
Έχετε απορίες; 
Καλέστε μας στο

Πιθανές ερωτήσεις
Έχετε το δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα 
πριν αποφασίσετε αν θα συμμετέχετε σε αυτήν. Ακολουθεί 
μια λίστα ερωτήσεων που μπορεί να θέλετε να κάνετε πριν 
συμφωνήσετε να συμμετέχετε σε μια έρευνα. 

Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της μελέτης;

Τι είδους ερωτήσεις θα μου κάνετε;

Πόσο διαρκεί η μελέτη;

Πόσο θα διαρκέσει η έρευνα;

Θα πληρωθώ με κάποιον τρόπο για τη συμμετοχή μου;

Οι απαντήσεις μου θα συνδέονται με τις προσωπικές 
πληροφορίες μου;

Πώς θα προστατεύσετε τις προσωπικές πληροφορίες μου;

Τι θα συμβεί αν αποφασίσω να αποχωρήσω πριν την 
ολοκλήρωση της μελέτης;

Μπορώ να ανακαλέσω τις απαντήσεις μου ανά πάσα στιγμή; 
Αν ναι, πώς;

Οι προσωπικές πληροφορίες μου θα δημοσιευτούν με 
οποιονδήποτε τρόπο;
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΕΡΕΥΝΑ

Έρευνα στον τομέα της υγείας

Κατά τη διάρκεια μιας έρευνας συλλέγονται 

πληροφορίες μέσω των απαντήσεών σας 

σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Οι ερευνητές 

χρησιμοποιούν τις έρευνες με σκοπό να μάθουν 

τις απόψεις και τα συναισθήματά σας για κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα ή γιατί συμπεριφέρεστε με 

έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό βοηθά τους 

ερευνητές να κατανοήσουν και να επιλύσουν 

ιατρικά και κοινωνικά προβλήματα. 

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι δική σας επιλογή. 
Ενημερωθείτε. Κάντε ερωτήσεις. Λάβετε απαντήσεις.

Αυτό το φυλλάδιο παρέχει γενικές πληροφορίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς και 
δεν προορίζεται να παράσχει ιατρικές συμβουλές. Μιλήστε με τον γιατρό σας ή 
την ερευνητική ομάδα για συμβουλές σχετικά με την προσωπική σας κατάσταση 
και τους προβληματισμούς σας σε σχέση με την υγεία.

Η συμμετοχή στην  
έρευνα είναι επιλογή
Η συμμετοχή σε μια έρευνα είναι μια σημαντική προσωπική 

απόφαση. Πριν αποφασίσετε αν θα συμμετάσχετε, βεβαιωθείτε 

ότι κατανοείτε τους στόχους της έρευνας και τους πιθανούς 

κινδύνους και τα οφέλη. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τον τρόπο 

προστασίας των πληροφοριών και του απορρήτου σας από τους 

ερευνητές. Ζητήστε βοήθεια αν δεν καταλαβαίνετε κάτι ή  

αν έχετε απορίες. 

Δεν πρέπει ποτέ να βιάζεστε ή να πιέζεστε να αποφασίσετε.  

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι απολύτως προαιρετική -  

είναι επιλογή σας. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα  

στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Συναίνεση συμμετοχής
Εφόσον κατανοήσετε την έρευνα, μπορείτε να αποφασίσετε  

αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε αυτήν ή όχι. 

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε, στις περισσότερες ερευνητικές 

μελέτες θα πρέπει να υπογράψετε ένα έντυπο συγκατάθεσης 

κατόπιν ενημέρωσης. Με τον τρόπο αυτόν υποδεικνύετε ότι 

κατανοείτε τη μελέτη και ότι συμφωνείτε να συμμετέχετε 

σε αυτήν. Η υπογραφή του έντυπου συγκατάθεσης κατόπιν 

ενημέρωσης δεν είναι πάντα απαραίτητη προϋπόθεση στις 

ερευνητικές μελέτες. Αντιθέτως, μπορείτε να υποδείξετε  

τη συναίνεσή σας συμπληρώνοντας και επιστρέφοντας  

ένα ερωτηματολόγιο.

Ορισμένες έρευνες διεξάγονται μέσω του τηλεφώνου ή 

αυτοπροσώπως, όπου ένας ερευνητής σας κάνει κάποιες 

ερωτήσεις. Ο ερευνητής μπορεί να σας εξηγήσει τη μελέτη  

και, στη συνέχεια, να σας ρωτήσει αν συμφωνείτε να  

προχωρήσει στις ερωτήσεις της έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το φυλλάδιό μας Social  

and Behavioral Research (Κοινωνική και συμπεριφοριστική 

έρευνα) στη διεύθυνση:  

catalyst.harvard.edu/pdf/regulatory/SocialBehavioralResearch_

Greek_HighResolution.pdf



Τι είναι η έρευνα επισκόπησης;
Κατά τη διάρκεια μιας έρευνας συλλέγονται πληροφορίες 
μέσω των απαντήσεών σας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. 
Οι έρευνες βοηθούν τους ερευνητές να μάθουν 
τις απόψεις και τα συναισθήματά σας για κάποιο 
συγκεκριμένο θέμα ή γιατί συμπεριφέρεστε με έναν 
συγκεκριμένο τρόπο. Η έρευνα επισκόπησης διεξάγεται 
με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: ταχυδρομικά,  
μέσω του διαδικτύου, τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως. 

Πώς χρησιμοποιούν  
οι ερευνητές τις έρευνες;
Οι ερευνητές χρησιμοποιούν τις έρευνες με σκοπό να 
δώσουν απαντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα. Οι 
έρευνες τους βοηθούν να κατανοήσουν και να επιλύσουν 
ιατρικά και κοινωνικά προβλήματα. Επίσης, οι έρευνες 
βοηθούν τους ερευνητές να διαπιστώσουν αν ορισμένα 
προγράμματα ή θεραπείες λειτουργούν αποτελεσματικά. 

Οι ερευνητές μπορεί να σας ζητήσουν να συμπληρώσετε 
μόνο ένα ερωτηματολόγιο ή περισσότερα ερωτηματολόγια 
σε βάθος μηνών ή ετών. Αν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε, 
μπορείτε να ζητήσετε από τους ερευνητές να μην 
επικοινωνήσουν ξανά μαζί σας. 

Ορισμένες φορές οι ερευνητές παροτρύνουν τα άτομα 
να συμμετέχουν σε έρευνες προσφέροντας κάποια 
πληρωμή σε μετρητά, κάρτες δώρου ή συμμετοχή σε 
κληρώσεις. Αυτές οι αποζημιώσεις παρέχονται πριν ή 
μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Άλλες φορές 
οι ερευνητές δεν παρέχουν κανενός είδους αποζημίωση 
στους συμμετέχοντες που συμπληρώνουν  
τα ερωτηματολόγια.

Συμπλήρωση ενός 
ερωτηματολογίου
Σε ορισμένες έρευνες πρέπει να απαντήσετε σε όλες 
τις ερωτήσεις. Σε άλλες μπορείτε να παραλείψετε τις 
ερωτήσεις στις οποίες δεν θέλετε να δώσετε κάποια 
απάντηση. Επίσης, κάποια ερωτηματολόγια μπορεί να 
προσφέρουν επιλογές όπως «προτιμώ να μην απαντήσω» 
ή «καμία απάντηση». Ακόμη και αν συμπληρώσετε 
το ερωτηματολόγιο, μπορείτε να επιλέξετε να 
μην αποσταλούν οι απαντήσεις σας. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε να σας επιστραφεί  
το ερωτηματολόγιό σας, ακόμη και μετά την αποστολή 
του. Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, ειδικά αν  
το όνομά σας δεν εμφανίζεται στο φύλλο απαντήσεων. 

Προστασία του απορρήτου 
Σε αρκετά ερωτηματολόγια καλείστε να δώσετε κάποιες 
πληροφορίες για τον εαυτό σας, όπως η ηλικία, το φύλο 
ή το εθνικό σας υπόβαθρο. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε αν οι απαντήσεις σας  
στο ερωτηματολόγιο θα συνδέονται με πληροφορίες  
που σας προσδιορίζουν προσωπικά. Τέτοιες 
πληροφορίες είναι το όνομα, η διεύθυνση, το email  
και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Αν συμπληρώσετε 
κάποιο ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο, είναι σημαντικό 
να γνωρίζετε αν οι απαντήσεις σας προστατεύονται 
ηλεκτρονικά ή αν κρυπτογραφούνται κατά την αποστολή 
του ερωτηματολογίου στους ερευνητές.

Η ερευνητική ομάδα καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την προστασία και την αποθήκευση 
των πληροφοριών σας. Μπορείτε να ρωτήσετε την 
ερευνητική ομάδα ποια μέτρα λαμβάνει για τον 
συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης, μπορείτε να ρωτήσετε 
αν τα δημοσιευμένα αποτελέσματα της έρευνας θα σας 
προσδιορίζουν προσωπικά με οποιονδήποτε τρόπο. 

Αν κάποιος ερευνητής σας 
ζητήσει να συμπληρώσετε 
κάποιο ερωτηματολόγιο: 
Μπορεί να λάβετε μια σύντομη επιστολή ή ένα 
email όπου θα περιγράφεται η έρευνα επισκόπησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής πληροφοριών:

Τι αφορά η έρευνα

Ποιος διεξάγει την έρευνα

Πόσο θα διαρκέσει η έρευνα

Με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιήσουν οι 
ερευνητές τις πληροφορίες και θα προστατεύσουν 
την ταυτότητά σας

Αν θα πληρωθείτε ή θα μπείτε σε κάποια κλήρωση 
για τη συμμετοχή σας στην έρευνα 

Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνείτε για τυχόν 
ερωτήσεις

Πριν αποφασίσετε αν θα συμμετάσχετε, πρέπει  
να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει:

Τα στοιχεία της μελέτης

Τα δικαιώματά σας ως συμμετέχων στην έρευνα

Τον τρόπο προστασίας του απορρήτου σας

Ακόμη και αν αποφασίσετε να συμμετάσχετε στην 
έρευνα, μπορείτε να αλλάξετε τη γνώμη σας ανά πάσα 
στιγμή και να μην απαντήσετε σε άλλες ερωτήσεις 
στο πλαίσιο της έρευνας.
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