
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Η.Δ.Ε. ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Οι ερευνητικές προτάσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο διδακτορικής 

διατριβής απαιτούν   κατάθεση ολόκληρου του ερευνητικού πρωτοκόλλου (όχι 

μεμονωμένων ερευνών ) και  συνυπογραφή του επιβλέποντα Καθηγητή. 

Για να είναι πλήρης η υποβολή της ερευνητικής πρότασης προς την Ε.Η.Δ.Ε. 

πρέπει να επισυνάπτονται  από τον ερευνητή εκτός από το σχέδιο υποβολής 

και τα έντυπα ενημέρωσης και ενήμερης συγκατάθεσης. Ελλιπείς αιτήσεις δεν 

θα εξετάζονται. 

Η αδειοδότηση λαμβάνει χώρα πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας. Η 

Ε.Η.Δ.Ε δεν μπορεί να αδειοδοτήσει έρευνες που έχουν ήδη ξεκινήσει εκτός 

αν έχουν αδειοδοτηθεί από άλλους οργανισμούς. 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ και το ΒΙΝΤΕΟ 

Ανωνυμοποίηση : Η διαδικασία κρυπτογράφησης ή κατάργησης 

προσωπικών δεδομένων από μια βάση δεδομένων, έτσι ώστε τα φυσικά 

πρόσωπα στα οποία αφορούν τα δεδομένα να παραμένουν απολύτως 

ανώνυμα. 

Ψευδωνυμοποίηση: Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε 

συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών 

πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες 

διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε 

ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο 

Κάθε μετασχηματισμός ενός αναγνωριστικού σε μία νέα, ακατάληπτη μορφή, 

δεν πρέπει να θεωρείται ανωνυμοποίηση αν υπάρχει περίπτωση, από την 

ακατάληπτη αυτή μορφή, να συμπεράνει/υπολογίσει κανείς την τιμή του 

αναγνωριστικού. 

Εμπιστευτικότητα: Οι πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλύπτονται σε μη 

εξουσιοδοτημένα άτομα 

Δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) είναι, 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων  

679/2016/ΕΕ, η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, οι 

θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική 

οργάνωση, τα γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, τα δεδομένα υγείας, τα 

δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον 

γενετήσιο προσανατολισμό. Σύμφωνα με την Οδηγία 680/2016/ΕΕ, ειδικής 

αντιμετώπισης  είναι τα ποινικά δεδομένα. 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Προσωπικά δεδομένα και οι βασικές αρχές επεξεργασίας 

τους 

http://nocenter.panteion.gr/s/159-t
http://nocenter.panteion.gr/s/159-t

