
 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ · ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 

 
Τίτλος προτεινόμενης ερευνητικής εργασίας: 
 
 
Προτεινόμενη περίοδος διεξαγωγής: Από: [  /  /20  ] έως [  /  /20  ] 
 
Ονοματεπώνυμο 
κύριου 
υπευθύνου: 

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  
[ ] Μέλος ΔΕΠ [ ] Διδακτορικός φοιτ. Άλλη κατηγορία: 
[ ] Π.Δ. 407 [ ] Μεταπτυχ. φοιτ. 

Ιδιότητα: 

[ ] ΕΕΔΙΠ [ ] Προπτυχ. φοιτ. 
 

 
Προκειμένου για εργασίες προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών, παρακαλούμε συμπληρώστε και 
τα εξής πεδία: 
 
Ονοματεπώνυμο 
επιβλέποντος καθηγητή: 

 

Υπογραφή επιβλέποντος 
καθηγητή: 

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  
[ ] Πτυχιακή [ ] Εργασία για μάθημα 
[ ] Μεταπτυχ. διατριβή [ ] Άλλη εργασία 

Τύπος έρευνας: 

[ ] Διδακτορ. διατριβή Εξηγείστε δίπλα: 

 

 
 
Προσωπικό που θα εμπλακεί άμεσα στη συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα 
Ονοματεπώνυμο και τίτλοι 
σπουδών 

Αρμοδιότητες (π.χ. σχεδιασμός, συλλογή 
δεδομένων, ανάλυση) 

Εκπαίδευση σε 
θέματα 
δεοντολογίας 

  [ ] ΝΑΙ 
  [ ] ΝΑΙ 
  [ ] ΝΑΙ 
  [ ] ΝΑΙ 
  [ ] ΝΑΙ 
 
 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (παρακαλούμε αφήστε κενό) 
Αύξων αριθμός αίτησης:  
Αναθεωρημένη αίτηση: [ ] ΝΑΙ     [ ] ΟΧΙ 
Αίτηση ελήφθη: [  /  /  ] 
Αίτηση εξετάσθηκε από την επιτροπή: [  /  /  ] 
Έκθεση επεστράφη από την επιτροπή: [  /  /  ] 
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1. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ 
 
α. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Εξηγείστε τους σκοπούς της έρευνας με απλή και κατανοητή γλώσσα (κατά το δυνατόν, αποφεύγοντας 
τεχνικούς όρους). 
 
 
 
 
β. ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Εξηγείστε τα οφέλη που πιστεύετε ότι μπορούν να προκύψουν από την έρευνα (βραχυπρόθεσμα, 
μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα) για την επιστήμη ή/και την κοινωνία. 
 
 
 
 
γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

Αγόρια / άνδρες:  Προβλεπόμενο μέγεθος δείγματος 
συμμετεχόντων Κορίτσια / γυναίκες:  
Συμβουλή για φοιτητές: Συμβουλευτείτε τον επιβλέποντα καθηγητή σας σχετικά με τους απαραίτητους 
υπολογισμούς στατιστικής ισχύος για τον καθορισμό του μεγέθους του δείγματος, με βάση το 
συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα που πραγματεύεστε! 
 
Ανήλικοι (κάτω των 18) [ ] ΝΑΙ     [ ] ΟΧΙ Φοιτητές του Π.Κ. [ ] ΝΑΙ     [ ] ΟΧΙ 
Ηλικία (από – έως): [   ετών -  ετών] Άλλοι φοιτητές [ ] ΝΑΙ     [ ] ΟΧΙ 
Έγκυες γυναίκες [ ] ΝΑΙ     [ ] ΟΧΙ Μαθητές (κάτω των 18) [ ] ΝΑΙ     [ ] ΟΧΙ 
Άτομα με νοητική καθυστέρηση [ ] ΝΑΙ     [ ] ΟΧΙ 
Ασθενείς (εκτός νοσοκομείου) [ ] ΝΑΙ     [ ] ΟΧΙ 
Ασθενείς (εντός νοσοκομείου) [ ] ΝΑΙ     [ ] ΟΧΙ 
Κρατούμενοι ή φυλακισμένοι [ ] ΝΑΙ     [ ] ΟΧΙ 
Εθνικές μειονότητες [ ] ΝΑΙ     [ ] ΟΧΙ 
Θρησκευτικές μειονότητες [ ] ΝΑΙ     [ ] ΟΧΙ 
Μετανάστες [ ] ΝΑΙ     [ ] ΟΧΙ 

 

 
Προκειμένου για συμμετέχοντες με ψυχοπαθολογία, αναφέρετε τη συγκεκριμένη διάγνωση (ή τις 
συγκεκριμένες διαγνώσεις) κατά DSM/IV 
 
 
Ποιος ή ποιοι από το προσωπικό της έρευνας θα 
είναι υπεύθυνος/-οι για τη διάγνωση; 

 

 
2. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 
Εξηγείστε πώς θα έρθετε σε επαφή με πιθανούς συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, θα αναρτήσετε 
ανακοινώσεις; Θα επισκεφτείτε σχολεία ή άλλα ιδρύματα; Θα στείλετε e-mail; Θα το διαδώσετε από στόμα 
σε στόμα; Επισημάνετε ποιος ή ποιοι από τους υπεύθυνους της έρευνας θα έρθουν άμεσα σε επαφή με 
πιθανούς συμμετέχοντες.  
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Εξηγείστε τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να επιλέξετε τους συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, 
αναφέρετε τα τυχόν κριτήρια που θα χρησιμοποιήσετε για να εντοπίσετε άτομα που θα περιλάβετε στο 
δείγμα και τα τυχόν κριτήρια που θα χρησιμοποιήσετε για να αποκλείσετε άτομα από το δείγμα. 
 
 
 
 
 

3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 
Περιγράψτε τη διαδικασία εξασφάλισης ενήμερης συγκατάθεσης. Παρακαλούμε, σημειώστε τα ακόλουθα: 
 

1. Εάν θεωρείτε, με βάση τις δεοντολογικές αρχές (βλ. έντυπο οδηγιών), ότι δεν υπάρχει ανάγκη 
εξασφάλισης ενυπόγραφης συγκατάθεσης σε εγκεκριμένη φόρμα, τεκμηριώστε την άποψή σας 
αυτή, παραπέμποντας στην αντίστοιχη δεοντολογική αρχή.  

2. Προκειμένου για ενήλικες συμμετέχοντες (άνω των 18 ετών), περιγράψτε λεπτομερώς τις όποιες 
διαδικασίες θα λάβουν χώρα πριν ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να υπογράψουν τη φόρμα 
ενήμερης συγκατάθεσης (π.χ. πώς θα περιγραφεί ο σκοπός της μελέτης, πώς θα περιγραφούν οι 
τυχόν κίνδυνοι και τα τυχόν οφέλη).  

3. Προκειμένου για ανήλικες συμμετέχοντες (κάτω των 18 ετών), περιγράψτε (α) πώς θα ζητηθεί 
γονική συγκατάθεση και (β) πώς θα ζητηθεί επιπλέον η συγκατάθεση των ανηλίκων (π.χ. χρήση 
απλουστευμένης γλώσσας ή έντυπου ενημερωτικού υλικού). Σημειώστε ότι, προκειμένου για 
ανήλικους, η απουσία άρνησης συμμετοχής δεν μπορεί να εκληφθεί ως συγκατάθεση συμμετοχής. 

 

 
4. ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

 
Περιγράψτε τυχόν κίνητρα (οικονομικά ή άλλα) ή αποζημιώσεις (οικονομικές ή άλλες) που σχεδιάζετε να 
παράσχετε για να προσελκύσετε ή/και να διατηρήσετε πιθανούς συμμετέχοντες.   
 
 
 
 

 
5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Περιγράψτε τις ερευνητικές διαδικασίες (π.χ. όπως θα κάνατε στο αντίστοιχο τμήμα μιας επιστημονικής 
δημοσίευσης). Τι ακριβώς θα κληθούν να κάνουν οι συμμετέχοντες;  
 
Εάν πρόκειται για περιγραφική μελέτη, εξηγείστε πώς θα συγκεντρωθούν τα δεδομένα (ατομικά ή 
ομαδικά, σε ποιο χώρο, υπό την επίβλεψη τίνος, οδηγίες που θα δοθούν, κλπ.). Εάν πρόκειται για 
πειραματική μελέτη, περιγράψτε το χώρο (εργαστήριο ή πεδίο), τις αλληλεπιδράσεις των ερευνητών με 
τους συμμετέχοντες, τις οδηγίες που θα δοθούν, τις παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν, τις δοκιμασίες στις 
οποίες θα υποβληθούν οι συμμετέχοντες, τα όργανα ή τις συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν, κλπ. Δώστε 
ιδιαίτερη έμφαση στην περιγραφή παρεμβάσεων κατά τις οποίες ενδέχεται να απειληθεί η ασφάλεια, η 
σωματική ακεραιότητα, η ψυχική υγεία ή η ευημερία των συμμετεχόντων (π.χ. οτιδήποτε συνεπάγεται 
σωματική επαφή, όπως η χρήση ψυχοφυσιολογικών οργάνων, ή οποιοδήποτε πειραματικό χειρισμό 
ψυχολογικών μεταβλητών). Δώστε πλήρη στοιχεία για τα όργανα και τις συσκευές μέτρησης που 
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε (π.χ. όνομα, κατασκευαστή και έκδοση των ερωτηματολογίων, 
κατασκευαστή και μοντέλο των συσκευών). Εάν διευκολύνει την περιγραφή ή εάν κάποια συσκευή 
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κατασκευάστηκε ειδικά για τους σκοπούς της προτεινόμενης μελέτης, επισυνάψτε φωτογραφία ή 
σχεδιάγραμμα.  
 
 
 

 
6. ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 
Εάν στην προτεινόμενη έρευνα θα χρησιμοποιηθεί παραπλάνηση των συμμετεχόντων (π.χ. παροχή 
εσφαλμένων ή ανακριβών πληροφοριών ή ανατροφοδότησης), αιτιολογείστε αυτή την επιλογή με βάση τις 
δεοντολογικές αρχές που αναφέρονται στο έντυπο οδηγιών. Επίσης, αναφέρετε πώς θα ικανοποιηθούν οι 
αναφερόμενες προϋποθέσεις της λεπτομερούς απενημέρωσης και παροχής δυνατότητας στους 
συμμετέχοντες για απόσυρση των δεδομένων τους. Εάν χρησιμοποιηθεί συγκάλυψη του πραγματικού 
σκοπού της μελέτης (δηλ. το να οδηγηθούν να πιστεύουν οι συμμετέχοντες ότι ο στόχος της μελέτης είναι 
η εξέταση της μεταβλητής Χ, ενώ ο πραγματικός στόχος είναι η μεταβλητή Ψ), εξηγείστε κατά ποιο τρόπο 
πιστεύετε ότι αυτό θα προφυλάξει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. 
 
 
 
 
 

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 
Περιγράψτε τις μεθόδους που θα ακολουθήσετε για να διασφαλίσετε την ανωνυμία των συμμετεχόντων 
στην έρευνα. Περιλάβετε πληροφορίες για το πού και υπό ποιες συνθήκες ασφαλείας θα διατηρηθούν 
επώνυμα δεδομένα (π.χ. θα βρίσκονται σε κλειδωμένο χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση;). Εάν κριθεί αρχικά 
αναγκαίο να καταγραφούν τα ονόματα ή άλλα στοιχεία της ταυτότητας των συμμετεχόντων, προσδιορίστε 
τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά αργότερα θα κωδικοποιηθούν ώστε να καταστεί αδύνατη πλέον 
η σύνδεση των δεδομένων με συγκεκριμένα άτομα (π.χ. χρήση κωδικών αριθμών, διαγραφή ονομάτων από 
πρωτόκολλα συλλογής δεδομένων).  
 
 
 
 
 

8. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 
Μία "σύγκρουση συμφερόντων" μπορεί να οριστεί ως η ύπαρξη συνθηκών στις οποίες η κρίση ή η 
συμπεριφορά ενός (ή περισσοτέρων) εκ των ερευνητών σε ό,τι αφορά στη διεξαγωγή της έρευνας (π.χ. την 
προστασία της υγείας και ευημερίας των συμμετεχόντων, την προστασία της ηθικής ακεραιότητας που 
πρέπει να χαρακτηρίζει τις διαδικασίες) ενδέχεται να επηρεαστεί από κάποιο άλλο, προσωπικό ή 
επαγγελματικό, συμφέρον (π.χ. μία σχέση με κάποιο χρηματοδότη ή χρηματοδοτικό οργανισμό). Με βάση 
αυτό τον ορισμό, εξηγείστε εάν θεωρείτε ότι, κατά τη διεξαγωγή της προτεινόμενης έρευνας, υπάρχει το 
ενδεχόμενο επιρροής από συγκρουόμενα συμφέροντα για τον κύριο υπεύθυνο της έρευνας καθώς και για 
όλα τα άλλα άτομα που θα εμπλακούν στην ερευνητική διαδικασία (κατά τη συλλογή, ανάλυση, 
επεξεργασία και δημοσίευση των δεδομένων).  
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9. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥΣ 
 
Αναμένετε ότι η πιθανότητα κινδύνου ή δυσφορίας κατά τη συμμετοχή 
στην προτεινόμενη έρευνα θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που οι 
συμμετέχοντες ενδέχεται να συναντήσουν στην καθημερινή τους ζωή ή κατά 
τη διεξαγωγή ιατρικών ή ψυχολογικών εξετάσεων ρουτίνας; 

[   ] ΝΑΙ 
[   ] ΟΧΙ 

Αναμένετε ότι ο βαθμός του κινδύνου ή της δυσφορίας κατά τη συμμετοχή 
στην προτεινόμενη έρευνα θα είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οι 
συμμετέχοντες ενδέχεται να συναντήσουν στην καθημερινή τους ζωή ή κατά 
τη διεξαγωγή ιατρικών ή ψυχολογικών εξετάσεων ρουτίνας; 

[   ] ΝΑΙ 
[   ] ΟΧΙ 

 
Η έννοια του "κινδύνου" εκτείνεται πέραν του φυσικού ή σωματικού κινδύνου και περιλαμβάνει κινδύνους 
για την αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίμηση, καθώς και ψυχολογικούς, συναισθηματικούς, νομικούς, 
κοινωνικούς και οικονομικούς κινδύνους. Με βάση αυτό τον ορισμό, κάνετε μία ρεαλιστική εκτίμηση των 
κινδύνων στους οποίους προβλέπετε ότι θα εκτεθούν οι συμμετέχοντες κατά την προτεινόμενη έρευνα, 
καθώς και τα μέτρα που έχετε λάβει για τον περιορισμό ή την αποφυγή αυτών των κινδύνων. 
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ΛΙΣΤΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ 
 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισυνάψει τα ακόλουθα: 

 Αντίγραφο της φόρμας ενήμερης συγκατάθεσης ή... 

 Επιστολή / Κείμενο που να ζητά συγκατάθεση και να επισημαίνει (α) τη δυνατότητα 
άρνησης συμμετοχής και (β) την πλήρη απουσία επιπτώσεων για άρνηση συμμετοχής 

 Αντίγραφο γονικής συγκατάθεσης για έρευνες με ανήλικους ή αντίγραφο της συγκατάθεσης 
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για έρευνες με άτομα που δεν μπορούν να παράσχουν 
ενήμερη συγκατάθεση 

 Αντίγραφο άδειας ή επιστολής όπου διαφαίνεται πρόθεση συνεργασίας από ιδρύματα ή 
οργανισμούς στα πλαίσια των οποίων σκοπεύετε να διεξάγετε την έρευνα 

 Αντίγραφα όλων των κειμένων που θα κληθούν να ακούσουν ή να διαβάσουν οι 
συμμετέχοντες 

 Αντίγραφα όλων των ερωτηματολογίων που θα κληθούν να συμπληρώσουν οι 
συμμετέχοντες 

 Αντίγραφα όλων των εντύπων ή άλλων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαφήμιση 
της μελέτης και την προσέλκυση ατόμων που προτίθενται να συμμετάσχουν 

 
Με την υποβολή αυτής της αίτησης, αναλαμβάνετε τις ακόλουθες ευθύνες: 
 

 Βεβαιώνετε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την αίτηση είναι πλήρεις 
και ακριβείς, καθώς και συνεπείς με αντίστοιχες μεθοδολογικές πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται σε τυχόν ερευνητικές προτάσεις για την ίδια ερευνητική 
εργασία, τις οποίες ενδέχεται να έχετε καταθέσει αλλού (π.χ. Γενική Συνέλευση, 
εξωτερικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς) 

 Θα επιβλέψετε αυτή την ερευνητική δραστηριότητα ώστε να διασφαλίσετε τα 
δικαιώματα, την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των συμμετεχόντων 

 Θα ενημερώσετε άμεσα την Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας για όποια τυχόν 
προβλήματα παρουσιαστούν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας 

 Δεν θα ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων έως ότου λάβετε ανατροφοδότηση από 
την Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας 

 Δεν θα κάνετε οποιεσδήποτε μετέπειτα μεταβολές στην ερευνητική διαδικασία 
χωρίς να ενημερώσετε πρώτα την Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας 

 Η έρευνα θα διεξαχθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο που περιγράφεται σε αυτή 
την αίτηση 

 
Υπογραφή κύριου υπευθύνου: 
 
 

 

Ημερομηνία συμπλήρωσης της 
αίτησης: 
 

 

 


