα, ανθρώπινο υλικό και ανθρώπινα 
δεδομένα οποιασδήποτε μορφής ή δυνατό να έχουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον του. Η αποστολή της είναι να αξιολογεί ότι οι ερευνητικές προτάσεις τις οποίες υποβάλει το 
ερευνητικό προσωπικό και οι φοιτητές, πληρούν τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής κοινοτικής 
νομοθεσίας καθώς και τις προδιαγραφές της καλής ερευνητικής πρακτικής από άποψη ηθικής και 
δεοντολογίας. Με αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή συμβάλλει στην κατοχύρωση και προστασία της 
αξιοπρέπειας, της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων στις έρευνες οι οποίες διεξάγονται 
στο ΤΕΠΑΚ καθώς και σε μελέτες στις οποίες το ΤΕΠΑΚ καλείται να συμμετέχει ως συνεργαζόμενος 
φορέας. 
 
Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι εξής: 
 
1. Ορίζει υποεπιτροπές αξιολόγησης: 
 Η επιτροπή εισηγείται τον ορισμό Υποεπιτροπών αξιολόγησης των ερευνητικών Προτάσεων, σε 

σχέση με θέματα τα οποία αφορούν την ηθική και δεοντολογική διάσταση της έρευνας. 
 Στις Επιτροπές συμμετέχουν μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού αξιολόγησης με βάση το 

αντικείμενο και τη θεματολογία του ερευνητικού έργου. 
2. Αξιολογεί και εγκρίνει ερευνητικές προτάσεις με στόχο την προστασία: 
 Των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υγείας, ασφάλειας, άνεσης, αξιοπρέπειας και ιδιωτικότητας 

των ατόμων τα οποία συμμετέχουν στην έρευνα συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών κατά τις 
περιπτώσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος σε ερευνητικά έργα. 

 Της υγείας και ασφάλειας των ερευνητών. 
 Της φήμης και του κύρους του Πανεπιστημίου ως κέντρου διεξαγωγής μελετών με σεβασμό στις 

αρχές της δεοντολογίας της έρευνας. 
3. Πληροφορεί και ενημερώνει το ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου σε θέματα κανονισμών και 

νομοθεσίας σε ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας. 
4. Εισηγείται για τον ορισμό ατόμου υπευθύνου για την υποβολή παραπόνων από το κοινό και από άτομα 

τα οποία συμμετέχουν στις έρευνες στις περιπτώσεις που θα προκύψουν τέτοιου είδους θέματα και 
εισηγείται τρόπους επίλυσης προβλημάτων τα οποία χρειάζονται ειδική συζήτηση λόγω των 
επιπτώσεων που πιθανό να έχουν για τις ευρύτερες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου. 

5. Αναφορές και συνεργασίες 
 Ετοιμάζει και υποβάλει ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της ΕΗΔΕ προς την Συγκλητική 

Επιτροπή Έρευνας και τηρεί σχετικό αρχείο. 
 Εισηγείται τρόπους για την ανάπτυξη συνεργασίας με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου 

(ΕΕΒΚ) σε σχέση με την ευρύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανόνων καλής πρακτικής 
για την αξιολόγηση μελετών.  

 Εισηγείται τρόπους για την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες εθνικές επιτροπές σε θέματα πολιτικής 
και πρακτικής της ηθικής αξιολόγησης. 

 


