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ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(Ν.4521/2018) 
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ / 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

(Ε.Η.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 

Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
 
Συμπληρώνεται από τον(την) Επιστημονικό(ή) Υπεύθυνο(η) του Ερευνητικού 
Έργου  
 
 
Ημερομηνία που υποβάλλεται η αίτηση 
Ημέρα:                  Μήνας:                                   Έτος: 
Τίτλος ερευνητικού έργου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση 
 

 
Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 
(Ε.Η.Δ.Ε.) 
 
Ημερομηνία που παραλήφθηκε η αίτηση από την Επιτροπή Ηθικής και 
Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)  
Ημέρα:                  Μήνας:                                   Έτος:                         Ώρα:  
 
Αριθμός Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 
(Ε.Η.Δ.Ε.) 
 
 

 
Σημείωση:  Κατά τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου στο οποίο ζητούνται 
στοιχεία που δεν ισχύουν για το ερευνητικό έργο για το οποίο υποβάλλεται η 
αίτηση, ο αιτών/η αιτούσα αναγράφει τη φράση «ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ». 
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Συμπληρώνονται από τον (την) Επιστημονικό(ή) Υπεύθυνο(η) 
(Συντονιστή/Συντονίστρια)  
Α. 
Α1. Τίτλος του Επιστημονικού Έργου 
 

 

 

 

 
Α5. Περίληψη του ερευνητικού έργου σε μια σελίδα (να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τον σκοπό, την αιτιολόγηση και τους αντικειμενικούς στόχους του προτεινόμενου 
Προγράμματος)  
 
 
 
 

 

Α6. Είδος της μελέτης (π.χ. πιλοτική, κλινική, γενετική, κοινωνική, συνεντεύξεις, 
ερωτηματολόγια, κ.λπ.) 
 
 

 

Β.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Ποια από τα παρακάτω ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας (Ν.4521/2018) εμπεριέχει 
το υπό έγκριση ερευνητικό έργο;  

 ΝΑΙ ΟΧΙ 
B1. Συμμετοχή ανθρώπων   

  
B2. Χρήση οποιονδήποτε ανθρώπινων βιολογικών 
δειγμάτων και ιστών  

  

   
B3. Διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα   
   
B4. Χρήση ζώων ή ιστών/δειγμάτων ζώων   
   
B5. Πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον, τους ερευνητές 
ή τρίτους κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, τρόποι 
ελαχιστοποίησης αυτών και αντιμετώπισης 
ατυχημάτων. 

  

Α2.Όνομα Μεταπτυχιακού Φοιτητή(τριας), Τμήμα/ Εργαστήριο στο οποίο ανήκει  
 
 

Α3.Όνομα Επιστημονικού Υπευθύνου, Τμήμα/ Εργαστήριο στο οποίο ανήκει  
 
 

Α4.Ονοματεπώνυμο και θέση (affiliation) των μελών της ερευνητικής ομάδας και 
ρόλος καθενός από αυτούς στο υπό έγκριση ερευνητικό έργο 
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Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, αναπτύξατε: 
Β6. Άλλα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που τυχόν 
προκύψουν και δεν καλύπτονται από τα παραπάνω  

  

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, αναπτύξατε: 
 
 
 

  
Γ. Να επισυναφθούν όλα τα σχετικά έντυπα πληροφόρησης και συναίνεσης που 
θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. 
 
 

 
Δ. Χρηματοδότηση – Προϋπολογισμός έργου. Να αναφερθούν τα πιθανά έξοδα 
του έργου και η πηγή χρηματοδότησής του. 
 
 
 

 
 
Ο(Η) Επιστημονικός(ή) Υπεύθυνος(η) του έργου υπογράφει και δεσμεύεται ότι (α) 
έλαβε γνώση του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Π.Κ., και 
αναλαμβάνει την υποχρέωση συμμόρφωσης  και τήρησής του,  και (β)  δεν θα γίνουν 
οποιεσδήποτε αλλαγές στο ερευνητικό έργο, όπως αυτό παρουσιάζεται στην 
παρούσα αίτηση.  Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές, αυτές θα αναφερθούν άμεσα 
στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.), η οποία θα 
αποφασίσει κατά πόσον η έγκριση που δόθηκε εξακολουθεί να ισχύει ή θα πρέπει να 
υποβληθεί νέα αίτηση προς έγκριση. 
 
Όνομα: ……………………………………..……Επώνυμο:………………………………………………….……... 
 
 
Ημερομηνία: ………………………………..  Υπογραφή: ……………………………………………………. 
 

 


