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Επιστήμη- Ηθική- Δίκαιο

 Επιστήμες

Στόχοι:

- Αναζήτηση της αλήθειας 

- Αξιακά ιδανικά

 Οι δυο επιστημονικές «κουλτούρες»: Φυσικές 
επιστήμες (και βιοϊατρικές)- κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες.

Φιλοσοφία  (και  ηθική/βιοηθική) στη διασυνοριακή 
γραμμή.

 Οι επιστήμες στην κοινωνία



Ηθική- Δίκαιο/πολιτική
 Πώς βιοτέον (ηθική);  Το αγαθό του βίου του 

καθενός υπό συνθήκες αυτοσεβασμού του, 
συνδεδεμένου άρρηκτα  τη σκοπιά της πρωτο-
πρόσωπης δέσμευσης απέναντι στους άλλους. 

 Πώς πρέπει να διαμορφώνουμε τις μεταξύ μας σχέσεις 
(πολιτική) ώστε να προάγεται το αγαθό του ατομικού 
βίου του καθενός υπό συνθήκες ελευθερίας, ισότητας , 
ίσου σεβασμού και μέριμνας;  Δίκαιο & εξωτερικός, 
δημόσιος καταναγκασμός. 

Δημοκρατία ως διαδικασία συλλογικού 
αυτοπροσδιορισμού, ως κυβέρνηση όλων για όλους.

• Επιστημονική γνώση και δημοκρατική ζωή.  Καθήκον 
στράτευσης υπέρ της αλήθειας.



Ι. Ηθική της έρευνας, κοινωνική λογοδοσία
 Κριτικός κανονιστικός προβληματισμός γύρω από την 

ερευνητική πράξη, όπως αυτή μάλιστα ενισχύεται και 
μετασχηματίζεται μέσω της ανάπτυξης της 
τεχνολογίας. Πολυεπιστημονικό πεδίο.

 Μεθοδολογία: ηθικο-πρακτική προσέγγιση  (ηθική 
ανάλυση & αποτίμηση) προκλήσεων που προκύπτουν  
κατά την ερευνητική διαδικασία αλλά και από την 
κοινωνική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
στις επιστήμες  και την τεχνολογία (ειδικά 
τεχνολογιών GRIN), και των επιπτώσεών τους στην 
προσωπική και συλλογική ζωή, καθώς και όσον αφορά 
τη σχέση των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον.



Αρχές ερευνητικής ακεραιότητας 
 Αξιοπιστία

 Αμεροληψία / Εντιμότητα 

 Ίση μεταχείριση 

 Λογοδοσία & Διαφάνεια

Η λογοκλοπή, η ιδιοποίηση ξένων επιτευγμάτων 
όπως και η παραποίηση ή ψευδής κατασκευή 
αποτελεσμάτων είναι ηθικά ανεπίτρεπτες και υπόκεινται 
σε κυρώσεις. 



Κανονιστική μεθοδολογία της ερευνητικής 
ηθικής

Ηθική ανάλυση: 

(α) του θεμιτού των ερευνητικών στόχων

(β) του δικαιολογητικού χαρακτήρα των μεθόδων 

(γ) της ηθικής αποδεξιμότητας των (προβλεπόμενων) 
συνεπειών  

Ερευνητική ηθική: στο εννοιολογικό στάδιο κατά τον  
σχεδιασμό  του ερευνητικού έργου (ethics by design, built-
in, όχι added-on ή ex post).



Ηθική επιχειρηματολογία 
 Δεν επιτάσσει σύνολα κανόνων ή πολιτικών για την 

έρευνα αλλά παρέχει ένα πλαίσιο για την αποτίμηση 
προβλημάτων και τον καθορισμό κατάλληλων πρακτικών 
για την αντιμετώπισή τους. 

 Μέθοδοι ανάλυσης: ο προσδιορισμός θεμελιωδών 
αρχών (rights-based ethics, obligation-based ethics), ή 
περιπτωσιολογική/καζουιστική (case-based), ή
ωφελιμιστική (cost-benefit analysis), ή αρεταϊκή-
κοινοτιστική, κλπ.



Βάσει αρχών…
 Επιστημονική ελευθερία - Ελευθερία της έρευνας 

(και του ερευνητή)

 Θεμελιώδη δικαιώματα  και ελευθερίες της 
προσωπικότητας 

 Άτομο και δημόσιο συμφέρον

 Οριοθέτηση ερευνητικής ελευθερίας. Η επίκληση 
της αρχής της ελευθερίας της έρευνας δεν δικαιολογεί 
από μόνη της και άνευ ετέρου την προσβολή 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του προσώπου.

 Οι θεσμοί της έρευνας: αξιοπιστία και εμπιστοσύνη 
της κοινωνίας. Σύνδεση με αρχές ηθικής και 
επιστημονικής ακεραιότητας.



Ιστορία…
 Tuskegee Syphilis Study (1932-1972) For forty years, 

from 1932 to 1972, 399 African-American males were 
denied treatment for syphilis and were deceived, so as 
to study the “natural course of the disease”.   

 Milgram’s Study of Obedience (1961) The aim of the 
experiment was to investigate what level of obedience 
would be shown when participants, were told by an 
authority figure to administer electric shocks to 
another person. 

 •Stanford Prison Experiment (1971) What happens 
when you put good people in an evil place? In only a 
few days, guards became sadistic and prisoners 
became depressed and showed signs of extreme stress. 



Kανονιστικά κείμενα
 Κώδικας ης Νυρεμβέργης  (1947)
 Διακήρυξη του Ελσίνκι (1964)
 Code of Ethics, International Sociological Association
 Code of Ethics, British Psychological Society
 Ethics guidelines, British Educational Research Association
 UNESCO’s Universal Declaration on  Bioethics and Human 

Rights
 UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

(UN CRPD)
 Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo 

Convention) 1996  (&additional protocols)
 European Charter of Fundamental Rights
 European Convention on Human Rights (ECHR)
 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων-ΓΚΠΔ, 

GDPR  2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου



Κώδικες ΗΔΕ 

Το πλαίσιο: μια ηθική της ευθύνης για 
την επιστημονική έρευνα



Αρχή του σεβασμού της αυτονομίας του 
προσώπου/αξιοπρέπειας
 Αξιοπρέπεια. Εξειδικεύεται σε  θεμελιώδη δικαιώματα 

(ελευθερίας του  λόγου, προσωπικής ελευθερίας, 
ζωής….). Προσδιορίζει  το ηθικά απαραβίαστο όριο όσον 
αφορά επεμβάσεις στον άνθρωπο ή χρήση ανθρώπων 
στην έρευνα.

 Σεβασμός σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας των 
προσώπων.

 Η αθέμιτη επέμβαση στο σώμα κάποιου, ή η αθέμιτη 
χρήση δεδομένων ή προσωπικών πληροφοριών το , που 
τον ταυτοποιούν, θίγουν τον βασικό πυρήνα της 
προσωπικότητάς του και μπορεί να οδηγήσουν στον  
περιορισμό των ελευθεριών του και να προσβάλουν την 
ανθρώπινη αξία του.



«Ποτέ μόνον ως μέσον…»

Σεβασμός της ανθρωπότητας στο 
πρόσωπο κάποιου.

Τα πρόσωπα έχουν ικανότητα 
πράξης, άρα είναι φορείς 
καταλογισμού και ευθύνης. Απαιτούν  
δε σεβασμό των όρων δυνατότητας 
πράξης τους, άρα του 
αυτοπροσδιορισμού τους.



Ηθικό πλαίσιο- αρχές και αξίες
➢ Κάθε έρευνα στον άνθρωπο πρέπει να διεξάγεται με 

σεβασμό στην:
- αρχή προσωπικής αυτονομίας
- αρχή δικαιοσύνης (ίση μεταχείριση, δίκαιη διανομή 

ωφελειών και βαρών της έρευνας, απόρριψη  δυσμενών 
διακρίσεων, σεβασμό της διαφορετικότητας)

- αρχή  μη βλάβης
- αρχή αγαθοπραξίας (η έρευνα να μεγιστοποιεί τα 

οφέλη και να ελαχιστοποιεί το κόστος για τα άτομα και την 
κοινωνία)

- αρχή  αλληλεγγύης
➢ Κρίσιμη  από ηθική σκοπιά η εξισορρόπησή τους,  

των αρχών της προσωπικής αυτονομίας με εκείνες  της 
δικαιοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης



Αξιολογική υπεροχή του ανθρωπίνου 
υποκειμένου:

«Τα συµφέροντα και η ευηµερία του ανθρώπινου όντος 
θα υπερισχύουν έναντι µόνου του κοινωνικού 
συµφέροντος ή της επιστήµης» (Οβιέδο)

 Ερευνητικές πράξεις μεταχείρισης προσώπων, ή   
χειραγώγησης προσωπικών πληροφοριών τους, είναι ηθικά 
αθέμιτες εάν έχουν συνέπειες επιζήμιες για τον φορέα τους, 
εάν είναι επιβλαβείς, άδικες, καταναγκαστικές για αυτόν, 
εάν συνιστούν παραβιάσεις της ιδιωτικότητας και της 
εμπιστευτικότητας, ή είναι προϊόντα εξαπάτησης, 
άσκησης έμμεσης ή άμεσης πίεσης ή χειραγώγησης.



Επιστήμη και κοινωνία. Συναγόμενες αρχές, 
πρότυπα, κανόνες
 Ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα, προστασία 

δεδομένων.

Ατομικό δικαίωμα στον έλεγχο προσωπικών 

πληροφοριών, επικοινωνιών, ιδιωτικού βίου. Σύστοιχη    
υποχρέωση εμπιστευτικότητας της πληροφορίας.

 Συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης (για όλα τα είδη 
ερευνητικών έργων). Αυτονομία & ευαλωτότητα.

 Αναλογικότητα στη συλλογή δεδομένων, όχι πέρα από το 
αναγκαίο ή τους δηλωμένους στόχους (mission creep).

 Εκτίμηση κινδύνων.

 Διπλή χρήση (dual use) ερευνητικών αποτελεσμάτων,  
νέων τεχνολογιών (European Coucil Regulation No 
428/2009, Anex I EU No 388/2012).



Η συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης
 Ρητά διατυπωμένες διαδικασίες συναίνεσης

 Επικοινωνία συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με 
την προτεινόμενη έρευνα

(explicit and specific consent)

[ΑΛΛΑ προβλήματα επιστημολογικά και κανονιστικά, 
ηθικο-πρακτικά]



Προκλήσεις, οριοθέτηση
 Συναίνεση & προσωπικά δεδομένα

Αποθήκευση & διαχείριση τεράστιων ποσοτήτων 
ατομικών δεδομένων -«Δεδομένα μεγάλης κλίμακας»

 Επιστημονική έρευνα (αναδρομική, δευτερογενής
χρήση)

 Θιγόμενες ομάδες προσώπων



Διαδικαστική αρχή

 Δεν είναι απαραίτητη εκεί που δεν παραβιάζονται 
αρχές που συνδέονται με τον σεβασμό της 
προσωπικότητας, τα δικαιώματα του 
συμμετέχοντος/ εθελοντή ως προσώπου.

 Δεν υπάρχει ένας μονοσήμαντος τρόπος να 
κωδικοποιηθούν τα πρότυπα των διαδικασιών 
συναίνεσης.

 Σημασία το ευρύτερο ηθικό πλαίσιο της συναίνεσης



Πρότυπα συναίνεσης
 «Δεσπόζον πρότυπο»: Συναίνεση στη βάση παροχής/ 

μεταβίβασης πληροφορίας

 «Πραξεοκεντρικό πρότυπο». Διαδικαστική

δικαιολόγηση στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής πράξης. 
Ένταξη σε μια ηθική της επικοινωνίας, η οποία 
προϋποθέτει ένα πλαίσιο αμοιβαίως κατανοητών 
κανόνων (όχι κατ’ ανάγκη ρητών), κανόνων επιστημικών
(πχ. συνάφεια, συνοχή, ακρίβεια) και ηθικο-πρακτικών 
(πχ.ειλικρίνεια, εντιμότητα, ακεραιότητα).



Επαναθεώρηση μοντέλων συναίνεσης
 The waiver model (Manson & O’Neill)

Σε συνδυασμό με διάκριση σταδίων συναίνεσης; (1) 
ατομική συναίνεση για συγκεκριμένες πράξεις (2) δημόσια 
συναίνεση για ερευνητικούς θεσμούς.

• Ίδρυση υποστηρικτικών αξιόπιστων θεσμών και 
διαδικασιών.

Συστηματική απαίτηση διαφάνειας και λογοδοσίας.



Ηθικό σθένος της συναίνεσης

 Η σημασία της συναίνεσης : ως προστατική  ασπίδα κατά 
της εξαπάτησης και του εξαναγκασμού.

 Εύλογη εγγύηση ότι το υποκείμενο έρευνας δεν έχει 
εξαπατηθεί ή καταναγκασθεί. 

Η δικαιολογητική της βάση βρίσκεται στον σεβασμό της 
προσωπικότητας.



Ηθικά ζητήματα στη μεθοδολογία της 
κοινωνικής έρευνας
 Εξαπάτηση και το «παράδοξο της συναίνεσης»

 Συγκεκαλυμμένη έρευνα (convert research)

 Έρευνα στο διαδίκτυο και δεδομένα από κοινωνικά 
δίκτυα στην έρευνα

Δικαιώματα – ασφάλεια- ευημερία 



ΙΙ.ΕΗΔΕ  Ν.4521/2018, άρθρα 21-27
Αρμοδιότητες:
 Ελέγχει κατά πόσον ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με 

σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία 
των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα 
προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και με φροντίδα για το 
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

 Ελέγχει επίσης την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων 
αρχών της ακεραιότητας της έρευνας  και των κριτηρίων της 
ορθής επιστημονικής πρακτικής. 

 Ο έλεγχος της ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας αποτελεί 
ουσιώδη εγγύηση αξιοπιστίας, συμβάλλει στην επίτευξη 
αριστείας,  και είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης και την αποδοχή της έρευνας από το 
κοινωνικό σύνολο.

 Γνωμοδοτεί,  εγκρίνει ή  ζητά τροποποιήσεις.



Στόχοι- προβλέψεις
 Η ενσωμάτωση  αρχών ΕΗ & ΕΑ στην ερευνητική 

διαδικασία, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης  στους 
ερευνητικούς θεσμούς και της αξιοπιστίας της 
παραγόμενης έρευνας. Κοινωνική διάσταση της 
ερευνητικής  δραστηριότητας.

 Σύγκρουση συμφερόντων

 Αίτηση θεραπείας

 Υποχρεωτικός ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της 
Έρευνας, αλλά όχι ενιαίος  σε εθνική βάση 
(πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα).



Η ΕΗΔΕ εξετάζει
(α) τα χαρακτηριστικά της πληθυσμιακής ομάδας στην 
οποία θα αναζητηθούν οι συμμετέχοντες, 
συμπεριλαμβανομένων του φύλου, ηλικίας, μόρφωσης, 
οικονομικής κατάστασης, εθνικότητας και πολιτισμικής 
καταγωγής, 

(β) τον τρόπο προσέγγισης/ένταξης των συμμετεχόντων, 

(γ) τον τρόπο της πληροφόρησης των συμμετεχόντων, 

(δ) τα κριτήρια συμμετοχής και απόρριψης των 
συμμετεχόντων, 

ε) τον τρόπο χειρισμού των τυχαίων ευρημάτων,

στ) τον τρόπο δημοσιοποίησης και διάχυσης των 
αποτελεσμάτων έρευνας.



 Έρευνα η οποία  βασίζεται  σε επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων συμμετεχόντων υποκειμένων
προϋποθέτει πλήρη, έγγραφη ενημέρωση, η οποία πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει ακόλουθα:
- τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας και του 
υπεύθυνου προστασίας προσωπικών  δεδομένων·
- τους σκοπούς της επεξεργασίας·
- ρητή αναφορά ότι η επεξεργασία των δεδομένων του 
συμμετέχοντος θα αφορά μόνον τους σκοπούς που 
προαναφέρονται·
- το είδος των  δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για 
τους σκοπούς της επεξεργασίας. Εάν πρόκειται να 
συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα ειδικού χαρακτήρα 
(δεδομένα υγείας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, 
δεδομένα θρησκείας, πολιτικών και συνδικαλιστικών 
πεποιθήσεων, κλπ.) θα πρέπει να δηλώνεται  ειδικά και 
συγκεκριμένα·



Περιγραφή της ακριβούς χρήσης των δεδομένων. Εάν πρόκειται 
να δημιουργηθεί προφίλ, θα πρέπει να αναφέρεται ειδικά·
- ρητή δέσμευση ότι δεν θα υπάρχουν άλλοι αποδέκτες των 
δεδομένων του (ή εάν υπάρχουν  ποιοι είναι αυτοί)·
- αναφορά στο χρονικό διάστημα που θα διατηρούνται τα 
προσωπικά του δεδομένα (ορίζεται με ακρίβεια καθώς  και ότι 
στη συνέχεια  θα διαγράφονται, ή ότι σε αντίθετη περίπτωση 
θα ζητείται εκ νέου η συναίνεση του υποκειμένου, ενώ, εάν 
αυτή  δεν δοθεί, θα διαγράφονται άμεσα)·
- ότι μπορεί να αρνηθεί τη συναίνεσή του ή να την ανακαλέσει 
ανά πάσα στιγμή·
- ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του για 
πρόσβαση,  διαγραφή, ή διόρθωση αυτών, καθώς  και ότι έχει 
δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα.

➢ Διαβίβαση σε τρίτες χώρες
➢ ΕΗΔΕ – DPΟ:  Διακριτοί ρόλοι



Προκλήσεις
▪ Πλεονεκτήματα   (κοινωνική λογοδοσία, διαφάνεια της 

έρευνας )–μειονεκτήματα της αξιολόγησης σε τοπικό 
θεσμικό επίπεδο.  Μικρές ερευνητικές κοινότητες. 

▪ Έλλειψη κριτών  κατάλληλα εκπαιδευμένων.

 Ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδότηση: δυνητική 
υπονόμευση της ποιότητας της κρίσης. Κίνδυνος να 
γίνει η γνωμοδότηση μια συμβολική δραστηριότητα 
χωρίς συσχέτιση με τον έλεγχο διακυβευομένων 
αγαθών και δικαιωμάτων των προσώπων της έρευνας.

 Έλλειψη κεντρικού οργάνου εναρμόνισης  και 
συντονισμού διαφορετικών γνωμοδοτικών οργάνων.



Έλλειψη συστηματικών πολιτικών για 
ανοιχτή επιστήμη- ανοιχτά δεδομένα

FAIR principles («Findable, Accessible, 

Interoperable, Reusable »).

• Αλλά,   “open source” δεν σημαίνει “open for 
data use” (έρευνα στο διαδίκτυο)



Κίνητρα- πολιτικές
 Κρίσιμη η επικοινωνία ΕΗΔΕ με ερευνητική κοινότητα-

Διαμόρφωση κατάλληλων και εύληπτων προτύπων και 
κριτηρίων.

 Συνεργασία μεταξύ ερευνητικών θεσμών – ανταλλαγή 
εμπειριών, διαμόρφωση καλών πρακτικών. 

 Συντονισμός κυρίως ως προς ομοειδή ερευνητικά 
πεδία. Δημιουργία Κωδίκων ορθών πρακτικών.

 Υπέρβαση του μοντέλου “obey the regulations  or suffer 
the consequences”.

 Τυπικά κίνητρα (θέσπιση βραβείου ερευνητή; …)

 Ένταξη μαθημάτων ΗΔΕ & ΕΑ στα ακαδημαϊκά  
curricula, εκπαιδευτικά προγράμματα για υποψ.     
διδάκτορες, νέους ερευνητές. Ευρωπαϊκή εμπειρία.



Εν συνόλω για έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες

 Συμμετέχοντες (παιδιά, ευάλωτες ομάδες)

 Περιοχές διεξαγωγής (περιοχές συγκρούσεων, ιστορικά 
σημαντικές για τοπικούς πληθυσμούς, εκτός ΕΕ)

 Ευαίσθητα ερευνητικά πεδία  (σεξουαλική συμπεριφορά, 
πολιτικές δραστηριότητες, ψυχική υγεία, φύλο, εθνοτικές
μειονότητες, εγκληματική δραστηριότητα..)

 Μεθοδολογία (εξαπάτηση, απόκρυψη, επεμβατικές 
μέθοδοι πχ. fMRI, δημιουργία προφίλ, έρευνα στον 
διαδικτυακό ιστό)

 Επεξεργασία δεδομένων

 Συνέπειες της έρευνας  (δυνητική κατάχρηση ή κακή 
χρήση των αποτελεσμάτων).



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


