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ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ 

ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΔ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

 

Η Δπηηξνπή Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ είλαη 

δηεπηζηεκνληθή, απνηειείηαη απφ 5 κέιε δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, νξίδεηαη απφ ηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ππνζηεξίδεηαη γξακκαηεηαθά απφ ην ΠΜΣ ηνπ Τκήκαηνο. 

 

Η εζηθή θαη δενληνινγία απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο έξεπλαο, απφ ηε 

ζχιιεςε κηαο ηδέαο έσο ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Τα πην ζπλεζηζκέλα 

δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ εζηθή ζηελ έξεπλα είλαη ε ζπλεηδεηή ζπγθαηάζεζε 

φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ έξεπλα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ  ηνπο δεδνκέλσλ.  

 

Η έξεπλα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε ζεβαζκφ ζηελ επηζηεκνληθή αιήζεηα, ζηελ 

αθαδεκατθή ειεπζεξία, ζηε δσή, ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ, ζηε βηνινγηθή θαη 

πλεπκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ηελ 

πξνζσπηθή απηνλνκία, ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα , ζηελ 

ηδησηηθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη ζηηο πεπνηζήζεηο θαη αμίεο ηηο νπνίεο 

πξεζβεχνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Καηά ηελ έξεπλα πξέπεη λα απνθεχγεηαη 

θάζε δηάθξηζε πνιηηψλ κε βάζε ηελ εζλφηεηα, ηε θπιή, ηελ εζληθή θαηαγσγή, ηε 

γιψζζα, ην θχιν, ηε ζξεζθεία, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή νπνηνδήπνηε 

άιιν  παξάγνληα δελ ζπλδέεηαη κε ηελ επηζηεκνληθή ηθαλφηεηα θαη αθεξαηφηεηα. 

 

Ο παξνχζεο νδεγίεο ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

δηεμάγνληαη ζην Τκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ ππφ ηελ επζχλε ησλ Μειψλ ΓΔΠ 

θαη άιινπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ή άιισλ εξεπλεηψλ πνπ δηεμάγνπλ θάπνην 

κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζην Τκήκα.  

Σηφρνο ησλ νδεγηψλ είλαη ε πξνζηαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ εξεπλεηψλ θαη ε 

ηήξεζε ησλ δενληνινγηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηνπο δηεζλείο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηεζλείο 

ζπκθσλίεο θαη απνθάζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο 

θψδηθεο δενληνινγίαο. Οη εξεπλεηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ ζηελ 

Δπηηξνπή αλαιπηηθφ εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν πνπ πεξηιακβάλεη: Τίηιν θαη ζθνπφ 

έξεπλαο, ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, δείγκα, ζρεδηαζκφ, κεζνδνινγία, πηζαλά νθέιε θαη 

θφζηνο, δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ. 

 

Η Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο εξεπλεηέο λα θαηαζέζνπλ ζε απηή θάζε έγγξαθν 

πνπ θξίλεη αλαγθαίν ή θαη λα δεηά ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπο γηα ηελ παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ φζνλ αθνξά ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Αλ ε Δπηηξνπή δηαπηζηψζεη 

φηη ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, είηε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο είηε θαηά ηνλ πξνηεηλφκελν ηξφπν 

δηεμαγσγήο ηεο, αληηβαίλεη ζηε λνκνζεζία, ζε θαζηεξσκέλνπο θαλφλεο εζηθήο θαη 

δενληνινγίαο ή ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, πξνβαίλεη ζε 

παξαηεξήζεηο γηα ζπκκφξθσζε. Μπνξεί επίζεο λα πξνβεί ζε ζπζηάζεηο γηα ηελ 

αξηηφηεξε δενληνινγηθά δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 
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σγκεκριμένες αρμοδιότητες της Δπιτροπής  

1.  Γλσκνδνηεί ζε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη άπηνληαη ηεο Ηζηθήο θαη 

Γενληνινγίαο ησλ Δξεπλψλ.  

2.  Δγθξίλεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινπλ ηα κέιε ΓΔΠ, νη κεηαπηπρηαθνί θαη 

δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο, θαζψο θαη άιινη εξεπλεηέο, κε βάζε ην 
πρωτόκολλο που περιλαμβάνει το ςκοπό και την αναλυτική περιγραφή τησ 

μεθοδολογίασ (δείγμα, μζθοδοι ςυλλογήσ και ανάλυςησ των δεδομζνων) κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.          

3.  Δπηθαηξνπνηεί ηηο παξνχζεο νδεγίεο  

 

 

Διδικότερα η Δπιτροπή ελέγτει: 

1. Δάλ πξφθεηηαη γηα κηα δενληνινγηθά απνδεθηή κειέηε. 
2. Τη ςαφήνεια του ςκοποφ και τησ μεθοδολογίασ που θα χρηςιμοποιηθεί ςτην ζρευνα 

και την κοινοποίηςή τουσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

3. Τν βαζκφ θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν πηζαλφλ λα ππνβιεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα. 

4. Τελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο  

5. Τε ζαθή πεξηγξαθή, πξηλ ηε ζπκκεηνρή, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ θαζεθφλησλ 

ηεο θάζε πιεπξάο.  

6. Δάλ  είλαη απαξαίηεηε ε εμαπάηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηά πφζνλ απηή 

δηθαηνινγείηαη απφ ην πξνζδνθψκελν φθεινο θαη αλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο. 

7. Δάλ δηαζθαιίδεηαη ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα αξλεζεί λα ζπκκεηέρεη ή λα 

απνζπξζεί απφ ηελ έξεπλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκήζεη. 

8. Δάλ νη ζπκκεηέρνληεο πξνζηαηεχνληαη  απφ ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

ελνριήζεηο, βιάβεο θαη θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

9. Δάλ ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα δηφξζσζε ή εμάιεηςε ηπρφλ αλεπηζχκεησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηνπο  ζπκκεηέρνληεο. 

10. Δάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζα παξακείλνπλ εκπηζηεπηηθέο, εθηφο αλ έρεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζπκθσλεζεί θάηη  δηαθνξεηηθφ. Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ αθνξά ην λφκηκν δηθαίσκα, αιιά θαη ηελ θνηλή πξνζδνθία, γηα 

πξνζηαζία (ηνπ απφξξεηνπ) ηεο ηδησηηθήο δσήο, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Θέκαηα απνξξήηνπ ηίζεληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζπιιέγνληαη θαη απνζεθεχνληαη δεδνκέλα πνπ πξνζδηνξίδνπλ κνλαδηθά έλα ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα. Τα δεδνκέλα απηά αθνξνχλ ζπλήζσο ζέκαηα πγείαο, 

πνηληθνχ κεηξψνπ, γελεηηθέο, νηθνλνκηθέο, γεσγξαθηθέο ή πνιηηηζκηθέο 

πιεξνθνξίεο. Η ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε 

δίθαην ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, γηα ζπγθεθξηκέλνπο θαη 

πεξηνξηζκέλνπο ιφγνπο, κε αθξίβεηα, αζθάιεηα θαη ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ηνπ 

αηφκνπ 

11. Δάλ ζα δεηεζεί ζπγθαηάζεζε, θαηφπηλ ελεκέξσζεο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζεζεί,  γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηελ επηζηεκνληθή κειέηε θαη εάλ 

ζα δνζεί πιεξνθφξεζε γηα ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. 

12. Δάλ πξνβιέπεηαη, παξάιιεια κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ παηδηνχ, ε ζπγθαηάζεζε 

ησλ γνληψλ ή ησλ θεδεκφλσλ γηα ηνπο αλειίθνπο. 
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Ιδηαίηεξα ε έξεπλα ζην ρψξν ηεο πγείαο κε αλήιηθα παηδηά πξέπεη λα δηέπεηαη απφ 

νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 

 Η ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ ζηελ έξεπλα πξέπεη λα πξνθχπηεη κεηά 

απφ ηεθκεξίσζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί κε ελήιηθεο. 

 Η ζπκκεηνρή ησλ αλήιηθσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ πξέπεη λα πξνάγεη ηελ 

αζθάιεηα θαη επεκεξία ηνπο. 

 Οη εξεπλεηέο πξέπεη πάληα λα ελεκεξψλνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν 

θαηαλφεζή ηνπο, πξηλ δεηεζεί ε ζπλαίλεζή ηνπο. 

 Πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά λα θάλνπλ εξσηήζεηο θαη λα ιχζνπλ 

φιεο ηηο απνξίεο ηνπο 

 Η ζπλαίλεζε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κπνξεί λα είλαη γξαπηή ή πξνθνξηθή 

(κε κάξηπξεο ή άιιε κνξθή θαηαγξαθήο) 

 Η άξλεζε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

ηεο έξεπλαο πξέπεη λα γίλεηαη πάληα ζεβαζηή. 

 Η παξάιιειε ζπγθαηάζεζε ησλ γνληψλ είλαη απαξαίηεηε. Η παξνρή 

αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε. 

 Κάζε ηθαλφο, ελήιηθνο έθεβνο (18 εηψλ) θαιείηαη λα δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή 

ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα. 

 Η εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη νθειψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ αλήιηθσλ 

παηδηψλ ζηελ έξεπλα πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

εμαζθάιηζε άκεζσλ ζεηηθψλ νθειψλ γηα ηελ πγεία ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη άκεζν φθεινο, ε έξεπλα ζα πξέπεη λα σθειεί ζπλνκήιηθα παηδηά 

ή εθήβνπο κε ηελ ίδηα αζζέλεηα, αλαπεξία ή θαηάζηαζε πγείαο, ελψ ζα πξέπεη 

λα παίξλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κεηψλεηαη ζην 

ειάρηζην ε πηζαλφηεηα επηδήκησλ επηπηψζεσλ (harm). 

Η ζπγθαηάζεζε ζεκαίλεη πσο φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο κειέηεο ζα πξέπεη λα 

είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη 

ζαθψο δηαηππσκέλνη, ηηο πηζαλέο δπζκελείο επηπηψζεηο, ηε δπλαηφηεηα άξλεζεο 

ζπκκεηνρήο ή απνρψξεζεο, αλά πάζα ζηηγκή, ρσξίο θακία ζπλέπεηα, ηε δηαηήξεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπο κεηά ην ηέινο ηεο έξεπλαο, θ.ιπ. Κακία παξφηξπλζε ή άζθεζε 

πίεζεο γηα ζπκκεηνρή δελ δηθαηνινγείηαη. Η ζπγθαηάζεζε πξέπεη λα δίλεηαη απφ 

άηνκα πνπ κπνξνχλ ειεχζεξα λα θαηαλνήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα 

ζπκθσλήζνπλ. Γηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο (θπιαθηζκέλνη, άηνκα 

κε δηαλνεηηθή πζηέξεζε, αζζελείο κε ζνβαξέο παζήζεηο, πνιχ κηθξά παηδηά, θ.ά.), νη 

εξεπλεηέο νθείινπλ λα ηεξνχλ ζε θάζε πεξίπησζε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία 

γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε (λ. 3625/2007), ην ξαηζηζκφ (λ. 927/1979, 3304/2005), ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ηνπο αιινδαπνχο (λ. 3536/2007, 3613/2007). Σηηο έξεπλεο ζε 

θξαηνπκέλνπο νη εξεπλεηέο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γη 

απηνχο (Σσθξνληζηηθφο Κψδηθαο). Γελ επηηξέπνληαη ζε θακία πεξίπησζε πεηξάκαηα 

πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλαδήηεζε κεζφδσλ αλάθξηζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ θηλδχλνπο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία.  
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Απαηηείηαη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα (Έληππα Γξαπηήο Σπγθαηάζεζεο πνπ αξκφδνπλ ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε 

έξεπλαο δηαηίζεληαη απφ ηε γξακκαηεία ηεο επηηξνπήο). Η έγγξαθε ζπγθαηάζεζε 

ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα θαη αθνχ αμηνινγεζεί φηη έρνπλ θαηαλνήζεη ην  πεξηερφκελν ηνπ εληχπνπ 

ηεο ζπγθαηάζεζεο. Όζνη εθ ηνπ λφκνπ δελ είλαη ηθαλνί γηα δηθαηνπξαμία επηηξέπεηαη 

λα ζπκκεηάζρνπλ κεηά απφ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ λφκηκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο 

βαζηδφκελνη ζηε Σχκβαζε ηνπ Οβηέδν (Νφκνο 2619/1998 πνπ θπξψλεη ηε Σχκβαζε 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ηε Βηνταηξηθή) γηα 

ηε γλψκε ησλ ίδησλ θαη γηα ηελ ειεχζεξε αλάθιεζε ηεο ζπλαίλεζεο νπνηεδήπνηε. 

 

Οη θιηληθέο παξεκβαηηθέο κειέηεο γηα θάξκαθα αλζξψπηλεο ρξήζεο ππνβάιινληαη 

γηα  έγθξηζε ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ) θαη ηελ αξκφδηα Δζληθή 

Δπηηξνπή Γενληνινγίαο (ΔΔΓ), ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία (Αξηζ. ΓΥΓ3(α)/νηθ. 18910, αξ. θχιινπ 390/2013). Ο εξεπλεηήο 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη ζηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο γηα 

ελεκέξσζε αληίγξαθν ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο εξεπλεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ καδί κε ηηο ζρεηηθέο εγθξίζεηο πνπ έρεη ιάβεη. Τα έγγξαθα απηά 

πξσηνθνιινχληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ αξρείν, ρσξίο ε Δπηηξνπή 

Γενληνινγίαο λα ηα εμεηάδεη πεξαηηέξσ ή λα γλσκνδνηεί/δίλεη άδεηα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο.   

 

Οη κε παξεκβαηηθέο θιηληθέο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλζξψπηλα βηνινγηθά πιηθά 

(ηζηνχο, θχηηαξα, γνληδίσκα δνηψλ θιπ) απαηηνχλ ηελ  έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γενληνινγίαο. Οη κειέηεο νθείινπλ λα πεξηνξίδνληαη ζηελ ρξήζε ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη ζην έληππν ζπγθαηάζεζεο. Ο δφηεο πξέπεη επίζεο λα ελεκεξψλεηαη γηα 

ηελ πηζαλή πνιηηηθή ηεο θηήζεο πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ ζην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ 

θαη λα δεηείηαη εηδηθή σο πξνο απηφ ζπλαίλεζή ηνπ. Πξφζζεηε ρξήζε (πρ εθηέιεζε 

άιινπ είδνπο κεηξήζεσλ) ζε ήδε ζπιιεγέλ πιηθφ απαηηεί λέα έγθξηζε. Σεκεηψλεηαη 

φηη ην πιηθφ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ, είηε 

θαηαζηξέθεηαη είηε θπιάζζεηαη κε ηξφπν πνπ πξνζηαηεχεη ηελ αλσλπκία ησλ δνηψλ 

θαη ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε θαη ζχκθσλε κε ηηο δενληνινγηθέο αξρέο ρξήζε ηνπ. 

 

Οη κε παξεκβαηηθέο θιηληθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ αλάιπζε δεδνκέλσλ ή 

αξρεηνζέηεζε ζηνηρείσλ αζζελψλ λνζνθνκείνπ ζηα νπνία δελ απνθαιχπηεηαη ε 

ηαπηφηεηα ηνπ αζζελνχο απαηηνχλ ηελ ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, εθηφο απφ ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Ηζηθήο θαη 

Γενληνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο. Γηα φιεο ηηο άιιεο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ζπκκεηέρνληεο αλζξψπνπο (π.ρ. πγηή ππνθείκελα απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ, θνηηεηέο, νκάδεο αζζελψλ εθηφο λνζνθνκείσλ) πνπ δηεμάγνληαη ππφ ηελ 

επζχλε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο, απαηηείηαη εθηφο απφ ηελ 

έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη 

ε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο. 

 

13. Δάλ γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηνχληαη πεηξακαηφδσα, νη 3 αξρέο πνπ νη 

εξεπλεηέο θαινχληαη λα ζεβαζηνχλ αθνξνχλ: α) ηελ πηνζέηεζε επηζηεκνληθψλ 

κεζφδσλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπγθέληξσζε ίδησλ δεδνκέλσλ απφ ιηγφηεξα δψα, ή 

πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ίδην αξηζκφ δψσλ, β) ηελ πξνηίκεζε κεζφδσλ 

πνπ δελ απαηηνχλ ηε ρξήζε πεηξακαηφδσσλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, γ) ηε 
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βειηίσζε ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηε κείσζε ηνπ πφλνπ ζηα δψα ή ηελ αλαθνχθηζε 

απφ απηφλ. Οη εξεπλεηέο πξέπεη λα εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ πεηξακαηφδσα, ην αλακελφκελν φθεινο, ηε κεζνδνινγία πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ, θ.ά. Απαγνξεχνληαη πεηξακαηηζκνί ζηνπο νπνίνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαη είδε δψσλ ηεο άγξηαο παλίδαο πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε, 

εθηφο αλ ε έξεπλα έρεη σο αληηθείκελν ηε δηαηήξεζε ησλ δψσλ απηψλ (π. δ. 

160/1991). Τα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεηξακαηφδσα (π. δ. 160/1991). 

Η έξεπλα ζε πεηξακαηφδσα δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε 

λνκνζεζία, θαη ελζσκαηψλνπλ ηελ Οδεγία 2010/63/EU ηεο Δ.Δ. Σχκθσλα κε ηηο 

αξρέο πξνζηαζίαο δψσλ, ε έξεπλα ζα πξέπεη λα έρεη σο γλψκνλα ηελ εζηθή 

κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, ην ζεβαζκφ ηεο γελεηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ηελ επηινγή 

ηνπ θαηάιιεινπ γηα πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο είδνπο δψνπ.  

 

 


