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Οι ερευνητές οφείλουν

να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των 
δικαιωμάτων και για την ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων στην έρευνα

να σέβονται τις κοινωνικές, πολιτιστικές και ατομικές τους διαφορές και 
να μην κάνουν διακρίσεις

να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων και ομάδων
που υποστηρίζουν αξίες, στάσεις και απόψεις διαφορετικές από τις δικές 
τους.



Γενικές αρχές 

έρευνας

1. Τήρηση της αρχής της νομιμότητας, της 
αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.

2. Σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
ακεραιότητας. 

3. Ελεύθερη παροχή ενημερωμένης συναίνεσης (informed 
consent) από τον συμμετέχοντα στην έρευνα.

4. Προστασία των συμμετεχόντων σε ειδικές περιπτώσεις 
ερευνών.

5. Διασφάλιση απορρήτου. 

6. Περιορισμός του σκοπού και ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων.



Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την 

ακεραιότητα της έρευνας

θεμελιώδεις αρχές της
ακεραιότητας της έρευνας

• Αξιοπιστία όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας της 
έρευνας, η οποία αντανακλάται στον σχεδιασμό, τη 
μεθοδολογία, την ανάλυση και τη χρήση των πόρων.

• Εντιμότητα όσον αφορά την ανάπτυξη, τη διεξαγωγή, τον 
έλεγχο, την υποβολή εκθέσεων και την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με την έρευνα με διαφανή, δίκαιο, 
πλήρη και αμερόληπτο τρόπο.

• Σεβασμός προς τους συναδέλφους, τους συμμετέχοντες σε 
ερευνητικές δραστηριότητες, την κοινωνία, τα 
οικοσυστήματα, την πολιτιστική κληρονομιά και το 
περιβάλλον.

• Λογοδοσία όσον αφορά την έρευνα από τη σύλληψη της 
ιδέας έως τη δημοσίευση, τη διαχείριση και την οργάνωση, 
την κατάρτιση, την εποπτεία και την καθοδήγηση, καθώς 
και τις ευρύτερες επιπτώσεις της.



Η μη τήρηση ορθών 

ερευνητικών πρακτικών, 

συνιστά παραβίαση 

των επαγγελματικών 

καθηκόντων. 

Η μη τήρηση ορθών πρακτικών βλάπτει τις ερευνητικές διαδικασίες, 
υποβαθμίζει τις σχέσεις μεταξύ ερευνητών, υπονομεύει την
εμπιστοσύνη στην έρευνα και την αξιοπιστία της, σπαταλά πόρους και 
ενδέχεται να εκθέτει τα υποκείμενα της έρευνας, την κοινωνία ή το 
περιβάλλον σε άσκοπη βλάβη. 

Για το λόγο αυτό οι  επιστημονικά υπεύθυνοι οφείλουν να μεριμνούν 
για την τήρηση όλων των κανόνων δεοντολογίας καθώς και τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.

Σε περίπτωση αντίθεσης συμφερόντων (προσωπικών, επαγγελματικών 
κλπ) ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων (conflict of  
interest), η οποία να επηρεάσει διάφορες πτυχές μιας ερευνητικής 
μελέτης. Στην περίπτωση αυτή, ο ερευνητής θα πρέπει να γνωρίζει ότι 
οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
την έρευνα και να επιβεβαιώνει κατά την ανάληψη των καθηκόντων του 
ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του, ενώ η ερευνητική ομάδα οφείλει 
να διαχειριστεί την σύγκρουση αυτή. 



Συγκατάθεση του ερευνωμένου

άρθρο 4 ΓΚΠΔ 
(ΓΚΠΔ: ο νέος Γενικός Κανονισμός -2016/679- για την 

Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης –GDPR-

General Data Protection Regulation-)

κάθε ένδειξη βουλήσεως, 
ελεύθερη,συγκεκριμένη, ρητή και εν 
πλήρει επιγνώσει, με την οποία το 
υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει 
ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή 
θετική ενέργεια, να αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν.



• Η συμμετοχή στην εγκληματολογική έρευνα είναι εθελοντική και ο ερευνητής οφείλει να εξασφαλίσει ότι δεν 
υφίσταται κανενός είδους καταναγκασμός για τη συμμετοχή στην έρευνα.

• Η αρχή της ενημέρωσης και συγκατάθεσης των ερευνωμένων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της 
εγκληματολογικής έρευνας.

• Οι ερευνώμενοι συμμετέχουν στην έρευνα αφού πρώτα έχουν ενημερωθεί και κατανοήσει τους σκοπούς της 
έρευνας.

• Η ενημέρωση του ερευνητή πρέπει να είναι πλήρης, ειλικρινής και σε γλώσσα που κατανοούν. Το έγγραφο, 
πρέπει να περιλαμβάνει τόσες πληροφορίες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι υποψήφιοι συμμετέχοντες έχουν 
ενημερωθεί επαρκώς, προκειμένου να αποφασίσουν αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα. 

• Η συγκατάθεση του ερευνώμενου στην έρευνα πρέπει να παρέχεται εγγράφως με σαφή θετική ενέργεια.

Ενημερωμένη συναίνεση/συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης

(informed consent)



• H λήψη της συγκατάθεσης είναι απαραίτητη ακόμη και στις περιπτώσεις που το υλικό συλλέγεται από 
πληροφορίες που έχει αναρτήσει το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων στο διαδίκτυο. Παρεχόμενες 
πληροφορίες μέσω διαδικτύου που είναι αυτοβούλως δημόσιες μπορεί μεν να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, 
αλλά θα πρέπει πάντα να εξετάζονται με κριτική σκέψη και να προστατεύεται η ταυτότητα των προσώπων. 

• Η άρνηση συμμετοχής στην έρευνα δεν επιφέρει καμία συνέπεια στον ερευνώμενο και η αποχώρησή του από 
την έρευνα δεν επιφέρει καμία κύρωση.

• Οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε καθ’ 
όλη τη διάρκεια της έρευνας, για όποιο λόγο επιθυμούν, αποσύροντας παράλληλα τα δεδομένα που έχουν 
αντληθεί από τους ίδιους από την ερευνητική διαδικασία. 

Ενημερωμένη συναίνεση/συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης

(informed consent)



δικαιώματα

ερευνωμένου

Δικαίωμα 
Ενημέρωσης

(άρθρα 12, 13, 14 
ΓΚΠΔ)

Δικαίωμα 
Διόρθωσης 
(άρθρο 16 
ΓΚΠΔ)

Δικαίωμα 
περιορισμού της 

επεξεργασίας 
(άρθρο 18 
ΓΚΠΔ)

Δικαίωμα 
φορητότητας των 

δεδομένων 
(άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Δικαίωμα 
Πρόσβασης 

(άρθρο 15 ΓΚΠΔ) 

Δικαίωμα μη 
αυτοματοποιημένης 

λήψης αποφάσως 
(άρθρο 22 ΓΚΠΔ)

Δικαίωμα 
εναντίωσης 

(άρθρο 21 ΓΚΠΔ)



Διασφάλιση απορρήτου

Ανωνυμία

Έλλειψη δυνατότητας σύνδεσης των 

δεδομένων με την ταυτότητα του 

συμμετέχοντα από τον οποίο 

προέρχονται

Εμπιστευτικότητα

Ο ερευνητής μπορεί να ταυτοποιήσει 

τα δεδομενα, απαγορεύει όμως την 

πρόσβαση σε τρίτους.



Κατά τη διαδικασία της συλλογής δεδομένων οι ερευνητές οφείλουν:

• να επιλέγουν πολύ προσεκτικά ανάμεσα στις δυο έννοιες, εξηγώντας στους 
ερευνώμενους αν η προστασία της ταυτότητάς τους διέπεται από τους όρους της 
εμπιστευτικότητας ή της ανωνυμίας. 

• να διασφαλίζουν το απόρρητο ακόμη και στις περιπτώσεις που οι ερευνώμενοι δεν 
αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που ελλοχεύει η αποκάλυψη των δεδομένων τους.

• να επισημαίνουν στους ερευνώμενους τα όρια και τους περιορισμούς που μπορεί να 
υπάρξουν στην ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα.

• να ενημερώνουν για τους κινδύνους τήρησης των δεδομένων αναφορικά με τη διαρροή 
πληροφοριών, καθώς τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται ενδέχεται να μην δύνανται 
να αποτρέψουν πιθανή διαρροή τους.

• να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύεται η ταυτότητα των 
συμμετεχόντων στην έρευνα κατά τη δημοσιοποίηση των δεδομένων.



Το ζήτημα του οικονομικού 
ανταλλάγματος

• Αντιπαράθεση στην επιστημονική κοινότητα.

• Ενδέχεται να αλλοιώσει τη βούληση των 

συμμετεχόντων και να επηρεάσει την αξιοπιστία των 

παρεχομένων πληροφοριών.

• Μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος εξαναγκασμού 

συμμετοχής στην έρευνα.

• Οι ερευνητές θα πρέπει να γνωστοποιούν τις πηγές 

χρηματοδότησής τους και πάντα με τρόπο ώστε να 

μη δημιουργείται σύγχυση ως προς τον φορέα της 

έρευνας. 



Έρευνα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (π.χ. ανηλίκους, κρατουμένους, χρήστες 

εξαρτησιογόνων ουσιών, ψυχικά πάσχοντες, θύματα κλπ.)

Μπορεί να ανακύψουν ειδικότερα ζητήματα
δεοντολογίας λόγω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών των ευάλωτων ομάδων.

Η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών και η
αδυναμία πλήρους γνώσης των διαστάσεων και
των αποτελεσμάτων της έρευνας μπορεί να έχει
πολλαπλάσιες αρνητικές συνέπειες συγκριτικά
με άλλες ομάδες πληθυσμού.

Πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν όλες οι
ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις που
αφορούν τις συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού.

Η συνήθης διαδικασία λήψης συγκατάθεσης
ενδέχεται να βλάψει τον συμμετέχοντα, γι’
αυτό θα πρεπει να ακολουθείται διαφορετική
διαδικασία π.χ. η λήψη προφορικής
συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης και χωρίς
καμία άσκηση πίεσης.

Η ενημέρωση συνιστά πολύπλοκο ζήτημα. Θα
πρέπει να καθίσταται απολύτως σαφές από τον
ερευνητή ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για
επιστημονικούς σκοπούς, ενώ ο ερευνητής θα
πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο ερευνώμενος έχει
κατανοήσει και αντιληφθεί πλήρως την
διαδικασία της έρευνας.

Σε περιπτώσεις δικαιοπρακτικής ανικανότητας
(π.χ. σε ανηλίκους ή ψυχικά πάσχοντες) η
έγγραφη συγκατάθεση δίδεται από το νόμιμο
εκπρόσωπο και παράλληλα λαμβάνεται
προφορική συγκατάθεση από τον
συμμετέχοντα

Τα σωφρονιστικά καταστήματα /θεραπευτικά
ιδρύματα δεν μπορούν να παράσχουν
συγκατάθεση για λογαριασμό των
κρατουμένων. Πρέπει να ερωτηθούν οι ίδιοι, οι
κηδεμόνες τους, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους,
οι δικαστικοί παραστάτες ή οι ορισθέντες
επίτροποι, όπου ο νόμος ορίζει.

Δεν θα πρέπει να δημιουργούνται ψευδείς
προσδοκίες. Θα πρέπει να είναι σαφής ο ρόλος
του ερευνητή και ότι δεν συνδέεται με κανέναν
άλλο φορέα.

Ο ερευνητής θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει την
πιθανότητα πρόκλησης εκ νέου «τραύματος»
και επανάληψης της κακοποιητικής εμπειρίας
στα άτομα που έχουν υποστεί κακοποίηση.



Ασφαλής αποθήκευση 
δεδομένων

European Commission. (2018). Ethics and data protection. διαθέσιμο στο

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/

hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf



Ασφαλής 

αποθήκευση 

δεδομένων 

Ανωνυμοποίηση: Η διαδικασία ανωνυμοποίησης εμποδίζει τη μελλοντική δυνατότητα 
ταυτοποίησης των δεδομένων με τα υποκέιμενά τους και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η 
ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία τους αφορούν ατομικά.

Ψευδωνυμοποίηση: Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε 
συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών. 
Οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε 
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Ταυτοποίηση δεδομένων και διαφύλαξη αυτών: Οι ερευνητές οφείλουν να δικαιολογούν 
τον βαθμό ταυτοποίησης των δεδομένων καθώς και τη διάρκεια φύλαξής τους. Εάν τα 
στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι ταυτοποιήσιμα (ονομαστικά μη κωδικοποιημένα, 
κωδικοποιημένα ή αναγνωρίσιμα ανωνυμοποιημένα δεδομένα), οι συμμετέχοντες πρέπει να 
ενημερώνονται για το βαθμό δυνατότητας ταυτοποίησης, για το ποιος έχει πρόσβαση σε 
αυτά και να συμφωνούν στη χρήση τους. 

Τήρηση αρχείου και διάρκεια: Οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν, σε ηλεκτρονική ή άλλη 
μορφή, ακριβή αρχεία των διαδικασιών που έχουν ακολουθήσει και των εγκρίσεων ή 
αδειοδοτήσεων που τους έχουν παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας,.Τα αρχεία αυτά 
τηρούνται για χρονική περίοδο πέντε ετών μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, εκτός εάν ο 
κύριος φορέας της έρευνας ή ο οργανισμός που τη χρηματοδοτεί ορίζει διαφορετικά.



αδειοδότηση ερευνητικών έργων 

Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας 
της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) σε κάθε 

ερευνητικό και ακαδημαϊκό φορέα που 
εκπονεί έρευνα             Διαπιστώνουν αν 
συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που θα 

να εκπονηθεί δεν αντιβαίνει στην 
κείμενη νομοθεσία και αν συνάδει με 
τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας 

της έρευνας.

Έκδοση Κωδίκων Δεοντολογίας της 
έρευνας Όλοι οι ακαδημαϊκοί 

και ερευνητικοί φορείς διαθέτουν 
κώδικες ηθικής και δεοντολογίας που 
εφαρμόζονται στις ερευνητικές τους 

δραστηριότητες.

Έντυπα Συμπληρώνονται 
προκειμένου να παρασχεθεί από τις 

Ε.Η.Δ.Ε. άδεια για την υλοποίηση του 
ερευνητικού έργου.





Ενδεικτική Νομοθεσία

• Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) – ΓΚΠΔ/ GDPR: Αντικατέστησε την Οδηγία 1995/46/ΕΚ. 

• Στην Ελλάδα εφαρμόστηκε με τον Ν. 4624/2019, ο οποίος κατήργησε τον Ν. 2472/1997 (σύμφωνα με τον οποίο η Οδηγία 1995/46 είχε ενσωματωθεί στην 
ελληνική έννομη τάξη).

• Ν. 4521/2018, άρθρα 21-27, Κεφ.Ε΄ «Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας».

• Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

• Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

• Ν. 3418/ 2005 (ΦΕΚ 287/Α/2005) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας».

• Ν. 2776/1999. «Σωφρονιστικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Ν. 2619/1998 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε 
σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση (Oviedo) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική».

• Ν. 2121/1993 για την «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Πρωτόκολλα της Σύμβασης του Oviedo για τη βιολογική έρευνα, την ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τις μεταμοσχεύσεις.





Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας


