KΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ (ΔΒΔΓ)
ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ

___________________________________________________________
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
1. Δηζαγσγή
2. Βαζηθέο αξρέο
3. Γεληθνί θαλόλεο
3.1. Γεληθέο νδεγίεο θαη νξζή πξαθηηθή
3.2. Υπνβνιή εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ γηα έγθξηζε ζηελ ΔBEΓ
3.3. Δπίβιεςε θαη εθπαίδεπζε
3.4. Αζθάιεηα - Δθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο
3.5. Σπλεξγαζία
3.6. Σχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ
3.7. Γεκνζίεπζε θαη δηαζεζηκφηεηα απνηειεζκάησλ
4. Έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζε αλζξώπνπο, ζε βηνινγηθό πιηθό αλζξώπηλεο
πξνέιεπζεο ή ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη έξεπλα ζηηο θνηλσληθέο θαη
αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο
4.1. Γεληθέο αξρέο
4.2. Δλεκέξσζε θαη ζπγθαηάζεζε ζπκκεηερφλησλ
4.3. Δξεπλα ζε βηνινγηθφ πιηθφ αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο
4.4. Έξεπλα ζε άηνκα κε ηθαλά πξνο ζπγθαηάζεζε
4.5. Δηδηθέο πεξηπηψζεηο
4.6. Αληηδενληνινγηθέο επηξξνέο
5. ΄ Δξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζε δώα
6. Δκπηζηεπηηθόηεηα θαη πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
7. Πξνζηαζία πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
Παξάξηεκα

Ι : Πεξηερφκελν αίηεζεο έγθξηζεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο

Παξάξηεκα ΙΙ : Πεξηερφκελν εληχπνπ ελεκέξσζεο θαη παξνρήο
ζπγθαηάζεζεο
Παξάξηεκα ΙΙΙ: Γειηίν αξρηθήο αμηνιφγεζεο
Παξάξηεκα ΙV: Πίλαθαο Ζζηθψλ Θεκάησλ
Παξάξηεκα V: Γισζζάξην

1

1.
Δηζαγσγή
____________________________________________________________________
1.1. Ζ έξεπλα, βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε, αηνκηθή θαη ζπιινγηθή, πξνάγεη ηελ
επηζηεκνληθή γλψζε, ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή
επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ. Γηεμάγεηαη δε ειεχζεξα , ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο νξζήο
πξαθηηθήο ηνπ παξφληνο Κψδηθα θαη θάζε άιινπ θαλφλα πνπ εγγπάηαη ηελ πξνζηαζία
ησλ αλζξσπίλσλ φλησλ, ηελ απνθπγή παξαπησκάησλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ
αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηελέξγεηα επηζηεκνληθήο έξεπλαο πςειήο πνηφηεηαο.
1.2. Ο Κψδηθαο εθαξκφδεηαη ζε θάζε έξεπλα πνπ πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο* ζε
αζζελείο ή πγηείο εζεινληέο, ζπιινγή ή ρξήζε απνζεθεπκέλνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ
θαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζε επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο, ζε έξεπλεο ζηηο
θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έξεπλαο
ζπκπεξηθνξηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ θαηλνκέλσλ θαζψο θαη ζε έξεπλεο
πνπ δηεμάγνληαη ζε δψα.
1.3. Οη εξεπλεηέο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηνπο δηεζλείο
θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκθσλίεο ή απφ απνθάζεηο δηεζλψλ
νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο κεηέρεη ε ρψξα καο, θαζψο θαη ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο
ζηα αληίζηνηρα επηζηεκνληθά πεδία επαγγεικαηηθνχο ή δενληνινγηθνχο θαλφλεο.
Οθείινπλ επίζεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα Παξαξηήκαηα ηνπ παξφληνο Κψδηθα.

2.
Βαζηθέο αξρέο
_____________________________________________________________________
2.1. Τα ζπκθέξνληα θαη ε επεκεξία ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα
ππεξηζρχνπλ ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηζηήκεο.
2.2. Οη εξεπλεηέο νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο αξρέο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο νη νπνίεο αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηεο
ΔΣΓΥ, ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηηο ζπνπδάζηξηεο θαζψο θαη φζνπο εκπιέθνληαη ζε
έξεπλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΣΓΥ.
2.3. Οη αξρέο απηέο είλαη νη αθφινπζεο:
Αριζηεία: ζηφρνο ησλ εξεπλεηψλ πξέπεη λα είλαη ε παξαγσγή έξεπλαο πςειήο
πνηφηεηαο.
Ενηιμόηηηα: νη εξεπλεηέο πξέπεη λα είλαη έληηκνη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ έξεπλα θαη
ηνπο άιινπο εξεπλεηέο, λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα σο πξνο ηελ
αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή άιισλ
επηζηεκφλσλ θαη λα κελ εκπιέθνληαη ζε αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο.
Ακεραιόηηηα: νη εξεπλεηέο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα λνκηθά θαη εζηθά
πξναπαηηνχκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεδίν ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Συνεργαζία: νη εξεπλεηέο νθείινπλ λα πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή
ηδεψλ, εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ θαη απνηειεζκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο
ηζρχνληεο θαλφλεο πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο ηεο έξεπλαο.
Λογοδοζία: νη εξεπλεηέο νθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ φηη είλαη ππφινγνη ζηελ θνηλή
γλψκε θαη λα ελεξγνχλ αλάινγα. Πξέπεη λα εγγπψληαη φηη ε εξεπλεηηθή ηνπο
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δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη θάησ απφ ζπλζήθεο δηαθάλεηαο θαη φηη αθνινπζνχλ ηνπο
παξαδεδεγκέλνπο επηζηεκνληθνχο θαλφλεο ζην πεδίν ηεο έξεπλάο ηνπο.

3.
Γεληθνί θαλόλεο
_____________________________________________________________________
3.1. Γεληθέο νδεγίεο θαη νξζή πξαθηηθή
3.1.1. Ζ δενληνινγία ζηελ έξεπλα κε αληηθείκελν ηνλ άλζξσπν ζηεξίδεηαη ζην
ζεβαζκφ ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαζψο θαη ηεο
γελεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, ζηελ πξνψζεζε ηεο επηζηήκεο κε ζεκηηά κέζα θαη ζηελ
απνθπγή ηεο επηζπκίαο ηνπ αιφγηζηνπ θέξδνπο θαη ηεο παληφο είδνπο εθκεηάιιεπζεο
ηνπ αηφκνπ.
3.1.2. Οη εξεπλεηέο νθείινπλ λα απέρνπλ απφ ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ζηελ θνηλσλία ή θαη ζην νηθνζχζηεκα βιάβε ή θίλδπλν
βιάβεο.
3.1.3. Οη εξεπλεηέο απαγνξεχεηαη λα πξνβαίλνπλ ζε νπνηαδήπνηε δπζκελή δηαθξηηηθή
κεηαρείξηζε ησλ αηφκσλ γηα ιφγνπο εζλφηεηαο, θπιήο, εζληθήο θαηαγσγήο, γιψζζαο,
θχινπ, ζξεζθείαο, ηδησηηθήο δσήο, ζεμνπαιηθψλ πξνηηκήζεσλ ή
θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο.
3.1.4. Όηαλ ε έξεπλα δηεμάγεηαη απφ νκάδεο, ε επζχλε ηεο ηήξεζεο ηεο ζρεηηθήο
δενληνινγίαο κεηαμχ ησλ κειψλ, αλήθεη ζε φια ηα κέιε ελψ ηε γεληθή επίβιεςε έρεη
ν επηζηεκνληθά ππεχζπλνο ηεο νκάδαο.
3.1.5. Οη εξεπλεηέο νθείινπλ λα δείρλνπλ ηνλ πξνζήθνληα ζεβαζκφ ζηελ
αμηνπξέπεηα θαη ζηα αηνκηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ πξνζψπσλ ηα νπνία εκπιέθνληαη
ζηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα ηεξνχλ απφιπηε ερεκχζεηα γηα ηελ ηδησηηθή
θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο δσή.
3.1.6. Οη εξεπλεηέο θαηά ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ή αηηήζεσλ ή ζπκβάζεσλ γηα
εθπφλεζε έξεπλαο δειψλνπλ εγγξάθσο πξνο ηελ ΔΒΔΓ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ
παξφληνο θψδηθα, αλαιακβάλνπλ δε ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο θαη ηήξεζεο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ζε απηφλ φξσλ θαη δηαηάμεσλ.
3.2. Τπνβνιή εξεπλεηηθνύ πξσηνθόιινπ γηα έγθξηζε ζηελ Δπηηξνπή Βηνεζηθήο
θαη Δξεπλεηηθήο Γενληνινγίαο
3.2.1. Οη εξεπλεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ζέζνπλ εξεπλεηηθή πξφηαζε πξνο έγθξηζε
ζηελ ΔΒΔΓ ππνβάινπλ Πξσηφθνιιν* εξεπλεηηθήο πξφηαζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή
ην νπνίν πεξηέρεη φζα αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Κψδηθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ.
3.2.2. Σην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ν
ζρεδηαζκφο θαη νη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη πξνθεηκέλνπ ε ΔΒΔΓ λα κπνξεί λα
δηαπηζηψζεη εάλ ζπληξέρνπλ θίλδπλνη νπνηαζδήπνηε κνξθήο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
3.2.3. Οη εξεπλεηέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη:
α) ε πξνηεηλφκελε έξεπλα αθνξά ζεκαληηθά ζέκαηα θαη ζρεδηάδεηαη είηε κε ζηφρν
ηελ πξνζζήθε γλψζεο ή ηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ κεζφδσλ
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β) ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο ελδείθλπηαη γηα ηα ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηα
3.2.4. Οη εξεπλεηέο νθείινπλ λα ηεξνχλ, ζε ειεθηξνληθή ή άιιε κνξθή, αθξηβή
αξρεία ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη θαη ησλ εγθξίζεσλ ή
αδεηνδνηήζεσλ πνπ ηνπο έρνπλ παξαζρεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξρείσλ ησλ ελδηάκεζσλ θαη ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ.
3.2.5. Οη εξεπλεηέο νθείινπλ επίζεο λα ηεξνχλ, ζε ειεθηξνληθή ή άιιε κνξθή,
αθξηβή αξρεία κε ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ Τα αξρεία απηά ηεξνχληαη γηα
ρξνληθή πεξίνδν πέληε εηψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο εθηφο εάλ ν θχξηνο
θνξέαο ηεο έξεπλαο ή ν νξγαληζκφο πνπ ηε ρξεκαηνδνηεί νξίδεη δηαθνξεηηθά.
3.3. Δπίβιεςε θαη εθπαίδεπζε
3.3.1. Οη εξεπλεηέο πξέπεη λα πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο ην νπνίν
ελζαξξχλεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ έξεπλα πνπ αθνινπζεί ηηο βαζηθέο αξρέο εξεπλεηηθήο
δενληνινγίαο θαη επηζηεκνληθήο αθεξαηφηεηαο θαη πξνάγεη ηελ επηζηεκνληθή
ζπλεξγαζία.
3.3.2. Οη εξεπλεηέο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επίβιεςε θαη ηελ εθπαίδεπζε
άιισλ εξεπλεηψλ πξέπεη λα θαηαλννχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη λα αληαπνθξίλνληαη
ζην ξφιν ηνπο.
3.4. Αζθάιεηα - Δθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο
3.4.1. Τα εξγαζηήξηα ζηα νπνία δηελεξγείηαη ε έξεπλα νθείινπλ λα δηαζέηνπλ
εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο* ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε πξνηεηλφκελε έξεπλα
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ηνλ πηζαλφ θίλδπλν γηα ην ίδξπκα, ηελ έξεπλα, ηελ
πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ.
3.4.2 Οη εξεπλεηέο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ φινπο ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο ζην νηθείν
επηζηεκνληθφ πεδίν θαλφλεο αζθαιείαο,
3.4.3. Οη εξεπλεηέο νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηε ιήςε φισλ ηα αλαγθαίσλ θαη
επηβαιιφκελσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ έξεπλα
απφ αηπρήκαηα ή παξελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο ηεο έξεπλαο
3.5. πλεξγαζία
3.5.1. Δάλ νη εξεπλεηέο ζπλεξγάδνληαη κε επηζηήκνλεο ή άηνκα απφ άιιεο ρψξεο
πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί σο πξνο ην λνκηθφ θαη δενληνινγηθφ πιαίζην
πνπ ηζρχεη.
3.5.2. Οη εξεπλεηέο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ δεηήκαηα ηα νπνία ελδερνκέλσο λα
πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε άιινπο θνξείο θαη λα ζπκθσλνχλ εθ ησλ
πξνηέξσλ γηα ηνλ ηξφπν επίιπζεο ηνπο. Ηδηαίηεξα ζέκαηα κπνξεί λα εγεξζνχλ φζνλ
αθνξά ζε δεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δεκνζηεχζεσλ θαη γεληθφηεξα
ζπκβνιήο ηνπ θάζε κέξνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.
3.5.3 Οη εξεπλεηέο νθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ν,ηηδήπνηε ζπληζηά
αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζηελ έξεπλα θαη ν,ηηδήπνηε ζρεηηθφ ππνπέζεη ζηελ
αληίιεςή ηνπο, θαζψο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε θάζε ζρεηηθή δηεξεχλεζε.
3.6. ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ
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3.6.1. Οη εξεπλεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, νηθνλνκηθήο
ή άιιεο θχζεο, κπνξεί λα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ έξεπλα. Οη ζπγθξνχζεηο πξέπεη
λα αλαγλσξίδνληαη, λα αλαθνηλψλνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα κελ
ππνλνκεχεηαη ε αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο ζε εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο, δεκνζηεχζεηο ή
άιιεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
3.6.2. Δάλ πξνθχςεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πξέπεη λα αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ
ππεχζπλν εξεπλεηή ζηελ ΔΒΔΓ ηεο ΔΣΓΥ ακέζσο κφιηο εληνπηζηεί ή απνθαιπθζεί
ε βαξχηεηά ηεο θαη ν θίλδπλνο ζηνλ νπνίν ζέηεη ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Δάλ
πξφθεηηαη γηα ζχγθξνπζε ε νπνία ππνλνκεχεη πιήξσο ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ
επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο , ε ηειεπηαία δελ πξέπεη λα δηεμαρζεί.
3.7. Γεκνζίεπζε θαη δηαζεζηκόηεηα απνηειεζκάησλ
3.7.1. Ζ δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ελζαξξχλεηαη απφ ηελ ΔΣΓΥ.
Οη εξεπλεηέο δεκνζηνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα.
3.7.2. Τα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ πξέπεη λα αληαλαθινχλ κε αθξίβεηα ηελ
επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζπκβνιή ηνπ θάζε ζπγγξαθέσο.
3.7.3. Οπνηνο αλαθέξεηαη σο ζπγγξαθέαο αλαιακβάλεη πξνζσπηθή επζχλε γηα ην
πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο . Ζ ζπλδξνκή παιαηφηεξσλ ζπλεξγαηψλ θαη άιισλ
αηφκσλ ηα νπνία άκεζα ή έκκεζα ζπλέβαιαλ ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο έξεπλαο, πξέπεη
λα αλαγλσξίδεηαη.
3.7.4. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο ν ππεχζπλνο εξεπλεηήο θαηαζέηεη ζηελ
ΔΒΔΓ ' Δθζεζε ή πεξίιεςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο .
3.7.5. Δάλ ε έξεπλα απνηειεί κέξνο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαηαηίζεηαη ζηελ ΔΓΔΒ
αληίγξαθν κεηά ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηελ Τξηκειή Δπηηξνπή.
3.7.6. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαηίζεληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε εχινγν
ρξνληθφ δηάζηεκα, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο.

4.
Έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζε αλζξώπνπο, ζε βηνινγηθό πιηθό
αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο ή ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη έξεπλα ζηηο
θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο
__________________________________________________________
4.1. Γεληθέο αξρέο
4.1.1. Ζ έξεπλα ζε αλζξψπνπο δηεμάγεηαη εθφζνλ δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ιχζε
ζπγθξίζηκεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο εζηθέο αξρέο πνπ
αλαγλσξίδνληαη δηεζλψο, θπξίσο ηηο αξρέο ηεο απηνλνκίαο, ηεο σθέιεηαο, ηεο κε
βιάβεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο.
4.1.2. Οη εξεπλεηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο δηαθνξέο εμνπζίαο κεηαμχ
απηψλ θαη ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, ηελ επαισηφηεηα ηνπ ππφ έξεπλα
πιεζπζκνχ, ηελ επίδξαζε ηεο έξεπλαο ζηα άηνκα θαη ηηο θνηλφηεηεο θαη ηελ απνθπγή
ζηηγκαηηζκνχ θαη δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ηδίσο θαηά ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ θαη
επάισησλ νκάδσλ (φπσο νη κεηαλάζηεο, νη θπιαθηζκέλνη, ηα άηνκα κε κεησκέλεο
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δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο θιπ), ε νπνία πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη απφιπηα.
4.1.3. Γελ επηηξέπεηαη ε πξφθιεζε λφζνπ, ε παξάηαζε ή ε επηδείλσζε πθηζηακέλεο
λφζνπ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.
4.1.4. Οη εξεπλεηέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ν θίλδπλνο* θαη ε επηβάξπλζε* απφ
ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα δελ είλαη δπζαλάινγα κε ηα αλακελφκελα νθέιε. Οη
θίλδπλνη θαη ε επηβάξπλζε πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχληαη. Ζ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ
πεξηιακβάλεη φρη κφλνλ ζσκαηηθή αιιά επίζεο ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή
δηαθηλδχλεπζε.
4.1.5. Σηελ πεξίπησζε δηεξεχλεζεο ηδηαίηεξα επαίζζεησλ ζεκάησλ (π.ρ. ζάλαηνο,
βία), νη εξεπλεηέο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ κέηξα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο πηζαλήο
έληαζεο θαη ηνπ βαζκνχ παξεκβαηηθφηεηαο ηεο έξεπλαο θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ
επεκεξία ησλ ζπκκεηερφλησλ.
4.2. Δλεκέξσζε θαη ζπγθαηάζεζε ζπκκεηερόλησλ
4.2.1. Τα άηνκα απφ ηα νπνία δεηείηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έξεπλα πνπ πεξηιακβάλεη
ζπιινγή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή/θαη βηνινγηθνχ πιηθνχ πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη
κε θαηαλνεηφ ηξφπν γηα ηνπο ζθνπνχο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο
έξεπλαο θαζψο θαη λα παξέρνπλ αβίαζηε ζπγθαηάζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
απηήλ.
4.2.2. Δηδηθφηεξα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη:
α) γηα ηε θχζε, ην βαζκφ θαη ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη θαη
ηδίσο γηα θάζε επηβάξπλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζην
εξεπλεηηθφ πξφγξακκα,
β) γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ελαιιαθηηθψλ πξνιεπηηθψλ, δηαγλσζηηθψλ θαη
ζεξαπεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θιηληθέο δνθηκέο,
γ) γηα ηελ πξφβιεςε αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ,
δ) γηα ηε ιήςε κέηξσλ αλαθνξηθά κε ην ζεβαζκφ ζηελ ηδησηηθφηεηα ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ,
ε) γηα ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα αξλεζνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ή λα αλαθαιέζνπλ ηε
ζπγθαηάζεζή ηνπο ρσξίο νπνηαδήπνηε δπζκελή ζπλέπεηα,
ζη) γηα ηελ πξφβιεςε πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα
θαη αθνξνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα
δ) γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο,
ε) γηα θάζε πηζαλή θαη πξνβιέςηκε κειινληηθή ρξήζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο) ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ πνπ
έρνπλ ζπιιερζεί θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο,
ζ) γηα ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο.
4.2.3. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηελ έξεπλα ζπκκεηέρνπλ αζζελείο, ν
ππεχζπλνο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ
ηνπο γηα ηε κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαζψο θαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο
κειέηεο. Κάζε ηαηξηθή θιηληθή πξάμε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ θάηνρν πηπρίνπ
ηαηξηθήο.
4.2.4. Ζ παξνρή ζπγθαηάζεζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο απνηειεί νπζηψδεο κέξνο
ηεο έξεπλαο. Ζ ζπγθαηάζεζε παξέρεηαη θαηά θαλφλα γξαπηψο. Τν έγγξαθν
ζπγθαηάζεζεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φζα
νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ην νπνίν κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κεηά απφ ζρεηηθή
απφθαζε ηεο ΔΒΔΓ.
4.2.5. Σε πεξίπησζε πνπ ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο εζηθνχο
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θαλφλεο ηνπ ππφ έξεπλα πιεζπζκνχ, ν ππεχζπλνο εξεπλεηήο πξέπεη λα πξνβιέπεη
ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ιήςεο ζπγθαηάζεζεο (φπσο ερνγξάθεζε πξνθνξηθήο
ζπγθαηάζεζεο, βεβαίσζε παξνπζίαο καξηχξσλ, έγγξαθε ηεθκεξίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ).
4.2.6. Σε πεξηπηψζεηο έξεπλαο θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη δείγκαηα απφ ήδε
ζπγθεληξσκέλν βηνινγηθφ πιηθφ αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο, ν εξεπλεηήο νθείιεη λα
ειέγρεη εάλ ε αξρηθή ζπιινγή ηνπ πιηθνχ έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο
δενληνινγηθνχο θαλφλεο πεξί παξνρήο ζπγθαηάζεζεο ησλ αηφκσλ απφ ηα νπνία
πξνέξρεηαη ην πιηθφ απηφ. Δάλ δελ πξνθχπηεη ε παξνρή ζπγθαηάζεζεο, ε εξεπλεηηθή
πξφηαζε ζα αμηνινγείηαη θαηά πεξίπησζε.
4.2.7. Σηελ πεξίπησζε έξεπλαο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο,* πξέπεη λα ιακβάλεηαη
ζπγθαηάζεζε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη έγθξηζε απφ ην αξκφδην άηνκν ή
ηνλ αξκφδην θνξέα (εάλ ηζρχεη) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο. Σε πεξίπησζε θαηά
ηελ νπνία ε θχζε ηεο έξεπλαο (π.ρ. παξαηήξεζε αλζξψπσλ ζε δεκφζην ρψξν) δελ
απαηηεί ζπγθαηάζεζε, νη εξεπλεηέο νθείινπλ λα βεβαηψζνπλ φηη ε κειέηε ζε θακία
πεξίπησζε δελ ζα αιιάμεη ηε ζπλήζε ζπκπεξηθνξά ησλ ππφ παξαθνινχζεζε αηφκσλ
θαη φηη ε ηδησηηθφηεηά ηνπο ζα είλαη ζεβαζηή
4.2.8. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εξεπλεηηθή πξφηαζε πεξηιακβάλεη ηε
κέζνδν ηεο παξαπιάλεζεο, ε ρξήζε ηεο πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη πιήξσο φζνλ
αθνξά ζηελ έιιεηςε εμίζνπ απνηειεζκαηηθψλ ελαιιαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηε
κειινληηθή επηζηεκνληθή, εθπαηδεπηηθή ή εθαξκνζκέλε αμία ηεο κειέηεο. Οη
εξεπλεηέο πξέπεη λα εγγπψληαη φηη δελ ππάξρνπλ ζπγθεθαιπκκέλνη θαη κε απνδεθηνί
θίλδπλνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηπηψζεσλ ηεο έξεπλαο. Σε πεξίπησζε ρξήζεο
παξαπιάλεζεο πξέπεη λα δεηείηαη αλαδξνκηθή ζπγθαηάζεζε.
4.3. Eξεπλα ζε βηνινγηθό πιηθό αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο
4.3.1. Τν βηνινγηθφ πιηθφ αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
έξεπλα, κπνξεί λα είλαη ηαπηνπνηήζηκν ή κε ηαπηνπνηήζηκν.
4.3.2. Ταπηνπνηήζηκν βηνινγηθφ πιηθφ είλαη εθείλν ην πιηθφ, ην νπνίν κφλν ηνπ, ή ζε
ζπλδπαζκφ κε ζρεηηθά πξνζσπηθά δεδνκέλα, επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αηφκσλ
πνπ αθνξά είηε άκεζα είηε έκκεζα κέζσ ελφο θσδηθνχ. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν
ρξήζηεο ηνπ πιηθνχ κπνξεί είηε:
α) λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ θσδηθφ απηφ, νπφηε ην πιηθφ απηφ αλαθέξεηαη σο
θσδηθνπνηεκέλν πιηθφ (coded material)
β) είηε λα κελ έρεη πξφζβαζε ζηνλ θσδηθφ ν νπνίνο βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν
ηξίηνπ αηφκνπ, νπφηε ην πιηθφ απηφ αλαθέξεηαη σο αλαγλσξίζηκν
αλσλπκνπνηεκέλν πιηθφ (linked anonymised materials) :
4.3.3. Με ηαπηνπνηήζηκν βηνινγηθφ πιηθφ είλαη εθείλν ην πιηθφ, ην νπνίν, ζε
ζπλδπαζκφ κε ζρεηηθά δεδνκέλα, δελ επηηξέπεη, κε εχινγεο πξνζπάζεηεο, ηελ
ηαπηνπνίεζε ησλ αηφκσλ ζηα νπνία αθνξά θαη αλαθέξεηαη σο κε αλαγλσξίζηκν
αλσλπκνπνηεκέλν πιηθφ (unlinked anonymised material).
4.3.4. Καηά ηελ έξεπλα κε βηνινγηθφ πιηθφ ν εξεπλεηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ηα
θαηάιιεια κέηξα, πξνο απνθπγή ζηηγκαηηζκνχ αηφκσλ, νηθνγελεηψλ ή νκάδσλ
πιεζπζκνχ.
4.3.5. Βηνινγηθφ πιηθφ ην νπνίν έρεη ζπγθεληξσζεί γηα κε εξεπλεηηθή ρξήζε, κπνξεί
λα δηαηεζεί γηα έξεπλα κφλνλ κεηά ηελ παξνρή ζπγθαηάζεζεο ή εμνπζηνδφηεζεο. Ζ

7

παξνρή ελεκέξσζεο θαη ζπγθαηάζεζεο γηα ηε ιήςε βηνινγηθνχ πιηθνχ πξέπεη λα
είλαη φζν ην δπλαηφλ πηφ ζαθήο αλαθνξηθά κε ηηο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο ηνπ πιηθνχ
απηνχ.
4.3.6. Δάλ ε πξνηεηλφκελε ρξήζε ηαπηνπνηήζηκνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ ππεξβαίλεη ην
πεδίν εθαξκνγήο γηα ην νπνίν είρε παξαζρεζεί ζπγθαηάζεζε, πξέπεη λα γίλνπλ
εχινγεο πξνζπάζεηεο ιήςεο λέαο ζπγθαηάζεζεο απφ ην άηνκν απφ ην νπνίν
πξνέξρεηαη ην πιηθφ.Δάλ ε επηθνηλσλία κε ην άηνκν απηφ δελ είλαη δπλαηή, ε ρξήζε
απηνχ ηνπ πιηθνχ επηηξέπεηαη εθφζνλ:
α) ε έξεπλα αθνξά έλαλ ζεκαληηθφ επηζηεκνληθφ ζθνπφ
β) νη ζθνπνί ηεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηε ρξήζε άιινπ
βηνινγηθνχ πιηθνχ,
γ) δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ην άηνκν είρε αληηηαρζεί ζηε ρξήζε ηνπ βηνινγηθνχ
ηνπ πιηθνχ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ ζθνπφ.
4.3.7. Με ηαπηνπνηήζηκν βηνινγηθφ πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο εθφζνλ ην άηνκν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη δελ είρε δηαηππψζεη
ζρεηηθέο αληηξξήζεηο πξηλ απφ ηελ αλσλπκνπνίεζε ηνπ πιηθνχ απηνχ.
4.4. Έξεπλα ζε άηνκα κε ηθαλά πξνο ζπγθαηάζεζε
4.4.1.Δπηηξέπεηαη λα δηελεξγεζεί έξεπλα ζε πξφζσπα πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ
ηθαλφηεηα ζπλαίλεζεο παξαπάλσ, κφλνλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ φιεο νη αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο
α) Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαγάγνπλ πξαγκαηηθφ
θαη άκεζν φθεινο γηα ηελ πγεία ηνπο.
β) Γελ είλαη εθηθηή ε δηελέξγεηα έξεπλαο ζπγθξίζηκεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε
άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ηθαλφηεηα ζπλαίλεζε
γ) Έρεη δνζεί γξαπηψο θαη θαηεγνξεκαηηθά ε αλαγθαία εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ
λνκηθφ αληηπξφζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληα, ηελ αξρή, ηελ ππεξεζία ή ην πξφζσπν
πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ λφκν, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε πξφηεξεο επηζπκίεο ή
αληηξξήζεηο ηνπ ζπκκεηέρνληα. Ο παξέρσλ ηελ εμνπζηνδφηεζε ζα πξέπεη
πξνεγνπκέλσο λα ελεκεξσζεί επαξθψο θαη θαηαλνεηά. Ζ πιεξνθφξεζε πνπ
ζα ιάβεη ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαη λα θαιχπηεη ηνλ ζθνπφ, ηε θχζε, ηε
κεζνδνινγία θαη ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη ηα
αλακελφκελα νθέιε. Σρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη επίζεο λα γίλεηαη ζηε γλψκε
ηεο ΔΒΔΓ ζρεηηθά κε ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα. Τέινο, ε ελεκέξσζε ζα
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηα δηθαηψκαηα, ηηο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηνλ λφκν γηα ηελ πξνζηαζία απηψλ πνπ είλαη αλίθαλνη λα
ζπλαηλέζνπλ ζηελ έξεπλα θαη ηδίσο γηα ην δηθαίσκα λα αξλεζνχλ ή λα
αλαθαιέζνπλ ηελ εμνπζηνδφηεζε νπνηεδήπνηε, ρσξίο ν ζπκκεηέρσλ λα
θηλδπλεχεη λα ππνζηεί θάπνηα κνξθή δηάθξηζεο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ην δηθαίσκά
ηνπ λα ιάβεη ηαηξηθή θξνληίδα. Ζ παξαπάλσ ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα
παξέρεηαη θαη ζηνλ ζπκκεηέρνληα, εθηφο αλ δελ είλαη ζε θαηάζηαζε λα δερηεί
ηηο πιεξνθνξίεο. Ο αλίθαλνο πξνο παξνρή ζπλαίλεζεο ζα πξέπεη, ζην κέηξν
πνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, λα ιακβάλεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία παξνρήο
εμνπζηνδφηεζεο. Ζ γλψκε ησλ αλειίθσλ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη
πξννδεπηηθά σο απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηνλ
βαζκφ σξηκφηεηαο.
δ) Ο ζπκκεηέρσλ δελ αληηηίζεηαη.
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4.4.2. Δμαηξεηηθά θαη θαηά ηηο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία,
κπνξεί λα επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή αηφκνπ αλίθαλνπ πξνο παξνρή ζπλαίλεζεο θαη
ζε έξεπλα πνπ δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαγάγεη απνηειέζκαηα άκεζεο
σθέιεηαο γηα ηελ πγεία ηνπ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1,
ππνπαξάγξαθνη β, γ θαη δ, θαζψο θαη ζηηο αθφινπζεο πξφζζεηεο δηαηάμεηο:
α) Ζ έξεπλα έρεη ζθνπφ λα ζπκβάιεη, κέζσ ηεο ζεκαληηθήο βειηίσζεο ηεο
επηζηεκνληθήο θαηαλφεζεο ηεο πάζεζεο, λφζνπ ή δηαηαξαρήο ηνπ αζζελνχο,
ζηελ ηειηθή επίηεπμε απνηειεζκάησλ ηθαλψλ λα επηθέξνπλ φθεινο ζηνλ
ζπκκεηέρνληα ή ζε άιια πξφζσπα ηεο απηήο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο ή
πάζρνληα απφ ηελ απηή λφζν ή δηαηαξαρή ή επξηζθφκελα ζηελ ίδηα
θαηάζηαζε
β) Ζ έξεπλα ζπλεπάγεηαη ειάρηζην κφλν θίλδπλν* θαη ειάρηζηε επηβάξπλζε*
γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα. Θεσξείηαη φηη ζπλεπάγεηαη ειάρηζην θίλδπλν ε
ζπκκεηνρή ζε έξεπλα, φηαλ αλαθνξηθά κε ηελ θχζε θαη ηελ έθηαζε ηεο
επέκβαζεο, αλακέλεηαη φηη ζα θαηαιήμεη ην πνιχ ζε κία πνιχ ειαθξηά θαη
πξνζσξηλή αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ ζπκκεηέρνληα. Διάρηζηε
επηβάξπλζε επηθέξεη ε ζπκκεηνρή ζε έξεπλα, φηαλ πξέπεη λα αλακέλεηαη φηη
ε δπζθνξία γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα ζα είλαη πνιχ ειαθξηά θαη πξνζσξηλή. Ζ
εθηίκεζε ηεο δπζθνξίαο, φπνπ απαηηείηαη, ζα πξέπεη λα γίλεη απφ πξφζσπν
πνπ απνιακβάλεη ηδηαίηεξε εκπηζηνζχλε απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα.
4.5. Δηδηθέο πεξηπηώζεηο
4.5.1.' Δξεπλα ζε έγθπεο γπλαίθεο ε νπνία δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθέξεη άκεζν
φθεινο ζηελ πγεία ησλ ηδίσλ, ηνπ εκβξχνπ ή ηνπ παηδηνχ κεηά ηε γέλλεζε,
επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ, εθηφο απφ ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ θαη ηα
αθφινπζα:
α) ε έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ ηθαλψλ λα επηθέξνπλ
φθεινο ζε άιιεο γπλαίθεο ή άιια έκβξπα ή άιια παηδηά,
β) έξεπλα παξφκνηαο απνηειεζκαηηθφηεηαο δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί ζε γπλαίθεο
νη νπνίεο δελ είλαη έγθπεο,
γ) ε έξεπλα πεξηιακβάλεη ειάρηζην θίλδπλν ή/θαη ειάρηζηε επηβάξπλζε.
4.5.2. Σε πεξίπησζε έξεπλαο ζε ζειάδνπζεο γπλαίθεο ηδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη
γηα ηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ απνηειεζκάησλ ζηελ πγεία ηνπ παηδηνχ.
4.5.3. Δξεπλα ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο δεκφζηαο πγείαο κπνξεί λα δηεμαρζεί θάησ
απφ ηηο αθφινπζεο πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο:
α) έξεπλα παξφκνηαο απνηειεζκαηηθφηεηαο δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί ζε κε
επείγνπζεο πεξηπηψζεηο,
β) ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο έρνπλ
ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
έξεπλα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο Κψδηθα,
γ) νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο αληηξξήζεηο πνπ έρνπλ ηπρφλ εθθξάζεη ζε πξφηεξν
ρξφλν νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηέο,
δ) ε έξεπλα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επηζηεκνληθή
θαηαλφεζε ηεο ππφ εμέηαζε λφζνπ ή επηδεκίαο
ε) ε έξεπλα ζπλεπάγεηαη ειάρηζην θίλδπλν θαη ειάρηζηε επηβάξπλζε γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο,
4.5.4. Σηελ πεξίπησζε έξεπλαο κε ηπραηνπνηεκέλεο δνθηκέο νκάδσλ (cluster
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randomized trials), νη εξεπλεηέο νθείινπλ λα πξνβιέςνπλ ζην Πξσηφθνιιν
θαηάιιειν ηξφπν αληηπξνζψπεπζεο ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο νκάδαο σο ζχλνιν,
πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγείηαη ε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο θαη ν αληηπξφζσπφο ηεο λα
κπνξεί λα δεηήζεη ηελ απφζπξζή ηεο εάλ ε ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο δελ είλαη πξνο ην
θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηεο νκάδαο.
4.5.5. Έξεπλα ζε άηνκα ηα νπνία έρνπλ ζηεξεζεί ηελ ειεπζεξία ηνπο, ε νπνία δελ έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα πξνζπνξίζεη άκεζν φθεινο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, επηηξέπεηαη
κφλνλ εθφζνλ
α) δελ είλαη εθηθηή ε δηελέξγεηα έξεπλαο ζπγθξίζηκεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε
άηνκα ηα νπνία δελ έρνπλ ζηεξεζεί ηελ ειεπζεξία ηνπο,
β) ε έξεπλα έρεη ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ ηειηθή επίηεπμε απνηειεζκάησλ
ηθαλψλ λα επηθέξνπλ φθεινο ζε άηνκα ηα νπνία έρνπλ ζηεξεζεί ηελ
ειεπζεξία ηνπο
γ) ε έξεπλα ζπλεπάγεηαη ειάρηζην θίλδπλν θαη ειάρηζηε επηβάξπλζε γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο
4.6. Αληηδενληνινγηθέο επηξξνέο
4.6.1. Οη εξεπλεηέο δελ πξέπεη λα αζθνχλ θακία αλάξκνζηε επηξξνή πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή αηφκσλ ζηελ έξεπλα. Ωο αλάξκνζηε επηξξνή λνείηαη
νπνηαδήπνηε επηξξνή πνπ παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο αβίαζηεο ζπκκεηνρήο ζηελ
έξεπλα.
4.6.2. Δηδηθφηεξα, δελ πξέπεη λα αζθείηαη θακία αλάξκνζηε νηθνλνκηθή επηξξνή νχηε
άκεζε ή έκκεζε πίεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επθνιία πξφζβαζεο ή ηελ πνηφηεηα ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ θνξέα πνπ απνηειεί ηελ πεγή ησλ αηφκσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλαο (π.ρ. ππεξεζίεο πγείαο).
4.6.3. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε
επάισησλ ή εμαξηεκέλσλ αηφκσλ ή πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε
κεηνλφηεηεο, αηφκσλ πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηελ ειεπζεξία ηνπο θ.ά.

5.
Δξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζε δώα
___________________________________________________________
5. 1. Δθηφο απφ ηηο γεληθφηεξεο πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ
πξσηνθφιινπ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ παξφληα Κψδηθα θαη ζηα ζρεηηθά
Παξαξηήκαηα, νη εξεπλεηέο νθείινπλ λα αηηηνινγήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο δψσλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζε δψα
αθνινπζεί ην ηζρχνλ λνκηθφ θαη δενληνινγηθφ πιαίζην θαζψο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο
εζηθήο.
5.2. Δθηφο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο ε εζηθή ηεθκεξίσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ
πξσηνθφιινπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε δψσλ. Σπγθεθξηκέλα ν εξεπλεηήο πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη:
α) φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο
πξνζπάζεηαο κε άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο δελ απαηηνχλ ηε ρξήζε δψσλ,
β) ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δσηθνχ πξνηχπνπ,
γ) ηελ πξνέιεπζή ηνπ,
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δ) ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ δψσλ πνπ απαηηνχληαη,
ε) ηελ αλάιπζε θφζηνπο/νθέινπο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ηειηθήο απφθαζεο γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε δσψλ, φπνπ σο "θφζηνο" ζεσξείηαη ν αλακελφκελνο πφλνο, ε
ηαιαηπσξία θαη ε ζπζία ησλ δψσλ, ελψ σο "φθεινο" ραξαθηεξίδεηαη ην
αλακελφκελν απφ ηελ έξεπλα φθεινο γηα ηνλ άλζξσπν, ηα δψα ή ην πεξηβάιινλ.
5.3. Οη εξεπλεηέο νθείινπλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο Σπλζήθεο ησλ ηξηψλ
Rs, ζπγθεθξηκέλα λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δψσλ
(Replacement), ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο (Reduction) ή ηελ αχμεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ αλά δψν θαη ηε βειηίσζε ησλ
πεηξακαηηθψλ ηερληθψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθφιινπ
(Refinement).
5.4. Οη εξεπλεηέο πξέπεη λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ
εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ. Οη ζπλζήθεο ζηέγαζεο ησλ δψσλ
πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη
ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ζπζηάζεηο δηεζλψλ θαη ειιεληθψλ νξγαληζκψλ

6.
Δκπηζηεπηηθόηεηα θαη πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
___________________________________________________________
6.1. Πξνζσπηθά δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο
ζεσξνχληαη απφξξεηα θαη πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη αλαιφγσο. Γηα ην ιφγν απηά
πξέπεη λα αθαηξείηαη, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, θάζε ζηνηρείν ην νπνίν
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηαπηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αηφκσλ. Οη εξεπλεηέο
νθείινπλ επίζεο λα ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα
ηε θχιαμε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε
θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε θαη
θάζε άιιε κνξθή αζέκηηεο επεμεξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί
πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
6.2. Οη εξεπλεηέο νθείινπλ λα δηθαηνινγνχλ ην βαζκφ δπλαηφηεηαο ηαπηνπνίεζεο
ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα πξνζηαζίαο θαζψο θαη ηε δηάξθεηα θχιαμήο
ηνπο. Δάλ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ηαπηνπνηήζηκα* (νλνκαζηηθά κε
θσδηθνπνηεκέλα, θσδηθνπνηεκέλα* ή αλαγλσξίζηκα αλσλπκνπνηεκέλα* δεδνκέλα) ,
νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ην βαζκφ δπλαηφηεηαο ηαπηνπνίεζεο,
γηα ην πνηφο έρεη πξφζβαζε ζε απηά θαη λα ζπκθσλνχλ ζηε ρξήζε ηνπο.
6.3. Ζ αλσλπκνπνίεζε κε ηαπηνπνηήζηκσλ/κε αλαγλσξίζηκσλ δεδνκέλσλ * πξέπεη
λα αθνινπζεί έγθπξεο κεζφδνπο θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη
ζρεηηθά. Ζ ελεκέξσζε πνπ ηνπο παξέρεηαη πξέπεη λα θαζηζηά ζαθέο φηη ε δηαδηθαζία
αλσλπκνπνίεζεο εκπνδίδεη ηε κειινληηθή δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο θαη θαηά
ζπλέπεηα δελ είλαη δπλαηή ε ελεκέξσζε ηνπο γηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηα νπνία
ηνπο αθνξνχλ αηνκηθά θαη ηα νπνία ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πγεία ηνπο.
6.4. Ζ ππνρξέσζε απνξξήηνπ, θαζψο θαη ε απνθπγή νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο γηα
εθκεηάιιεπζε ηεο γλψζεο ή ηνπ πξντφληνο ηεο έξεπλαο πξνο ίδηνλ φθεινο,
επεθηείλεηαη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ιακβάλεη επίζεκα ή αλεπίζεκα γλψζε ηεο
πξνφδνπ ή ηνπ πξντφληνο ησλ εξεπλψλ.
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7.
Πξνζηαζία πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
___________________________________________________________
7.1. Οη εξεπλεηέο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο νθείινπλ λα
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη λα κε ζίγνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηθαηψκαηα
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
7.2. Οη εξεπλεηέο απνθηνχλ φια ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, επί ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγνπλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο ζχκθσλα κε ην
βαζκφ ζπκβνιήο ηνπο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή θαη
επξσπατθή λνκνζεζία θαη ηηο αληίζηνηρεο δηεζλείο ζπκβάζεηο.
7.3.Τα δηθαηψκαηα απηά αθνξνχλ θαη πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο
(ινγηζκηθφ) θαζψο θαη ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ πιηθφ. Σε πεξίπησζε έξεπλαο ε νπνία
ρξεκαηνδνηείηαη, είλαη δπλαηφλ ζηελ ππνγξαθφκελε ζχκβαζε κεηαμχ ησλ
εξεπλεηψλ θαη ησλ εληνιέσλ ή ρξεκαηνδνηψλ ηεο έξεπλαο λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.
7.4. Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία πεξηιακβάλεη θαη ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ (πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα) θαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ δεζκνχ κε απηφ (εζηθφ δηθαίσκα), φπσο ηα δηθαηψκαηα απηά αλαιχνληαη
ζηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Ν.2121/1993 «Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ζπγγεληθά δηθαηψκαηα
θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα»
7.5. Τα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα
Κψδηθα είλαη αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη πξνζηαηεχνληαη θαη απφ άιιεο
δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο Αζηηθνχ θαη Πνηληθνχ Γηθαίνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι:
Πεξηερόκελν αίηεζεο έγθξηζεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο
1. ηνηρεία Δξεπλεηώλ θαη εξεπλεηηθήο πξόηαζεο
1.1. Ολνκα θαη επηζηεκνληθφο ηίηινο ηνπ ππεχζπλνπ εξεπλεηή
1.2. Τίηινη ζπλεξγαδφκελσλ εξεπλεηψλ θαη θνξέσλ
1.3. Γήισζε πξνεγνχκελεο ππνβνιήο ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο (εθφζνλ
ππάξρεη)
2. Γηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
2.1. Σθνπφο θαη δηθαηνιφγεζε ηεο έξεπλαο
2.2. Μεζνδνινγία θαη δηαδηθαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηαηηζηηθψλ θαη
άιισλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ.
2.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηεο έξεπλαο
2.2.2. Τφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο
2.2.3. Κξηηήξηα ζπκκεηνρήο ή απνθιεηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ
2.2.4. Μέζνδνο ηπραηνπνίεζεο εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηε κεζνδνινγία.
2.2.5. Γηθαηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ζπκκεηνρήο αλζξψπσλ, πγηψλ
εζεινληψλ, αηφκσλ αληθάλσλ πξνο παξνρή ζπγθαηάζεζεο λεπίσλ ε
παηδηψλ θαη νκάδσλ ειέγρνπ.
2.3. Δλδεηθηηθφ Φξνλνδηάγξακκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο.
2.4. Πεξίιεςε ηεο πξφηαζεο ζε θαηαλνεηή γιψζζα.
3. Ηζηθά θαη δενληνινγηθά δεηήκαηα
3.1. Πξφβιεςε δηαδηθαζίαο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
3.2. Πξφβιεςε κεραληζκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ
3.3. Πεξηγξαθή ηεο θχζεο θαη ηνπ βαζκνχ πξνβιέςηκσλ θηλδχλσλ απφ ηε
ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα
3.4. Παξνρή ζπγθαηάζεζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ή ηνπο λφκηκνπο
αληηπξνζψπνπο ηνπο ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φζα αλαθέξνληαη ζην
Παξάξηεκα ΗΗ.
3.5. Σπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα Ζζηθψλ Θεκάησλ
4. Άιιεο πιεξνθνξίεο
4.1. Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο
4.2. Τξφπνο ρνξήγεζεο ηεο ηπρφλ ακνηβήο ή απνδεκίσζεο ησλ εξεπλεηψλ θαη
ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο
4.3. Γήισζε ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ
4.4. Πεξηγξαθή πηζαλψλ κειινληηθψλ ρξήζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
εκπνξηθψλ ρξήζεσλ) ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ησλ δεδνκέλσλ ή
ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο.
4.5. Πεξηγξαθή νπνηαζδήπνηε άιιεο εζηθήο παξακέηξνπ ζχκθσλα κε ηελ
θξίζε ηνπ ππεχζπλνπ εξεπλεηή.
4.5.Αλαθνξά ζπλζεθψλ ή γεγνλφησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε
ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή λα επεξεάζνπλ ηελ ακεξφιεπηε θξίζε ησλ
κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο θαη Δξεπλεηηθήο Γενληνινγίαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ:
Πεξηερόκελν εληύπνπ ελεκέξσζεο θαη παξνρήο ζπγθαηάζεζεο
1. Τίηινο εξεπλεηηθήο κειέηεο
2. Δξεπλεηηθφο ή εξεπλεηηθνί θνξείο
3. Πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο
4. Σθνπφο ηεο κειέηεο
5. Λφγνο επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ
6. Θέζε ππνγξαθήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο/εκεξνκελία
7. Γπλαηφηεηα άξλεζεο ζπκκεηνρήο
8. Γπλαηφηεηα αλάθιεζεο ζπγθαηάζεζεο
9. Απνζήθεπζε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, δεηγκάησλ αίκαηνο ή ηζηψλ
10. Πεξηγξαθή πηζαλψλ ελνριεκάησλ, παξελεξγεηψλ, θηλδχλσλ θαη
κεηνλεθηεκάησλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα.
11. Πεξηγξαθή νθέινπο
12. Τήξεζε απνξξήηνπ θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο
13. Δγθξηζε απν Δπηηξνπή Γενληνινγίαο Δξεπλαο
14. Πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο
15. Σηνηρεία επηθνηλσλίαο ππεχζπλνπ εξεπλεηή ή άιινπ αξκφδηνπ αηφκνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII:
Γειηίν αξρηθήο αμηνιόγεζεο
Τίηινο εξεπλεηηθήο
πξφηαζεο
Υπεχζπλνο έξεπλαο
Ηδηφηεηα
Υπεχζπλνπ
Φνξέαο Υπεχζπλνπ
Ζκεξνκελία

1.
 ΝΑΗ
 ΟΦΗ

Tαπηνπνηήζηκα πξνζσπηθά δεδνκέλα (identifiable data):
Ζ έξεπλα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή ή/θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε
ηαπηφηεηα κπνξεί ζε θάπνηα θάζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο λα πξνζδηνξηζηεί ή λα γίλεη
γλσζηή ζηνπο εξεπλεηέο.
Τα ηαπηνπνηήζηκα δεδνκέλα κπνξνχλ λα είλαη:
1.1 νλνκαζηηθά κε θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα: πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ
ακέζσο ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ (π.ρ. νλνκαηεπψλπκν),
1.2 νλνκαζηηθά θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα (coded data): επηηξέπνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ
αηφκσλ κέζσ ελφο θσδηθνχ ζηνλ νπνίν έρεη πξφζβαζε ν εξεπλεηήο,
1.3 αλαγλσξίζηκα αλσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα (linked anonymised data) : δεδνκέλα πνπ
επηηξέπνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ελφο αηφκνπ κέζσ ελφο θσδηθνχ ζηνλ νπνίν δελ έρεη
πξφζβαζε ν εξεπλεηήο πνπ άκεζα ρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα, αιιά έλα άιιν πξφζσπν πνπ
κεηέρεη ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα.

2.
 ΝΑΗ

Mε ηαπηνπνηήζηκα πξνζσπηθά – κε αλαγλσξίζηκα αλσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα (non
identifiable data/unlinked aninymised data)

 ΟΦΗ

Ζ έξεπλα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε
ηαπηφηεηα δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ή λα γίλεη γλσζηή ζηνπο εξεπλεηέο ζε θακία θάζε
ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.

3.

πγθεληξσηηθά (ή αζξνηζηηθά) δεδνκέλα (aggregate data):

 ΝΑΗ

Ζ έξεπλα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζπγθεληξσηηθψλ (αζξνηζηηθψλ)
δεδνκέλσλ γηα πιεζπζκνχο ή νκάδεο αηφκσλ.

 ΟΦΗ

4.
 ΝΑΗ
 ΟΦΗ

Βηνινγηθό πιηθό
Ζ έξεπλα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή ή/θαη επεμεξγαζία ή/θαη εμέηαζε βηνινγηθνχ πιηθνχ
αηφκσλ, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ηα ζρεηηθά δεδνκέλα είλαη ηαπηνπνηήζηκα ή κε
ηαπηνπνηήζηκα
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5.
 ΝΑΗ
 ΟΦΗ

Ύπαξμε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ
Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είηε ηνπ ππεχζπλνπ έξεπλαο είηε θάπνηνπ απφ ηνπο άιινπο
εξεπλεηέο ελδέρεηαη λα εγείξεη ζέκα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ην
πιηθφ ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη δεδνκέλα ηαπηνπνηήζηκα ή κε ηαπηνπνηήζηκα θαη
αλεμαξηήησο ηνπ εάλ πεξηιακβάλεηαη βηνινγηθφ πιηθφ ή φρη.

Τφζν ν ππεχζπλνο έξεπλαο φζν θαη φινη νη εξεπλεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εξεπλεηηθή
πξφηαζε έρνπκε ιάβεη γλψζε ηνπ Κψδηθα Δξεπλεηηθήο Γενληνινγίαο ηεο Δζληθήο Σρνιήο
Γεκφζηαο Υγείαο.

Ο/ε ππεχζπλνο/ε έξεπλαο
Ολνκαηεπψλπκν:

Ζκεξνκελία:

Υπνγξαθή:
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV:
Πίλαθαο Ηζηθώλ Θεκάησλ
Δξεπλα ζε αλζξώπνπο: ε εξεπλεηηθή πξόηαζε πεξηιακβάλεη;
Παηδηά;
Αζζελείο ;
Δγθχνπο;
Υγηείο εζεινληέο;
Σπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ αλζξψπνπο;
Αλζξψπηλν γελεηηθφ πιηθφ;
Αλζξψπηλν βηνινγηθφ πιηθφ;
Φνξήγεζε εηθνληθνχ θαξκάθνπ (placebo);
Δπάισηνπο πιεζπζκνχο;
Αηνκα ηα νπνία έρνπλ ζηεξεζεί ηελ ειεπζεξία ηνπο;
Τπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο κειέηεο νκάδσλ;
Καλέλα από ηα παξαπάλσ δελ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή
πξόηαζε

ΝΑΙ

ει

Δηδηθέο πεξηπηώζεηο: ε εξεπλεηηθή πξόηαζε πεξηιακβάλεη;
Αλζξψπηλα έκβξπα, αλζξψπηλνπο εκβξπηθνχο ηζηνχο ή θχηηαξα;
Αλζξψπηλα εκβξπηθά βιαζηηθά θχηηαξα (hESCs);
Εψα/ δψα εξγαζηεξίνπ;
Καλέλα από ηα παξαπάλσ δελ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή
πξόηαζε

ΝΑΙ

ει

Δκπηζηεπηηθόηεηα – πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
Ζ εξεπλεηηθή πξφηαζε πεξηιακβάλεη επεμεξγαζία γελεηηθψλ ή
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. πγείαο, ζεμνπαιηθήο δσήο, εζληθφηεηαο,
πνιηηηθήο γλψκεο, ζξεζθεπηηθψλ ή ηδενινγηθψλ πεπνηζήζεσλ;)
Ζ εξεπλεηηθή πξφηαζε πεξηιακβάλεη παξαθνινχζεζε ησλ αηφκσλ;
Δρεη ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πξφηαζε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο
γηα κε ζεκηηνχο ζθνπνχο (π.ρ. ηξνκνθξαηηθνχο ζθνπνχο)
Καλέλα από ηα παξαπάλσ δελ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή
πξόηαζε

ΝΑΙ

ει
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: Γισζζάξην
Αηνκα ηα νπνία έρνπλ ζηεξεζεί ηελ ειεπζεξία ηνπο (persons deprived of liberty):
ν φξνο απηφο πξνέξρεηαη απφ ην Άξζξν 5 ηεο Δπξσπατθήο Σχκβαζεο γηα ηα
δηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΣΓΑ). Αθνξά φρη κφλνλ ζε φζνπο θξαηνχληαη γηα
ιφγνπο αζθαιείαο ζην πιαίζην ηνπ πνηληθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζε απηνχο πνπ
πεξηνξίδνληαη γηα ιφγνπο πγείαο, γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηελ
ςπρηθή πγεία. (βι. επίζεο ην Αξζξν 29 Ν. 2776/1999 «Σσθξνληζηηθφο Κψδηθαο»).
Δθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο (risk assessment): κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη
θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ ησλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ άξζε ή
ηε κείσζή ηνπο.
Διάρηζηνο θίλδπλνο θαη ειάρηζηε επηβάξπλζε (minimal risk and minimal
burden)
Διάρηζηνο θίλδπλνο: ε έξεπλα πνπ ζπλεπάγεηαη ειάρηζην θίλδπλν είλαη εθείλε ε
νπνία, ζε ζρέζε κε ηε θχζε θαη ηελ θιίκαθα ησλ παξεκβάζεσλ, αλακέλεηαη λα
νδεγήζεη, ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, ζε πνιχ ειαθξηά θαη παξνδηθά επηβαξπληηθή
επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ ζπκκεηέρνληα.
Διάρηζηε επηβάξπλζε: ε έξεπλα πνπ ζπλεπάγεηαη ειάρηζηε επηβάξπλζε είλαη εθείλε
θαηά ηελ νπνία, νπνηαδήπνηε αλακελφκελε θαη ζρεηηδφκελε κε ηελ έξεπλα ελφριεζε
είλαη,
ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, ηδηαίηεξα ειαθξηά θαη παξνδηθή γηα ηνλ
ζπκκεηέρνληα.
Παξαδείγκαηα έξεπλαο
πεξηιακβάλνπλ:
-

-

κε

ειάρηζην

θίλδπλν

θαη

ειάρηζηε

επηβάξπλζε

ηε κε παξεκβαηηθή ιήςε ζσκαηηθψλ πγξψλ , π.ρ. ιήςε δεηγκάησλ
πηπέισλ ή νχξσλ ή ιήςε επηρξίζκαηνο απφ ηελ παξεηά,
ηε ιήςε κηθξψλ πξφζζεησλ δεηγκάησλ θαηά ηε ζηηγκή θαηά ηελ
νπνία ιακβάλνληαη δείγκαηα ηζηψλ, π.ρ. θαηά ηε δηάξθεηα
εγρεηξεηηθήο επέκβαζεο,
ηε ιήςε δείγκαηνο αίκαηνο απφ πεξηθεξηθή θιέβα ή δείγκα
ηξηρνεηδηθνχ αίκαηνο,
ειάζζνλεο πξνεθηάζεηο κε παξεκβαηηθψλ δηαγλσζηηθψλ κέζσλ
κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ φπσο ην ππεξερνγξάθεκα,
ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα κεηά απφ αλάπαπζε, κία αθηηλνγξαθία,
κία αμνληθή ηνκνγξαθία ή κία καγλεηηθή ηνκνγξαθία ρσξίο
ζθηαγξαθηθφ πγξφ.

Πάλησο γηα νξηζκέλνπο ζπκκεηέρνληεο, αθφκε θαη απηέο νη δηαδηθαζίεο ελδέρεηαη λα
ζπλεπάγνληαη θίλδπλν ή επηβάξπλζε ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ειάρηζηα.
Γηα ην ιφγν απηφ ε αηνκηθή αμηνιφγεζε είλαη νπζηψδεο .
Δξεπλεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο (observational participation studies): Ζ
ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε είλαη κηα πνηνηηθή κέζνδνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν
ηεο Δζλνγξαθίαο. Ο ζηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη λα πξνζθέξεη ζηνλ εξεπλεηή ηε
δπλαηφηεηα λα κειεηήζεη κηα νκάδα πιεζπζκνχ ζπκκεηέρνληαο ή παξαηεξψληαο ηελ
νκάδα ζηφρν ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο κεζφδνπ
είλαη φηη ν εξεπλεηήο πξέπεη λα κειεηήζεη ηελ νκάδα ζην δηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη λα
θαηαλνήζεη πσο ιεηηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα απφ «κέζα» ελψ ν ίδηνο παξακέλεη
έλαο «εμσηεξηθφο» παξαηεξεηήο. Ο εξεπλεηήο πξέπεη λα θαηαγξάςεη αληηθεηκεληθά
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απηά πνπ βιέπεη θαη νη εξκελείεο πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε γεγνλφηα θαη ζπδεηήζεηο
ηεο νκάδαο ζηφρνπ ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη ππνθεηκεληθέο εξκελείεο.
Κιηληθέο δνθηκέο (clinical trials): Αλ θαη ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα ηηο θιηληθέο
δνθηκέο, γεληθά ζεσξνχληαη σο βηνταηξηθέο ή ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία εξεπλεηηθέο
κειέηεο ζε αλζξψπνπο ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο πθίζηαληαη κία ή πεξηζζφηεξεο
παξεκβάζεηο νη νπνίεο νξίδνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή ν νπνίνο κεηξά θαη ηελ έθβαζή
ηνπο. Σηελ πεξίπησζε ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ θαξκάθσλ πξννξηδνκέλσλ γηα ηνλ
άλζξσπν, ε Οδεγία 2001/20/ΔΚ νξίδεη ηηο θιηληθέο δνθηκέο σο «θάζε δηεξεχλεζε
επί αλζξψπνπ ε νπνία απνβιέπεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ή ηελ επαιήζεπζε ησλ
θιηληθψλ, θαξκαθνινγηθψλ ή/θαη άιισλ θαξκαθνδπλακηθψλ δξάζεσλ ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ δνθηκαδφκελσλ θαξκάθσλ ή/θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ παξελεξγεηψλ
ελφο ή πεξηζζφηεξσλ δνθηκαδφκελσλ θαξκάθσλ ή/θαη ζηε κειέηε ηεο απνξξφθεζεο,
ηεο θαηαλνκήο, ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη ηεο απέθθξηζεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ
δνθηκαδφκελσλ θαξκάθσλ, κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο ή/θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο».
Tαπηνπνηήζηκα πξνζσπηθά δεδνκέλα/βηνινγηθό πιηθό: (identifiable
data/material): δεδνκέλα ή πιηθφ πνπ αθνξά άηνκα ησλ νπνίσλ ε ηαπηφηεηα κπνξεί
ζε θάπνηα θάζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο λα πξνζδηνξηζηεί ή λα γίλεη γλσζηή
ζηνπο εξεπλεηέο .
Τα ηαπηνπνηήζηκα δεδνκέλα κπνξνχλ λα είλαη:
 νλνκαζηηθά κε θσδηθνπνηεκέλα
 θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα (coded data/material) : επηηξέπνπλ ηελ
ηαπηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κέζσ ελφο θσδηθνχ ζηνλ νπνίν έρεη πξφζβαζε ν
εξεπλεηήο
 αλαγλσξίζηκα αλσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα (linked anonymised
data/material) : δεδνκέλα πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ελφο αηφκνπ κέζσ
ελφο θσδηθνχ ζηνλ νπνίν δελ έρεη πξφζβαζε ν εξεπλεηήο αιιά έλα ηξίην
πξφζσπν
Με ηαπηνπνηήζηκα δεδνκέλα/κε αλαγλσξίζηκα δεδνκέλα (non – identifiable
data/unlinked anonymised data): Τα κε ηαπηνπνηήζηκα δεδνκέλα δελ επηηξέπνπλ
ζηνλ εξεπλεηή κε εχινγεο πξνζπάζεηεο, ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αηφκσλ ηα νπνία
αθνξνχλ ζε θακία θάζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.
Παξέκβαζε (intervention): θάζε παξέκβαζε πνπ γίλεηαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο
ζηα πεδία ηεο πξφιεςεο, ηεο δηάγλσζεο, ηεο ζεξαπείαο ή ηεο απνθαηάζηαζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζσκαηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη θάζε άιισλ παξεκβάζεσλ ζην
βαζκφ πνπ εκπεξηέρνπλ θίλδπλν γηα ηελ ςπρνινγηθή πγεία ηνπ αηφκνπ ην νπνίν
αθνξνχλ. Ο φξνο «παξέκβαζε» πξέπεη λα εξκελεπζεί δηαζηαιηηθά, φπσο ζηε
Σχκβαζε γηα ηε Βηνταηξηθή θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, έηζη ψζηε λα
ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο θαη παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ ζην πιαίζην ησλ ζπζηεκάησλ θξνληίδαο πγείαο ή
ζε θάζε άιιν πιαίζην γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.
Πξσηόθνιιν (protocol): έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ή ηνπο ζηφρνπο, ην
ζρεδηαζκφ, ηε κεζνδνινγία, ηηο ζηαηηζηηθέο πηπρέο θαη ηελ νξγάλσζε κηαο δνθηκήο.
Ο φξνο «πξσηφθνιιν» θαιχπηεη ην πξσηφθνιιν, ηηο δηαδνρηθέο κνξθέο ηνπ θαη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.
Tπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο θαηά νκάδεο (cluster randomized trials ή
group randomized trials ή community randomized trials).): θιηληθέο δνθηκέο θαηά
ηηο νπνίεο νκάδεο αηφκσλ (clusters) θαη φρη κεκνλσκέλα άηνκα, ηπραηνπνηνχληαη ζε
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νκάδεο παξέκβαζεο θαη νκάδεο ειέγρνπ. Οη νκάδεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ, γηα
παξάδεηγκα, θαζνξηζκέλεο γεσγξαθηθέο θνηλφηεηεο κέζα ζε κία ρψξα, ζρνιεία ή
ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο.
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