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Πλαίσιο Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας στην Έρευνα 
 

Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η.) 

Σχολή Επιστηµών Αγωγής 

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

 
Οι ραγδαίες εξελίξεις στην επιστηµονική έρευνα, εντός και εκτός πανεπιστηµιακών 
ιδρυµάτων, φέρνουν συχνά στην επιφάνεια ζητήµατα ηθικής και δεοντολογικής 
τάξης, όπως είναι τα όρια της έρευνας, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων, ο 
τρόπος αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων κ.ά. Η θεσµοθέτηση 
δεοντολογικών κανόνων καθώς και η δηµιουργία εποπτικών φορέων και οργανισµών 
σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια µαρτυρούν την ανάγκη για συστηµατική 
προσπάθεια αφενός να προστατευθεί η ανεξαρτησία των ερευνητών, αφετέρου να 
τηρηθεί η δεοντολογικά ορθή ερευνητική πρακτική σύµφωνα µε την ισχύουσα 
εγχώρια και διεθνή νοµοθεσία. Με βάση δηλαδή την αρχή της ανεξαρτησίας της 
έρευνας, που, σηµειωτέον, συνιστά δηµόσιο αγαθό, τόσο η πολιτεία όσο και οι 
αρµόδιοι φορείς κρίνουν αναγκαία την εξασφάλιση ενός πλαισίου ακώλυτης 
ανάπτυξης των ερευνητικών πρωτοβουλιών, σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις ηθικές 
αρχές και τους συγκεκριµένους κανόνες επιστηµονικής δεοντολογίας.  

Η Επιτροπή Ηθικής και ∆εοντολογίας στην Έρευνα (ΕΠ.Η.∆Ε.Ε.), που λειτουργεί σε 
επίπεδο Τµήµατος – έχοντας ως γνώµονα τον κώδικα Ηθικής και ∆εοντολογίας 
Ερευνών του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (βλ. 
http://ethics.duth.gr/duth_code.html) –  προχώρησε στη θέσπιση επιστηµονικών 
αρχών και κανόνων διεξαγωγής έρευνας. Το παρόν πλαίσιο συντάσσεται σύµφωνα µε 
την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του νόµου 4485/2017, η οποία ορίζει ότι, για έρευνα 
που διεξάγεται σε σχολική µονάδα, δύναται να δοθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση 
(Γ.Σ.) του Τµήµατος, εφόσον αυτό είναι Παιδαγωγικό Τµήµα1. Σε περίπτωση που η 
έρευνα δε διεξάγεται σε σχολική µονάδα, ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να υποβάλει 
αίτηµα – εφόσον χρειάζεται – στην Επιτροπή Ηθικής και ∆εοντολογίας του ∆.Π.Θ. Η 
τυχόν έγκριση του αιτήµατος από τη Γ.Σ. του Τµήµατος δεν υποκαθιστά την ανάγκη 
χορήγησης έγκρισης από το οικείο γραφείο πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης αντίστοιχα.   

Η ΕΠ.Η.∆Ε.Ε. απαρτίζεται από µέλη ∆.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Π.Η. και έχουν εξάµηνη 
θητεία σε αυτή. Ως αρµόδια για τον έλεγχο τήρησης της ερευνητικής δεοντολογίας 
από τους ερευνητές του Τµήµατος (προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές, 
υποψήφιους διδάκτορες, µεταδιδάκτορες, µέλη προσωπικού, κλπ.), η ΕΠ.Η.∆Ε.Ε. 
εξετάζει µε ιδιαίτερη προσοχή και ενδελεχώς, τις αιτήσεις των ερευνητών του 
Τµήµατος και χορηγεί βεβαίωση συµβατότητας της προτεινόµενης έρευνας, η οποία 

                                                           
1
Βλ. την περίπτωση ζζ) που αφορά στη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές 
µονάδες. Για έρευνα δηλαδή που διεξάγεται από µέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι. δεν 
απαιτείται η εισήγηση ή γνώµη του Ι.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση το σχετικό αίτηµα να συνοδεύεται από 
εισήγηση της Επιτροπής ∆εοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Τµήµατος, εφόσον πρόκειται για Παιδαγωγικό Τµήµα, κατά την έννοια της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 
του άρθρου 2του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).  
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διεξάγεται εντός της σχολικής µονάδας, µε την τήρηση της επιστηµονικής 
δεοντολογίας και ηθικής. 

Οι ερευνητές δεσµεύονται από τους παρακάτω κανόνες και αρχές που διέπουν το 
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΠ.Η.∆Ε.Ε. Συγκεκριµένα: 
 

1. Κάθε ερευνητής που πρόκειται να πραγµατοποιήσει έρευνα εντός σχολικής 
µονάδας, υποχρεούται  να υποβάλει εγκαίρως στην ΕΠ.Η.∆Ε.Ε. πρόταση 
διεξαγωγής έρευνας. 

2. Κάθε ερευνητής φέρει τη συνολική ευθύνη για την τήρηση όλων των 
δεοντολογικών διατάξεων.  

3. Κάθε ερευνητής οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη 
διασφάλιση των δικαιωµάτων των συµµετεχόντων και ιδιαίτερα εκείνων που 
προέρχονται από ευαίσθητες οµάδες, όπως είναι παιδιά, έγκυες, κρατούµενοι, 
άτοµα µε διανοητικά προβλήµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν επιτρέπεται η 
άσκηση κανενός µέσου εξαναγκασµού στους συµµετέχοντες, προκειµένου να 
έχουν συµµετοχή στην έρευνα, ενώ για τις περιπτώσεις των ανήλικων ατόµων 
και των ατόµων µε διανοητικά προβλήµατα είναι αναγκαία η λήψη έγγραφης 
συγκατάθεσης από τους νόµιµους εκπροσώπους τους.   

4. Απαγορεύονται η νοθεία, η παραποίηση και η απόκρυψη δεδοµένων, καθώς 
και η λογοκλοπή και γενικά η οικειοποίηση ξένης πνευµατικής ιδιοκτησίας.  

5. Σε περίπτωση οµαδικής έρευνας, όλοι οι ερευνητές που συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα, οφείλουν να καθορίσουν εξ αρχής τις αρµοδιότητές τους.    

6. Σε περίπτωση που συντελεστούν ριζικές αλλαγές στο ερευνητικό πρόγραµµα, 
απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης.  
 

Οι αιτήσεις προς την ΕΠ.Η.∆Ε.Ε. του Τ.Ε.Ε.Π.Η. πρέπει να υποβάλλονται πριν από 
την έναρξη της διαδικασίας συγκέντρωσης των δεδοµένων και να αποστέλλονται σε 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που καθορίζει το Τµήµα. Το σχετικό έντυπο 
της αίτησης είναι αναρτηµένο στον ιστότοπο του Τµήµατος. 
 
Σε περίπτωση ερευνητικής οµάδας, η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από όλα τα µέλη 
της. Αν πρόκειται για διδακτορική διατριβή, χρειάζεται η υπογραφή της τριµελούς 
επιτροπής, ενώ σε περίπτωση µεταπτυχιακής και διπλωµατικής εργασίας, η υπογραφή 
του επόπτη καθηγητή. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι ερευνητές οφείλουν να επισυνάπτουν στις αιτήσεις τους τα εξής 
δικαιολογητικά:  
 

1. ∆ήλωση συγκατάθεσης των συµµετεχόντων2 
2. Περιγραφή της µεθοδολογίας της έρευνας. 
3. Αντίγραφα όλων των ερευνητικών εργαλείων (π.χ. ερωτηµατολογίων, 

                                                           
2 Η δήλωση συγκατάθεσης υπογράφεται από κάθε υποψήφιο συµµετέχοντα και το 
περιεχόµενο του σχετικού εντύπου πρέπει να παρουσιάζεται µε τρόπο κατανοητό σε αυτόν, 
στη µητρική του γλώσσα. Για τα άτοµα που δεν είναι σε θέση να υπογράψουν, όπως ανήλικα 
και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ενηµερώνονται οι γονείς – κηδεµόνες, οι οποίοι και 
υπογράφουν. Για φωτογραφίσεις καθώς και για παραγωγή και χρήση οπτικοακουστικού 
υλικού απαιτείται σχετική άδεια (από συµµετέχοντες, σχολεία, γονείς – κηδεµόνες κ.λπ.).  
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οδηγών συνέντευξης) που θα χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας. 
4. Έγγραφη δήλωση του ερευνητή ότι: α) έλαβε υπόψη τις οδηγίες 

ερευνητικής δεοντολογίας που διέπουν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 
της ΕΠ.Η.∆Ε.Ε. του Τ.Ε.Ε.Π.Η. του ∆.Π.Θ., β) οφείλει να τηρήσει όλους τους 
όρους και όλες τις διατάξεις του παραπάνω πλαισίου, λαµβάνοντας τα 
αναγκαία µέτρα για την προστασία των συµµετεχόντων από κάθε κίνδυνο που 
αφορά στην υγεία και την αξιοπρέπειά τους, καθώς και των προσωπικών τους 
δεδοµένων και γ) η έρευνά του δεν επηρεάζεται από συµφέροντα και ούτε ο 
ίδιος ο ερευνητής έχει άµεσα ή έµµεσα από αυτή «ιδιωτικό συµφέρον», το 
οποίο µπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασµό, τη διεξαγωγή ή τη δηµοσιοποίηση 
των δεδοµένων της. Ωστόσο, ο ερευνητής µπορεί να γνωστοποιήσει στην  
ΕΠ.Η.∆Ε.Ε. την ύπαρξη σύγκρουσης συµφερόντων (π.χ. σε περίπτωση που 
αυτή είναι αναπόφευκτη) και να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο θα την 
διαχειριστεί, προκειµένου η ΕΠ.Η.∆Ε.Ε. να αποφανθεί για την αναίρεση ή όχι 
της συγκεκριµένης  προϋπόθεσης. 

5. Όποιο άλλο υλικό που, κατά τους αιτούντες, θα εξυπηρετήσει το έργο της 
επιτροπής. 

   
 

*Σηµειωτέον ότι η ΕΠ.Η.∆Ε.Ε. εισηγείται, στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, 
θετικά ή αρνητικά σχετικά µε την υποβαλλόµενη πρόταση και αναλαµβάνει να 
κοινοποιήσει εγγράφως τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. στον ενδιαφερόµενο ερευνητή. 
Η ΕΠ.Η.∆Ε αποφασίζει περί της εισήγησης στη Γ.Σ. µέσα σε χρονικό διάστηµα 
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης. Η 
Γενική Συνέλευση του ΤΕΕΠΗ ανακοινώνει την απόφαση περί της έγκρισης µέσα σε 
χρονικό διάστηµα δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της πρώτης Γ.Σ. 
µετά την υποβολή της σχετικής εισήγησης από την ΕΠ.Η.∆Ε.Ε. 

  

 


