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Οι κανόνες με βάση τους οποίους πρέπει να επιτελείται 
μια ερευνητική εργασία με εμπειρική βασιμότητα και 
αξιοπιστία έχουν διατυπωθεί σε Κώδικες Ηθικής και 
Δεοντολογίας της Έρευνας, τόσο στη χώρα μας όσο και 
διεθνώς, εδώ και δεκαετίες. Το πεδίο αυτό ενισχύθηκε 
θεσμικά, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μέσα από 
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Ωστόσο, 
στο πεδίο της Εγκληματολογίας η απαιτούμενη εναρμόνιση 
στην ερευνητική πρακτική παρέμενε ζητούμενο. Ο παρών 
τόμος φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό και να προμη-
θεύσει την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με ένα 
μεθοδολογικό εργαλείο, το οποίο αφενός υπενθυμίζει τις 
βασικές αρχές και αξίες της εμπειρικής έρευνας και αφετέ-
ρου καθοδηγεί με ακρίβεια και ασφάλεια την ερευνητική 
πρακτική σε θέματα σχετικά με την προστασία των προσω-
πικών δεδομένων όλων των συμμετεχόντων. Τα προλογικά 
σημειώματα έγκριτων ακαδημαϊκών και ειδικών τόσο σε 
θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, όσο και σε 
θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων με βάση την 
κείμενη νομοθεσία, προσθέτουν στον επιστημονικό προ-
βληματισμό και τη δημόσια συζήτηση. Η ένταξη, τέλος, του 
ανά χείρας τόμου στη σειρά Εγκληματολογικές Μελέτες του 
Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία» του Παντείου Πανεπιστημίου, 
αναδεικνύει τη σημαντικότητα του εγχειρήματος που συ-
νιστά αναμφίβολα μια μοναδική συμβολή στην τρέχουσα 
βιβλιογραφική παραγωγή στη χώρα μας.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΑΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ του Παντείου Πανεπιστημίου  σε 

συνεργασία με το Εργαστήριο Μεθοδολογίας και Έρευνας στην Εγκληματολογία του 

Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, διοργάνωσαν κατά το β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2017-2018 το Σεμινάριο «Μεθοδολογία Εγκληματολογικών Ερευνών και Μελετών- Β’ 

Κύκλος». Επιστημονικά Υπεύθυνες του Σεμιναρίου ήταν η Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνί-

του, Διευθύντρια του ΕΑστΕ, και η Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών στο ΕΚΚΕ και 

επιστημονικά υπεύθυνη του Εργαστηρίου Μεθοδολογίας και Έρευνας στην Εγκληματολογία 

του ΕΚΚΕ. Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η αναζήτηση των πηγών (βιβλιογραφίας, κωδίκων, 

πρωτοκόλλων κ.λπ.) σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας, η 

καταγραφή και κωδικοποίηση των βασικών αρχών και των σχετικών θεμάτων. Στο πλαίσιο 

αυτό, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν στις εξής τέσσερις ομάδες:

Στην ομάδα της ποσοτικής έρευνας με συντονίστριες την Ντόρα Γιαννάκη και την Κα-

τερίνα Καλαφάτη- Μιχαηλάκη, συμμετείχαν οι Γεωργία Γιαννακού και Έφη Παπαϊωάννου.

Στην ομάδα της ποιοτικής έρευνας με συντονιστή τον Κωνσταντίνο Πανάγο, συμμετείχαν 

οι Έλλη Ανίτση, Σοφία Μπινιάρη και Αγγελική Πεπόνη.

Στην ομάδα της επιτόπιας παρατήρησης με συντονίστριες τις Πηνελόπη Κόλλια και Έλενα 

Συρμαλή, συμμετείχαν οι Εμμανουέλα Βιντιάδη, Ιωάννα Λαμπάκη, Σταυρούλα Μάνεση και 

Εύα Χαραλαμποπούλου

Τέλος, στην ομάδα των αρχείων και των προσωπικών δεδομένων με συντονίστρια 

την Χριστίνα Τάτση, συμμετείχαν οι Αγγελική Μουστάκη, Δήμητρα Πλαστήρα, Χριστίνα 

Σπηλιωτοπούλου και Ελένη Τσάμου.

Το Σεμινάριο οργανώθηκε με την μορφή διαλέξεων/ παρουσιάσεων, στο πλαίσιο των 

οποίων οι συμμετέχοντες αφενός παρουσίασαν τα αποτελέσματα της δικής τους μελέτης 

ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκαν και αφετέρου κλήθηκαν να παρακολουθήσουν 

εισηγήσεις που διενεργήθηκαν από προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες στη θεματολογία 

του σεμιναρίου.

PLAISIO KANONON.indd   5 20/7/2020   12:40:26 µµ



6
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

Οι διοργανώτριες ενέταξαν τα παραπάνω στην προοπτική έκδοσης ενός «κώδικα» δεο-

ντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας και για το λόγο αυτό, μετά το πέρας του σεμινα-

ρίου δημιουργήθηκε η αναφερόμενη στο παρόν ομάδα εργασίας υποψηφίων διδακτόρων 

εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία συγκέντρωσε, συμπλήρωσε και 

κωδικοποίησε το συλλεγέν υλικό, υπό την εποπτεία και το συντονισμό των συγγραφέων 

του παρόντος. 

Η συμμετοχή όλων των παραπάνω συντελεστών υπήρξε σημαντική για το τελικό 

αποτέλεσμα και εκφράζονται ιδιαίτερες ευχαριστίες για την επιμέλεια και τη συνεργασία.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις συναδέλφους Βασιλική Πετούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου, 

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου - Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνι-

ακών Συστημάτων, για τη θετική ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή μας να υποβάλουν 

τα σχόλιά τους στο παρόν πριν από την οριστικοποίησή του. Η συμβολή τους ήταν πολύ 

σημαντική και δημιουργική. 

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς τις συναδέλφους Καλλιόπη Σπινέλλη, Ομότιμη 

Καθηγήτρια Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μαρία Κρανιδιώτη, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου, 

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη συγγραφή ιδιαίτερα περιεκτικών προλογικών 

σημειωμάτων.

Τέλος, ευχαριστούμε τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία» καθώς 

και τις Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες του Παντείου Πανεπιστημίου για την 

υποστήριξή τους στην ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών έγκρισης της παρούσας έκδοσης 

και τις Εκδόσεις ΔΙΟΝΙΚΟΣ για τον επιμελημένο και δημιουργικό σχεδιασμό του παρόντος.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΚ: Αστικός Κώδικας

άρθ.: άρθρο

ΓΚΠΔ: Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Δεδομένων

ΕΔΔΑ: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΕΣΔΑ: Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

ΚΠΔ: Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 

Ν.: Νόμος

ό.π.: όπως παραπάνω

παρ.: παράγραφος

Πρβλ: Παράβαλε

ΠΚ: Ποινικός Κώδικας

σελ.: σελίδα 

Σ: Σύνταγμα

ΣΛΕΕ: Συνθήκη για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σ.σ.: σελίδες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ έχει συνταχθεί με βάση νομική ορολογία. Πολλές μάλιστα 

διατάξεις νόμων παραπέμπονται αυτολεξεί. Ως εκ τούτου, στο κείμενο χρησιμοποιείται το 

αρσενικό γένος, χωρίς πρόθεση διάκρισης φύλου, με τον ίδιο τρόπο που το αρσενικό γένος 

υποδηλώνει τον άνθρωπο στα νομικά κείμενα τα οποία είναι ουδέτερα ως προς το φύλο. 

Η λογική του κειμένου υπαγόρευσε την δομή του έτσι ώστε ο αναγνώστης να εισάγε-

ται από το γενικότερο στο ειδικότερο. Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο να εκτίθενται στα 

επιμέρους ειδικά κεφάλαια και τα γενικά θέματα που τα αφορούν, περισσότερο αναλυτικά 

και λεπτομερώς. Έτσι, κάποιες επαναληπτικές αναφορές συμπεριλήφθηκαν εκ νέου καθώς 

κρίθηκαν αναπόφευκτες.   
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ Α∆ΕΛΦΟ ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη 
Ομότιμη Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.  

Μαρία Π. Κρανιδιώτη
Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

ΠΡΙΝ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος της Μεθοδολογίας 

της Εγκληματολογίας του ΜΠΣ της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ ξαναδιαβάσαμε τον Κώδικα της 

Νυρεμβέργης. Έναν Κώδικα που, μετά την φρίκη του Ολοκαυτώματος έθετε ηθικούς φραγμούς 

και όρια στα πειράματα με ανθρώπους. Ο Κώδικας αυτός έφερνε στο νου μια ιστορία από τον 

Ηρόδοτο, που την είχε επιλέξει προς αφήγηση η πρώτη εκ των συγγραφέων του παρόντος 

προλόγου, κατά τις παραδόσεις του εν λόγω μεταπτυχιακού μαθήματος. Πρόκειται για την 

ιστορία του Ψαμμήτιχου, βασιλιά της αρχαίας Αιγύπτου, που φέρεται κατά τον Ηρόδοτο να 

έχει διεξαγάγει το πρώτο ίσως, στην παγκόσμια ιστορία, πείραμα με ανθρώπους και δη, με 

μικρά παιδιά. Κυρίως αυτή η αφήγηση αποτέλεσε κίνητρο για να εγκείψουμε μαζί με τους/

τις φοιτητές/τριες μας στο ζήτημα της ηθικής δεοντολογίας στο γνωστικό πεδίο της Εγκλη-

ματολογίας – Επιστήμης της οποίας η έρευνα εμπλέκεται με προβλήματα που κατά κόρον 

αγγίζουν τις ευαίσθητες πτυχές της προσωπικής ζωής των ανθρώπων. Έτσι, καταλήξαμε και 

στην απόφαση της σύνταξης ενός σχεδίου κώδικα δεοντολογίας.

Για το σκοπό αυτό, επικεντρώσαμε όλες τις μεταπτυχιακές εργασίες στο μάθημα της 

Μεθοδολογίας εκείνης της χρονιάς, και κάποιων επόμενων ετών, στη διερεύνηση Κωδίκων 

Ηθικής και Δεοντολογίας διαφόρων επιστημών, προερχόμενων από πολλές, ευρωπαϊκές και 

μη, χώρες. Η έρευνα αυτή περιέλαβε επιστημονικά πεδία, όπως την Εγκληματολογία, την 

Κοινωνιολογία, την Ψυχολογία, την Ανθρωπολογία, την Κοινωνική Εργασία και τους αντί-
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στοιχους επαγγελματίες. Επιπλέον, επεκτάθηκε σε ιατρικούς δεοντολογικούς κώδικες και 

σε νομοθετικά κείμενα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εν τέλει, καταστρώθηκε ένα 

Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας για τους Έλληνες εγκληματολόγους που αποτέλεσε Παράρτημα 

μιας σχετικής μελέτης, η οποία έλαβε ικανή δημοσιότητα1.

Ύστερα από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι με χαρά καλωσορίζουμε την παρούσα 

μελέτη για την εκπόνηση ενός επιπρόσθετου Σχεδίου Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, που 

στοχεύει στην έρευνα και που εναρμονίζεται με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου 

4624/2019. Η μελέτη αυτή χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική πληρότητα στα έξι κεφάλαιά 

της και στα απαραίτητα υποκεφάλαια. Στη συστηματοποίηση του σχετικού υλικού περιλαμ-

βάνεται ο εντοπισμός των γενικών αρχών που θα πρέπει να διέπουν έναν τέτοιο κώδικα και 

της καθηκοντολογίας των ερευνητών της. Κρίσιμα ζητήματα, όπως η χρηματοδότηση των 

ερευνών και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας προσεγγίζονται με σαφήνεια. Επειδή 

συνηθέστατα η εγκληματολογική έρευνα αφορά φυσικά πρόσωπα, η ενημερωμένη συναί-

νεση των υποκειμένων της έρευνας, συχνά ευάλωτων ατόμων (π.χ. κρατούμενοι, ανήλικοι, 

θύματα εμπορίας ατόμων), αλλά και η διασφάλιση του απορρήτου των ονομάτων και άλλων 

στοιχείων της έρευνας (π.χ. το όνομα του ιδρύματος) άπτονται δεοντολογικών ζητημάτων. 

Τέλος, το κομβικό θέμα που διατρέχει τον ΓΚΠΔ2, δηλαδή της επεξεργασίας των δεδομένων 

και όλων των συμπαρομαρτούντων εν δυνάμει προβλημάτων, αναλύονται σε βάθος. 

Η παρούσα μελέτη, όπως και εκείνη που συνοδεύει το αρχικό σχέδιο κώδικα που είχαμε 

εκπονήσει, αποτελούν κατά τη γνώμη μας, μια εξαιρετική βάση γνώσης, τόσο της ισχύουσας 

νομοθεσίας όσο και της πρακτικής που θα πρέπει να ακολουθείται για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την οργάνωση και διεξαγωγή ερευνών. Εκτός αυ-

τού, η μελέτη μας συμπεριλαμβάνει και ζητήματα που ανακύπτουν, όταν ο εγκληματολόγος 

δραστηριοποιείται και ως επαγγελματίας. Ως εκ τούτου, οι δύο αυτές μελέτες αποτελούν 

και πλοηγούς για την ακαδημαϊκή πρακτική σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας που ανακύ-

πτουν, όχι μόνο στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της Εγκληματολογίας, αλλά και σε 

εκείνο της έρευνας των δράσεων και άλλων επιστημών του ανθρώπου (π.χ. Κοινωνιολογίας, 

Ανθρωπολογίας), όταν δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί τέτοιες κατευθυντήριες αρχές.

 Αναμφισβήτητα, το πόνημα που κρατά ο αναγνώστης στα χέρια του καλύπτει ένα υπαρ-

κτό κενό και η ευχή όλων μας είναι να τύχει μεγάλης ανταπόκρισης, η οποία θα σημαίνει και 

αναζωογόνηση της εγκληματολογικής έρευνας.

1 Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη & Μαρία Π. Κρανιδιώτη «Κανόνες δεοντολογίας για τους Έλληνες εγκληματολόγους: 

Πρόταγμα του 21ου αιώνα;» /παράρτημα με σχέδιο κώδικα δεοντολογίας, σε Μαρίας Π. Κρανιδιώτη 

(επιμέλεια), Εγκληματολογία και Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική, Προσφορά Τιμής στην Αγλαΐα Τσήτσουρα, 

Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009, σ.σ. 549-589.
2 Βλ. ιδίως το άρθρο 30, παράγραφος 1 του νόμου 4624/2019, σύμφωνα με το οποίο, η επεξεργασία ειδικών 

κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ, 

επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς 

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων και το συμφέρον του 

υπεύθυνου επεξεργασίας είναι υπέρτερο του συμφέροντος του υποκειμένου να μην τύχουν επεξεργασίας 

τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα του (υπογραμμίσεις δικές μας). Ένα από τα ερωτήματα εδώ για εμάς 

είναι, ποιος και με ποια συγκεκριμένα κριτήρια προβαίνει στην εν λόγω στάθμιση συμφερόντων.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: 
Μερικές σύντοµες σκέψεις για την επίδραση 
του Γενικού Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων
Λίλιαν Μήτρου 
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δικηγόρος 

Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ ή Κανονι-

σμός) συνοδεύτηκε, ήδη κατά τη φάση της προετοιμασίας του (από το 2012),  από ευρεία και 

έντονη δημόσια συζήτηση, η οποία ενίοτε οδήγησε σε παρανοήσεις ως προς τους σκοπούς, 

τις επιλογές, το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις του. Μία από αυτές ήταν ότι ο Κανονισμός 

θα ορθώσει ανυπέρβλητα εμπόδια στην επιστημονική έρευνα, καθώς τα «απαγορεύει όλα».  

Η πραγματικότητα ωστόσο είναι σημαντικά διαφορετική, καθώς ο Ευρωπαίος νομοθέτης, 

όπως εκφράστηκε  με τις κανονιστικές επιλογές στον Κανονισμό, διάκειται ευνοϊκά απέναντι 

στην έρευνα αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αυτή 

προϋποθέτει ή/και  συνεπάγεται.

Παρά τις περί του αντιθέτου συνήθως κρατούσες εντυπώσεις, η νομοθεσία για την 

προστασία προσωπικών αποτυπώνει ακριβώς ότι το δικαίωμα προστασίας προσωπικών 

δεδομένων, ένα δικαίωμα που έχει συνταγματική κατοχύρωση, δεν είναι απόλυτο. Εγγενές 

χαρακτηριστικό της σχετικής νομοθεσίας είναι η στάθμιση μεταξύ του δικαιώματος προ-

στασίας δεδομένων και των δικαιωμάτων των άλλων αλλά και του δημοσίου συμφέροντος1. 

Η έρευνα συνιστά εκδήλωση της επιστημονικής ελευθερίας και της ελευθερίας της έρευνας 

αλλά υπηρετεί ταυτόχρονα, έστω και έμμεσα, το δημόσιο συμφέρον, καθώς προάγει τη γνώ-

ση και την πρόοδο της κοινωνίας σε διάφορα επίπεδα. Ωστόσο, η  επίκληση της ελευθερίας 

της έρευνας δεν δικαιολογεί καθεαυτή και άνευ ετέρου την προσβολή δικαιωμάτων, όπως 

το δικαίωμα της (πληροφοριακής) ιδιωτικότητας. 

Χωρίς αμφιβολία η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της έρευνας υπό-

κειται στις ρυθμίσεις του Κανονισμού, όπως και κάθε άλλη επεξεργασία. Η συμμόρφωση 

με τις επιταγές της προστασίας δεδομένων αφορά δε τόσο την διεξαγωγή της έρευνας όσο 

και τη διαχείριση, διάθεση και διάχυση των αποτελεσμάτων της, εφόσον προσδιορίζουν 

την ταυτότητα προσώπων. 

Η υπαγωγή στο κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέτει βέβαια ότι πρόκειται για δεδομένα που 

αναφέρονται σε ένα πρόσωπο, είτε ταυτοποιημένο εξαρχής, είτε ταυτοποιήσιμο. Ανάλογα 

1 Βλ. σχετικά Λ. Μήτρου, «Άρθρο 9 Α Συντάγματος»,  σε Φ. Σπυρόπουλος, Ξ. Κοντιάδης, Χ. Ανθόπουλος, Γ. 

Γεραπετρίτης,  Σύνταγμα – Κατ΄ άρθρο Ερμηνεία, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017, σ.σ. 214-233.
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με τον τύπο της έρευνας, οι ερευνητές μπορεί να επιδιώκουν/επιτυγχάνουν τον ερευνητικό 

σκοπό συλλέγοντας είτε ανώνυμες πληροφορίες είτε πληροφορίες που ταυτοποιούν ένα 

φυσικό πρόσωπο. Ακόμη και εάν ο ερευνητής ενδιαφέρεται καταρχήν μόνο για γενικές 

πληροφορίες που θα τον οδηγήσουν σε συμπεράσματα για ένα κοινωνικό φαινόμενο, συχνά 

εκτός από τις γενικές πληροφορίες συλλέγει και προσωπικές πληροφορίες για το υποκείμενο 

της έρευνας. Συχνά συλλέγονται στοιχεία προσώπων ή στοιχεία που εν τέλει αποκαλύπτουν 

την ταυτότητα του προσώπου,  είτε γιατί συνδέονται αναπόσπαστα με τα γενικά στοιχεία 

είτε γιατί απαιτούνται για τη διασταύρωση στοιχείων και την πιστοποίηση της έρευνας. Mε 

γνώμονα την αρχή της ελαχιστοποίησης2 ο Κανονισμός φαίνεται να υπαγορεύει τη χρήση 

μη προσωπικών/ανωνυμοποιημένων δεδομένων3 και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό να 

προσανατολίζει τον ερευνητή στη χρήση ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων4, ως τρόπο για 

να προστατευτούν τα δικαιώματα των προσώπων5.

Ο Κανονισμός αντιμετωπίζει μάλλον προνομιακά την έρευνα. Καταρχήν πρέπει να σημει-

ώσουμε ότι η  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής 

έρευνας θα πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά, δηλαδή να περιλαμβάνει παραδείγματος 

χάριν τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη (R&D) επίδειξη, βασική έρευνα, εφαρμοσμένη 

έρευνα και ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη έρευνα (βλ. αιτιολογική σκέψη 159 του Προοιμίου 

του Κανονισμού). Αυτή η ευρεία προσέγγιση αποτυπώνεται και στην αιτιολογική σκέψη 157 

που αναφέρεται εκτενώς στην αξιοποίηση των διάφορων μητρώων/αρχείων για την έρευνα6.

Οι υπέρ της έρευνας εξαιρέσεις συναντώνται καταρχήν στις γενικές διατάξεις του Κα-

νονισμού. Αν και ο ΓΚΠΔ επιβάλλει να μην χρησιμοποιούνται τα δεδομένα για σκοπούς 

ασύμβατους με τον αρχικό, η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς ιστορικής, επιστημονικής 

ή ιστορικής έρευνας θεωρείται εκ του νόμου συμβατή. Αντίστοιχα, προβλέπεται εξαίρεση 

από τον περιορισμό της περιόδου αποθήκευσης με τη δυνατότητα περαιτέρω διατήρησης, 

όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν σκοποί ιστορικής, στατιστικής ή επιστημονικής έρευνας. 

2 Ο Κανονισμός απαιτεί να «είναι [τα προσωπικά δεδομένα] κατάλληλα, συναφή και [να] περιορίζονται στο αναγκαίο 

για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία» προσδιορίζοντας την αρχή αυτή ως αρχή της 

ελαχιστοποίησης (data minimization). Για την αρχή της ελαχιστοποίησης βλ. Λ. Μήτρου, Ο Γενικός Κανο-

νισμός Προστασίας Δεδομένων, 2017, σελ. 63 επ.
3 Για τη διάκριση μεταξύ μη-προσωπικών  και ανωνυμοποιημένων δεδομένων βλ. European Parliamentary 

Research Service, How the General Data Protection Regulation changes the rules for scientific research, 

2019, σελ. 63 επ. 
4 Σύμφωνα με τον Κανονισμό ψευδωνυμοποίηση είναι 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 πληρο-

φορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο [ Άρθρο 4 (5)].
5 Βλ. F. Molnár-Gábor, Germany: a fair balance between scientific freedom and data subjects’ rights? Hum 

Genet, 137(8), 2018, σ.σ. 619-626, 623.
6 Όπως αναφέρεται στη σκέψη 157, «[σ]τις κοινωνικές επιστήμες, η έρευνα βάσει μητρώων δίνει στους ερευνητές τη 

δυνατότητα να αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις για τον μακροπρόθεσμο συσχετισμό ορισμένων κοινωνικών καταστάσεων, 

όπως η ανεργία και η εκπαίδευση με άλλες συνθήκες διαβίωσης. Τα αποτελέσματα των ερευνών που αποκτώνται μέσω 

μητρώων παρέχουν αξιόπιστες και ποιοτικές γνώσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνηση και 

εφαρμογή πολιτικής βασισμένης στη γνώση, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής ορισμένων ανθρώπων και να βελτιώσουν 

την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών». 
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Τις ειδικότερες ανάγκες της έρευνας έλαβε υπόψη του ο ενωσιακός νομοθέτης, όταν προέ-

βλεπε εξαιρέσεις από το δικαίωμα ενημέρωσης7 ή το δικαίωμα διαγραφής8 των προσωπικών 

δεδομένων, δύο εξαιρέσεις που εφαρμόζονται μάλιστα άμεσα.  

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής ή ιστο-

ρικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις 

για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων. Ένα κρίσιμο ζήτημα 

αφορά χωρίς αμφιβολία τη θεμελίωση της έρευνας σε μία από τις προϋποθέσεις νομιμό-

τητας που εισάγει ο Κανονισμός, καθώς κάθε επεξεργασία ως επέμβαση στο δικαίωμα 

προστασίας προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να προβλέπεται στον νόμο. Η ελευθερία 

της έρευνας θα μπορούσε να θεμελιώσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ως 

«έννομο συμφέρον του ερευνητή»9. Οι ερευνητικοί σκοποί συνιστούν επαρκή νομιμοποιητική 

βάση (άρθρο 9 (2) (ι)] ακόμη και για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, δηλ. 

των λεγόμενων ευαίσθητων δεδομένων10 , εφόσον αφενός αυτή η επεξεργασία πραγμα-

τοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 ΓΚΠΔ αλλά και στις συναφείς εθνικές 

διατάξεις και αφετέρου οι [σκοποί] είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται 

την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπονται κατάλληλα 

και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφε-

ρόντων του υποκειμένου των δεδομένων. 

Έχοντας επίγνωση ότι σε μεγάλο βαθμό η έρευνα βασίζεται στη συγκατάθεση των προ-

σώπων ο Κανονισμός όχι απλώς την αποδέχεται ως νομική βάση11 αλλά επίσης επιλύει ως ένα 

βαθμό ένα ζήτημα ιδιαίτερα εριζόμενο σε σχέση με τη συγκατάθεση και την επεξεργασία 

δεδομένων στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας. Με τον Κανονισμό, έστω και δια της 

αιτιολογικής σκέψης 33,  υιοθετείται κατ’ ουσίαν το αίτημα για την καθιέρωση της λεγόμε-

νης ευρείας συγκατάθεσης (broad consent), ένα αίτημα της επιστημονικής κοινότητας12.  

7 Σύμφωνα με το άρθρο1  14(5)(β) δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης όταν η συλλογή δεν γίνεται από 

το ίδιο το υποκείμενο εφόσον, μεταξύ άλλων, θα καθιστούσε αδύνατη ή θα έβλαπτε την επίτευξη των 

(ερευνητικών) σκοπών. 
8 Στο άρθρο 17 (3) (δ) ΓΚΠΔ προβλέπεται εξαίρεση από το δικαίωμα διαγραφής, εφόσον [η εκπλήρωση του 

δικαιώματος] είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών 

της εν λόγω επεξεργασίας. 
9 Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ ωστόσο θα πρέπει να γίνει και μία ad hoc στάθμιση ώστε να ελεγχθεί 

ότι δεν υπερέχουν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των προσώπων, τα δεδομένα των οποίων υπόκεινται 

σε επεξεργασία. 
10 Σε αυτά εντάσσονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική 

καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε 

συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με 

σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που 

αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Αν και δεν εντάσσονται 

στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 9 ΓΚΠΔ ως ευαίσθητα δεδομένα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και 

τα δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα, μία κατηγοριοποίηση που υιοθετεί και η 

Convention 108+ (2018) του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
11 Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ανταποκρίνεται τόσο στον ορισμό της συγκατάθεσης στον ΓΚΠΔ όσο και 

στις απαιτήσεις του άρθρου 7. 
12 Κατά τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο υποστηριζόταν η ανάγκη αποδοχής ή/και εισαγωγής της 

έννοιας της ευρείας συγκατάθεσης (broad), της συγκατάθεσης-πλαίσιο (blanket) ή γενικής (generic) 
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Ο ενωσιακός νομοθέτης αποδέχεται ότι  «[σ]υχνά, δεν είναι δυνατόν να προσδιορίζεται πλήρως ο 

σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής έρευνας 

κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων», επιτρέποντας τη διεύρυνση της συγκατάθεσης, ώστε 

αυτή να μπορεί να καλύπτει  ορισμένους τομείς της επιστημονικής έρευνας ή και  μέρη προ-

γραμμάτων έρευνας, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθούνται τα αναγνωρισμένα πρότυπα 

δεοντολογίας για την επιστημονική έρευνα13. Η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων που έχουν 

καταβληθεί για μία έρευνα και κυρίως η σημασία της διάχυσης των δεδομένων χάριν της 

παραγωγής νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων θα συνηγορούσε υπέρ της χρησιμοποίησης 

(ακόμη και προσωπικών) δεδομένων πέραν του αρχικού ερευνητικού πλαισίου, στο οποίο 

αυτά συλλέχθηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο της αρχικής επεξεργασίας.

Μία ξεχωριστή θέση στο πλέγμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων καταλαμβά-

νουν οι απαιτήσεις για τη λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που θα διασφαλίζουν την 

τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης, αλλά και την ασφάλεια των δεδομένων με έμφαση 

στην προστασία της εμπιστευτικότητας. Η εμπιστευτικότητα ως προς τα δεδομένα που 

συλλέγονται, τηρούνται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο μίας έρευνας 

συνιστά αφενός ένα στοιχείο «ηθικής της έρευνας» αλλά και σαφή εκ του Κανονισμού νομική 

υποχρέωση, η παραβίαση της οποίας μπορεί να επισύρει επίσης κυρώσεις. Στο σημείο αυτό, 

θα πρέπει  να σημειωθεί ότι ο ερευνητής, η ερευνητική ομάδα ή το ερευνητικό κέντρο έχει 

ως υπεύθυνος επεξεργασίας και σειρά υποχρεώσεων που εισάγει ο Κανονισμός, όπως η 

υποχρέωση να κάνει εκτίμηση επιπτώσεων της επεξεργασίας (άρθρο 35) ή να ορίσει υπεύ-

θυνο προστασίας δεδομένων (άρθρα 37-39) ακόμη και για ένα ερευνητικό έργο, εφόσον 

πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. 

Ο ενωσιακός νομοθέτης θέλησε να εντάξει στον Κανονισμό αυτό που είχε ήδη καταγραφεί 

ως «καλή πρακτική».14 Πέραν των εγγυήσεων και απαιτήσεων που εισάγει ο ΓΚΠΔ τόσο στις 

γενικές διατάξεις όσο και σε αυτές του άρθρου 89,  ο Κανονισμός δεν αποκλείει το δίκαιο 

των κρατών μελών να προσδιορίζει τις περιστάσεις ειδικών καταστάσεων επεξεργασίας, 

μεταξύ άλλων τον ακριβέστερο καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες η επεξεργα-

σία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη (Αιτιολογική σκέψη 20). Στο άρθρο 

89 προβλέπεται δυνατότητα ειδικότερων παρεκκλίσεων αναφορικά με τα δικαιώματα των 

προσώπων, στα οποία μπορεί ο εθνικός νομοθέτης να προβλέψει περιορισμούς. Μία  δυνα-

τότητα, της οποίας έκανε χρήση ο Έλληνας νομοθέτης (άρθρο 30 ν. 4624/19).  

Η εθνική νομοθεσία θα μπορούσε να εισάγει ορισμένους ειδικότερους κανόνες για την 

έρευνα, χωρίς ωστόσο να υπεισέρχεται σε λεπτομερείς ρυθμίσεις, καθώς κάθε πεδίο έρευ-

νας έχει τις δικές του απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες. Ένα ζήτημα που χρήζει ερμηνευτικής ή 

ρυθμιστικής διευθέτησης είναι η σχέση και η συρροή των απαιτήσεων και των διαδικασιών 

που απορρέουν, αφενός από τον Κανονισμό και αφετέρου από το ηθικό και δεοντολογικό 

συγκατάθεσης, ώστε να καταλαμβάνονται περισσότεροι ερευνητικοί σκοποί που δεν θα ήταν ευχερές να 

προβλεφθούν.
13 Βλ. επίσης G. Chassang, The impact of the EU general data protection regulation on scientific research, σελ. 1 

επ. Επίσης,  J.M.M. Rumbold and B. Pierscionek, «The Effect of the General Data Protection Regulation 

on Medical Research», J Med Internet Res 2017, vol. 19 Issue 2, σελ. 47 επ.
14 Βλ. Ε.S. Dove, «The EU General Data Protection Regulation: Implications for International Scientific 

Research in the Digital Era», The Journal of Law, Medicine & Ethics, 46(4) 2018, σ.σ. 1013-1030, 1014. 
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πλαίσιο που προσιδιάζει σε κάθε ερευνητική περιοχή και την εξέτασή του σύμφωνα με την 

ειδικότερη νομοθεσία που αφορά τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ν. 

Ν. 4521/2018, άρθρα 21-27).

΄Ενα ρυθμιστικό εργαλείο που προβλέπει ο Κανονισμός και θα μπορούσε να χρησιμεύσει 

στο πεδίο της έρευνας για την διευθέτηση συγκεκριμένων συγκρούσεων μεταξύ δικαιω-

μάτων, αλλά και για την εισαγωγή ειδικότερων  εγγυήσεων, είναι οι κώδικες δεοντολογίας. 

Η εκπόνηση και υιοθέτηση τέτοιων κανόνων  φαίνεται χρήσιμη αν όχι και αναγκαία για τη 

συμπλήρωση των δικαιικών ρυθμίσεων. Ο ΓΚΠΔ ενθαρρύνει την εκπόνηση Κωδίκων και προ-

βλέπει ότι ενώσεις και άλλοι φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας 

ή εκτελούντων επεξεργασία μπορούν να εκπονούν κώδικες δεοντολογίας προκειμένου να 

προσδιορίζεται και να εξειδικεύεται η εφαρμογή του Κανονισμού. 

Με δεδομένο ότι ένας τέτοιος κώδικας πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης, 

η εκπόνησή του ενισχύει τον δημόσιο διάλογο για το ρόλο και τις υποχρεώσεις των ερευνη-

τών. Οι κώδικες δεοντολογίας που θα μπορούσαν να εκπονηθούν κατ’ εφαρμογή του ΓΚΠΔ 

υπόκεινται ωστόσο στην έγκριση της εποπτικής αρχής, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. Αυτό το μοντέλο  της συρρύθμισης ή της ρυθμιζόμενης αυτορρύθ-

μισης  παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα ειδικά για την έρευνα. Αν ο ρόλος του νομοθέτη και 

της εποπτικής αρχής είναι να ορίζουν τις βασικές αρχές,  τις προδιαγραφές και τις εγγυήσεις, 

οι ερευνητικοί φορείς, μπορούν με τους κώδικες δεοντολογίας να συνδυάσουν την ηθική 

και δεοντολογία της έρευνας, τις ερευνητικές ανάγκες και επιταγές με το δημόσιο συμφέρον 

και τις αξιακές επιλογές του νομοθέτη ως προς την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. 
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ιωάννα Τσίγκανου
Διευθύντρια Ερευνών Ε.Κ.Κ.Ε.

Η ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «της έρευνας και της ηθικής είναι δεδομένη αλλά και ενίοτε 

ζητούμενη»1. Ο Weber, μάλιστα, είχε εκθέσει τους κινδύνους και τα διλήμματα με τα οποία 

έρχεται αντιμέτωπος ο κοινωνικός επιστήμονας και ερευνητής,2 καθώς η διάθεση, ενδιάθεση 

ή/και προδιάθεση3 για ενασχόληση με την έρευνα ενεργοποιείται από ένα ιδάζον πάθος για την 

αποκάλυψη της επιστημονικής αλήθειας. Στην επιστημονική ερευνητική διαδρομή, όμως, 

έχουμε όλοι μας ατομική ευθύνη ως προς τα μέσα και τις διαδικασίες ανακάλυψης ή απομάγευ-

σης του κόσμου,4 αλλά και ως προς την πρόσωπο με πρόσωπο αντιμετώπιση τόσο της ίδιας της 

επιστήμης μας αλλά και των ποικίλων «κοινών» μας, συμπεριλαμβανομένων των ερευνώμενων 

πληθυσμών5. Με λίγα λόγια, πρόκειται ακριβώς για τη σύμφωνα με σύγχρονες διατυπώσεις 

αρχή της ακεραιότητας της έρευνας και της ερευνητικής διαδικασίας6, η οποία συμπυκνώνει την 

ηθική διάσταση της ερευνητικής ενασχόλησης.  

Από την αρχή της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ενασχόλησής μου με την έρευνα 

στο ιδιαίτερα απαιτητικό από άποψη ερευνητικής δεοντολογίας πεδίο της κοινωνιολογίας 

του εγκλήματος και της παρέκκλισης λόγω κάποιων ιδιοχαρακτηριστικών των ερευνώμενων 

πληθυσμών (ενδεικτικά, πληθυσμοί σε εγκλεισμό), διδάχθηκα και, στη συνέχεια, κατέβαλα 

επιμελείς προσπάθειες εφαρμογής των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, όπως 

επιβάλλεται, άλλωστε, και από τους κανόνες επαγγελματικής ερευνητικής δεοντολογίας.

1 Μαγουλάς Χ., (2015), «Ηθικά διλήμματα και κοινωνικές έρευνες», στο Φελλάς Ν. & Μπαλούρδος Δ., (Επ., 

Εκδ.), Κοινωνία και έρευνα. Σύγχρονες ποσοτικές και ποιοτικής μέθοδοι,  Αθήνα, Παπαζήσης, σ.σ. 17-37, (εδώ, 

σελ. 17).
2 Weber M., (1933),  Η Επιστήμη ως Επάγγελμα, Μτφρ. Ι. Συκουτρή, Αθήνα, εκδόσεις Κουλτούρα.
3 Bourdieu P., (2002), Η Διάκριση, Αθήνα, Πατάκης.
4 Weber M., (1933),  βλ. ανωτ. σημ. 
5 Tsiganou J., Thanopoulou M., (2019), “The fruits of social research. From production to use”,  Paper 

presentation in the Workshop on the Social Impact of Research, Friday 1 November 2019,  Sectorial 

Scientific Council for the Social Sciences (SSC), University of Crete Research Center for the Humanities, 

the Social & Education Sciences (UCRC), National Center of Social Research (EKKE), Rethimno, University 

of Crete.
6 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας. Αναθεωρημένη έκδοση. Εκδόθηκε 

στο Βερολίνο από την ALLEA - All European Academies c/o Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and 

Humanities Jaegerstr. 22/23 10117 Berlin, Germany.
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Οι κανόνες αυτοί, εκτός από το διαδικαστικό τους περιεχόμενο το οποίο συνήθως εκφρά-

ζεται με τη μορφή οδηγιών προς όλους τους ενασχολούμενους με την επιστημονική έρευνα, 

στην ουσία εκφράζουν το ηθικό -  αξιακό ερευνητικό πρόταγμα περί της «αντικειμενικής» 

αναζήτησης της επιστημονικής αλήθειας, το οποίο πολύ αναλυτικά διατύπωσε ο Weber.7 

Είναι το ίδιο πρόταγμα το οποίο αργότερα έθεσε και ο Becker8 διερωτώμενος για την αξιο-

κανονιστική μας σκευή όταν προσεγγίζουμε το πεδίο της κοινωνιολογίας του εγκλήματος. 

Όπως όλοι οι επαγγελματίες κοινωνικοί ερευνητές, προσπάθησα κι εγώ να προσεγγίσω το 

ερευνητικό μου κάθε φορά αντικείμενο και κοινωνικό υποκείμενο με ξεκάθαρο επιστημονικό 

βλέμμα απαλλαγμένο ιδεολογικών προτιμήσεων ή προϊδεάσεων και στερεοτυπικών προσλή-

ψεων οι οποίες, όπως μας προειδοποίησε ο Goffman,9 έχουν οπωσδήποτε εμφιλοχωρήσει 

στις εγκατεστημένες ήδη δομές της σκέψης μας. 

Σήμερα, με τη θεσμοποίηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής 

ΓΚΠΔ), τίθεται το εξής ερώτημα: Από τη στιγμή που κώδικες ηθικής και δεοντολογίας της 

έρευνας έχουν συνταχθεί και εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες, από τη στιγμή που η ηθική 

και η δεοντολογία ενός εκάστου ερευνητικού πονήματος υπόκεινται σε κριτική και έλεγχο 

πρωτίστως με βάση τους κανόνες αυτούς, από τη στιγμή που όλα τα χρηματοδοτούμενα 

από την Ε.Ε. ερευνητικά έργα προκειμένου να κριθούν επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρη-

ματοδότηση επιβάλλεται να εμπεριέχουν εκ των προτέρων σχεδιασμό και εκ των υστέρων 

τεκμηρίωση της παρακολούθησης ενός σχεδίου αντιμετώπισης ζητημάτων ηθικής και 

δεοντολογίας  (research ethics path), πώς ανέκυψε εκ νέου το ζήτημα της ηθικής και δεο-

ντολογίας της έρευνας;

Η δική μου συνοπτική απάντηση στο ερώτημα αυτό στο πλαίσιο του παρόντος προλογικού 

σημειώματος εκφράζεται μέσα από δύο διακριτές βάσεις επιχειρημάτων: 

Η μία βάση των επιχειρημάτων εδράζεται στους νέου τύπου διαφαινόμενους δυϊσμούς 

και αντιπαλλότητες ανάμεσα σε σύγχρονες επιστημολογικές αλλά και επαγγελματικές ηγεμο-

νίες10 οι οποίες προέκυψαν από τις εξελίξεις στην κοινωνία, την επιστήμη και την τεχνολογία. 

Η αντίστοιξη του «τοπικού» με το «παγκόσμιο» (local vesus global)  η οποία καθιερώθηκε 

με την παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει νέους όρους για τη διεξαγωγή του παγκόσμιου 

επιστημονικού διαλόγου σε όλα τα πεδία της επιστήμης και της έρευνας. Επιπρόσθετα, οι 

εξελίξεις της τεχνολογίας με την εισαγωγή νέων τεχνικών συγκέντρωσης, τεκμηρίωσης, 

αποθήκευσης και διάχυσης προσωπικών δεδομένων σε υπερ-τοπική διάσταση έχουν δια-

μορφώσει μια νέα πραγματικότητα στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση/χρήσεις μεγάλων 

συνόλων δεδομένων τα οποία σχεδόν πάντοτε άπτονται του φυσικού προσώπου και των 

δραστηριοτήτων του σε όλα τα πεδία των κοινωνικών επιστημών συμπεριλαμβανομένου 

7 Βλ. σχετικά,  Τσίγκανου Ι., Ε. Φρονίμου (2018), «Αξιολογική ουδετερότητα και μεθοδολογική αμεροληψία 

στην επιστημονική έρευνα: σκέψεις και Προβληματισμοί», Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας 

Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου, με θέμα «Εξουσίες, επιστημονική ουδετερότητα 

και εγκληματολογικός λόγος», Αρτινοπούλου Β., κ. ά. (επ.), Αθήνα, Ε.ΚΕ.ΜΕ. 2018, σελ. 100-108. 
8 Howard Becker, (1967), «Whose side are we on ?»,  Social Problems,  14/ 3, σ.σ. 239-247.
9 Goffman E., (1974), Frame analysis: An essay on the organization of experience. London: Harper and Row.
10 Περί της «εννοιολογικής ηγεμονίας» και τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους της επιστήμης 

και της έρευνας, βλ. Bottoms A., (2000), “The Relationship between Theory and Research in Criminology”, 

στο King R. & Wincup E., Doing Research On Crime and Deviance, Oxford, σ.σ. 15-60, ιδίως σ.σ. 24-5. 
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και του πεδίου της εγκληματολογίας. Οι νέοι αυτοί όροι συχνά συναρτώνται με την υπερ-

συγκέντρωση τεράστιου όγκου συνόλων δεδομένων (big data) διεθνώς, συχνά εν αγνοία 

των κοινωνικών υποκειμένων ή/και φορέων που τα διέθεσαν ή τα παρήγαγαν πρωτογενώς. 

Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε νέες επιστημολογικές προκλήσεις και ηθικά -  δεοντολογικά 

διλήμματα ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων από ανεπιθύμητους εισβολείς 

ή μη εγκεκριμένες χρήσεις τους, ως προς την προστασία της «πατρότητάς» τους αλλά κυρίως 

ως προς την επεξεργασία και διαχείρισή τους με τρόπο που να υπηρετείται η δυνατότητα 

διασφάλισης και άσκησης όλων των δικαιωμάτων του προσώπου-διαθέτη των δεδομένων 

αλλά και των πρωταρχικών παραγωγών τους (οργανισμών, φορέων, φυσικών προσώπων) 

σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, από τη συλλογή μέχρι και τη διάθεση. Επι-

πρόσθετα, οι εξελίξεις όχι μόνο στο πεδίο της εγκληματολογίας, όπου η διεθνής έξαρση της 

τρομοκρατίας έθεσε εκ νέου το πρόταγμα της ασφάλειας δεθνώς -  οι δε ήδη εγκατεστη-

μένες μεγα-βάσεις δεδομένων τέθηκαν εξαρχής στην υπηρεσία αυτού του σκοπού  - αλλά 

και στα πεδία της ιατρικής, της γενετικής και της βιοηθικής,  δημιούργησαν ένα νέο έδαφος 

προβληματισμών και διλημμάτων ως προς τη δέουσα αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων 

για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους πρωτογενώς παρήχθησαν, και μάλιστα 

από αγνώστους και σε τόπους άλλους, αθέατους, απομακρυσμένους και δυσπρόσιτους.

Βεβαίως, στο προσκήνιο, η λογική των μεγα-βάσεων δεδομένων φέρεται πως υπηρετεί τη 

συγκρισιμότητα δεδομένων μέσα από την ομογενοποίηση διαφοροποιημένων μεταξύ τους 

πηγών και πληροφοριών και μάλιστα σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει 

σε μια επιστημολογική πρόκληση στην οποία πάντοτε προσβλέπαμε, ανεξάρτητα από την 

επιφύλαξή μας για την αμφίβολη συγκρισιμότητα των δεδομένων στο πεδίο της εγκλη-

ματολογίας, καθώς η ομογενοποιητική διαχείρισή των σχετικών πληροφοριών στο πεδίο 

αυτό σχεδόν αίρεται λόγω των διαφορετικών, συχνά «ιδιοσυγκρασιακών»  ουσιαστικών και 

διαδικαστικών προϋποθέσεων συλλογής, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και συντήρησης των 

δεδομένων για το έγκλημα στις διάφορες «τοπικότητες». 

Παράλληλα, αυτή η ίδια η πρόκληση των καιρών και η παγκόσμια έμφαση στην επιχει-

ρησιακή επιταγή για δημιουργία μεγα-βάσεων δεδομένων προκειμένου να διευκολυνθεί η 

αξιόπιστη συγκρισιμότητα των δεδομένων στο παγκοσμιοποιημένο σύμπαν, επανέφερε στο 

προσκήνιο το ζήτημα της επιστημολογικής ηγεμονίας ανάμεσα στις διαφορετικές πειθαρχί-

ες. Από τη στιγμή που σήμερα, δεν υπάρχουν στεγανά ανάμεσα στις επιστήμες και τα πεδία 

τέμνονται, τίθεται πάντοτε το ζήτημα της κυρίαρχης εμπειρογνωμοσύνης και της βαρύνουσας 

επιστημονικής γνώμης ως προς τα ζητήματα που κάθε φορά ανακύπτουν. Υπό το πρίσμα 

αυτό, καθίσταται σαφές πως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων υπήρξε αποτέ-

λεσμα των σύγχρονων «ανταγωνισμών πεδίων και αντικειμένων»,11 αλλά και της εξέχουσας 

θέσης κάποιων νέων κλάδων της επιστήμης (ενδεικτικά της πληροφορικής στατιστικής και 

μηχανικής) στη σημερινή κοινωνική ιεραρχία επιστημονικών κλάδων και επαγγελμάτων.12

11 Bourdieu P., (2002), Για την επιστήμη και τις κοινωνικές χρήσεις της, Αθήνα, ΕΚΚΕ – Πολύτροπον.
12 Λαμπίρη-Δημάκη Ι., (2004), «Προς μία Κοινωνιολογία των Επαγγελμάτων», στο Λαμπίρη-Δημάκη Ι., (επ. 

εκδ.), Νομικές σπουδές και νομικά επαγγέλματα στην Ελλάδα 1960-2003, Γ’  Έκδοση, Αθήνα, Σάκκουλας, σ.σ. 3-49. 

Χιωτάκης Στ., (1998), Για μια κοινωνιολογία των ελευθερίων επαγγελμάτων. Επιστημονική επαγγελματοποίηση των 

ιατρικών επαγγελμάτων, Αθήνα, Οδυσσέας. 
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Ως αποτέλεσμα, υπό τα κελεύσματα των καιρών, ο ΓΚΠΔ δημιουργήθηκε για να ρυθμίσει 

τις νέες ερευνητικές και διαχειριστικές αναγκαιότητες, καθώς οι ήδη δημοσιοποιημένοι 

κώδικες ή κανονισμοί ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και οι κανονισμοί λειτουργίας 

τραπεζών ή/και αποθετηρίων δεδομένων εξυπηρετούσαν πλήθος διαφοροποιημένων ανα-

γκών, κατά τη στοχοθεσία και την αποστολή του εκάστοτε εκδότη τους, ενώ ένας κοινός και 

πλήρης οδηγός προστασίας των δεδομένων στη σημερινή εποχή της ψηφιακής (ιντερνετικής 

ή τέταρτης κατ’ άλλους) βιομηχανικής επανάστασης,13 μια «κωδικοποίηση» διάσπαρτων ρυθ-

μιστικών κανονισμών μεγαλύτερης ή μικρότερης τυπικής ισχύος, συνιστούσε επιβεβλημένη 

αναγκαιότητα. Το  ρυθμιστικό-κανονιστικό κείμενο που προέκυψε: 1) υπενθυμίζει βασικές 

αρχές ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ανα-τοποθετώντας τες ρυθμιστικά σε ένα νέο 

πλαίσιο προστασίας προσωπικών και λοιπών δεδομένων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, υπό 

το πρίσμα της δικαιωματικής προσέγγισης, 2) επεκτείνει την προστασία των προσωπικών 

και λοιπών δεδομένων σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας (συλλογή, τεκμηρίω-

ση, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση και διάχυση), 3) δημιουργεί νέες επαγγελματικές 

ιδιότητες και θέσεις ευθύνης και εργασίας σε οργανισμούς οι οποίοι διαθέτουν αποθετήρια 

δεδομένων (τον λεγόμενο Yπεύθυνο Eπεξεργασίας Δεδομένων - Data Protection Manager), 

4) επιχειρεί να δημιουργήσει δικλείδες ασφαλείας για τον επαγγελματία ερευνητή της 

πρωτογενούς συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, 5) προστατεύει τα δικαιώματα των 

υποκειμένων δεδομένων σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας προβλέποντας συγ-

χρόνως διαδικασίες ενστάσεων και καταγγελιών που επιφέρουν κυρώσεις, 6) επιχειρεί τέλος 

να προστατεύσει την ασφάλεια αυτών των ίδιων των προσωπικών και λοιπών δεδομένων από 

ανεπιθύμητους εισβολείς στο μέτρο του εφικτού. 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε κατ’ εφαρμογήν των σχετικών Οδηγιών της 

Ε.Ε., εκτός από την θέσπιση του ΓΚΠΔ, έχει προβλέψει για τη δημιουργία Επιτροπών Ηθικής 

και Δεοντολογίας της Έρευνας σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς οι οποίοι εκπονούν 

ερευνητικά έργα. Αρμοδιότητα των Επιτροπών αυτών είναι, μεταξύ άλλων, και  η έκδοση νέων 

αυξημένης τυπικής ισχύος Κωδίκων Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (εφεξής ΕΗΔΕ), 

ανά ερευνητικό φορέα, η διατύπωση συγκεκριμένων διαδικασιών αδειοδοτήσεων υλοποί-

ησης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, η γνωμοδότηση για την 

αδειοδότηση υλοποίησης των έργων αυτών και η εν γένει παρακολούθηση της υλοποίησης 

των αδειοδοτημένων έργων με βάση τις επιταγές των νέων Κωδίκων και του ΓΚΠΔ, επί ποινή 

κυρώσεων, οι οποίες κυμαίνονται από απλή σύσταση μέχρι και τη ματαίωση υλοποίησης 

του ερευνητικού έργου, όπως το νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προβλέπει.

13 Ως γνωστόν, πρόκειται για την επανάσταση που βασίζεται πάνω στην ψηφιοποίηση, τους αλγόριθμους, το 

διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things), τα μεγάλα δεδομένα (big data). Καθώς αξιοποιεί όλες τις 

νέες τεχνολογίες (ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, γενετική, βιοτεχνολογία, μοριακή βιολογία, νανοτεχνο-

λογία, τρισδιάστατη εκτύπωση), δίδει τη δυνατότητα επεξεργασίας πρωτοφανούς όγκου ευρημάτων και 

την εκτέλεση μεγα-υπολογιστικών πράξεων και πολυσύνθετων εντολών, ταχύτατα, σε πολλαπλά επίπεδα. 

Ανάμεσα στις αλλαγές που επιφέρει  σημαντικές είναι και οι αλλαγές στην ιδιωτικότητα και την ιδιοκτησία. Για 

περισσότερα βλ. Ενδεικτικά, Φωτάκης Κ., Σελίμης Α., (2018), Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ 4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, διαθέσιμο στο https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2018/11/4%CE%92%CE%95-3.

pdf, αναρτημένο την 18/3/2020.
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Όλα τα παραπάνω έχουν διαφοροποιήσει το τοπίο επιτέλεσης των ερευνητικών λειτουργιών 

και πρακτικών. Ο ΓΚΠΔ και τα συνοδά νομοθετικά κείμενα, ως αυξημένης τυπικής ισχύος 

νομικά κείμενα, αναπόφευκτα διακατέχονται από τον σχετικά άκαμπτο νομικό φορμαλι-

σμό ο οποίος αντικατέστησε τον «οδικό χάρτη» συστάσεων που εμπεριέχονταν στους ήδη 

γνωστούς σε όλους μας προγενέστερους κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας. Οι 

κώδικες αυτοί, με τους οποίους είμαστε εξοικειωμένοι, και οι οποίοι είχαν προκύψει είτε ως 

προϊόντα ακαδημαϊκής ενασχόλησης είτε ως αποστάγματα επαγγελματικής εμπειρίας,14 διέ-

θεταν μεγαλύτερη ευελιξία, παρέχοντας συνάμα ελευθερία κινήσεων και ευχέρεια επιλογών 

στους ερευνητές ενώπιον ενδεχόμενων προβλημάτων κατά την υλοποίηση του πεδίου της 

έρευνάς τους.  Ο ΓΚΠΔ δεν αίρει φυσικά αυτήν την ερευνητική ευελιξία και την ελευθερία,15 

την υποτάσσει όμως σε τυπικές διαδικασίες και, ως εκ τούτου, σε αυξημένη γραφειοκρατία. 

Ως προς αυτό, το τελευταίο, ενισχύει την ήδη βεβαρυμμένη «γραφειοκρατικοποίηση» της 

έρευνας από τις εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές των χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων της Ε.Ε. 

Με αυτά κατά νου εισερχόμαστε στη δεύτερη βάση των επιχειρημάτων μας, η οποία 

εδράζεται στον προβληματισμό ως προς το κατά πόσον επηρεάζεται και σε ποιό βαθμό η 

διεξαγωγή εμπειρικής κοινωνικής/εγκληματολογικής έρευνας υπό το πρίσμα της εφαρμο-

γής του ΓΚΠΔ. 

Οφείλω να ομολογήσω πως αρχικά και σε εντελώς θεωρητικό επίπεδο είχα διατυπώσει 

δημόσια τις επιφυλάξεις μου για την αναγκαιότητα και προσφορότητα του Γενικού Κανονι-

σμού ιδιαίτερα ως προς την εφαρμογή του σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, 

δηλαδή, ως προς τη συλλογή, διαχείριση, τεκμηρίωση, αποθήκευση και διάθεση προσω-

πικών δεδομένων των ποιοτικών ιδιαίτερα ερευνών. Η προσωπική μου όμως ερευνητική 

εμπειρία με βοήθησε να εξομαλύνω τους σχετικούς προβληματισμούς και ανησυχίες μου 

ως προς τα εξής:

Σε δύο πρόσφατες ποιοτικές έρευνες των οποίων είχα την ευθύνη υλοποίησης με προ-

σωπικές συνεντεύξεις σε βάθος και μάλιστα με «δύσκολους» στην προσέγγισή τους ερευ-

νητικά πληθυσμούς (γυναίκες πρόσφυγες και γυναίκες πρώην χρήστριες εξαρτησιογόνων 

ουσιών) είχα την ευκαιρία να θέσω στην πράξη τις επιταγές του νέου ΓΚΠΔ. Με μια διάθεση 

αναστοχασμού σάς εκθέτω τις βασικές μου διαπιστώσεις.

Η συχνά υποβαλλόμενη ένσταση ως προς την «σύγκρουση» της υπογραφής του εντύ-

που της «ενημερωμένης συναίνεσης/συγκατάθεσης» (informed consent) από τα κοινωνικά 

υποκείμενα της έρευνας με τη διαδικασία της «ανωνυμοποίησης», αίρεται, διότι η ανωνυμο-

ποίηση δεν ισχύει για τον εμπλεκόμενο ερευνητή. Ως προς τις λοιπές φάσεις της έρευνας, η 

ανωνυμοποίηση υποστασιοποιείται μέσα από εφαρμογή διατάξεων με σαφείς διαδικασίες 

που αφορούν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τόσο κατά την επεξεργασία, όσο 

και κατά την αποθήκευση και διάθεση των προσωπικών δεδομένων16. Είναι σαφές ότι η ανω-

νυμοποίηση κυρίως αφορά τις ύστερες αυτές ερευνητικές διεργασίες και δεν αποστερεί την 

έρευνα από την ζητούμενη «φαντασία». Ούτε η απαίτηση για τη συμπλήρωση του ειδικού 

14 Βλ. ενδεικτικά τους Κώδικες που παρήχθησαν από την Αμερικανική Εγκληματολογική ή/και Κοινωνιολογική 

Εταιρεία, τις αντίστοιχες Βρετανικές επιστημονικές Εταιρείες, κ.λπ., και στους οποίους συχνά προστρέχαμε. 
15 Βλ. για παράδειγμα τις διάταξεις περί «προφορικής συναίνεσης» αρκεί να αποδεικνύεται ότι αυτή παρασχέθηκε 

εκούσια, ή τα περί διενέργειας επιτόπιας παρατήρησης όπου δεν απαιτείται συγκατάθεση, κ.λπ.  
16 Βλ. Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, (2018),  Ετήσια Έκθεση 2017, Αθήνα, Εθνικό τυπογραφείο. 
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εντύπου «ενημερωμένης συναίνεσης/συγκατάθεσης» από τους πληθυσμούς των παραπάνω 

ερευνών φάνηκε να επηρεάζει την ποιότητα της ερευνητικής διαδικασίας και των δεδομένων.

Η σχετική εμπειρία μου με δίδαξε ότι τα φυσικά πρόσωπα - κοινωνικά υποκείμενα της 

έρευνας, ως φορείς δικαιωμάτων αλλά και δεδομένων, όταν έχουν αποφασίσει αυτόβουλα και 

ελεύθερα να καταθέσουν τα βιώματά τους, τις κοινωνικές τους εμπειρίες, τη μαρτυρία τους, 

όταν έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν στην εμπιστευτική «εξομολογητική» ιεροτελεστία 

της ποιοτικής συνέντευξης, δεν παρεμποδίζονται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της 

ενημερωμένης συναίνεσης η οποία πάντοτε ακολουθείτο με λιγότερο ίσως φορμαλιστικό 

τρόπο. H ερευνητική μου εμπειρία ανέδειξε με τρόπο αναπάντεχο και παράδοξο (λόγω των 

αρχικών μου επιφυλάξεων) το ότι ο νομικός φορμαλισμός δεν εμπόδισε την ερευνητική 

διαδικασία. Αντιθέτως την ενίσχυσε. Αναστοχαζόμενη τη διαδικασία της ενημέρωσης και 

της συγκατάθεσης κατά τη διεξαγωγή των ποιοτικών συνεντεύξεων και των δύο παραπάνω 

ερευνών μου, οφείλω να ομολογήσω ότι όχι μόνο δεν παρεμπόδισε αλλά προσέδωσε ένα 

επιπλέον κύρος στην ερευνητική μου εργασία. Ένα κύρος το οποίο ενισχύθηκε με τον πλέον 

ξεκάθαρο τρόπο μέσα από τον ρητό και τυπικό επικαθορισμό των κοινωνικών ρόλων ερευ-

νητή και ερευνώμενου. Επιπλέον προσέδωσε έναν επιπλέον χρόνο «αλληλογνωριμίας» με 

τα υποκείμενα της έρευνας, εμποδίζοντας συγχρόνως την καλλιέργεια ενός ‘ολέθριου’ για 

την αντικειμενική ερευνητική ματιά φιλικού κλίματος ή/και «ενσυναίσθησης» που ενδέχε-

ται να πλήξουν ασυνείδητα την αντικειμενικότητα και να διευκολύνουν εξίσου ασυνείδητα 

τον υποκειμενισμό17. Αναφορικά μάλιστα με τη διαμεσολάβηση διερμηνείας, όπου αυτή 

κρίνεται απαραίτητη, η τυπική δέσμευση του διερμηνέα διαμεσολαβητή μέσω της υπο-

γραφής ειδικού εντύπου εχεμύθειας ως προς τα διαμειβόμενα, αποδείχθηκε ότι ενισχύει 

την ακεραιότητα της έρευνας.

Ως προς το θέμα της γραφειοκρατικοποίησης, τέλος, οφείλω να ομολογήσω ότι, στην 

πράξη, αναδεικνύεται πως η διαδικασία εμπεριέχει και ζητήματα ουσίας. Η προσωπική μου 

εμπειρία από την υποβολή των απαιτουμένων αιτήσεων και εντύπων στην αρμόδια ΕΗΔΕ 

του ΕΚΚΕ, προκειμένου να αδειοδοτηθεί χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο του οποίου 

φέρω την επιστημονική ευθύνη υλοποίησης, παρά τον επιπλέον φόρτο εργασίας που συ-

νεπάγετο, προσέδωσε στην εργασία μου αυξημένη μεθοδολογική πληρότητα. Συνέβαλε 

στην μεθοδολογική ενδυνάμωση του έργου καθώς επιβοήθησε στον εντοπισμό κάποιων 

κενών και  ενδεχόμενων κινδύνων που έγιναν αντιληπτά μέσα από τον γόνιμο διάλογο που 

αναπτύχθηκε με συναδέλφους ως προς ουσιαστικά και μεθοδολογικά ζητήματα του έργου. 

Ως αποτέλεσμα, η αξιοπιστία του συνολικού εγχειρήματος ενισχύθηκε. 

Εν κατακλείδι, λόγω και της ενασχόλησής μου, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Ηθικής 

και Δεοντολογίας της Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με το νέο 

πλαίσιο συναφών ρυθμίσεων, τείνω να συμφωνήσω με την αναγκαιότητα της εφαρμογής 

του υπό τα σύγχρονα κελεύσματα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας: για 

να μη συγχέεται η αρχή των ανοικτών δεδομένων με μια αντίληψη ανεξέλεγκτης και μη ρυθ-

17 Τσίγκανου Ι. & Φρονίμου Έ.: «Έρευνα και διδασκαλία στην Εγκληματολογία: Παρατηρήσεις, Σχόλια και 

Προτάσεις», στο Κουράκης Ν., Ζαραφωνίτου Χρ., Τσουραμάνης Χρ., Χαϊνάς Ε, (επιμ): «Εγκληματολογία: 

Διδασκαλία και Έρευνα στην Ελλάδα», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα, Σάκκουλας, 2012, σ.σ. 

573-582.
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μισμένης πρόσβασης σε δεδομένα ποικίλων πηγών και προέλευσης, για να μη συγχέεται η 

απαγόρευση δημιουργίας «προφίλ» ερωτώμενων (το οποίο πάντοτε ίσχυε) με την αποτύπωση 

των κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών των ερωτώμενων από τον ερευνητή για τις 

αναλύσεις της έρευνάς του, για να μην θεωρείται η έρευνα με δεδομένα δημοσιοποιημένα 

για άλλους λόγους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πρόσφορο έδαφος προς κάθε είδους 

ερευνητική εκμετάλλευση, για να μπορεί ο διαθέτης των δεδομένων να ασκεί το δικαίωμά 

του προς υπαναχώρηση σε οποιοδήποτε στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας. Ο ΓΚΠΔ 

και τα συνοδά με αυτόν κείμενα προστατεύουν την ακαδημαϊκού χαρακτήρα ερευνητική 

εργασία, αλλά και τους επαγγελματίες πρωταγωνιστές της. Αναφορικά, μάλιστα, με αυτό 

το τελευταίο, όσα εκτέθηκαν παραπάνω, έχουν ευθείες καταβολές στη συζήτηση για την 

«επαγγελματικοποίηση των κοινωνικών επιστημόνων» που για αρκετές δεκαετίες βρίσκεται 

στο επίκεντρο της κριτικής από πλήθος επιστημόνων και ερευνητών18. Η κατακριτέα ομο-

λογουμένως «επαγγελματικοποίηση»19, πράγματι έχει επιφέρει μια απόσταση, απόσπαση 

και έκπτωση των κοινωνικών επιστημόνων από την αποστολή τους και τους σκοπούς των 

κοινωνικών επιστημών. Η «επαγγελματικοποίηση» αυτή όμως δεν πρέπει να συγχέεται με 

τον ακαδημαϊκού χαρακτήρα ερευνητικό «επαγγελματισμό» ο οποίος έχει πληγεί τα τε-

λευταία χρόνια με τη μεταβάπτιση διαφόρων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε 

κοινωνικούς τομείς και κλάδους σε «ερευνητές», και μάλιστα, δια νόμου20. Αυτό επέφερε 

μια γενικότερη μεθοδολογική ανεκτικότητα στην επιστημονική με ακαδημαϊκά κριτήρια 

ερευνητική εργασία. Αυτήν την «πτώση» και «έκπτωση» φαίνεται πως επιχειρεί να διορθώσει 

ο ΓΚΠΔ. Για να έχει όμως αποτέλεσμα το νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων δεν 

θα πρέπει να εφαρμοστεί προσχηματικά, ούτε κατ’ επίφασιν.  

18 Merton R., (1973), The sociology of science: theoretical and empirical investigations, University of Chicago Press. 

Επίσης, Janowitz Μ., (1972), «Professionalisation of Sociology», The American Journal of Sociology, 78 (1), 

σ.σ. 103-135.
19 Βλ. ενδεικτικά, Κασιμάτη Κ., (2011), «Η κοινωνική έρευνα στη χώρα μας. Καθυστερήσεις και αντιφάσεις», 

στο Μαράτου – Αλιπράντη Λ., κ.ά., (επ. έκδ.), Όψεις της Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα σήμερα. Τιμητικός τόμος 

στη μνήμη της Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη, Αθήνα, Σάκκουλας, σ.σ. 5-26. Στο ίδιο βλ. επίσης Ζακοπούλου Έ., 

(2011), «Θεσμοί και κατευθύνσεις της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα. Το πρόβλημα της κοινωνικής 

νομιμοποίησης και αυτονομίας», σ.σ. 27-40. 
20 Βλ. Ενδεικτικά, το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα, ιδίως Ν.4310/2014 και Ν. 4386/16. 
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, 
Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» και Εργαστηρίου Αστεακής 

Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Είναι «η αναζήτηση της 

γνώσης που αποκτάται μέσω συστηματικής μελέτης και σκέψης, παρατήρησης και 

πειραματισμού»1. Η επιστήμη της Εγκληματολογίας, λόγω του θεωρητικού και ταυτό-

χρονα εφαρμοσμένου χαρακτήρα της, στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξή της στα 

πορίσματα εμπειρικών ερευνών που αφορούν το σύνολο του εγκληματικού φαινομένου. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εμπειρική έρευνα παραπέμπει στη «συνδεδεμένη  με την προσφυγή 

στην εμπειρία μελέτη και στην επιδίωξη επιβεβαίωσης ή διάψευσης μίας ή περισσοτέρων 

υποθέσεων μέσα από τη συστηματική εξέταση ενός συνόλου δεδομένων και στη βάση 

μια διαδικασίας μεθοδολογικά έγκυρης»2. Ανάλογα με τη μορφή της, μπορεί να είναι 

πολυεπιστημονικού ή διεπιστημονικού χαρακτήρα, βασική ή εφαρμοσμένη, βραχύχρονη 

ή μακρόχρονη, περιγραφική ή πειραματική, καλύπτοντας το ευρύ πλαίσιο μελέτης των 

παραγόντων εγκληματογένεσης και κοινωνικής αντίδρασης στην εξήγηση της εγκληματικής 

συμπεριφοράς και κατανόησης του πλαισίου διαμόρφωσης των κανόνων ορισμού της3.

1 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας, ALLEA, Berlin, 2018: https://www.allea.

org/wp-content/uploads/2018/06/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-

Digital_HE2_FINAL.pdf, σελ. 2.
2  J.P. Brodeur, «Police et recherche empirique», in D. Szabo & M. LeBlanc, Traité de Criminologie Empirique, 

Les presses universitaires de Montréal, 1994, σ.σ. 221-261.
3 Χ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2004, σ.σ. 17επ.
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Η εμπειρική διερεύνηση του εγκληματικού φαινομένου υπήρξε, αδιαμφισβήτητα, βασι-

κός συντελεστής εξέλιξης της επιστήμης της Εγκληματολογίας, όπως ενδεικτικά προκύπτει 

ήδη από τις έρευνες της Γαλλοβελγικής  Χαρτογραφικής Σχολής4, στις αρχές του 19ου αιώνα 

και του Lombroso, προς το τέλος του ίδιου αιώνα5. Στη σύγχρονη εποχή, η Εγκληματολογία 

διευρύνει τους ορίζοντές της προς νέα ερευνητικά πεδία, επανεξετάζοντας παράλληλα τα 

θεμελιώδη ζητήματα που εμπίπτουν στο επιστημονικό της πεδίο, μέσα από νέους προ-

βληματισμούς6. Κατ’ αυτό τον τρόπο ισχυροποιεί τη θέση της μεταξύ των επιστημών του 

ανθρώπου και της κοινωνίας, διαγράφοντας τους ιδιαίτερους στόχους της και το ιδιαίτερο 

πεδίο έρευνας και δραστηριοτήτων7.

Ωστόσο, μια έρευνα για να χαρακτηρισθεί ως επιστημονική οφείλει να υπακούει σε ορι-

σμένα θεμελιώδη μεθοδολογικά, ηθικά και ουσιαστικά κριτήρια, τα οποία είναι: η επιστημο-

νική μέθοδος, η ανεξαρτησία της από άλλου είδους σκοπιμότητες και η δυνατότητα αξιοποίησης 

της γνώσης που έχει παραχθεί σε σχέση με τα σύγχρονα εμπειρικά δεδομένα8. Οι λόγοι που 

συνδέουν άμεσα τη δεοντολογία με την επιστημονικότητα μιας εγκληματολογικής έρευνας 

είναι πολλοί και οι κυριότεροι συνοψίζονται στους εξής: ο ευαίσθητος χαρακτήρας του γνω-

στικού της αντικειμένου, το συχνά ευάλωτο των συμμετεχόντων στην έρευνα, η σχετική θέση 

εξουσίας των κρατικών υπηρεσιών και η ενδεχόμενη έλλειψη ευαισθησίας των φορέων που 

είναι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας9. 

Στο πλαίσιο αυτό, ως κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η εγκληματολογική έρευνα 

θεωρούνται: η εμπιστοσύνη, η ενημερωμένη συναίνεση, η σχέση κόστους/οφέλους και οι σχέσεις 

ερευνητών με τους συναδέλφους τους, με τους χορηγούς και θεσμικούς φορείς10. 

Τα ζητήματα τίθενται με μεγαλύτερη έμφαση στο πεδίο της εγκληματολογικής επιστή-

μης διότι καλείται να ερευνήσει όχι μόνο απρόσωπα συνολικά μεγέθη εγκληματικότητας 

αλλά και περιπτώσεις όπου εμπλέκονται ανήλικοι, ψυχικά πάσχοντες, χρήστες ναρκωτικών 

ουσιών, κρατούμενοι, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ομάδες πληθυσμού με ιδιαίτερα 

εθνικά, φυλετικά και λοιπά χαρακτηριστικά ή ακόμα και οικιστικές ή χωροταξικές περιοχές 

συνδεδεμένες με εγκληματικές και «αντικοινωνικές» δραστηριότητες. Η συνεπής προς τα 

προαναφερθέντα κριτήρια επιστημονικότητας έρευνα διασφαλίζει τόσο τα εμπλεκόμενα 

μέρη, όσο και τους ερευνητές αλλά κυρίως την εγκυρότητα και αξιοπιστία των ερευνητικών 

πορισμάτων. Με άλλα λόγια, η «ηθική» διεξαγωγή μιας έρευνας διασφαλίζει την εμπιστοσύνη 

και προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων και των κοινοτήτων που εμπλέκονται σε αυτήν11. 

4 A. Quételet, Essai de physique sociale, Paris 1835 και Guerry E., Essai sur la statistique morale de la France, 

Paris, 1833.
5 C. Lombroso, L’homme criminel, Paris, Alcan, 1895.
6 Χ. Ζαραφωνίτου, Λήμμα: Εμπειρική Εγκληματολογία, στο Κ.Δ. Σπινέλλη, Ν.Ε. Κουράκης, Μ.Π. Κρανιδιώτη 

(Επιμ. Έκδ.), Λεξικό Εγκληματολογίας, Εκδ. Τόπος, Αθήνα, 2018, σ.σ. 368-370. 
7 M. LeBlanc, M. Ouimet & D. Szabo, (Dir.), Traité de Criminologie Empirique, Les Presses de l’Université de 

Montréal, 2003, σελ. 7.
8 Χ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, ό.π., 2004, σελ. 13.
9 M. Israel, Lemma: Research Ethics, in E.McLaughlin & J. Muncie, The Sage Dictionary of Criminology, σ.σ. 

354-356(354).
10 Το ίδιο.
11 M. Israel, I. Hay, “Research Ethics in Criminology”, in Sage Handbook of Criminological Research Methods, 

2011, σ.σ. 500-514(501).
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Επιπρόσθετα, διασφαλίζει και την ακεραιότητα της έρευνας από περιστατικά διαφθοράς και 

παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων12.  

Ο διεθνής όρος “ethics” προερχόμενος από την ελληνική λέξη «ηθική» έχει ταυτόχρονα 

φιλοσοφική και εφαρμοσμένη διάσταση. Η μεν πρώτη παραπέμπει στο ορθό και μη ορθό, στο 

καλό και κακό στο υποχρεωτικό και μη13. Η δε δεύτερη στη μελέτη ή ανάλυση των σχετικών 

κανόνων και ορισμών. Φιλοσοφικά η συζήτηση παραπέμπει στην Καντιανή προσέγγιση της 

ηθικής, η οποία στηρίζεται στον ορθό λόγο, δεν αποβλέπει στην ατομική εγωιστική ευτυχία, 

αλλά στο να γίνει ο άνθρωπος ενεργητικά άξιος της ευδαιμονίας και της ανθρώπινης φύσης, 

χωρίς να παραγνωρίζει ότι αναφέρεται στον πεπερασμένο και ατελή χαρακτήρα του ανθρώ-

που14. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται και η διαφορετικότητα της προσέγγισης αυτής από 

την αντίστοιχη ωφελιμιστική15. Αντ’ αυτής επιλέγεται η δεοντολογική προσέγγιση έναντι κάθε 

τελεολογικής, σύμφωνα με την οποία άλλες πλευρές μιας απόφασης, πέραν της φύσης των 

συνεπειών της, μπορεί να την καταστήσουν σωστή ή λάθος16. Έτσι, πράξεις ή κανόνες μπορεί να 

είναι ηθικά σωστοί ακόμα και όταν δεν συνεπάγονται το μέγιστο καλό για τους περισσότερους17.

Το νομοθετικό πλαίσιο κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η θέσπιση ειδικών οργάνων για τον έλεγχο της εφαρμογής 

του, πέραν του κανονιστικού του χαρακτήρα έχει και παιδαγωγικό, διαμορφώνοντας σταδιακά 

μια γενικότερη κοινωνική στάση συμμόρφωσης προς τους κανόνες ηθικής και δεοντολογί-

ας. Από την άλλη πλευρά, η στενή και ανελαστική ερμηνεία των κανόνων θα μπορούσε να 

αποδειχθεί απαγορευτική για την έρευνα και αυτό το θεμελιώδους σημασίας διακύβευμα 

απασχολεί τόσο τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη όσο και την κανονιστική εφαρμογή, ούτως 

ώστε να επιτευχθεί η δέουσα ισορροπία. 

Ο προβληματισμός αυτός αποτυπώνεται ήδη στην ερμηνεία βασικών αρχών που διέπουν 

τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας. Ενδεικτική η περίπτω-

ση των ορίων της αρχής της εμπιστοσύνης, ο απόλυτος χαρακτήρας της οποίας μπορεί και να 

αίρεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σύγκρουσης  με το καθήκον προστασίας των ατόμων από 

διαπιστωμένο κίνδυνο πρόκλησης βλαβών18. Έχει υποστηρισθεί ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις 

«ο ερευνητής θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένος, ηθικά ή νομικά, να αναφέρει αρμοδίως τη 

συγκεκριμένη πληροφορία»19. Το ευαίσθητο αυτό θέμα έχει προσεγγισθεί και διαφορετικά 

μέσα από την άποψη ότι «είναι αποδεκτό να αποδίδεται μικρότερη βαρύτητα σε μια προ-

στατευτική αρχή που αφορά ένα άτομο όταν πιστεύουμε ότι αυτή η στάση μας μπορεί να 

βοηθήσει την ευρύτερη ομάδα θυμάτων»20.

12 Το ίδιο.
13 L. Sherman, The study of ethics in Criminology and Criminal Justice curricula, Joint Commission of Criminology 

and Criminal Justice education and standards, U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 

August 1981, σελ. 7.
14 Κ. Ανδρουλιδάκης, Καντιανή ηθική. Θεμελιώδη ζητήματα και προοπτικές, Εκδ.Πολιτεία, Αθήνα, 2018.
15 L. Sherman, The study of ethics in Criminology and Criminal Justice curricula, 1981, ό.π., σελ. 45.
16 Το ίδιο.
17 Το ίδιο.
18 V. Karagiannopoulos, J. Winstone, “Constructive and Enabling Ethics in Criminological Research”, in R. 

Iphofen (ed.) Handbook of Research Ethics and Scientific Integrity, Springer, Cham, 2019, σ.σ. 1-16(8).
19 Το ίδιο.
20 C. Hoyle, “Being ‘a noisy bloody cow’: Ethical and methodological issues in researching domestic violence” 
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Ορισμένα διλήμματα αντιμετωπίζονται, επίσης, σε έρευνες «κοινοτήτων/περιοχών υψηλής 

εγκληματικότητας»21, όπου οι συνδυασμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις λαμβάνουν υπ’ 

όψιν τους την ανάγκη προστασίας της ανωνυμίας των συμμετεχόντων. Η ανωνυμία αυτή 

δεν μπορεί να επεκταθεί, ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις, όπου ο γεωγραφικός εντοπι-

σμός των τόπων συγκέντρωσης των συναφών με την εγκληματικότητα προβλημάτων δεν 

μπορεί να αποφευχθεί22. Αντίστοιχα ζητήματα έχουν ήδη αντιμετωπισθεί ορθολογικά από 

την ερευνητική και επιστημονική εμπειρία, στο πλαίσιο της επιτόπιας παρατήρησης και 

φωτογράφισης23, της εθνογραφικής έρευνας24, της μη συμμετοχικής παρατήρησης κλπ.

Θα μπορούσαμε, γενικά, να πούμε ότι τα δεοντολογικά ζητήματα παρουσιάζονται 

εντονότερα σε έρευνες που εστιάζουν περισσότερο στο μικρο-επίπεδο του ατομικού και 

αμβλύνονται στο μεσο-επίπεδο του ομαδικού, ενώ ελαχιστοποιούνται στο μακρο-επίπεδο 

του συνολικού, όπως οι στατιστικές εγκληματικότητας και οι έρευνες θυματοποίησης. Εξυ-

πακούεται ότι δεν εξαιρούνται από τις γενικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

και κυρίως του απορρήτου, της ανωνυμίας καθώς και των γενικών αρχών δεοντολογίας για 

την ακεραιότητα της έρευνας25 που αντανακλώνται και στα προβλήματα μεθοδολογικού 

χαρακτήρα, όπως η συγκρισιμότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων26. Σεβασμός, αξιοπιστία, 

εντιμότητα και λογοδοσία, οριοθετούν το πλαίσιο των θεμελιωδών αρχών που έχουν καθολικό 

χαρακτήρα και συβάλλουν ώστε η έρευνα να ακολουθεί ορθές πρακτικές έναντι όλων27.

Ωστόσο, και παρά τη σχετική ομογενοποίηση που απορρέει από τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα ερευνώμενα φαινόμενα έχουν ενίοτε άυλο και δια-

κρατικό χαρακτήρα, όπως στις περιπτώσεις του οργανωμένου διεθνικού εγκλήματος ή του 

κυβερνοεγκλήματος και η ερευνητική συνεργασία αντιμετωπίζει αντίστοιχες  ιδιαιτερότητες 

σε επίπεδο ακολουθούμενων πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των επιτροπών ηθικής και 

στο  R. King & E. Wincup, Doing research on crime and justice, Oxford University Press, 2000, σ.σ. 395-406(404).
21 L. Hancock, “Going around the houses: Researching in high crime communities”, στο  R. King & E. Wincup, 

Doing research on crime and justice, Oxford University Press, 2000, σ.σ. 373-383.
22 Το  ίδιο, σελ. 379.
23 Ενδεικτική η προσέγγιση της Cécile Van de Voorde στο άρθρο της “Ethnographic photography in criminological 

research”, στο D. Gadd, S. Karstedt, St.F. Messner, The Sage Handbook of Criminological Research Methods, 

Sage, L. Angeles, London, N. Delhi, Singapore, Washinghton DC, 2012, σ.σ. 203-217, όπου αναφέρεται 

ότι: «Το να αξιολογείς τόπους δεν θα είναι γενικά δύσκολο όταν εμπλέκει περιοχές ανοικτές στο γενικό κοινό. Πράγματι, 

το να παρατηρείς δημόσιες συμπεριφορές και να φωτογραφίζεις σε δημόσια γεγονότα είναι τυπικά ελεύθερα επιτρεπτό 

και αποδεκτό» (σελ. 213) καθώς και ότι: «Γενικά, αν η δημόσια φωτογράφιση δεν είναι ρητά απαγορευμένη ή μη 

συνιστώμενη, συμπεριλαμβανομένης και της φωτογράφισης οδών, τότε δεν απαιτείται να έχει ληφθεί άδεια από τον 

φωτογράφο ούτε να έχει ληφθεί συναίνεση από τα άτομα που είναι παρόντα στο δημόσιο χώρο» (σελ. 213), με την 

επισήμανση ότι δεν πρόκειται για απόλυτους κανόνες διότι μπορεί να υπάρχει ειδική ρύθμιση σε ειδικές 

περιπτώσεις.
24 J. Ferrell, “Autoethnography”, στο D. Gadd, S. Karstedt, St.F. Messner, The Sage Handbook of Criminological 

Research Methods, Sage, L. Angeles, London, N. Delhi, Singapore, Washinghton DC, 2012, σ.σ. 218-230.
25 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας, ALLEA, Berlin, 2018, όπ. 
26 Βλ. Σχετικά για τις εγκληματολογικές στατιστικές και τις  έρευνες θυματοποίησης Χ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική 

Εγκληματολογία, 2004, όπ., σελ. 34 επ., καθώς και P. Mayew & J.V. Dijk, “Assessing crime through international 

victimization surveys”,  στο D. Gadd, S. Karstedt, St.F. Messner, The Sage Handbook of Criminological Research 

Methods, Sage, L. Angeles, London, N. Delhi, Singapore, Washinghton DC, 2012, σ.σ. 253-267.
27 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας, ALLEA, Berlin, 2018, όπ., σελ. 4.
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δεοντολογίας είναι σημαντικός και η συζήτηση για τα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων 

σε αυτές είναι καίρια, ώστε να συμβάλουν στην εξεύρεση ισορροπημένων λύσεων που θα 

συνδυάζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

πρόοδο της επιστημονικής έρευνας προς όφελος της κοινωνίας. Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, 

υποστηρίζεται ότι «η σχέση μεταξύ της επιτροπής ηθικής και του ερευνητή θα έπρεπε να 

είναι σχέση συνεργασίας και διευκόλυνσης παρά σχέση εναντίωσης»28.

Η αναζήτηση της παραπάνω ισορροπίας συνάδει, άλλωστε, με την έννοια της ηθικής 

στον Αριστοτέλη, που εστιάζει στην «ευδαιμονία» ως ύψιστο αγαθό για τους ανθρώπους 

και αποτελεί «αρετή»· έννοια αντίστοιχη του «αγαθού», η νοηματοδότηση του οποίου τον 

απασχόλησε σε πολλά σημεία του έργου του29. Η διάκριση των αρετών σε διανοητικές και 

ηθικές, αναδεικνύει το ρόλο του «έθους» στις τελευταίες, οι οποίες ως μη έμφυτες μαθαί-

νονται, εφόσον ο άνθρωπος είναι προικισμένος με την ικανότητα να εκπαιδεύεται στην 

αποδοχή τους μέσα από την απαραίτητη άσκηση30. Στα Ηθικά Νικομάχεια, η αρετή αναφέ-

ρεται ότι αποτελεί μια έξη, η οποία: α) επιλέγεται ελεύθερα από το άτομο και β) βρίσκεται 

στο μέσον31:  «Έστιν άρα η αρετή έξις προαιρετική, εν μεσότητι ούσα τη προς ημάς, ωρισμένη λόγω 

και ω αν ο φρόνιμος ορίσειεν. Μεσότης δε δύο κακιών, της μεν καθ’ υπερβολήν της δε κατ’ έλλειψιν 

και έτι τω τας μεν ελλείπειν τας δ’ υπερβάλλειν του δέοντος εν τε τοις πάθεσι και εν ταις πράξεσι, την 

δ’ αρετήν το μέσον ευρίσκειν και αιρείσθαι»32.

Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, ορθά υποστηρίζεται ότι η διδασκαλία των κανόνων ηθικής και 

δεοντολογίας θα έπρεπε να αποσκοπεί στην απόκτηση της ικανότητας να αντεπεξέρχεται 

κάποιος εν γένει σε παρόμοια διλήμματα παρά με το να απαντά ευθέως και κατά περίπτωση 

ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος33. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αναπτύσσεται η ελεύθερη κριτική 

σκέψη χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάγκη ενός γενικότερου πλαισίου αρχών δεοντολογικού 

χαρακτήρα. Άλλωστε, βασικές παραβιάσεις του πλαισίου αυτού αποτελούν ταυτόχρονα πα-

ραβάσεις ποινικού ή διοικητικού χαρακτήρα, ενώ τα αρμόδια όργανα/επιτροπές ηθικής και 

δεοντολογίας λειτουργούν και ως βασική δικλείδα προστασίας των θιγόμενων δικαιωμάτων 

καθώς και των υποκειμένων τους. 

Το παρόν εγχείρημα, εντάσσεται στην προοπτική αυτή και για το λόγο αυτό επελέγη ως 

τίτλος του το «Πλαίσιο κανόνων ηθικής και δεοντολογίας» αντί του «Κώδικα ηθικής και δεοντολογίας», 

παραπέμποντας, άλλωστε, στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Όπως αναφέρει και το προοίμιο του 

Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας, «ένας αποτελεσματικός κώδικας 

δεοντολογίας για την ερευνητική κοινότητα αποτελεί δυναμικό έγγραφο, το οποίο επικαι-

ροποιείται και λαμβάνει υπόψη τις τοπικές και εθνικές διαφορές κατά την εφαρμογή του» 34.

28 V. Karagiannopoulos, J. Winstone, Constructive and Enabling Ethics in Criminological Research, 2019, όπ., σελ. 

14.
29 Δ. Λυπουρλής, Εισαγωγή στον τόμο Β’, Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα, 2002, σελ. 65 επ.
30 Το ίδιο, σελ. 68.
31 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, τόμος Β’, όπ., Αθήνα 2002, σελ. 153.
32 Το ίδιο, σελ. 152.
33 L. Sherman, The study of ethics in Criminology and Criminal Justice curricula, 1981, όπ., σελ. 55.
34 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας, ALLEA, Berlin, 2018, όπ., σελ. 2.
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Το έργο μας είχε να αντιπαλέψει, εξάλλου, μια θεμελιακή δυσχέρεια· την απουσία ορι-

οθετημένου στη χώρα μας επιστημονικού και επαγγελματικού πλαισίου, λόγω ανυπαρξίας 

βασικών σπουδών Εγκληματολογίας σε προπτυχιακό επίπεδο και συνεπακόλουθα αντίστοι-

χης έλλειψης πλήρους και σαφούς επαγγελματικής οριοθέτησης του εγκληματολογικού 

επαγγέλματος. Το κενό αυτό καλύπτεται, ωστόσο, από τα προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και τη διεξαγόμενη στο πλαίσιό τους έρευνα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με 

το διεπιστημονικό χαρακτήρα της εγκληματολογικής επιστήμης, καταλήγει στη διεξαγωγή 

έρευνας σε εγκληματολογικά πεδία και από επιστήμονες συναφών κλάδων. Το παρόν πλαίσιο 

κανόνων, αφορά, λοιπόν, εν γένει την εγκληματολογική έρευνα μέσα από την πολυεπιστη-

μονικότητα της εφαρμογής της. 

Κλείνοντας το αντί προλόγου σημείωμά μου, θα ανατρέξω στα πρώτα ακαδημαϊκά μου 

βήματα στο ελληνικό πανεπιστήμιο και στη βαρύτητα που από τότε απέδιδα στην ανάγκη 

δημιουργίας μιας «ερευνητικής κουλτούρας» στην Εγκληματολογία, βασισμένης στην ορθή 

μεθοδολογία και με σεβασμό στη δεοντολογία. Το παρόν εγχείρημα αποτελεί την κατάληξη 

μιας πρωτοβουλίας, που εγκαινίασε το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας, το οποίο έχω την 

τιμή να διευθύνω, καθώς και της ερευνητικής παράδοσης που έχει επικρατήσει στο πλαίσιο 

του Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία» του Παντείου Πανεπιστημίου, και ευελπιστώ ότι θα συμβάλει 

περαιτέρω στην παραπάνω προοπτική, αναδεικνύοντας τη σημασία «των αξιών και των αρχών 

που ρυθμίζουν την έρευνα» η ερμηνεία των οποίων «ενδέχεται να επηρεάζεται από κοινωνικές, 

πολιτικές, τεχνολογικές εξελίξεις και από μεταβολές στο ερευνητικό περιβάλλον»35.

35 Το ίδιο.
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EΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Τάτση Χριστίνα
Νομικός, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Υποψ. Διδάκτωρ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

 «...και ό, τι δω ή ακούσω κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου, ή κι εκτός, για τη ζωή των 

ανθρώπων, που δεν πρέπει ποτέ να κοινοποιηθεί, να σιωπήσω και να το τηρήσω μυστικό…»

Όρκος Ιπποκράτη1

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, Η∆Η, είχε διαπιστωθεί η ανάγκη τήρησης κανόνων που να 

προστατεύουν την εχεμύθεια ή την εμπιστευτικότητα προσωπικών δεδεομένων. Κατά το 

πέρασμα των αιώνων και ιδιαίτερα τους δύο τελευταίους αιώνες, με την άνθηση της έρευ-

νας, η ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που συμμετείχαν σε 

ερευνητικές διαδικασίες κατέστη πιο επιτακτική. 

Σε διεθνές επίπεδο οι πρώτες προσπάθειες κατοχύρωσης του δικαιώματος στην ιδιωτική 

ζωή αποτυπώνεται σε νομικό κείμενο το 1950 με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου2 (που υπογράφηκε στην Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου του 1950 και τέθηκε σε ισχύ στις 3 

Σεπτεμβρίου του 1953). Πιο συγκεκριμένα, στην 1η παράγραφο του  άρθρου 8 της Σύμβασης 

ορίζεται ότι «παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 

του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του». Πρόκειται για δικαίωμα ευρύτερο εκεί-

νου της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ωστόσο αποτελεί ένα πρώτο βήμα στη 

1 Διαθέσιμο στο https://school.med.uoa.gr/tmima/orkoi/.
2 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) διαθέσιμο στο  https://eur-lex.europa.eu/

summary/glossary/eu_human_rights_convention.html?locale=el.
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διαφύλαξη των προσωπικών πληροφοριών. Επιπλέον η νομολογία του ΕΔΔΑ βοήθησε να 

εμπλουτιστεί και να εξελιχθεί η έννοια της προστασίας του ιδιωτικού βίου3. 

Λίγες δεκαετίες αργότερα, το 1980, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυ-

ξης (ΟΟΣΑ) εξέδωσε τις Κατευθυντήριες Γραμμές «για την προστασία της ιδιωτικότητας και 

τις διασυνοριακές ροές προσωπικών δεδομένων», οι οποίες τροποποιήθηκαν το 2013. Στις 

Κατευθυντήριες Γραμμές4 περιλαμβάνονται αρχές μη δεσμευτικού χαρακτήρα που αφορούν 

στην προστασία των δεδομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς ο τρόπος 

χρήσης τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή και τις ελευθερίες του ατόμου. 

Η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστα-

σία του ατόμου έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα συνιστά την πρώτη νομικά δεσμευτική διεθνή πράξη στον τομέα της προστασίας 

των δεδομένων. Σκοπός της είναι η διασφάλιση για κάθε φυσικό πρόσωπο «του σεβασμού 

των δικαιωμάτων του και των θεμελιωδών ελευθεριών του, και ιδίως του δικαιώματός του 

στην ιδιωτική ζωή, έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα»5. Το 2018 το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε το τροποποιητικό της Σύμβασης 

108 Πρωτόκολλο με στόχο την επικαιροποίησή της και την  διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής 

της ώστε να καθίσταται αποτελεσματικότερη6.

Η πιο σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία των προσωπικών δεδο-

μένων ήταν η θέση σε ισχύ της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 19957 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών», η οποία ενσωματώθηκε8 στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 2472/1997. 

Η Οδηγία αυτή αποτέλεσε για 21 χρόνια το βασικό νομοθέτημα προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων στην Ευρώπη και κανονιστικό όροσημο για όλον τον κόσμο.  

Στην ελληνική έννομη τάξη, τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από το άρθρο 9Α 

του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλο-

γή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, 

όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρ-

τητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει», από το οποίο προκύπτει 

σαφώς ότι το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να περιορίσει 

3 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Νομολογία του ΕΔΔΑ βλ. στο https://www.echr.coe.int/

Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=#n1355308343285_pointer.
4 OECD, Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, Ημερομηνία Δημοσίευσης: 

2013. Διαθέσιμο στο https://www.oecd.org/internet/ieconomy/privacy-guidelines.htm.
5 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση «Προστασία των Δεδομένων Προ-

σωπικού Χαρακτήρα»,  σελ. 2 διαθέσιμο στο http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.8.pdf. 
6 Προσωπικά δεδομένα: Επικαιροποιήθηκε η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, 22.05.2018, 

διαθέσιμο στο  https://www.lawspot.gr/nomika-nea/prosopika-dedomena-epikairopoiithike-i-symvasi-

108-toy-symvoylioy-tis-eyropis.
7 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995, διαθέ-

σιμο στο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A31995L0046.
8 Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου απο την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» διαθέσιμο στο 

https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,19052&_dad=portal&_schema=PORTAL.
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ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

το δικαίωμα στην πληροφόρηση ενώ κάθε περιορισμός του δικαιώματος στην προστασία 

των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να σέβεται την αρχή της αναλογικότητας σύμφωνα 

με το άρθρο 25 παρ. 1 Σ9. 

Εκτός από το Σύνταγμα, ο κοινός νομοθέτης θέσπισε μια πληθώρα άλλων διατάξεων οι 

οποίες κάνουν αναφορά στα προσωπικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα:

Στα άρθρα 57-59 ΑΚ, καθιερώνεται σφαιρικά10 η προστασία της ανθρώπινης προσω-

πικότητας και ο σεβασμός της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, στοιχεία των οποίων 

συνιστούν και τα προσωπικά δεδομένα. Οι προαναφερθείσες διατάξεις προστατεύουν μια 

σωρεία εννόμων αγαθών11 που συνιστούν την προσωπικότητα, μεταξύ των οποίων είναι το 

απόρρητο για τον ιδιωτικό βίο, η εικόνα του προσώπου κ.λπ. 

Στον Ποινικό Κώδικα (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4619/2019) γίνεται αναφορά στο 

απόρρητο. Ενδεικτικά, στο άρθρο 251 ΠΚ γίνεται αναφορά στο δικαστικό απόρρητο ενώ στο 

άρθρο 252 ΠΚ προβλέπεται ποινή φυλάκισης ή χρηματική ποινή σε υπάλληλο που «κατά 

παράβαση των καθηκόντων του γνωστοποιεί σε άλλον απόρρητα που του εμπιστεύθηκαν 

ή γνωρίζει λόγω της υπηρεσίας του». Επιπλέον, το εικοστό δεύτερο κεφάλαιο του Ποινικού 

Κώδικα (άρθρα 370, 370Α, 370Β, 370Γ, 370Δ, 370Ε και 371) με τίτλο «Προσβολές Ατομικού 

Απορρήτου και Επικοινωνίας» είναι αφιερωμένο στην παραβίαση του απορρήτου των εγγρά-

φων, της τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας στην παράνομη πρόσβαση 

σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα κ.λπ. 

Τέλος, ο Ν. 3471/200612 ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, όπως 

ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Οδηγία 2009/136/ΕΚ και αφορά στην «προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και τροποποίηση του N. 2472/97». 

Η πιο σημαντική αλλαγή στον τομέα των προσωπικών δεδομένων σημειώθηκε όταν τέθηκε 

σε ισχύ την 25η Μαΐου 2016 και σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 201813, ο Γενικός Κανονισμός 

Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (ΓΚΠΔ). Εξαιτίας της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας 

η Οδηγία (95/46/ΕΚ) δεν μπορούσε αποτελεσματικά πλέον να εφαρμοσθεί στα ζητήματα που 

ανέκυπταν από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Ο ΓΚΠΔ ήρθε να καλύψει αυτά 

τα κενά και μαζί με τις Οδηγίες 2016/680/ΕΚ14 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων 

9 Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων- Γνωμοδότηση αρ. 2/2006, ημερομηνία δημοσίευσης 03/08/2006 

διαθέσιμο στο https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,120923&_dad=portal&_schema=PORTAL 

Ημερομηνία ανάκτησης 07/06/2018.
10 Βασίλης Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ, Ερμηνεία Νομολογία Αστικού Κώδικα (κατ’ άρθρο) Τόμος Α, Γενικές Αρχές, 

άρθρα 1-286, Αθήνα, 2001, σελ. 267.
11 Βασίλης Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ, Ερμηνεία Νομολογία Αστικού Κώδικα όπ. σελ. 269.
12 Ν. 3471/2006, διαθέσιμο στο https://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/PROSOPIKA%20

DEDOMENA/FILES/%CE%9D3471_06.PDF.
13 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 

«για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» -Γενικός Κανονισμός 

για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)  διαθέσιμο στο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT

/?qid=1573125409507&uri=CELEX:32016R0679.
14 Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, «για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για 

PLAISIO KANONON.indd   35 20/7/2020   12:40:27 µµ



36
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

που τυγχάνουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες Αρχές για τους σκοπούς πρόληψης, διερεύνη-

σης διακρίβωσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και 2016/681/ΕΚ15 σχετικά με «τη χρήση 

των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών για την πρόληψη, ανί-

χνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων», αντικατέστησαν 

τη μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Ειδικά στο άρθρο 40 ΓΚΠΔ16 προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης κωδίκων από τα κράτη 

τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου», διαθέσιμο στο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680. 
15 Οδηγία 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, «σχετικά με τη χρήση 

των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 

και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων» διαθέσιμο στο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

EL/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0681.
16 ΓΚΠΔ άρθρο 40: «1. Τα κράτη μέλη, οι εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας που έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του πα-

ρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων επεξεργασίας και τις ειδικές 

ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 2. Ενώσεις και άλλοι φορείς που εκπροσωπούν 

κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία μπορούν να εκπονούν κώδικες δεοντολογίας ή 

να τροποποιούν ή να επεκτείνουν υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας, προκειμένου να προσδιορίσουν την εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού, όπως όσον αφορά: α) τη θεμιτή και με διαφάνεια επεξεργασία, β) τα έννομα συμφέροντα που 

επιδιώκουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας σε συγκεκριμένα πλαίσια, γ) τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

δ) την ψευδωνυμοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ε) την ενημέρωση του κοινού και των υποκειμένων των 

δεδομένων, στ) την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, ζ) την ενημέρωση και την προστασία 

των παιδιών και τον τρόπο απόκτησης της συγκατάθεσης του ασκούντος τη γονική μέριμνα του παιδιού, η) τα μέτρα και 

τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας 

που αναφέρεται στο άρθρο 32, θ) τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις εποπτικές 

αρχές και την ανακοίνωση των εν λόγω παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα υποκείμενα των δεδομέ-

νων, ι) τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, ή ια) εξωδικαστικές 

διαδικασίες και άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών για την επίλυση διαφορών μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και 

υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των υποκειμένων των 

δεδομένων δυνάμει των άρθρων 77 και 79.

 3. Πέραν της τήρησής τους από υπεύθυνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία υπαγόμενους στον παρόντα 

κανονισμό, οι κώδικες δεοντολογίας που εγκρίνονται βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και έχουν γενική 

ισχύ βάσει της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου μπορούν επίσης να τηρούνται από υπευθύνους επεξεργασίας 

ή εκτελούντες την επεξεργασία μη υπαγόμενους στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 3, προκειμένου να 

παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις στο πλαίσιο των διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες 

ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε). Οι εν λόγω 

υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία αναλαμβάνουν δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις μέσω 

συμβάσεων ή άλλων νομικά δεσμευτικών πράξεων, προκειμένου να εφαρμόσουν τις εν λόγω κατάλληλες εγγυήσεις, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

 4. Ο κώδικας δεοντολογίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιέχει μηχανισμούς που 

επιτρέπουν στον αναφερόμενο στο άρθρο 41 παράγραφος 1 φορέα να διενεργεί την υποχρεωτική παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του από τους υπευθύνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες την επεξεργασία που 

έχουν αναλάβει να τον εφαρμόζουν, με την επιφύλαξη των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών 

που είναι αρμόδιες σύμφωνα με το άρθρο 55 ή 56. 

 5. Ενώσεις και άλλοι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και προτίθενται να εκπονήσουν 

κώδικα δεοντολογίας ή να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν υφιστάμενο κώδικα υποβάλλουν το σχέδιο κώδικα στην 
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μέλη με στόχο την συμβολή τους στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ. Στόχος είναι η δημιουρ-

γία πλαισίων κανόνων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στη συλλογή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, στη θεμιτή και με διαφάνεια επεξεργασία τους, στην προστασία της ταυτότη-

τας των προσώπων, στην άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, στη 

διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας κ.λπ.

Στην Ελλάδα, στις 29.08.2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  ο Νό-

μος 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/29.08.2019), στόχος του οποίου είναι η εφαρμογή του Γενικού 

Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον με τον ίδιο Νόμο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

η Οδηγία 2016/680/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, 

διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών17. Τέλος με τον Ν. 4624/2019 αντικα-

ταστάθηκε το νομοθετικό πλαίσιο, (δηλαδή ο Νόμος 2472/97) που ρυθμίζει τη συγκρότηση 

και λειτουργία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

εποπτική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 55. Η εποπτική αρχή γνωμοδοτεί ως προς τη συμμόρφωση 

του σχεδίου κώδικα, της τροποποίησης ή της επέκτασης προς τον παρόντα κανονισμό και εγκρίνει το εν λόγω σχέδιο 

κώδικα, τροποποίηση ή επέκταση, εάν κρίνει ότι παρέχει επαρκείς κατάλληλες εγγυήσεις.

 6. Όταν το σχέδιο κώδικα ή η τροποποίηση ή επέκταση εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 και όταν ο σχετικός 

κώδικας δεοντολογίας δεν έχει σχέση με δραστηριότητες επεξεργασίας σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η εποπτική 

αρχή καταχωρίζει και δημοσιεύει τον κώδικα.

 7. Σε περίπτωση που σχέδιο κώδικα δεοντολογίας αναφέρεται σε δραστηριότητες επεξεργασίας σε διάφορα κράτη 

μέλη, η εποπτική αρχή που είναι αρμόδια κατά το άρθρο 55 το υποβάλλει, πριν από την έγκριση του σχεδίου κώδικα, 

της τροποποίησης ή της επέκτασης, στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 63 στο Συμβούλιο Προστασίας 

Δεδομένων, το οποίο γνωμοδοτεί ως προς τη συμμόρφωση του σχεδίου κώδικα, της τροποποίησης ή της επέκτασης 

προς τον παρόντα κανονισμό ή, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ως προς 

την παροχή επαρκών εγγυήσεων από αυτόν.

 8. Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 επιβεβαιώνει ότι το κώδικα, η τροποποίηση 

ή η επέκταση είναι σύμφωνα προς τον παρόντα κανονισμό ή, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, 

παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων διαβιβάζει τη γνώμη του στην Επιτροπή.

 9. Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να αποφασίζει ότι οι εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας και οι 

τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις που της υποβλήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου έχουν γενική 

ισχύ εντός της Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 93 παράγραφος 2.

 10. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη δέουσα δημοσιότητα για τους εγκεκριμένους κώδικες για τους οποίους αποφάσισε ότι 

έχουν γενική ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 9.

 11. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων συγκεντρώνει όλους τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας, τις τροπο-

ποιήσεις και τις επεκτάσεις σε μητρώο και τους καθιστά διαθέσιμους στο κοινό με κάθε κατάλληλο μέσο». 

 Το προαναφερόμενο άρθρο αποτέλεσε τη βάση ώστε να θεσπισθούν Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας 

της Έρευνας στα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα κ.λπ., δηλαδή σε φορείς εντός της λειτουργίας των 

οποίων εκπονούνται ερευνητικά έργα και προγράμματα. Βλ. σχετικά Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α’/2.3.2018) 

άρθρα 21-27 Κεφ. Ε΄ «Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας».
17 Αιτιολογική Έκθεση Ν. 4624/2019, επί της Αρχής σελ. 1, διαθέσιμο στο https://www.hellenicparliament.

gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/ODHGIA.pdf.
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Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι η «αρμόδια εποπτική 

αρχή»18 δηλαδή ο φορέας που έχει συσταθεί δυνάμει του Ν. 2472/1997, ως η ανεξάρτη-

τη εθνική αρχή που θα εποπτεύει την παρακολούθηση των διατάξεων του ΓΚΠΔ, του Ν. 

4624/2019 και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελληνική Επικράτεια. Πρόκειται 

για συνταγματικώς κατοχυρωμένη ανεξάρτητη διοικητική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 9 

Α του Συντάγματος. Συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έξι (6) μέλη, οι οποίοι ορίζονται με 

αντίστοιχους αναπληρωτές. Η θητεία τους είναι εξαετής και δεν μπορεί να ανανεωθεί19.

Η Αρχή είναι αρμόδια να εκτελεί τα καθήκοντά της και να ασκεί τις εξουσίες που της 

ανατίθενται, με πλήρη ανεξαρτησία20. Επιπλέον, διενεργεί αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν κα-

ταγγελίας, έρευνες και ελέγχους ως προς τη συμμόρφωση με τον Ν. 4624/2019 στο πλαίσιο 

των οποίων ελέγχονται η τεχνολογική υποδομή και άλλα, αυτοματοποιημένα ή μη μέσα, που 

υποστηρίζουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τη διενέργεια 

των ερευνών και ελέγχων η Αρχή έχει την εξουσία να αποκτά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

και τον εκτελούντα την επεξεργασία, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τους 

σκοπούς του σχετικού ελέγχου και την εκτέλεση των καθηκόντων της, χωρίς να μπορεί να 

της αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο. 

Κατ’ εξαίρεση, η Αρχή δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας συνεργατών ή υπαλ-

λήλων οντοτήτων που περιέχονται σε αρχεία που τηρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή 

για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων ενώ δεν είναι αρμόδια να ελέγξει πράξεις 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργούνται από τις δικαστικές ή 

εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ή για δραστηριότητες που αφορούν 

την εθνική ασφάλεια21.

18 Ν. 4624/2019 άρθ. 4, διαθέσιμο στο https://www.e-nomothesia.gr/kat-dedomena-prosopikou-kharaktera/

nomos-4624-2019-phek-137a-29-8-2019.html.
19 Ν. 4624/2019 άρθ. 9. Αιτιολογική έκθεση ό.π. άρθ.9 και άρθ. 11. 
20 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα- Αρμοδιότητες, καθήκοντα και εξουσίες Διαθέσιμο 

στο https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,23266&_dad=portal&_schema=PORTAL.
21 Ν. 4624/2019 άρθ. 10 παρ. 5 και άρθ. 15 παρ. 1 . Σημειώνεται ότι το άρθ. 10 παρ. 5 Ν. 4624/2019 έχει 

εγείρει προβληματισμούς ως προς τη συνταγματικότητά του. Πιο αναλυτικά βλ. Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γνωμοδότηση 1/2020, Ημερομηνία δημοσίευσης 24/01/2020, 

σελ. 10, διαθέσιμο στο https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?doc

id=182,151,200,123,234,153,149,126 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ι.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΘΟΥΝ βασικές έννοιες που αναφέρονται εκτενώς 

στο παρόν πλαίσιο κανόνων χρήσιμο είναι να παρατεθούν οι ορισμοί τους όπως αυτοί ανα-

λύονται στο άρθρο 4 ΓΚΠΔ.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 

ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό 

πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως 

μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, 

δεδομένα θέσης, ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, 

φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν 

λόγω φυσικού προσώπου. 

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση 

αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η 

αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η 

χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση 

ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον22.

22 Βλ. επίσης Ν. 4624/2019 άρθ. 5 για την νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτή-

ρα από δημόσιους φορείς σύμφωνα με το οποίο: «οι δημόσιοι φορείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς 
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«Κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 

την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την 

ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική 

κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη 

συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«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 συμπλη-

ρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή 

ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο23.

«Σύστημα αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι 

συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση. 

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία 

ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της 

επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται 

από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία 

ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του 

υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, 

στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε 

όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν 

θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες 

αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων 

ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

«Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με 

εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την 

το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας».
23 Ενώ η διαδικασία ψευδωνυμοποίησης υπηρετεί κυρίως τις Αρχές της Εμπιστευτικότητας και της Μη 

Ταυτοποίησης του υποκειμένου των δεδομένων, προβλέπεται και η διαδικασία της κρυπτογράφησης, για 

χρήση δεδομένων για επιστημονικούς και στατιστικούς σκοπούς. Κρυπτογράφηση είναι ο μετασχηματισμός 

δεδομένων σε μορφή που να είναι αδύνατον να διαβαστεί χωρίς τη γνώση της σωστής ακολουθίας bit – 

δηλαδή «κλειδιού» και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κατάλληλο αλγόριθμο/συνάρτηση. Η αντίστροφη 

διαδικασία είναι η αποκρυπτογράφηση και απαιτεί γνώση του κλειδιού. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την 

Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα, Μη Ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων, Μη ταυτοποίηση 

του μηνύματος. Βλ. σχετικά, Wenbo Mao, Modern Cryptography: Theory and Practice, 1st edition, Prentice 

Hall PTR, 740, 2003. Β.Α. Κάτος - Γ.Χ. Στεφανίδης, Τεχνικές Κρυπτογραφίας & Κρυπτανάλυσης, ΖΥΓΟΣ, 2003. 
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επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξερ-

γασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, 

συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων 

εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο 

επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που 

οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση 

ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή 

υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Γενετικά δεδομένα»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά 

χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύ-

πτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα 

οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω 

φυσικού προσώπου.

«Βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδι-

κή τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά 

φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποί-

ηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα.

«Δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχε-

τίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της 

παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες 

σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Ι.Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις 

της νομοθεσίας για την προστασία των ατομικών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαι-

ωμάτων των συμμετεχόντων στην έρευνα24. Επίσης οφείλουν να σέβονται τις κοινωνικές, 

πολιτιστικές και ατομικές διαφορές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται στο φύλο, 

την ηλικία, τη θρησκεία, την εθνική προέλευση, την αναπηρία, τις σεξουαλικές προτιμήσεις 

και να τηρούν απαρέγκλιτα σε κάθε περίπτωση τις διατάξεις της διεθνούς και ελληνικής 

νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση, το ρατσισμό, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, 

τους αλλοδαπούς. Επιπρόσθετα οφείλουν να μην  κάνουν διακρίσεις λόγω ηλικίας, φύλου, 

24 ΤΕΙ Αθήνας Κώδικας δεοντολογίας της έρευνας, άρθ. 11, ημερομηνία δημοσίευσης: 2017, διαθέσιμο στο 

http://www.teiath.gr/userfiles/khitas/documents/2017/articles/kwdikas_deontologias_eee_2017.

docΗμερομηνία ανάκτησης: 17/05/2018. Σημειώνεται πως μετά την μετατροπή του Τ.Ε.Ι. στο Πανε-

πιστήμιο Δυτικής Αττικής ο Κώδικας αυτός -σχεδόν πανομοιότυπος- εμφαίνεται στο https://research-

ethics-comittee.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/267/2020/02/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9

%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82-

%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%94%CE%B5%CE%BF

%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82.pdf
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φυλής, εθνότητας, εθνικής καταγωγής, καθεστώτος μεταναστών, θρησκείας, σεξουαλικού 

προσανατολισμού, αναγνώρισης φύλου, έκφρασης φύλου, υγείας ή φυσικής κατάστασης 

ή εγχώριας κατάστασης και να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων και ομάδων 

που υποστηρίζουν αξίες, στάσεις και απόψεις διαφορετικές από τις δικές τους25.

Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι γενικές αρχές της εγκληματο-

λογικής έρευνας, ενώ ειδικά ζητήματα αναλύονται λεπτομερώς στα επιμέρους κεφάλαια. 

α. Γενικοί κανόνες ασφάλειας διεξαγωγής της έρευνας
1. Οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως πριν, κατά και μετά την έρευνα την 

ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων που 

αποτελούν αντικείμενο της έρευνας26.

2. Οι  ερευνητές έχουν τόσο νομικές όσο και ηθικές ευθύνες για να εξασφαλίσουν την 

ατομική ασφάλεια των μελών της ερευνητικής τους ομάδας, καθώς και τη δική τους27.

3. Οι οργανισμοί και οι ερευνητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι έρευνες που διε-

ξάγονται υπό την αιγίδα τους ή για τις οποίες είναι υπεύθυνοι, πληρούν όλες τις απαιτήσεις 

της νομοθεσίας και της ορθής πρακτικής για την υγεία και την ασφάλεια28.

4. Οι ερευνητές οφείλουν να διαμορφώνουν τις τεχνικές σχεδιασμού μελέτης και τις 

τεχνικές συλλογής πληροφοριών σύμφωνα με τους κανονισμούς που προστατεύουν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα των συμμετεχόντων29.

5. Οι ερευνητές δεν εξαναγκάζουν ή αποκτούν μέσω χειραγώγησης προσωπικές εύνοιες, 

σεξουαλική δραστηριότητα ή οικονομικά ή επαγγελματικά πλεονεκτήματα από οποιοδή-

ποτε άτομο30.

6. Ο πρωταρχικός στόχος κάθε κοινωνικοοικονομικής έρευνας πρέπει να είναι η κοινωνική 

ωφέλεια, είτε άμεσα είτε γενικά με τη βελτίωση της ανθρώπινης γνώσης και κατανόησης31.

25 ΕΣΔΑ άρθ. 14 και American Society οf Criminology (ASC), Code οf Ethics, αρθ. 9, σελ. 2.  Ημερομηνία 

δημοσίευσης: Μάρτιος 2016. Διαθέσιμο στο https://www.asc41.com/code_of_ethics_copies/ASC%20

Code%20of%20Ethics.html. Ημερομηνία ανάκτησης: 01/09/2018. Βλ. και άρθ. 4 ΓΚΠΔ.
26 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Ερευνών, Κώδικας Δεοντολογίας στην Έρευνα, έκδοση 

2η, άρθ. 16. Ημερομηνία δημοσίευσης: 2010. Διαθέσιμο στο https://www.rc.auth.gr/Documents/

Static/OperationFramework/research_deontology_principles.pdf  Ημερομηνία ανάκτησης: 01/09/2018. 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  Κώδικας Δεοντολογίας, άρθρ. 2. Ημερομηνία δημοσίευσης 2009. Διαθέσιμο στο  

http://www.uth.gr/static/miscdocs/Kwdikas_Deontologias.pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 07/06/2019.

ΤΕΙ Αθήνας Κώδικας δεοντολογίας ό.π. άρθρ.3. Αρχές Δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, 

άρθρ.2. Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-20 Μαΐου 1998, διαθέσιμο στο https://www.esiea.gr/arxes-

deontologias/. Ημερομηνία ανάκτησης: 07/06/2018. 
27 Socio-Legal Studies Association UK (SLSA), Statement οf Principles of Ethical Research Practice,  αρχή 5, σελ. 3. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: Ιανουάριος 2009. Διαθέσιμο στο https://www.slsa.ac.uk/images/2019summer/

SLSA_Ethics_Statement_Final_2.pdf.  Ημερομηνία ανάκτησης: 01/09/2018.
28 UK Research Integrity Office Code of practice for research, Promoting good practice and preventing misconduct, 

παρ. 3.9.1, σελ. 15. Ημερομηνία δημοσίευσης: 2009. Διαθέσιμο στο http://ukrio.org/publications/code-

of-practice-for-research/ Ημερομηνία ανάκτησης: 01/010/2018.
29 American Society οf Criminology, ό.π., άρθ. 17, σελ. 3.
30 Στο ίδιο, αρθ. 10, σελ. 2.
31 Institute for Employment Studies, Respect Project, Respect code of practice for socio-economic research,σελ. 4. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2004. Διαθέσιμο στο  http://www.respectproject.org/code/respect_code.

pdf Ημερομηνία ανάκτησης: 20/10/2018.
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7. Οι ερευνητές οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των 

προσωπικών δεδομένων32.

β.  Αρχή της νοµιµότητας, αντικειµενικότητας και διαφάνειας
Τα δεδομένα θα πρέπει να υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφα-

νή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων. Η διαφάνεια απαιτεί η ενημέρωση 

του υποκειμένου να είναι συνοπτική, εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή, με σαφή και απλή 

διατύπωση33.  

γ.  Η αρχή του περιορισµού του σκοπού
Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς 

και να μην υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία  κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκο-

πούς αυτούς34.

δ.  Η αρχή της αναλογικότητας («ελαχιστοποίηση των δεδοµένων»)
Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι πρόσφορα, συναφή και αναγκαία για τους επιδιωκόμε-

νους σκοπούς επεξεργασίας35. 

ε. ∆ιασφάλιση του απορρήτου
1. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους ερευνώμενους πρέπει να αντιμετωπίζονται 

ως εμπιστευτικές ακόμη και αν δεν υπόκεινται σε ειδική προστασία απορρήτου/ εμπιστευ-

τικότητας36. 

2. Ο ερευνητής οφείλει να επισημαίνει στους ερευνώμενους τα όρια και τους περιορισμούς 

που μπορεί να υπάρξουν στην ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα37.  

3. Στους ερευνώμενους θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι προσωπικές πληροφορίες που 

θα αποκαλύψουν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας και όχι 

για προσωπικούς ή άλλους σκοπούς του ερευνητή38. 

4. Σε περιπτώσεις που ο ερευνητής θεωρήσει αναγκαία την παραβίαση της εμπιστευτικό-

τητας, οι ερευνώμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν για τις σχετικές ενέργειες του ερευνητή, 

οι οποίες σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τα άτομα που αφορούν 39. 

32 Institute for Employment Studies, ό.π., σελ. 2.
33 ΓΚΠΔ άρθ. 5.
34 Στο ίδιο.
35 Στο ίδιο. 
36 Academy οf Criminal Justice Sciences, Code οf Ethics, Κεφ. Β, παρ. 19. Ημερομηνία δημοσίευσης 2000. 

Διαθέσιμο στο https://www.acjs.org/page/Code_Of_Ethics?&hhsearchterms=%22code+and+ethics%22). 

Ημερομηνία ανάκτησης: 02/09/2018.
37 British Society of Criminology (BSC), Statement of Ethics for Researchers, Κεφ. 4, άρθ. 8, σελ. 7 Ημερομηνία 

Δημοσίευσης 2015. Διαθέσιμο στο http://www.britsoccrim.org/documents/BSCEthics2015.pdf. Ημε-

ρομηνία ανάκτησης: 12/09/2018.
38 American Medical Association Code, of Medical Ethics, άρθ.3.3.2. Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 

1847, ημερομηνία τροποποίησης 2016, διαθέσιμο στο https://www.ama-assn.org/delivering-care/

ethics/code-medical-ethics-overview. Ημερομηνία ανάκτησης: 07/06/018. TIAFT - The International 

Association of Forensic Toxicologists, Code of ethics. Διαθέσιμο στο http://www.tiaft.org/code-of-

conduct-for-tiaft-members.html. Ημερομηνία ανάκτησης 25/05/2018. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κώδικας 

Δεοντολογίας της Έρευνας, άρθ.16.12. Ημερομηνία δημοσίευσης: 2012. Διαθέσιμο στο http://www.uoc.

gr/files/items/9/996/koddeontologiasall.pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 25/07/2018.
39 British Society of Criminology (BSC), ό.π., Κεφ. 4, παρ. 8, σελ. 7 και παρ. 12, σελ. 8.
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5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους τήρησης των δεδο-

μένων αναφορικά με τους κινδύνους ασφαλείας40.

6. Η υποχρέωση απορρήτου, καθώς και η αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας για εκμετάλ-

λευση της γνώσης ή του προϊόντος της έρευνας προς ίδιον όφελος, εκτείνεται σε οποιοδήποτε 

πρόσωπο λαμβάνει επίσημα ή ανεπίσημα γνώση της προόδου ή του προϊόντος της έρευνας41.

7. Οι πηγές των προσωπικών δεδομένων που αποκτώνται από τους ερευνητές θα πρέπει 

να παραμένουν εμπιστευτικές, εκτός αν οι συμμετέχοντες έχουν συμφωνήσει να δημοσιευ-

θούν ή συντρέχει ιδιαίτερο νομικό καθήκον42. 

στ. Αποφυγή διακρίσεων και στιγµατισµού
Κατά τρόπο αντίστοιχο της προστασίας των γενετικών δεδομένων όπως προβλέπε-

ται από τη σχετική Οικουμενική Διακήρυξη43 οφείλει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια 

ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτηρα44 δεν 

χρησιµοποιούνται για σκοπούς που οδηγούν σε διάκριση κατά τρόπο που υπάρχει πρόθεση 

παραβίασης ή συντρέχει η συνέπεια της παραβίασης των δικαιωµάτων του ανθρώπου, των 

θεµελιωδών ελευθεριών ή της αξιοπρέπειας του προσώπου ή για σκοπούς που οδηγούν στο 

στιγµατισµό ενός προσώπου, µιας οικογένειας, µιας οµάδας ή κοινοτήτων.

ζ. Σεβασµός της προσωπικότητας και αρχή της ωφέλειας (ευεργετικότητας)
Κατά τη διάρκεια της έρευνας στόχος είναι η προάσπιση του σεβασμού και της προστασίας των 

δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της διαφορετικότητας των συμμετεχόντων ενώ οι ερευνητές 

οφείλουν να εξασφαλίζουν την προστασία των συμφερόντων των συμμετεχόντων. Η έρευνα 

πρέπει να συμβάλλει θετικά στην εξασφάλιση της ευημερίας των ερευνώμενων και αναφέρεται 

στην ηθική υποχρέωση να μεγιστοποιούνται τα οφέλη και να ελαχιστοποιούνται οι βλάβες45 .

η.  Το ζήτηµα της ενηµέρωσης και συγκατάθεσης
Στο παρόν κείμενο οι όροι «συγκατάθεση», «συναίνεση» και «ενημερωμένη συναίνεση» 

χρησιμοποιούνται επάλληλα.

40 Social Research Association (SRA), Ethics Guidelines, παρ. 4.7, σελ. 38. Ημερομηνία δημοσίευσης: 2003. 

Διαθέσιμο στο https://the-sra.org.uk/common/Uploaded%20files/ethical%20guidelines%202003.pdf. 

Ημερομηνία ανάκτησης: 15/07/2018.
41 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Κώδικας Δεοντολογίας Επιτροπής Βιοηθικής και Ερευνητικής Δεοντολογίας, άρθ.6. 

Διαθέσιμο στο http://www.esdy.edu.gr/files/026_Epitropi_Vio/Code_of_%20Practice.pdf. Ημερομηνία 

ανάκτησης 25/07/2019.
42 Ν. 4624/2019 άρθ. 15 παρ. 1, άρθ. 22 παρ. 2, άρθ. 33 παρ. 5. ΓΚΠΔ, άρθ. 2  παρ.1. Αρχές Δεοντολογίας του 

δημοσιογραφικού επαγγέλματος, ό.π. άρθ.2. International Sociological Association, (ISA), Code of Ethics, 

άρθ.2. Ημερομηνία δημοσίευσης 2001. Διαθέσιμο στο https://www.isa-sociology.org/en/about-isa/

code-of-ethics/. Ημερομηνία ανάκτησης: 25/07/2019. American Medical Association, ό.π. άρθ. 3.2.4.
43 Οικουμενική ∆ιακήρυξη για τα γενετικά δεδομένα του ανθρώπου, άρθ. 7, σελ. 7, διαθέσιμο στο http://

www.bioethics.gr/images/pdf/BIODIKAIO/NOMOTHESIA/BIOIATRIKH/UNESCO_Declaration_on_

Genome_Data.pdf.
44 Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ «απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απο-

καλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή 

τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων 

με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν 

τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό».
45 Bristish Society of Criminology, Statement of Ethics, 2015, αρθ. 4 σελ. 5.
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1. Η συμμετοχή στην εγκληματολογική έρευνα είναι εκούσια και δίδεται από τους ερευ-

νώμενους αφού πρωτίστως έχουν ενημερωθεί και έχουν κατανοήσει τους σκοπούς της έρευ-

νας46. Ο ερευνητής πρέπει να διασφαλίσει ότι η συγκατάθεση των ερευνώμενων θα πρέπει 

να δοθεί στη βαση της επαρκούς πληροφόρησης σχετικά με την έρευνα και να εξασφαλίσει 

ότι δεν υπάρχει κανενός είδους καταναγκασμός για τη συμμετοχή τους. Οι συμμετέχοντες 

πρέπει να έχουν ενημερωθεί για τα όρια στην εμπιστευτικότητα και την ανωνυμία47.

2. Κατά τη διαδικασία της συγκατάθεσης καλύπτονται ζητήματα που άπτονται  της 

συμμετοχής του υποκειμένου στην έρευνα, της επεξεργασίας των δεδομένων του, του 

δικαιώματος του στη λήθη καθώς και εν γένει των δικαιωμάτων του που προστατεύονται 

από την κείμενη νομοθεσία48. 

3. Η συγκατάθεση παρέχεται σε γραπτή μορφή ή ο τρόπος που δίδεται αντανακλά τη 

συγκεκριμένη, ρητή και πλήρη επίγνωση της συμφωνίας του υποκειμένου. Όταν παρέχεται 

σε πλαίσιο δήλωσης που συμπεριλαμβάνει και άλλα ζητήματα θα πρέπει να είναι διακριτή49.

4. Ο ερευνητής ή ο εκάστοτε ερευνητικός φορέας, τηρεί αρχείο και είναι ανά πάσα στιγμή 

και για ορισμένο χρονικό διάστημα έτοιμος να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων 

συναίνεσε για να συμμετάσχει στην έρευνα50.

5. Ο ερευνητής ενημερώνει τους υποψήφιους συμμετέχοντες ότι η μη συμμετοχή στην 

έρευνα δεν φέρει αρνητικές συνέπειες και ότι σε περίπτωση συμμετοχής τους μπορούν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους51.

6. Η ενημέρωση για την έρευνα πρέπει να γίνεται σε γλώσσα απλή και κατανοητή. Η 

ενημέρωση πρέπει να είναι συνοπτική, ειλικρινής και πλήρης52.

7. Η ενημέρωση για μαγνητοφώνηση, κινηματογραφική λήψη ή φωτογράφιση απαιτεί 

ειδική ενημέρωση και ειδική συγκατάθεση για τη χρήση τους53.

46 Ν. 4624/2019, άρθ. 28.
47 British Society of Criminology, Statement of Ethics for Researchers, ό.π. Κεφ. 4, άρθ. 8, σελ. 7.  
48 Βλ. ΓΚΠΔ και Ν. 4624/2019 (άρθ. 1-42).
49 ΓΚΠΔ, σημείωση 32 και άρθ. 7.
50 ΓΚΠΔ άρθ. 7 και άρθ. 30.
51 ΓΚΠΔ άρθ. 7.
52 Στο ίδιο. Βλ. Επίσης American Sociological Association, Code of Ethics, παρ. 12.02 σελ. 15 αναφέρεται ότι: 

«Όταν απαιτείται η ενημερωμένη συναίνεση, οι κοινωνιολόγοι χρησιμοποιούν γλώσσα που είναι κατανοητή και με σεβασμό 

προς τους συμμετέχοντες ή στους νομικούς εκπροσώπους». Ημερομηνία δημοσίευσης: 1999, reprinted 2008. 

Διαθέσιμο στο https://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/images/asa/docs/pdf/CodeofEthics.

pdf.  Ημερομηνία ανάκτησης: 12/09/2018.
53 American Sociological Association’s (ASA), Code of Ethics, 2018, άρθ. 11.5, σελ. 4 Ημερομηνία δημοσίευ-

σης: 2018.  Διαθέσιμο στο https://www.asanet.org/sites/default/files/asa_code_of_ethics-june2018.

pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 12/09/2018. Στο Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, Κώδικας Δεοντολογίας, 

άρθ. 3, αναφέρεται ότι: «Συνιστάται ο ψυχολόγος να μην προβαίνει σε μαγνητοφώνηση, κινηματογραφική λήψη ή 

φωτογράφηση (εκτός της καταγραφής συμπεριφοράς κοινωνικού συνόλου) χωρίς να το γνωρίζει ο πελάτης του ή τα 

υποκείμενα της έρευνας». Ημερομηνία δημοσίευσης 2010. Διαθέσιμο στο http://www.seps.gr/index.php/

kodiakas-deontologias/2010-02-22-13-47-12. Ημερομηνία ανάκτησης 25/09/2018.
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θ.  Αρχή του καθορισµού της χρονικής διάρκειας της επεξεργασίας «πε-
ριορισµός της περιόδου αποθήκευσης»
Τα δεδομένα πρέπει να τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμέ-

νων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να 

αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο 

για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή 

ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς54, και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο ΓΚΠΔ  για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων55. 

ι. Αρχή της λογοδοσίας του υπευθύνου επεξεργασίας
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει 

τη συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρα-

κτήρα  ενώπιον των εποπτικών αρχών και των δικαστηρίων56.

κ. Οικονοµικά ανταλλάγµατα
1. Κατά την έρευνα, απαγορεύεται η οικονομική εκμετάλλευση των προσώπων που 

συμμετέχουν σε αυτήν57.

2. Οι ερευνητές  πρέπει να αποφεύγουν την προσφορά οικονομικών ή άλλων ανταλλαγ-

μάτων με σκοπό την προσέλκυση συμμετεχόντων, καθώς τέτοιες παροχές ενδέχεται να 

δράσουν ως εξαναγκασμός ή εκβιασμός σε συμμετοχή58. 

3. Η παροχή οικονομικών ή άλλων ανταλλαγμάτων ενδέχεται να επηρεάσει την αξιοπιστία 

των παρεχόμενων πληροφοριών.

4. Οι ερευνητές πρέπει να γνωστοποιούν τις πηγές της χρηματοδότησης που τους εξα-

σφαλίζουν τα μέσα για την έρευνά τους59. 

λ.  Υποχρεώσεις των ερευνητών και των µελών της ερευνητικής οµάδας
1. Οι ερευνητές κατά τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες δεσμεύονται να ενισχύουν την 

γενική ευημερία των μελών της ερευνητικής ομάδας και να αποφεύγουν τις μορφές κοινωνικής 

αδικίας, καθώς και να προωθούν τη σωστή και ηθική χρήση της εγκληματολογικής γνώσης60.

2. Οι ερευνητές οφείλουν να εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες και δίκαιη μεταχείριση σε όλους 

τους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα της απασχόλησής τους στην έρευνα61.

54 Όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 89 παρ. 1 ΓΚΠΔ.
55 ΓΚΠΔ άρθ. 5. Περαιτέρω εξειδίκευση βλ. κεφ. V. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
56 ΓΚΠΔ άρθ. 5. 
57 ΤΕΙ Αθήνας, Κώδικας Δεοντολογίας της Έρευνας, ό.π. άρθ. 12 παρ. 5, σελ. 9.
58 American Psychological Association (APA), Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, άρθ. 8.06, 

παρ. a. και άρθ. 8.0, παρ.b. Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017. Διαθέσιμο στο https://www.apa.org/ethics/

code/ethics-code-2017.pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 02/09/2018.
59 Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  Κώδικας Δεοντολογίας Ερευνών, άρθ. 9, σελ. 6. Ημερομηνία 

δημοσίευσης: 2005.  Διαθέσιμο στο http://www.rc.uoi.gr/index.php/thesmiko-plaisio/kodikas-

deontologias. Ημερομηνία ανάκτησης: 24/09/2018.
60 American Society οf Criminology, ό.π., παρ.5, σελ. 2.
61 Στο ίδιο, παρ.34, σελ. 6.
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3. Οι ερευνητές επιζητούν την κατάλληλη κατάρτιση για τη βελτίωση της επαγγελματικής 

τους γνώσης και των δεξιοτήτων τους και οφείλουν να αναγνωρίζουν και αντιμετωπίζουν 

όποιον παράγοντα απειλεί να περιορίσει την επαγγελματική τους ακεραιότητα62.

4. Τα μέλη εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση και στη δημό-

σια συζήτηση περί των ευρημάτων και δεν παρουσιάζουν εν γνώσει τους ψευδείς ή παρα-

πλανητικούς ισχυρισμούς για το έργο τους. Παράλληλα πρέπει να αξιολογούνται σωστά τα 

λεγόμενα των ερευνώμενων και να μην εξάγονται αυθαίρετα συμπεράσματα63.  

5. Τα μέλη αναγνωρίζουν τα όρια της εξειδίκευσής τους και αναλαμβάνουν μόνο εκείνα 

τα καθήκοντα για τα οποία διαθέτουν τα προσόντα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και 

της εμπειρίας64.

6. Οι ερευνητές οφείλουν να ασκούν την ερευνητική τους δραστηριότητα με κύριο 

σκοπό την επέκταση της επιστημονικής γνώσης και το καλό του κοινωνικού συνόλου και 

να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας που αναφέρονται στο αντικείμενο της έρευνας και 

στους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός τους65.

7. Η ύπαρξη προσωπικού  συμφέ ροντος και ωφέ λειας κατά την εκτέ λεση καθηκό ντων των 

ερευνητών συνιστά σύ γκρουση συμφερό ντων. Απαιτεί ται ως εκ τού του, να αποφεύ γονται 

δραστηριό τητες με επιδί ωξη προσωπικώ ν συμφερό ντων οικονομικώ ν ή  μη, οι οποί ες δεν 

συνά δουν με τις επαγγελματικέ ς αρχέ ς και θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα της έρευνας.

µ. Ειδικές περιπτώσεις ερευνών˙ ανήλικοι, κρατούµενοι, χρήστες εξαρ-
τησιογόνων ουσιών, θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, ψυχικά πάσχο-
ντες, θύµατα εµπορίας ανθρώπων (trafficking)

1. Ανάλογα με τη φύση της συμμετοχής των ευάλωτων ομάδων και προσώπων και τις 

συνέπειες των αποτελεσμάτων της έρευνας στην ευημερία τους, θα πρέπει να λαμβάνονται 

τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των δεοντολογικών ζητημάτων που εγείρει η 

συμμετοχή τους στην έρευνα66.  Οι  ερευνητές οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τις διατά-

ξεις της νομοθεσίας για την προστασία των ατομικών και συνταγματικά κατοχυρωμένων 

δικαιωμάτων των συμμετεχόντων στην έρευνα. Επίσης, οφείλουν να σέβονται τις κοινωνικές, 

πολιτιστικές και ατομικές διαφορές των ρόλων τους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

οφείλονται στο φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία, την εθνική προέλευση, την αναπηρία, τις 

σεξουαλικές προτιμήσεις67 και να τηρούν απαρέγκλιτα σε κάθε περίπτωση τις διατάξεις της 

διεθνούς και ελληνικής νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση, το ρατσισμό, τους μετανάστες, 

τους πρόσφυγες, τους αλλοδαπούς.

62 British Society of Criminology (BSC) Statement of Ethics for Researchers, ό.π. παρ.3, σελ. 3.
63 Academy οf Criminal Justice Sciences, ό.π. σελ. 2.
64 Στο ίδιο.
65 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιτροπή Ερευνών, Κώδικας Δεοντολογίας στην Έρευνα, ό.π.,  αρθ. 

16. 
66 Guidance Note for Researchers and Evaluators of Social Sciences and Humanities Research, σελ. 14. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2010. Διαθέσιμο στο https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/

fp7/89867/social-sciences-humanities_en.pdf.  Ημερομηνία ανάκτησης:23/9/2018.
67 Κατά το άρθρο 14 ΕΣΔΑ «η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον 

να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 

εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως».
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2. Οι ερευνητές που διεξάγουν έρευνα σε κρατούμενους  οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις 

του Σωφρονιστικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει, και τις βασικές δεοντολογικές αρχές. Δεν 

επιτρέπεται η χρησιμοποίηση πειραματικών μεθόδων που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στη 

ζωή και την υγεία των συμμετεχόντων στην έρευνα και μεθόδων που μπορεί να προσβάλλουν 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 

3. Οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν με ιδιαίτερη προσοχή τις βασικές αρχές, καθώς και 

τις διεθνείς και ελληνικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων των 

παιδιών και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων68.

4. Οι ερευνητές πρέπει να λαμβάνουν υπ’όψιν τους την ευαλωτότητα του υπό έρευνα 

πληθυσμού, την επίδραση της έρευνας σε αυτόν και την αποφυγή στιγματισμού και δια-

κριτικής μεταχείρισης κατά τη συμμετοχή παιδιών και ευάλωτων ομάδων και προσώπων69. 

Επίσης, θα πρέπει να  λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα 

δικαιώματα αυτών των ατόμων και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα εξαναγκασθούν για τη 

συμμετοχή τους στην έρευνα70.

5. Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται από τους ερευνητές για την προστασία των δικαιωμάτων των 

παιδιών και ευαίσθητων ομάδων, όταν κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τους σε ερευνητικά 

προγράμματα. Τα άτομα είναι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αυτόνομες οντότητες, ενώ 

πρέπει να εξασφαλίζονται αυξημένες εγγυήσεις για την προστασία των δικαιοπρακτικά ανίκανων 

ατόμων και όσων δεν έχουν ικανότητα αυτοδιάθεσης (π.χ. ανηλίκων, ψυχικά πασχόντων)71.

68 ΤΕΙ Αθήνας, Kώδικας Δεοντολογίας της έρευνας, ό.π., άρθ. 11, παρ. 3, σελ. 8. Βλ. και άρθρο 14 ΕΣΔΑ.
69 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Κώδικας Δεοντολογίας, ό.π. άρθ. 4. Μία από τις βασικές προκλήσεις σε σχέση 

με την ηθική της έρευνας είναι η ανάγκη να σταθμίζεται η ιδιωτικότητα των μεμονωμένων συμμετεχόντων 

με το συμφέρον της κοινωνίας. Από τη μια οφείλεται να δοθεί με ακρίβεια και λεπτομερώς η ιστορία της 

κάθε περίπτωσης για να ενισχυθεί το έργο της έρευνας, ενώ από την άλλη, αυτή η ακρίβεια αυξάνει την 

πιθανότητα ταυτοποίησης της κάθε περίπτωσης, λόγω της μοναδικότητας κάθε ιστορίας. Ως εκ τούτου 

είναι αναγκαία η αφαίρεση των αναγνωριστικών χαρακτηριστικών της ταυτότητας των συμμετεχόντων. 

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις βιογραφιών ζωής ή στιγμιοτύπων βίου σημαντικών προσωπικοτήτων 

ή πρωταγωνιστών, όπου η ταυτότητα του προσώπου συναρτάται αλληλένδετα με το λοιπό υλικό της 

έρευνας (ενδεικτικά, ένας εμπνευσμένος Υπουργός Δικαιοσύνης, ακαδημαϊκός κ.λπ.).
70 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας 

της έρευνας, άρθ. 17, σ.σ. 9, 10. Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018. Διαθέσιμο στο https://rc.uowm.gr/

wp-content/uploads/2018/10/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%

CE%9F%CE%A3_%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%9D_%CE%9A%CE%91%CE%99_%CE%9B%CE%

95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3_%CE%95%CE%97%CE

%94%CE%95_%CE%A0%CE%94%CE%9C.pdf  Ημερομηνία ανάκτησης: 25/9/2019.
71 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κώδικας Δεοντολογίας της Έρευνας, (Κώδικας Δεοντολογίας στην Έρευνα με Παιδιά, 

Παράρτημα VΙΙ) ό.π., άρθ. 16, παρ. 18, σελ. 14.  Βλ. Επίσης University of Edinburgh - School of Economics 

School Research, Ethics Guidelines, σελ. 2. Διαθέσιμο στο https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/soe_

ethics_guidelines_1.pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 26/5/2018.  Επίσης, στο The National Committee for 

Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities, Guidelines for Research Ethics in the Social Sciences, 

Humanities, Law and Theology, σελ. 24. Ημερομηνία δημιουργίας: 2016. Διαθέσιμο στο https://www.

etikkom.no/globalassets/documents/english-publications/60127_fek_guidelines_nesh_digital_corr.

pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 23/9/2018. The University of Sheffield, General Principles and Statements, 

Ethics Policy Governing Research Involving Human Participants, Personal Data and Human Tissue, σ.σ. 40, 43. 

Διαθέσιμο στο https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.755691!/file/Ethics_Policy_Senate_Approved.

pdf  Ημερομηνία ανάκτησης: 22/5/2018.
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6. Ο ερευνητής πρέπει να διασφαλίζει ότι η γλώσσα και το μέσο επικοινωνίας που χρη-

σιμοποιούνται είναι προσιτά, με την παρουσία ενός δικηγόρου, διερμηνέα ή μεταφραστή, 

όπου αυτό είναι αναγκαίο72. 

7. Σε περίπτωση δικαιοπρακτικής ανικανότητας, η έγγραφη συγκατάθεση δίδεται από το 

νόμιμο εκπρόσωπο και παράλληλα λαμβάνεται και συγκατάθεση από τον συμμετέχοντα73. 

Τα σωφρονιστικά καταστήματα  και τα θεραπευτικά ιδρύματα δεν μπορούν να παράσχουν 

συγκατάθεση για λογαριασμό των ανήλικων και νεαρών κρατουμένων και πρέπει να ερωτη-

θούν οι ίδιοι, οι κηδεμόνες τους, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, οι δικαστικοί παραστάτες ή 

οι ορισθέντες επίτροποι, όπου ο νόμος ορίζει. Επιπλέον, οι ερευνητές πρέπει να λαμβάνουν 

υπ’όψιν τους ζητήματα παιδικής προστασίας και να έχουν προβλέψει τρόπους αντίδρασης σε 

περίπτωση αποκάλυψης περιστατικών κακοποίησης74. Οι ερευνητές θα πρέπει να βεβαιώ-

νονται ότι, όταν η συγκατάθεση νόμιμου εκπροσώπου για τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

είναι απαραίτητη,  αποδίδεται ύψιστη σημασία στα συμφέροντα του ευάλωτου ατόμου75.

8. Οι ερευνητές θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τα νομικά και δεοντολογικά ζητήματα 

που ενέχουν οι περιστάσεις εκείνες στις οποίες υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες για την από-

κτηση συναίνεσης με πλήρη ενημέρωση76.

72 National Centre for Guidance in Education (NCGE), Research Code of Ethics, σελ. 9. Ημερομηνία δημοσίευ-

σης:7/2008. Διαθέσιμο στο  https://www.ncge.ie/sites/default/files/ncge/uploads/codeofethics_Final.

pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 23/9/2018.
73 Ν. 4624/2019 άρθ. 21 και αναφορικά με τη μορφή της συγκατάθεσης ανηλίκου (προφορική) βλ. Πανε-

πιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της 

έρευνας, ό.π.
74 British Society of Criminology, Statement of Ethics for Researchers, ό.π., άρθ. 4, παρ. 9, σελ. 7. 
75 Στο ίδιο άρθ. 4, παρ. 11, σελ. 8.
76 Στο ίδιο άρθ. 4, παρ. 9, σελ. 7.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ για την Ακεραιότητα της Έρευνας οι 

σχέσεις των ερευνητών και οι δέουσες ερευνητικές πρακτικές βασίζονται στις θεμελιώδεις 

αρχές της ακεραιότητας της έρευνας. Καθοδηγούν τους ερευνητές στο έργο τους καθώς 

και στην αντιμετώπιση των πρακτικών, δεοντολογικών και πνευματικών προκλήσεων που 

είναι σύμφυτες με την έρευνα. Οι αρχές αυτές είναι οι εξής: 

1. Αξιοπιστία όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας της έρευνας, η οποία αντανακλάται 

στο σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, την ανάλυση και τη χρήση των πόρων. 

2. Εντιμότητα όσον αφορά την ανάπτυξη, τη διεξαγωγή, τον έλεγχο, την υποβολή εκθέ-

σεων και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την έρευνα με διαφανή, δίκαιο, πλήρη και 

αμερόληπτο τρόπο. 

3. Σεβασμός προς τους συναδέλφους, τους συμμετέχοντες σε ερευνητικές δραστηριότητες, 

την κοινωνία, τα οικοσυστήματα, την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον. 

4. Λογοδοσία όσον αφορά την έρευνα από τη σύλληψη της ιδέας έως τη δημοσίευση, τη 

διαχείριση και την οργάνωση, την κατάρτιση, την εποπτεία και την καθοδήγηση, καθώς και 

τις ευρύτερες επιπτώσεις της77. 

77 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας, αναθεωρημένη έκδοση 2018, 

ALLEA - All European Academies, Berlin, 2018  σελ. 4, διαθέσιμο στο https://www.allea.org/wp-content/

uploads/2018/06/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-Digital_HE2_FINAL.pdf.
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Α. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ οι δεοντολογικές υποχρεώσεις 

των ερευνητών μεταξύ τους. Οι ερευνητές υποχρεούνται να δείχνουν επαγγελματισμό και 

δεσμεύονται κατά τις δραστηριότητές τους να ενισχύουν τη γενική πρόοδο της ομάδας, την 

ισότητα και το σεβασμό. Οποιοδήποτε είδος αδικίας, προσπάθειας απόκτησης προσωπικής 

εύνοιας, σφετερισμού ή διάκρισης θεωρούνται αντιδεοντολογικές συμπεριφορές στον 

επιστημονικό χώρο. Οι ερευνητές οφείλουν να ασκούν την ερευνητική τους δραστηριότητα 

με κύριο σκοπό την επέκταση της επιστημονικής γνώσης και το καλό του κοινωνικού συνόλου 

και να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας που αναφέρονται στο αντικείμενο της έρευνας 

και τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός τους. Επιπλέον οφείλουν να αναγνωρίζουν 

και να αντιμετωπίζουν όποιον παράγοντα απειλεί να περιορίσει την επαγγελματική τους 

ακεραιότητα78. Ακολούθως, οι ερευνητές οφείλουν να αναγνωρίζουν τη συμβολή/ συνεισφορά 

των συναδέλφων τους στο ερευνητικό έργο κατά τη δημοσίευση. Τα πνευματικά δικαιώματα 

καθώς και οι σχετικές αναγνωρίσεις θα πρέπει να αναγράφονται με ακρίβεια. 

Αποτελεί χρέος των ερευνητών να ενθαρρύνεται η επαγγελματική εξέλιξη του ερευνητικού 

προσωπικού, παράλληλα με τη διάδοση και ανταλλαγή των εγκληματολογικών γνώσεων. 

Ωστόσο, οι ερευνητές θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τα όρια εξειδίκευσής τους και άρα να 

αναλαμβάνουν καθήκοντα για τα οποία διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα κατάρτισης, 

ειδίκευσης και εμπειρίας. 

Τέλος, σε ζητήματα παραβίασης των κανόνων δεοντολογίας της εγκληματολογικής 

έρευνας θα πρέπει το ερευνητικό προσωπικό να συνεργάζεται με στόχο την επίλυση του 

προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει τακτικά οι ερευνητές να συνεργάζονται για τις 

διαδικασίες ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας με τους αρμόδιους φορείς.  

Ειδικότερα:
1. Ως προς τις ερευνητικές διαδικασίες ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα 

της έρευνας79 ορίζει ότι οι ερευνητές λαμβάνουν υπ’ όψιν την πρόοδο της επιστήμης κατά 

την ανάπτυξη ερευνητικών ιδεών. Σχεδιάζουν, διεξάγουν, αναλύουν και τεκμηριώνουν την 

έρευνα με προσεκτικό και καλά μελετημένο τρόπο. Κάνουν ορθή και ευσυνείδητη χρήση των 

ερευνητικών κονδυλίων. Δημοσιεύουν αποτελέσματα και ερμηνείες της έρευνας με ανοικτό, 

ειλικρινή, διαφανή και ακριβή τρόπο, και τηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων ή 

των πορισμάτων όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο. Κοινοποιούν τα αποτελέσματά τους 

κατά τρόπο συμβατό με τα πρότυπα του επιστημονικού τους κλάδου και, ενδεχομένως, τα 

εν λόγω αποτελέσματα μπορούν να επαληθεύονται και να αναπαράγονται.

2. Ως προς τις διασφαλίσεις ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της 

έρευνας80 ορίζει ότι οι ερευνητές συμμορφώνονται προς τους κώδικες και τους κανονισμούς 

που αφορούν τον κλάδο τους. Μεταχειρίζονται τα αντικείμενα της έρευνας – ανθρώπους 

ζώα, στοιχεία πολιτιστικού, βιολογικού, περιβαλλοντικού ή φυσικού χαρακτήρα – με σεβασμό 

και φροντίδα, και σύμφωνα με τις νομικές και δεοντολογικές διατάξεις. Μεριμνούν δεόντως 

για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία της κοινότητας, των συνεργατών τους και 

78 British Society of Criminology, Statement of Ethics for Researchers, ό.π., άρθ. 1, παρ. 3,  σελ. 3.
79 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας...ό.π. σελ. 6.
80 Στο ίδιο.
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όσων συνδέονται με την έρευνά τους. Αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται δυνητικές βλάβες 

και κινδύνους που σχετίζονται με την έρευνά τους. Τα ερευνητικά πρωτόκολλα λαμβάνουν 

υπ’ όψιν και εφαρμόζονται με γνώμονα τις σχετικές διαφορές ηλικίας, φύλου, πολιτισμού, 

θρησκείας, εθνοτικής καταγωγής και κοινωνικής προέλευσης.

3. Οι ερευνητές θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και ομά-

δων χωρίς διακρίσεις ακόμη κι αν ενστερνίζονται αξίες, στάσεις και απόψεις διαφορετικές 

από τις δικές τους81.

4. Οι ερευνητές κατά τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες δεσμεύονται να ενισχύουν 

την γενική ευημερία της ομάδας και να αποφεύγουν τις μορφές κοινωνικής αδικίας, καθώς 

και να προωθούν τη σωστή και ηθική χρήση της εγκληματολογικής γνώσης82. 

5. Οι νεό τεροι ερευνητέ ς οφεί λουν να σέ βονται και να αναγνωρί ζουν την εμπειρί α των 

παλαιό τερων, οι δε εμπειρό τεροι ερευνητέ ς οφεί λουν να σέ βονται την προσωπικό τητα, 

να αξιολογού ν δί καια τις ικανό τητες των νεοτέ ρων και να τους βοηθού ν να αντιληφθού ν 

τη μεθοδολογί α και το ή θος της έ ρευνας, αποβλέ ποντας στην πρό οδο της ερευνητική ς 

δραστηριό τητας83.

6. Οι ερευνητές πρέπει να αναγνωρίζουν τα όρια της εξειδίκευσής τους και να αναλαμβάνουν 

μόνο εκείνα τα καθήκοντα για τα οποία διαθέτουν τα προσόντα της εκπαίδευσης, της κα-

81 American Society οf Criminology, ό.π., σελ. 2, παρ. 9. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Τα μέλη σέβονται τα 

δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την αξία όλων των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, των ερευνητών, 

των συναδέλφων, των θυμάτων εγκλημάτων και των κατηγορουμένων ή καταδικασθέντων για εγκλήματα. Δεν κάνουν 

διακρίσεις λόγω ηλικίας, φύλου, φυλής, εθνότητας, εθνικής προέλευσης, κοινωνικής θέσης μετανάστη, θρησκείας, 

σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτοποίησης φύλου, έκφρασης φύλου, υγείας, σωματικής ή οικογενειακής κατάστασης. 

Είναι ευαίσθητα (τα μέλη) στις ατομικές ή πολιτισμικές διαφορές και διαφορές ρόλων μεταξύ των ανθρώπων. Αναγνω-

ρίζουν τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων και ομάδων που υποστηρίζουν αξίες, στάσεις και απόψεις διαφορετικές 

από τις δικές τους». 
82 American Society οf Criminology,  ό.π., σελ. 2, παρ. 5. Βλ. επίσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, (ΕΑΠ), 

Κώδικας Δεοντολογίας, σελ. 9 όπου αναφέρεται ότι: «Οι ερευνητές, έχουν υποχρέωση αμοιβαίου σεβασμού και εχε-

μύθειας και έχουν δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και δίκαιη αξιολόγηση των ικανοτήτων τους» και ότι:  «Οι ερευνητές 

κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, οφείλουν να τηρούν την επαγγελματική δεοντολογία του επαγγελματικού κλάδου στον 

οποίο ανήκουν, ως και των λοιπών κλάδων της επιστήμης». Ημερομηνία δημοσίευσης: Ιούλιος 2014. Διαθέσι-

μο στο https://www.eap.gr/images/stories/pdf/kodikas_deontologias.pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 

01/09/2018. Ακόμη, στο Australian and New Zealand Society of Criminology (ANZSOC), Code of Ethics, 

παρ. 4, σελ. 1 αναφέρεται ότι: «Ευθύνες προς τους συναδέλφους: Τα μέλη θα πρέπει: 1. να αναγνωρίζουν πλήρως τη 

συμβολή του έργου των συναδέλφων στην εκτέλεση και δημοσίευση των εργασιών, 2. να αποφεύγουν την εκμετάλλευση 

των κατώτερων (ιεραρχικά) συναδέλφων, 3. να αποφεύγουν την παρενόχληση συναδέλφων για οποιονδήποτε λόγο, 

4. να προωθούν ενεργά την επαγγελματική εξέλιξη των συναδέλφων εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνουν κατάρτιση και 

υποστήριξη, καθώς και προστασία σε περιβάλλοντα εργασίας που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ευημερία τους, 5. 

να μη σφετερίζονται το έργο των άλλων, 6. να μην χρησιμοποιούν τις ιδέες και / ή τα ερευνητικά υλικά και τα προϊόντα 

άλλων χωρίς την απαραίτητη άδεια και τη δέουσα αναγνώριση, 7. να μοιράζονται τις εγκληματολογικές γνώσεις με τους 

συναδέλφους, 8. να προωθούν τις ίσες ευκαιρίες για τους συναδέλφους και 9. να επιδιώκουν ενεργά την αποφυγή 

πρακτικών διακρίσεων που επηρεάζουν τους συναδέλφους». Ημερομηνία δημοσίευσης: 2000. Διαθέσιμο στο 

https://anzsoc.org/about/ethics/.  Ημερομηνία ανάκτησης: 01/10/2018.
83 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κώδικας Δεοντολογίας και καλής Πρακτικής άρθ.4, παρ. 

2, σελ. 12.  Ημερομηνία δημοσίευσης: Μάιος 2018. Διαθέσιμο στο https://www.uoa.gr/fileadmin/

user_upload/PDF-files/anakoinwseis/genikes_anakoinwseis/2018/2506_kwd_deont.pdf.  Ημερομηνία 

ανάκτησης: 01/09/2019.
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τάρτισης και της εμπειρίας. Ερευνητές κάθε βαθμίδας σταδιοδρομίας, από τη χαμηλότερη 

έως την υψηλότερη, λαμβάνουν κατάρτιση σε θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας της 

έρευνας. Πεπειραμένοι ερευνητές, επικεφαλής έρευνας και εποπτεύοντες ερευνητές συμ-

βουλεύουν τα μέλη των ομάδων τους και παρέχουν ειδική καθοδήγηση και κατάρτιση με 

σκοπό την ορθή ανάπτυξη, σχεδιασμό και διάρθρωση της ερευνητικής τους δραστηριότητας, 

καθώς και την προώθηση μιας νοοτροπίας ακεραιότητας της έρευνας84.

7.  Οι ερευνητές που συμμετέχουν σε συλλογικά ερευνητικά προγράμματα θα πρέπει να 

συνάψουν ρητές συμφωνίες όσον αφορά την κατανομή εργασίας, την αποζημίωση, την 

πρόσβαση στα δεδομένα, τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα 

και ευθύνες85.

8. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, οι συνεργάτες απολαμβάνουν ελευθερία σκέψης και 

έκφρασης γνώμης, οφείλουν όμως να σέβονται τους περιορισμούς που επιβάλλονται για 

την οργάνωση και καθοδήγηση της ερευνητικής δραστηριότητας από τον επιστημονικά 

υπεύθυνο της έρευνας86.

9. Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει, επίσημα ή ανεπίσημα, γνώση της προόδου ή των 

προϊόντων της έρευνας, πριν από την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 

τους, οφείλει να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και να αποφεύγει κάθε μορφής ενέργεια, που θα 

αποβλέπει στην εκμετάλλευση της γνώσης, ή των προϊόντων αυτής προς ίδιον όφελος87.

10. Η σοβαρή παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας από τους συνεργάτες στην 

έρευνα ή η μη συμμόρφωσή τους προς τις σχετικές με την παράβαση κανόνων δεοντολογίας 

υποδείξεις των υπευθύνων, μπορεί να συνεπάγεται την αντικατάστασή τους88.  

11.  Ως προς τη συνεργασία σε εταιρικά σχήματα οι περισσότεροι κώδικες δεοντολογίας συ-

μπίπτουν στα εξής: 

α) Όλοι οι εταίροι σε ερευνητικές συνεργασίες αναλαμβάνουν ευθύνη για την ακε-

ραιότητα της έρευνας. Συμφωνούν εξαρχής σχετικά με τους στόχους της έρευνας και τη 

διαδικασία κοινοποίησης των πορισμάτων της έρευνας με όσο το δυνατόν πιο διαφανή και 

ανοικτό τρόπο. Συμφωνούν επισήμως, κατά την έναρξη της συνεργασίας τους, σχετικά με τις 

84 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας...ό.π. σ.σ. 5-6.
85 American Society οf Criminology,  ό.π., άρθ. 14, σελ. 3. Βλ. επίσης, στο Academy οf Criminal Justice Sciences, 

ό.π., κεφ. 2 σελ. 5, αναφέρεται ότι: «Όταν ένα μέλος συμμετέχει σε ένα έργο με άλλους, συμπεριλαμβανομένων των 

φοιτητών, θα πρέπει να υπάρξουν αμοιβαίως αποδεκτές και  ρητές συμφωνίες εξαρχής όσον αφορά τον καταμερισμό της 

εργασίας, την αποζημίωση, την πρόσβαση στα δεδομένα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις. Οι συμφωνίες αυτές δεν πρέπει να οδηγούν σε σφετερισμό ή σε οποιαδήποτε μορφή εξαναγκασμού 

ή εκφοβισμού. Τέτοιου τύπου συμφωνίες ενδέχεται να χρειαστούν τροποποίηση, καθώς το έργο εξελίσσεται και τέτοιες 

τροποποιήσεις θα πρέπει να δηλώνονται σαφώς σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι σπουδαστές θα πρέπει κανονικά να 

θεωρούνται ως οι κύριοι συγγραφείς κάθε εργασίας που  απορρέει απευθείας από τη διπλωματική εργασία ή τη διατριβή 

τους». 
86 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ό.π., σελ. 11. Παρομοίως, στο Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειου Πανεπιστη-

μίου, ό.π., άρθ. 14, παρ. 2, σελ. 19, αναφέρεται ότι: «Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας οι συνεργάτες απολαμβάνουν 

ελευθερία σκέψης και έκφρασης γνώμης, οφείλουν όμως να σέβονται τους περιορισμούς στην ελευθερία αυτή που 

επιβάλλονται για την οργάνωση και καθοδήγηση της ερευνητικής δραστηριότητας από τον υπεύθυνο της έρευνας».
87 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ό.π., σελ. 13.
88 Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ό.π.,  άρθ. 14, παρ. 3. 
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προσδοκίες τους και τα πρότυπα ακεραιότητας της έρευνας, τις εφαρμοστέες νομοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των 

συνεργατών και τις διαδικασίες χειρισμού συγκρούσεων και ενδεχόμενων περιπτώσεων 

παραπτωμάτων.Ενημερώνονται δεόντως και ζητείται η γνώμη τους σχετικά με την υποβολή 

των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς δημοσίευση89.

β) Οι σχετικές υποχρεώσεις των χρηματοδοτών και ερευνητών θα πρέπει να διευκρινί-

ζονται εκ των προτέρων με τη μορφή ενός γραπτού συμφωνητικού και να μην αποδέχονται 

όρους  που είναι αντίθετοι με την επαγγελματική δεοντολογία90.

γ) Οι ερευνητές θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια όλες τις πηγές χρηματοοικο-

νομικής στήριξης και άλλες χορηγίες της έρευνας91.

δ) Οι ερευνητές λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις δεσμεύσεις τους έναντι της ερευνητικής 

κοινότητας, συμμετέχοντας σε διαδικασίες διαιτησίας, ελέγχου και αξιολόγησης92.

12. Ως προς τη δημοσίευση και διάδοση οι περισσότεροι κώδικες δεοντολογίας συμπίπτουν 

στα εξής:

α) Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας 

όλοι οι συγγραφείς φέρουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο μιας δημοσίευσης, εκτός 

εάν ορίζεται διαφορετικά. Συμφωνούν σχετικά με τη σειρά παρουσίασης των ονομάτων 

τους, αναγνωρίζοντας ότι η συγγραφή αυτή καθεαυτήν βασίζεται στη σημαντική συμβολή 

στον σχεδιασμό της έρευνας, στη συλλογή σχετικών δεδομένων, ή στην ανάλυση ή ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων. Διασφαλίζουν ότι το έργο τους καθίσταται διαθέσιμο σε συναδέλφους 

με έγκαιρο, ανοικτό, διαφανή και ακριβή τρόπο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, 

και είναι ειλικρινείς κατά τη γνωστοποίησή του στο ευρύ κοινό, καθώς και σε παραδοσιακά 

μέσα ενημέρωσης και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναγνωρίζουν με ενδεδειγμένο 

τρόπο το σημαντικό έργο και την πνευματική συμβολή τρίτων, συμπεριλαμβανομένων 

συνεργατών, βοηθών και χρηματοδοτών, οι οποίοι επηρέασαν την κοινοποιούμενη έρευνα 

και παραθέτουν ορθά το σχετικό έργο. Γνωστοποιούν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων 

και παροχή χρηματοδοτικής ή άλλου είδους στήριξης για την έρευνα ή τη δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων της. Οι συγγραφείς και οι εκδότες προβαίνουν στην έκδοση διορθώσεων 

ή αποσύρουν έργα εφόσον απαιτείται· στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται σαφείς διαδικασίες, 

αναφέρονται οι λόγοι και οι συγγραφείς επικροτούνται για την άμεση έκδοση διορθώσεων 

μετά τη δημοσίευση. Επίσης θεωρούν ότι τα αρνητικά αποτελέσματα είναι εξίσου βάσιμα 

με τα θετικά πορίσματα για σκοπούς δημοσίευσης και διάδοσης. Για τους ερευνητές ισχύουν 

τα ίδια κριτήρια με αυτά που περιγράφονται λεπτομερώς ανωτέρω, ανεξάρτητα από το αν 

δημοσιεύουν σε συνδρομητικό επιστημονικό περιοδικό, σε επιστημονικό περιοδικό ανοικτής 

πρόσβασης ή προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική μορφή δημοσίευσης93. 

89 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας...ό.π. σελ. 7.
90 British Sociological Association (BSA), Statement of Ethical Practice , άρθ. 43, σελ. 9. Ημερομηνία δημοσίευ-

σης: 2017. Διαθέσιμο στο https://www.britsoc.co.uk/media/24310/bsa_statement_of_ethical_practice.

pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 23/9/2018. 
91 Academy οf Criminal Justice Sciences ό.π., άρθ.ΙΙΙ  Ηθικοί κανόνες, Β, παρ. 4.
92 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας...ό.π., σελ. 8.
93 Στο ίδιο.
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β) Οι ερευνητές οφεί λουν να αναφέ ρουν σε κά θε δημοσί ευση τον φορέ α που υπηρετού ν 

με τον πλή ρη ελληνικό  και ξενό γλωσσο τί τλο του94.

γ) Οι ερευνητές δεν πρέπει να διαδίδουν τα ερευνητικά τους ευρήματα σε περιπτώσεις 

που αυτά ενδέχεται να βλάψουν εμπλεκόμενα πρόσωπα ή παραβιάζουν επίσημες ή άτυπες 

συμφωνίες95.

δ) Οι ερευνητές πρέπει να αναγνωρίζουν δημοσίως τη συμβολή όλων των  μελών της 

ερευνητικής ομάδας96. 

ε) Οι ερευνητές πρέπει να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες/σωστές αναφορές για να 

ταυτοποιούν τα δεδομένα και το υλικό97 .

13.  Ως προς τις πρακτικές και διαχείριση δεδομένων ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την 

ακεραιότητα της έρευνας ορίζει ότι οι ερευνητές, τα ερευνητικά ιδρύματα και οι ερευνητικοί 

οργανισμοί διασφαλίζουν την κατάλληλη διαχείριση και επιμέλεια όλων των δεδομένων και 

των υλικών έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των μη δημοσιευμένων, διατηρώντας τα με ασφά-

λεια για εύλογο χρονικό διάστημα. Διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στα δεδομένα είναι όσο το 

δυνατόν πιο ανοικτή, όσο περιορισμένη απαιτείται και, κατά περίπτωση, σύμφωνη με τις αρχές 

FAIR (δυνατότητα ανεύρεσης, πρόσβασης, διαλειτουργικότητας και επαναχρησιμοποίησης) για 

τη διαχείριση δεδομένων. Διασφαλίζουν τη διαφάνεια σχετικά με τους τρόπους πρόσβασης 

ή χρήσης των δεδομένων και του υλικού της έρευνάς τους. Αναγνωρίζουν τα δεδομένα ως 

νόμιμα προϊόντα έρευνας στα οποία μπορεί να γίνεται παραπομπή. Διασφαλίζουν ότι τυχόν 

συμβάσεις ή συμφωνίες που σχετίζονται με ερευνητικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν ισότιμες 

και δίκαιες διατάξεις για τη διαχείριση της χρήσης, της κυριότητας και/ ή της προστασίας των 

εν λόγω αποτελεσμάτων βάσει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας98.

94 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής ό.π., άρθ. 3, παρ. 

13,  σελ. 12.
95 American Society οf Criminology, ό.π.,  άρθ. 15.
96 Socio-Legal Studies Association (SLSA), ό.π., άρθ. 4.1., σελ. 3. «Τα μέλη θα πρέπει να αναγνωρίζουν πάντα τις 

συνεισφορές των συναδέλφων τους στην ερευνητική εργασία. Ειδικότερα, όταν οι νεαρότεροι συνάδελφοι, συμπερι-

λαμβανομένων των βοηθών έρευνας, έχουν συμβάλει σημαντικά στη συλλογή δεδομένων, ο ρόλος τους θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται σε κάθε δημοσίευση που προκύπτει από την έρευνα αυτή». Ακόμη, στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κώδικας Δεοντολογίας και καλής Πρακτικής ό.π. άρθ. 4, παρ. 1, σελ. 12 αναφέρεται ότι:  

«Οι ερευνητέ ς έ χουν υποχρέ ωση αμοιβαί ου σεβασμού  μεταξύ  τους και η συμβολή  του καθ’ ενό ς στο αποτέ λεσμα πρέ πει 

να αναγνωρί ζεται».
97 American Society οf Criminology, ό.π., άρθ. 22, σελ. 4. Ομοίως, British Society of Criminology (BSC), Statement 

of Ethics for Researchers, ό.π., άρθ. 3, παρ.4. σελ. 4, όπου αναφέρεται ότι οι ερευνητές «εξασφαλίζουν ότι για τη 

χρήση των ιδεών και του ερευνητικού υλικού  άλλων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται η σωστή αναφορά  ανεξαρ-

τήτως της θέσης τους στην ερευνητική ομάδα και ανεξάρτητα από το εάν οι ιδέες και το υλικό βρίσκονται σε κατάσταση 

ανεπίσημων σημειώσεων». Επιπρόσθετα, στο Academy οf Criminal Justice Sciences, ό.π., Κεφ. 3, άρθ.Β, παρ. 

7, σ.σ. 3-4, αναφέρεται ότι: «Τα μέλη θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες, τεκμηρίωση και παραπομπές 

σχετικά με τις κλίμακες και άλλες μετρήσεις  που χρησιμοποιούνται στην έρευνά τους» και άρθ. C, παρ. 2: «Τα δεδομένα 

και το υλικό που λαμβάνονται κατά λέξη από το δημοσιευμένο ή μη γραπτό έργο κάποιου άλλου προσώπου θα πρέπει να 

προσδιορίζονται ρητά και να αναφέρονται στον συγγραφέα του. Οι παραπομπές στις πρωτότυπες ιδέες και τα δεδομένα  

που αναπτύσσονται σε έργο άλλων, έστω και αν δε γίνεται αυτολεξεί παράθεση, θα πρέπει να καθίστανται γνωστές». 

Ακόμη, στο Socio-Legal Studies Association (SLSA), ό.π., άρθ.4.2.,σελ. 3,  όπου αναφέρεται ότι: «τα ονόματα 

όλων όσων έχουν συνεισφέρει ουσιαστικά σε κάποιο τμήμα  της έρευνας θα πρέπει να αναφέρονται σε δημοσιεύσεις και 

σε όποια άλλα αποτελέσματα προέκυψαν από την έρευνα αυτή» και ότι «τα μέλη θα πρέπει να φροντίζουν για την αναφορά 

των δημοσιεύσεων ή των άλλων πηγών των ιδεών που έχουν χρησιμοποιήσει στο έργο τους».
98 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας.. ό.π. σ.σ. 6-7.
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Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τρίτων 

προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, κ.λπ.) καθώς και η µετάφραση, η διασκευή, η παρα-

ποίηση ή αποµίµησή τους, χωρίς την άδεια του δηµιουργού τους, απαγορεύεται από το νόµο, 

ανεξάρτητα από τη µορφή µε την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, 

κ.λπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκηµα και ταυτόχρονα πειθαρχική παράβαση99. Η 

πνευµατική ιδιοκτησία περιλαµβάνει το δικαίωµα εκµετάλλευσης του ερευνητικού έργου 

(περιουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα της προστασίας του προσωπικού δεσµού µε αυτό 

(ηθικό δικαίωµα)100.  

Λογοκλοπή συνιστά η ενσωµάτωση σε έργο ιδεών, αποσπασµάτων ή και µεµονωµένων 

φράσεων έργου τρίτου προσώπου, χωρίς αναφορά της σχετικής πηγής. Η λογοκλοπή δια-

πράττεται, όταν το πνευµατικό έργο τρίτων, όπως ορίζεται παραπάνω, δηµοσιεύεται είτε 

έντυπα, είτε ηλεκτρονικά, ακόµα και σε πανεπιστηµιακές σηµειώσεις101. 

1.  Αναφορά στον δηµιουργό και στην πηγή
α) Οι ερευνητές κατά τη διεξαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας οφείλουν να 

λαμβάνουν υπ’ όψιν τους και να μη θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας τρίτων και να κάνουν σαφή αναφορά στην πηγή102.   

β) Κάθε δημιουργός οποιουδήποτε πνευματικού έργου αναφέρεται και αναγνωρίζεται, 

απολαμβάνοντας τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητά του 

ως δημιουργού. 

γ) Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δη-

μοσιευμένο έργο ή η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, 

στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά πα-

ραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες103.

δ) Σε περίπτωση που πνευματικό έργο είναι προϊόν συλλογικής εργασίας είναι απαραί-

τητο να αναφέρονται και να αναγνωρίζονται όλοι οι συνδημιουργοί, κατά τη σειρά σπουδαι-

ότητας της συμβολής τους, οι οποίοι απολαμβάνουν και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα 

που απορρέουν από την ιδιότητα του συνδημιουργού104.

2. ∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
α) Οι ερευνητές αποκτούν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του αντικει-

μένου της έρευνας που διεξάγουν και των προϊόντων της, σύμφωνα με το βαθμό συμβολής 

τους, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις 

αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις.

99 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κώδικας δεοντολογίας ό.π. κεφ. ΙΙ άρθ. 2 σελ. 7 και κεφ. ΙΙΙ άρθ. 1 σελ. 13. 
100 Ν. 2121/1993 άρθ. 1, 3 και 4.
101 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κώδικας δεοντολογίας ό.π. κεφ. ΙΙΙ άρθ. 2, σελ. 14.
102 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Κώδικας Δεοντολογίας Επιτροπής ό.π. άρθ. 7.4. σελ. 12. Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Κώδικας Δεοντολογίας ό.π. άρθ. 7 παρ. 1.  Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  Αρχές και Πολιτικές Ηθικής ό.π., άρθ. 4.4. 

σελ. 16. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κώδικας Δεοντολογίας ό.π. άρθ. 5 σελ. 13. Αρχές 

Δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος ό.π. άρθ. 2, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κώδικας ό.π. 

κεφ. ΙΙΙ άρθ. 1. σελ. 13. International Sociological Association, Code of ethics ό.π. άρθ. 3.1. 
103 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κώδικας δεοντολογίας ό.π. κεφ. ΙΙΙ άρθ. 1 σελ. 13.
104 Στο ίδιο. Επίσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Αρχές και Πολιτικές ό.π.
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β) Τα δικαιώματα αυτά αφορούν και προγράμματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας (λογι-

σμικό) καθώς και προπαρασκευαστικό υλικό. Σε περίπτωση έρευνας η οποία χρηματοδοτεί-

ται, είναι δυνατόν στην υπογραφόμενη σύμβαση μεταξύ των ερευνητών και των εντολέων 

ή χρηματοδοτών της έρευνας να ορίζεται διαφορετικά105. 

3. Απαγόρευση λογοκλοπής
α) Η λογοκλοπή και η ιδιοποίηση ξένων επιτευγμάτων απαγορεύονται. Οι ερευνητές 

οφείλουν να ενεργούν με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις επιταγές της εκάστοτε ισχύουσας 

νομοθεσίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

β) Η λογοκλοπή συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από 

µέλη της ερευνητικής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εµφανίζονται ως πρωτότυπα 

έργα του συγγραφέα τους106.

4. Αναπαραγωγή 
Επιτρέπεται χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή άρθρων 

νομίμως δημοσιευμένων σε εφημερίδα ή σε περιοδικό ή, σύντομων αποσπασμάτων έργου ή 

τμημάτων σύντομου έργου, εφόσον γίνεται αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις 

στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό και δεν εμποδίζει την κανονική 

εκμετάλλευση. Η αναπαραγωγή πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής, καθώς 

και των ονομάτων των δημιουργών και των εκδοτών107.

5. ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης από φορέα 
Ο εκάστοτε φορέας108 αποκτά δικαιώματα εκμετάλλευσης επί του προϊόντος της ερευνη-

τικής δραστηριότητας, ανάλογα με τη σχέση που τον συνδέει με τους εκάστοτε ερευνητές, 

το αντικείμενο του ανατεθέντος έργου και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την πραγμα-

τοποίηση της έρευνας109.   

Γ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ για την ακεραιότητα της έρευνας η 

μη τήρηση ορθών ερευνητικών πρακτικών συνιστά παραβίαση των επαγγελματικών καθη-

κόντων. Βλάπτει τις ερευνητικές διαδικασίες, υποβαθμίζει τις σχέσεις μεταξύ ερευνητών, 

υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην έρευνα και την αξιοπιστία της, σπαταλά πόρους και εν-

δέχεται να εκθέτει τα αντικείμενα της έρευνας, τους χρήστες, την κοινωνία ή το περιβάλλον 

σε άσκοπη βλάβη.

105 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Κώδικας Δεοντολογίας Επιτροπής Βιοηθικής ό.π. αρθ. 7.2. σελ. 12. Πανεπιστή-

μιο Κρήτης Κώδικας Δεοντολογίας ό.π. αρθ. 7.4. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κώδικας 

Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής ό.π., International Sociological Association, Code of ethics ό.π. αρθ. 3.1. 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ό.π.  
106 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κώδικας δεοντολογίας ό.π. κεφ. ΙΙΙ άρθ. 2. σελ. 14 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης ό.π. άρθ. 3 παρ. 3 σελ. 8. 
107 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αρχές και Πολιτικές ό.π.
108 Ως εκάστοτε φορέας νοείται είτε ο φορέας εντός του οποίου υλοποιείται το ερευνητικό έργο (πανεπιστήμιο, 

ερευνητικό κέντρο), η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή (Ε.Ε., Υπουργείο κ.λπ.) ή/ και ο εκάστοτε χρηματοδό-

της- χορηγός. 
109 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής ό.π. Πανεπιστήμιο Θεσ-

σαλίας ό.π. άρθ. 11 σελ. 10.
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1. Ως παραπτώματα στον τομέα της έρευνας κατά τον ως άνω Κώδικα νοούνται η κατασκευή 

ερευνητικών αποτελεσμάτων, η παραποίηση ή η λογοκλοπή (η αποκαλούμενη κατηγορι-

οποίηση FFP - fabrication, falsification, plagiarism) κατά την υποβολή προτάσεων, τη διε-

ξαγωγή ή τον έλεγχο ερευνητικών δραστηριοτήτων, ή κατά την κοινοποίηση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων.

α) Κατασκευή ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι η εφεύρεση ανύπαρκτων αποτε-

λεσμάτων και η καταγραφή τους σαν να ήταν πραγματικά. 

β) Παραποίηση είναι η αλλοίωση ερευνητικού υλικού, ερευνητικού εξοπλισμού ή 

ερευνητικών διαδικασιών, ή η μεταβολή, παράλειψη ή απόκρυψη δεδομένων ή αποτελε-

σμάτων χωρίς αιτιολόγηση. 

γ) Λογοκλοπή είναι η χρήση έργων και ιδεών τρίτων χωρίς κατάλληλη παραπομπή 

στην αρχική πηγή, κάτι που συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του αρχικού δημιουργού 

(ή δημιουργών) στα αποτελέσματα της πνευματικής του(ς) εργασίας110.

2. Ομοίως κατά τον ως άνω Κώδικα λοιπές παραβιάσεις της ορθής ερευνητικής πρακτικής, 

οι οποίες ζημιώνουν την ακεραιότητα της ερευνητικής διαδικασίας ή των ερευνητών είναι: 

Η παραποίηση της πατρότητας της έρευνας ή υποτίμηση του ρόλου άλλων ερευνητών σε 

δημοσιεύσεις. Η επαναδημοσίευση σημαντικών τμημάτων προηγούμενων δημοσιεύσεων 

του ιδίου συγγραφέα, συμπεριλαμβανομένων μεταφράσεων, χωρίς τη δέουσα αναφορά ή 

παραπομπή στο αρχικό έγγραφο («αυτολογοκλοπή»). Η επιλεκτική παραπομπή με σκοπό 

την ενίσχυση ιδίων πορισμάτων ή την ικανοποίηση επιμελητών, ελεγκτών ή συναδέλφων. 

Η απόκρυψη ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η παροχή της δυνατότητας σε χρηματοδότες/ 

χορηγούς να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία της ερευνητικής διαδικασίας ή κοινοποίηση 

αποτελεσμάτων με σκοπό την εισαγωγή ή προώθηση μεροληπτικών πρακτικών. Η περιττή 

διόγκωση της βιβλιογραφίας μιας μελέτης. Η κακόβουλη διατύπωση κατηγοριών εις βάρος 

ερευνητή για παραπτώματα ή άλλες παραβιάσεις. Η ψευδής παρουσίαση ερευνητικών 

επιτευγμάτων. Η διόγκωση της σημασίας και της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής των 

πορισμάτων. Η καθυστέρηση ή ανάρμοστη παρεμπόδιση του έργου άλλων ερευνητών. Η 

κατάχρηση αρχαιότητας για την ενθάρρυνση παραβιάσεων της ακεραιότητας της έρευνας. 

Η παράβλεψη εικαζόμενων παραβιάσεων της ακεραιότητας της έρευνας από τρίτους ή συ-

γκάλυψη ακατάλληλης αντιμετώπισης παραπτωμάτων ή άλλων παραβιάσεων από ιδρύματα. 

Η δημιουργία ή στήριξη επιστημονικών περιοδικών που υπονομεύουν τον έλεγχο ποιότητας 

της έρευνας («predatory journals» - «αρπακτικά επιστημονικά περιοδικά»)111.

3. Τα μέλη δεσμεύονται στην ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση και στη δημόσια 

συζήτηση περί των ευρημάτων, και δεν παρουσιάζουν εν γνώσει τους ψευδείς ή  παραπλα-

νητικούς ισχυρισμούς για το επαγγελματικό έργο112.  

4. Οι ερευνητές κατά την παρουσίαση του έργου τους, δεν πρέπει να διαστρεβλώνουν τα 

ευρήματα της έρευνάς τους ή να παραλείπουν σημαντικά δεδομένα113.

110 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας...ό.π. σ.σ. 9-10.
111 Στο ίδιο.
112 Academy οf Criminal Justice Sciences, ό.π., άρθ. ΙΙ Γενικοί κανόνες. Socio-Legal Studies Association, ό.π., 

παρ. 2.2.1.
113  Academy of Criminal Justice Sciences ό.π., άρθ. ΙΙΙ Ηθικοί κανόνες, Β, παρ. 3, σελ. 3.
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5. Όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι υφίσταται παραβίαση της ερευνητικής δεοντο-

λογίας από κάποιο μέλος της ερευνητικής ομάδας η διαχείριση γίνεται εντός της ομάδας 

μέσω ανεπίσημων επιλύσεων όπου είναι εφικτή. Στις περιπτώσεις παραβίασης το μέλος που 

προέβη στην παραβίαση υποχρεούται να συνεργαστεί και λογοδοτήσει για αυτήν. Επιπλέον, 

όπου διαπιστωθεί μη συνεργασία συνιστά νέα παράβαση της κείμενης νομοθεσίας114. 

6. Η διερεύνηση παραβιάσεων πραγματοποιείται με δίκαιο και εμπεριστατωμένο τρόπο και 

το ταχύτερο δυνατόν, χωρίς να υπονομεύεται η ακρίβεια, η αντικειμενικότητα ή η διεξοδι-

κότητά της115.

∆. OΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ο ρόλος του επι-

στημονικά υπεύθυνου (στο εξής για λόγους συντομίας Ε.Υ.) είναι ιδιαίτερα σημαντικός. 

Έχει την ευθύνη τόσο για την ευημερία των μελών της ομάδας όσο και για την ασφάλεια 

αυτών και τη δική του. Είναι αρμόδιος να μεριμνά για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας 

της έρευνας και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας από όλα τα μέλη της ερευνητικής 

ομάδας. Ο Ε.Υ. δε θα πρέπει να οικειοποιείται τα ερευνητικά πορίσματα, αλλά αντιθέτως να 

υποστηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη των ερευνητών και εκπαιδευόμενων σε μία έρευνα 

και να εγγυάται την κατάλληλη αναγνώριση για την εργασία τους. Επιπρόσθετα, ο Ε.Υ. θα 

πρέπει να εποπτεύει ολόκληρη την ερευνητική διαδικασία σε όλα τα στάδια, έτσι ώστε να 

επιβεβαιώνεται η εγκυρότητά τους. 

Ειδικότερα:
1. Ο Ε.Υ. της έρευνας οφείλει να τηρεί κατά τη διεξαγωγή της έρευνας τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας, τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και τις διατάξεις του 

παρόντος καθώς και να μεριμνά για την τήρηση κάθε κανόνα και αρχής δεοντολογίας, απ’ 

όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας116.

2. Ο Ε.Υ. οφείλει να καθοδηγεί τους ερευνητές έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι δεοντολογικές 

αρχές από όλους όσοι συμμετέχουν στην ερευνητική δραστηριότητα και εξασφαλίζει ότι η 

πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες είναι περιορισμένη117.

3. Ο Ε.Υ. έχει ταυτόχρονα την ευθύνη τόσο ως προς τη διασφάλιση της ασφάλειας και της 

ευημερίας των μελών της ερευνητικής τους ομάδας, όσο και ως προς τη δική του118.

114  Academy οf Criminal Justice Sciences, ό.π., άρθ. ΙΙΙ Ηθικοί κανόνες, H, παρ. 5-6.
115 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας...ό.π.,  σελ. 10.
116 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ό.π.,  σελ. 12. Επίσης στο Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, 

Θεσσαλονίκη ό.π.,  άρθ. 15.1.α., σελ. 20, αναφέρεται ότι: «Οι υπεύθυνοι της έρευνας οφείλουν να τηρούν κατά 

τη διεξαγωγή της έρευνας τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και 

τον παρόντα Κώδικα». Αντίστοιχα, στο Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ό.π.,  άρθ. 15.1.α, 

σελ. 20, όπου αναφέρεται ότι: «Οι υπεύθυνοι της έρευνας οφείλουν να παρακολουθούν την τήρηση εκ μέρους των 

συνεργατών τους στην έρευνα των υποχρεώσεών τους».
117 American Society οf Criminology, ό.π.,  Κεφ. ΙΙΙ Ηθικοί κανόνες, άρθ. Α,  παρ. 20, σελ. 4. Αντίστοιχα, στο 

Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ό.π., άρθ 15, παρ. 3, σελ. 20, όπου αναφέρεται ότι: «Στη 

συλλογική έρευνα, ο υπεύθυνος της ομάδας οφείλει να μεριμνά για την τήρηση των αρχών και της δεοντολογίας από 

όλα τα μέλη της ομάδας. Ο σεβασμός της ατομικής συμβολής του κάθε ερευνητή και η τήρηση της διαφάνειας και 

αμοιβαίας ενημέρωσης αποτελούν υποχρέωση όλων των συμμετεχόντων στην έρευνα». 
118 Socio-Legal Studies Association (SLSA), ό.π.,  άρθ. 5, σελ. 3.
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4. Ο Ε.Υ. εξασφαλίζει την ύπαρξη πλαισίου μέσω του οποίου οι ερευνητές μπορούν να υπο-

βάλλουν παράπονα-διαμαρτυρίες119. 

5. Ο Ε.Υ. της έρευνας, δεν πρέπει να οικειοποιείται ερευνητικά πορίσματα, για ατομική προ-

βολή, ή να εμφανίζει πορίσματα της έρευνας ως ατομική του εργασία120.

6. Αρμοδιότητα του Ε.Υ. είναι να ενημερώνει τόσο τους ερευνώμενους όσο και εκείνους οι 

οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τη διεξαγωγή της έρευνας121.

7. Η επιλογή  των συνεργατώ ν γί νεται από  τον Ε. Υ. Η από φασή  του πρέ πει να εί ναι γραπτή , 

πλή ρως αιτιολογημέ νη και να κοινοποιεί ται στην αρμόδια Επιτροπή  ή υπηρεσία122.

8. Η τυχόν ανάθεση σε τρίτα πρόσωπα μέρους των ερευνητικών ή υποβοηθητικών της 

έρευνας εργασιών τελεί υπό την ευθύνη και την επίβλεψη του υπεύθυνου της έρευνας123 .

9. Η σοβαρή παράβαση κανόνων δεοντολογίας της έρευνας από τους υπεύθυνους της έρευ-

νας μπορεί να αποτελέσει λόγο για τη διακοπή του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου124.

10. Ο Ε.Υ.  έχει την ευθύνη της τήρησης της νομοθεσίας ως προς τις ώρες εργασίας και 

συνθήκες εργασίας του ερευνητικού προσωπικού125. 

11. Ο Ε.Υ. είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού έτσι ώστε αυτό να πληροί όλα 

τα προσόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ερευνητικού προγράμματος126.

12. Η εποπτεία που ασκείται από τον Ε.Υ. περιλαμβάνει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της 

έρευνας. Ένας Ε.Υ. πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ερευνητικές μέθοδοι και τα αποτελέσματα 

των ερευνητών και των εκπαιδευόμενων ερευνητών, που βρίσκονται υπό την επίβλεψή τους, 

είναι κατάλληλα και έγκυρα127.

119  American Society of Criminology, ό.π., Κεφ. ΙΙΙ Ηθικοί κανόνες, άρθ. D, παρ. 35, σελ. 6.
120  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ό.π., σελ. 12. Αντίστοιχα στο Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειου Πανε-

πιστημίου, ό.π., άρθ. 15.2, σελ. 20, όπου αναφέρεται ότι: «Οι υπεύθυνοι συλλογικής έρευνας δεν πρέπει να 

οικειοποιούνται ερευνητικά πορίσματα για δική τους ατομική προβολή, ή να εμφανίζουν πορίσματα της έρευνας ως 

ατομική τους εργασία».  
121  Βλ. παρακάτω περί συγκατάθεσης Κεφ. ΙΙΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΟΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ,  σελ. 65 επ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται ότι: «οι Ε.Υ. των ερευνητικών προγραμμάτων, 

οφείλουν να ενημερώνουν συνοπτικά, αλλά με ειλικρίνεια και επάρκεια, τους πολίτες που πρόκειται να λάβουν μέρος 

σε αυτά, για τους στόχους του προγράμματος. Στην περίπτωση που για τη διεξαγωγή της έρευνας, απαιτείται συναίνεση 

του πολίτη, απαιτείται πλήρης ενημέρωσή του. Η αυτή ενημέρωση, απαιτείται και για τους πολίτες, που δεν μετέχουν 

στην έρευνα, επηρεάζονται όμως άμεσα από τη διεξαγωγή της». Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ό.π., σελ. 10. 

Αντίστοιχα, στο Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ό.π., σελ. 8, άρθρο 4, αναφέρεται ότι: 

«Οι υπεύθυνοι των ερευνών πρέπει να ενημερώνουν συνοπτικά, αλλά με ειλικρίνεια και επάρκεια τους πολίτες, που 

πρόκειται να λάβουν μέρος σε αυτές, για τους στόχους του προγράμματος».
122 Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ό.π., άρθ.13.2, σελ. 19. Περαιτέρω για την επιλογή 

συνεργατών, σε χρηματοδοτούμενα έργα αναφέρεται ότι: «Σε χρηματοδοτούμενα έργα, όταν ο επιστημονικώς 

υπεύθυνος ορίζεται από  συλλογικό  όργανο του πανεπιστήμιου, οφείλει να προσλαμβάνει τους συνεργάτες του, σύμ-

φωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο Φορέας Χρηματοδότησης, όταν υπάρχει σχετική  πρόβλεψη». Επίσης, στο 

ίδιο, άρθ. 13.1, σελ. 19.
123  Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ό.π., άρθ. 15.4, σελ. 20.
124  Στο ίδιο, άρθ. 15.6, σελ. 20.
125  Socio-Legal Studies Association (SLSA), ό.π., άρθ. 5.2, σελ. 3.
126  Στο ίδιο.
127  Australian Research Council, Australian Government, Australian Code for The Responsible Conduct οf Research, 

άρθ. 3.5, σελ. 16. Ημερομηνία δημοσίευσης: 2007. Διαθέσιμο στο: https://www.nhmrc.gov.au/about-us/

publications/australian-code-responsible-conduct-research-2007#block-views-block-file-attachments-
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Ε. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
H ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦ ΕΡΟΝΤΩΝ (CONFLICT OF INTEREST) προκυ πτει ο ταν υπάρχει 

αντίθεση μεταξύ των ιδιωτικών συμφερόντων και των επίσημων ή επαγγελματικών ευθυ-

νών ενός ατόμου σε θέση ευθύνης128. Οι συγκρούσεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε μια 

κατάσταση κατά την οποία τα προσωπικά, οικονομικά και / ή μη οικονομικά οφέλη έχουν 

τη δυνατότητα να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την έρευνα129.

Υπάρχουν διαφορετικά είδη συμφερόντων. Τα συμφέροντα διακρίνονται σε:

• Προσωπικά  συμφέροντα: Ό ταν τα συμφέ ροντα ενό ς ατό μου μπορεί  να επηρεά σουν 

το αποτέ λεσμα της ερευνητική ς μελέ της, το προσωπικό  ή  τους συμμετέ χοντες.

• Επαγγελματικά  συμφέροντα: Ό ταν έ να ά τομο έ χει την ευκαιρί α επαγγελματική ς 

εξέ λιξης ως αποτέ λεσμα της συμμετοχή ς του στην ερευνητική  μελέ τη.  

• Θεσμικά  συμφέροντα: Ό ταν τα οφέ λη ή /και τα οικονομικά  συμφέ ροντα ενό ς ιδρύ ματος 

μπορεί  να επηρεά σουν ή  φαί νεται να επηρεά ζουν την έ ρευνα ή  ά λλες δραστηριό τητες του 

ιδρύ ματος.

• Φαινομενικά  συμφέροντα: Ό ταν η φαινομενική  σύ γκρουση εί ναι γνωστή  σε ά λλους, 

οι οποί οι μπορεί  να εγεί ρουν ερωτή ματα σχετικά  με την καταλληλό τητα της συμμετοχή ς 

του συγκεκριμέ νου ατό μου στη μελέ τη130.   

Η σύ γκρουση συμφερό ντων μπορεί  να επηρεά σει διά φορες πτυχέ ς μιας ερευνητική ς 

μελέ της, ό πως τον σχεδιασμό  της, τον τρό πο διαχεί ρισής της, την εξέ ταση των δεδομέ νων 

content-block-1 Ημερομηνία ανάκτησης: 01/09/2018.  
128 Παρομοίως, στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολο-

γικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας, σελ. 7, αναφέρεται ότι: «η 

πρό κριση προσωπικού  συμφέ ροντος και ωφέ λειας κατά  την εκτέ λεση καθηκό ντων συνιστά  σύ γκρουση συμφερό ντων. 

Απαιτεί ται ως εκ τού του, να αποφεύ γονται δραστηριό τητες με επιδί ωξη προσωπικώ ν συμφερό ντων οικονομικώ ν ή  μη 

οι οποί ες δεν συνά δουν με τις επαγγελματικέ ς αρχέ ς της υπηρεσί ας».  Διαθέσιμο στο http://www.eyde-etak.

gr/ContentManagement/Files/ContentFiles517/ΚΩΔΙΚΑΣ%20ΗΘΙΚΗΣ_ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ%20_EYDE%20

ETAK.pdf.  Ημερομηνία ανάκτησης:01/07/2019. Επιπρόσθετα, στο Korenman G. Stanley, Teaching the 

Responsible Conduct of Research in Humans, Κεφ. 4 Σύγκρουση Συμφερόντων, Α. Ορισμοί, αναφέρεται ότι:  

«Μια σύγκρουση συμφερόντων στην έρευνα υπάρχει όταν το άτομο έχει συμφέροντα στην έκβαση της έρευνας που 

μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό πλεονέκτημα και, ως εκ τούτου, μπορεί, στην πραγματικότητα ή στην εμφάνισή του, 

να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της έρευνας». Ημερομηνία δημοσίευσης: 2006. Διαθέσιμο στο https://ori.

hhs.gov/education/products/ucla/chapter4/default.htm Ημερομηνία ανάκτησης: 01/07/2019. Πρβλ. 

ΓΚΠΔ  άρθ. 38 και 41.
129 American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), Issues in Ethics:  Conflicts of Professional Interest, 

Εισαγωγή.   Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018.Διαθέσιμο στο https://www.asha.org/practice/ethics/

conflicts-of-professional-interest/  Ημερομηνία ανάκτησης: 01/07/2019. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι: 

«Στα οικονομικά  συμφέ ροντα περιλαμβά νονται ευκαιρί ες ό που έ να ά τομο χρησιμοποιεί  την επαγγελματική  κρί ση 

του για προσωπικό  οικονομικό  κέ ρδος ή  προς ό φελος μιας εταιρεί ας στην οποί α το ά τομο έ χει οικονομικό  συμφέ ρον, 

ό πως ευρεσιτεχνί α, εμπορικό  σή μα, πνευματικά  δικαιώ ματα, σύ μβαση παραχώ ρησης ά δειας, ιδιοκτησιακό  συμφέ ρον, 

μετοχέ ς, κ.λπ. Ή  έ να μέ λος της ερευνητική ς ομά δας μπορεί  να επηρεά ζεται από  τα σημαντικά  ποσά  που επενδύ ονται. Σε 

αυτή ν την περί πτωση μπορεί , για παρά δειγμα, να περιλαμβά νεται μια χορηγί α για τη χρηματοδό τηση μιας παρό μοιας 

ή  ανταγωνιστική ς έ ρευνας σε σχέ ση με τη μελέ τη του ερευνητή ».
130 New England Research Subject Advocacy Group, Σύγκρουση Συμφερόντων στο πλαίσιο της Έρευνας, σελ. 2. 

Διαθέσιμο στο https://catalyst.harvard.edu/pdf/regulatory/COI_Greek_LowResolution.pdf. Ημερομηνία 

ανάκτησης: 01/07/2019.
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και τον τρό πο ερμηνεί ας τους131.  

Όσον αφορά τη σχέση ερευνητή-χρηματοδότη σε μία έρευνα, σύγκρουση συμφερόντων 

μπορεί να προκύψει μεταξύ της επιδίωξης της αλήθειας κατά την επιστημονική έρευνα και 

του οικονομικού οφέλους που αποτελεί στόχο του χρηματοδότη της έρευνας αυτής132. 

Η ασφά λεια των συμμετεχό ντων μπορεί  να επηρεαστεί  από  την τά ση του ερευνητή  να 

επιθυμεί  έ να ευνοϊ κό  αποτέ λεσμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ερευνητής έχει καθήκον να 

αποκαλύψει την αλήθεια ακόμη κι αν τα ερευνητικά αποτελέσματα δεν συμφέρουν τον 

χρηματοδότη133.  

Ειδικότερα:
1. Ο ερευνητής οφείλει να γνωρίζει ότι η σύγκρουση συμφερόντων, οικονομικής ή άλλης 

φύσης, μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την έρευνα.  Κατά την ανάληψη, τη διεξαγωγή και τη 

δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της έρευνας οφείλει να εξασφαλίζει ότι δεν συντρέ χει στο 

πρό σωπό  του οποιαδή ποτε σύ γκρουση συμφερό ντων που θα απαγό ρευε ή  θα δυσχέ ραινε 

τη διεξαγωγή  της έ ρευνας κατά  τρό πο αντικειμενικό  και επιστημονικά  αδιά βλητο.

2. Ό λοι οι ερευνητές οφεί λουν να δί νουν προτεραιό τητα στην εκπλή ρωση των στό χων της 

ερευνας, ενώ  στις περιπτώ σεις κατά  τις οποί ες οι ερευνητές, σε οποιαδή ποτε δραστηριό τητά  

τους, αναγνωρί ζουν ό τι τα προσωπικά  τους συμφέ ροντα, ά μεσα ή  έ μμεσα, έ ρχονται 

σε σύ γκρουση με τα συμφέ ροντα της έρευνας οφεί λουν να αυτο-αποκλεί ονται από  τις 

συγκεκριμέ νες διαδικασί ες. Σε κά θε περί πτωση, ό που τί θενται ζητή ματα τα οποί α δεν 

εί ναι ευκρινή , οι ερευνητές δεσμεύ ονται να αναζητή σουν κατευθύνσεις από  τις αρμό διες 

υπηρεσί ες134. 

3. Ο υπεύ θυνος επεξεργασί ας ή  ο εκτελώ ν την επεξεργασί α των δεδομένων οφείλει να 

διασφαλί ζει ό τι η ά σκηση των καθηκό ντων αυτώ ν δεν οδηγεί  σε σύ γκρουση συμφερό ντων135. 

4. Η ερευνητική  ομά δα οφεί λει να αναγνωρίζει, υποδεικνύ ει και γνωστοποιεί την ύ παρξη 

σύ γκρουσης συμφερό ντων (γνωστοποίηση) και να εξηγεί  τον τρό πο διαχεί ρισης της 

σύ γκρουσης, προκειμένου να μην υπονομεύεται η αξιοπιστία της έρευνας136. Στη διαχεί ριση 

της σύ γκρουσης συμφερό ντων μπορεί  να περιλαμβά νεται η από φαση να μην επιτραπεί  σε 

έ να ά τομο με σύ γκρουση συμφερό ντων να συμμετά σχει στη μελέ τη για την αποφυγή  της 

131 New England Research Subject Advocacy Group, Σύγκρουση Συμφερόντων...ό.π.
132  Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, Γνώμη, Για τη Συγκρουση Συμφερόντων στην Βιοιατρική Έρευνα, σελ. 1. Διαθέσι-

μο στο http://www.bioethics.gr/images/pdf/GNOMES/OPINION-COI.pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 

01/07/2019.
133 Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, ό.π., σ.σ. 1-2.
134 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αρχές και Πολιτικές Ηθικής και Δεοντολογίας, άρθ. 4.4, ημερομηνία δημοσίευσης 

Νοέμβριος 2015. Διαθέσιμο στο http://earthnet.ntua.gr/research-ethicsresearch-integrity-committees-

in-greece/?lang=el. Ημερομηνία ανάκτησης 07/06/2018. άρθ. 4.6, σελ. 24.
135 Ν. 4624/2019 άρθ. 8.3.
136 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Κώδικας Δεοντολογίας Επιτροπής ό.π., κεφ. 3.6.1, σελ. 5.  Επιπρόσθετα, στο 

American Sociological Association’s (ASA), 2018 ό.π., κεφ. 8.1, σελ. 9, αναφέρεται ότι: «Οι κοινωνιολόγοι 

αποκαλύπτουν επίσης άλλες σχετικές προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις που μπορεί να έχουν την εμφάνιση ή 

το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων. Οι κοινωνιολόγοι συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες θεσμικές και 

κυβερνητικές πολιτικές σύγκρουσης συμφερόντων και τους κανόνες γνωστοποίησης». 
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φαινομενική ς σύ γκρουσης137. Σε περίπτωση όμως που πρόκειται για σύγκρουση συμφερό-

ντων η οποία υπονομεύει πλήρως την ακεραιότητα και την επιστημονική εγκυρότητα της 

έρευνας, τότε ο Ε.Υ.  θα πρέπει να διακόψει το ερευνητικό πρόγραμμα138. 

137 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας  ό.π., σελ. 1. 
138 Στο ίδιο,  κεφ. 3.6.2, σελ. 5. Επιπρόσθετα, στο American Sociological Association’s (ASA), ό.π., κεφ. 8.1, 

σελ. 9 αναφέρεται ότι: «Εάν δεν είναι δυνατή η διαχείριση τέτοιων συγκρούσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί 

ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στη δραστηριότητα που αναλαμβάνεται, η δραστηριότητα δεν πρέπει να αναληφθεί». 

Επιπρόσθετα, στο Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, ό.π., σ.σ. 3-4 αναφέρεται ότι: «θα μπορούσαν να υιοθετηθούν 

ορισμένες πρόσθετα διαδικασίες και μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων μέσα από μηχανισμούς ελέγχου 

όπως:

 • Την ίδρυση Ειδικών Επιτροπών Δεοντολογίας σε ερευνητικούς οργανισμούς που διενεργούν μελέτες, με αρ-

μοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής των ερευνητικών πρωτοκόλλων. Η παρέμβαση των επιτροπών αυτών στη σχέση 

ερευνητή-χρηματοδότη θα μπορούσε να αποτρέψει έγκαιρα αθέμιτες εξαρτήσεις.

 • Την υποβολή από τον κάθε ερευνητή στον εκάστοτε ερευνητικό οργανισμό και τον αρμόδιο φορέα ελέγχου για 

τυχόν εργασιακή σχέση του με τον χρηματοδότη ή τυχόν αμοιβές ή άλλης μορφής σχέση. Η δήλωση αυτή πρέπει να 

υποβάλλεται πριν από την έναρξη της έρευνας αλλά και σε κάθε υποκείμενο που συμμετέχει στην έρευνα. Ακόμη, αυτή 

θα πρέπει να γνωστοποιείται μαζί με την υποβολή σχετικής δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά». 
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∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΟΠΟΥ 
ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ  ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Α. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΩΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΩΜΕΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ «κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, 

συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων 

εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο 

επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν»139.

139 ΓΚΠΔ άρθ. 4. Ειδικότερα για τις αποδόσεις του όρου «συγκατάθεση» Βλ.  Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ παρ. 1, σελ. 29,  όπου 

αναφέρεται ότι: «Η ενήμερη συγκατάθεση (informed consent) των υποκειμένων της έρευνας: Οι ερευνητές πρέ-

πει να παρέχουν πλήρη ενημέρωση στους συμμετέχοντες για τους στόχους τους». Ημερομηνία δημοσίευσης 

Μάιος 2018. Διαθέσιμο στο https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/

genikes_anakoinwseis/2018/2506_kwd_deont2.pdf . Ημερομηνία ανάκτησης: 1/09/2018. Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, ό.π. άρθ. 17, σελ. 12. N. 3418/ 2005, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, άρθ. 12. Διαθέσιμο στο 

http://www.isth.gr/images/uploads/J1E7IM6.pdf, Ημερομηνία ανάκτησης: 10/09/2018. Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης, Ηθική και Δεοντολογία στην Επιστημονική Έρευνα. Τα ειδικά θέματα ηθικής και δεοντολο-

γίας στην έρευνα, Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχος 81. Δεκ. 2010-Ιαν. 2011. Διαθέσιμο στο http://

www.ekt.gr/el/magazines/features/19073, Ημερομηνία ανάκτησης: 20/09/2018. Κέντρο Εκπαιδευτικής 

Έρευνας και Αξιολόγησης Κύπρου (ΚΕΕΑ), Θέματα ηθικής και ερευνητικής δεοντολογίας. Ημερομηνία δημοσί-

ευσης 2005. Διαθέσιμο στο http://www.pi.ac.cy/pi/files/keea/pdf/ResearchProposalsFAQs2015-a.pdf, 

Ημερομηνία ανάκτησης: 24/09/2018. Ο όρος «συγκατάθεση» αποτελεί μετάφραση του αγγλικού όρου 

“informed consent”. Στη βιβλιογραφία και σε κώδικες των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων απαντώνται 

οι ακόλουθες αποδόσεις του όρου: συγκατάθεση, ενήμερη συγκατάθεση, συγκατάθεση κατόπιν ενη-

μέρωσης, συναίνεση ύστερα από πληροφόρηση, συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή, συνειδητή 

συγκατάθεση, συνειδητή συναίνεση.
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Η αρχή της ενημέρωσης και συγκατάθεσης των ερευνώμενων αποτελεί απαραίτητη προϋ-

πόθεση της επιστημονικής έρευνας σε φυσικά πρόσωπα, γεγονός που τεκμαίρεται από τη 

σημασία που αποδίδεται στο ζήτημα αυτό από επιστημονικούς κώδικες δεοντολογίας διεθνώς. 

Στον κώδικα της Αμερικανικής Κοινωνιολογικής Ένωσης, η συγκατάθεση των υποκειμένων 

στην έρευνα χαρακτηρίζεται «ως μια θεμελιώδης ηθική αρχή της επιστημονικής έρευνας σε 

ανθρώπινους πληθυσμούς».  Στον ίδιο κώδικα συστήνεται να μην εμπλέκονται στην έρευνα 

συμμετέχοντες χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους εκτός από περιπτώσεις που απο-

τελούν εξαιρέσεις (και ορίζονται σε ξεχωριστά κεφάλαια του κώδικα αυτού)140. Παρομοίως στο 

«Code of Ethics for Researchers in the Field of Criminology» της Βρετανικής Εταιρείας Εγκλη-

ματολογίας αναφέρεται ρητά ότι η «έρευνα πρέπει να βασίζεται στην ελεύθερη συγκατάθεση 

των συμμετεχόντων στην έρευνα εκτός από τις περιπτώσεις που οι συνθήκες είναι πολύ ειδικές 

(ως ειδικές νοούνται οι συνθήκες που αναφέρονται στην ιδιαίτερη  σημασία του αντικειμένου 

της έρευνας παρά στη δυσκολία απόκτησης της πρόσβασης)»141. Στα ελληνικά ακαδημαϊκά 

ιδρύματα η συγκατάθεση χαρακτηρίζεται ως «γενικής εφαρμογής αρχή που απαιτεί ιδιαίτερη 

προσοχή» και «η πιο σημαντική δεοντολογική πτυχή σχετικά με την έρευνα»142.

Η συμμετοχή στην εγκληματολογική έρευνα είναι εθελοντική. Η συγκατάθεση παρέχεται 

από τον συμμετέχοντα αφού πρωτίστως έχει ενημερωθεί και έχει κατανοήσει τους σκοπούς 

της έρευνας143. Επίσης, συγκατάθεση απαιτείται και όταν «τα δεδομένα συλλέγονται μέσω 

οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας, διαντίδρασης ή παρέμβασης ή όταν η συμπεριφορά 

των συμμετεχόντων εμπίπτει σε ένα ιδιωτικό πλαίσιο που ένα άτομο μπορεί λογικά να θεωρεί 

πως καμία παρατήρηση ή αναφορά δεν λαμβάνει χώρα»144.

140 American Sociological Association (ASA), 2018, ό.π. παρ. 11, σελ. 12. Ομοίως στο International Visual 

Sociology Association (IVSA), Code of Research Ethics and Guidelines, παρ. 6, σελ. 255, αναφέρεται ότι: «η 

ενημερωμένη συναίνεση αποτελεί μια βασική ηθική αρχή στην έρευνα με ανθρώπινους πληθυσμούς». Ημερομηνία 

δημοσίευσης 2009. Διαθέσιμο στο https://visualsociology.org/wp-content/uploads/IVSA-Ethics-and-

Guidelines.pdf, Ημερομηνία ανάκτησης: 10/07/2018.
141 The British Society of Criminology, Code of Ethics for Researchers in the Field of Criminology, άρθ. 4, παρ. ιιι, 

σελ. 3. Ημερομηνία δημοσίευσης 2006. Διαθέσιμο στο http://www.britsoccrim.org/docs/CodeofEthics.

pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 06/07/2018. Βλ. επίσης Fisher, C., B. (2003). Decoding the Ethics Code: A 

Practical Guide for Psychologists. Sage publications, Thousand Oaks, CA, US., σελ. 12 όπου αναφέρεται ότι: 

«Η ενημερωμένη συναίνεση εκλαμβάνεται, από πολλούς, ως το βασικό μέσο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και 

της ευημερίας του πληθυσμού με τον οποίο εργάζονται οι ψυχολόγοι». 
142 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ό.π. άρθ. 13, σελ. 11, όπου αναφέρεται ότι: «Γενικής εφαρµογής αρχές που απαιτούν 

ιδιαίτερη προσοχή είναι ιδίως αυτές της συναίνεσης ύστερα από πληροφόρηση». Ομοίως στο ΤΕΙ Αθήνας, Κώδικας 

Δεοντολογίας της Έρευνας,  ό.π. άρθ. 12, παρ. 2, σελ. 8  επισημαίνεται ότι: «Καμία έρευνα βιολογική, ιατρική, 

βιοτεχνολογική ή ψυχολογική  με αντικείμενο τον άνθρωπο δεν μπορεί να διεξαχθεί χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεσή του».
143 Για τον εθελοντικό χαρακτήρα της συγκατάθεσης έχουν τεθεί διάφορα ζητήματα ειδικά σε σχέση με τον 

ρόλο των ερευνητικών συνθηκών. Πρόκειται για περιπτώσεις που η φύση των συνθηκών μπορεί να είναι 

τέτοια που να ασκεί ένα είδος υποβόσκοντα εξαναγκασμού στους ερευνώμενους, όπως για παράδειγμα 

η περίπτωση που φοιτητές συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο σε αίθουσα διδασκαλίας και εν ώρα 

μαθήματος. Κυριαζή, Ν., (2011), Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών, 

Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα, σελ. 340.
144 American Sociological Association, 2018, ό.π. παρ. 11.01, σελ. 12. Για τον εθελοντικό χαρακτήρα της συ-

γκατάθεσης των υποκειμένων βλ. American Anthropological Association (ΑΑΑ), Statement on Ethics, παρ. 3., 

όπου αναφέρεται ότι: «Οι ερευνητές ανθρωπολόγοι που εργάζονται με ανθρώπινους πληθυσμούς πρέπει να αποκτούν 
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ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Συγκατάθεση απαιτείται και για την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας145.

Ειδικότερα:
1. Η εγκληματολογική έρευνα στηρίζεται στην εθελουσία συμμετοχή του ερευνώμενου. 

Δεν πρέπει να δίδεται στους συμμετέχοντες στην έρευνα η εντύπωση  ή να αφήνεται να 

εννοηθεί ότι η συμμετοχή τους στην έρευνα είναι υποχρεωτική. Η συγκατάθεση στην έρευνα 

πρέπει να δίδεται στη βάση επαρκών πληροφοριών και όχι ως αποτέλεσμα «φανερού» ή 

«κεκαλυμμένου» εξαναγκασμού146.

2. Η συγκατάθεση του ερευνώμενου στην έρευνα πρέπει να παρέχεται εγγράφως. «Η συ-

γκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια η οποία να συνιστά ελεύθερη, 

συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει ένδειξη της συμφωνίας του υποκειμένου των 

δεδομένων υπέρ της επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, για παράδειγμα με 

γραπτή δήλωση, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, ή με προφορική δήλωση»147. Σε κα-

μία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως συγκατάθεση «η σιωπή, τα προσυμπληρωμένα 

τετραγωνίδια ή η αδράνεια»148. 

την εθελούσια και κατόπιν ενημέρωσης συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην έρευνα». Ημερομηνία δημοσίευσης 

2012. Διαθέσιμο στο http://ethics.americananthro.org/category/statement/. Ημερομηνία ανάκτησης: 

02/09/2018. Επίσης στο American Sociological Association, 2018, ό.π. παρ. 18, σελ. 5,  επισημαίνεται ότι: 

«Στο μέτρο του δυνατού, η συμμετοχή στην κοινωνιολογική έρευνα πρέπει να στηρίζεται στην ελεύθερη συναίνεση των 

συμμετεχόντων η οποία παραχωρήθηκε κατόπιν ενημέρωσης». Στο Canadian Sociological Association (La Société 

Canadienne de Sociologie), Statement of Professional Ethics, παρ.18, σελ. 13,  αναφέρεται ότι: «Στο μέτρο του 

δυνατού η έρευνα πρέπει να βασίζεται στην εθελουσία και κατόπιν ενημέρωσης συγκατάθεση που παραχωρείται από 

τον υπό μελέτη πληθυσμό». Ημερομηνία δημοσίευσης 2012. Διαθέσιμο στο https://www.csa-scs.ca/files/

www/csa/documents/codeofethics/2012Ethics.pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 06/07/2018. 
145 Στον ΓΚΠΔ άρθ. 6, παρ. 1, αναφέρεται ότι: «Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον 

μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομέ-

νων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς». Βλ. επίσης Social Research 

Association (SRA), ό.π. άρθ. 4, παρ. 4.2, σελ. 27. British Society of Criminology (BSC), Statement of Ethics 

for Researchers, ό.π. άρθ. 4, παρ. 8, σελ. 7. 
146 Social Research Association (SRA), ό.π. άρθ. 4, παρ. 4.2, σελ. 27. Βλ. επίσης British Society of Criminology 

(BSC), Statement of Ethics for Researchers, ό.π. άρθ. 4, παρ. 8, σελ. 7.
147 Επίσης, όπως αναφέρεται στον ΓΚΠΔ, σημείωση 32: «Η συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται (…), για παράδειγμα 

με γραπτή δήλωση, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, ή με προφορική δήλωση». Ωστόσο, στο άρθ. 7, του ιδίου 

«Προϋποθέσεις για συγκατάθεση» αναφέρεται ότι: «Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των δε-

δομένων του προσωπικού χαρακτήρα». Επίσης, στη σημείωση 42 αναφέρεται ότι: «Όταν η επεξεργασία βασίζεται 

στη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει 

ότι το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε στη πράξη επεξεργασίας (…) Σύμφωνα με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της ΕΕ της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με 

καταναλωτές, θα πρέπει να παρέχεται δήλωση συγκατάθεσης, διατυπωμένη εκ των προτέρων από τον υπεύθυνο επεξερ-

γασίας σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, με σαφή και απλή διατύπωση, χωρίς καταχρηστικές ρήτρες. Για να 

θεωρηθεί η συγκατάθεση εν επιγνώσει, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον την ταυτότητα 

του υπευθύνου επεξεργασίας και τους σκοπούς της επεξεργασίας για την οποία προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα. Η συγκατάθεση δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι δόθηκε ελεύθερα αν το υποκείμενο των δεδομένων δεν έχει 

αληθινή ή ελεύθερη επιλογή ή δεν είναι σε θέση να αρνηθεί ή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του χωρίς να ζημιωθεί». 
148 Ως προς τη μορφή που δίδεται η συγκατάθεση, στους κώδικες υπάρχουν αναφορές για την δυνατότητα 

προφορικής συγκατάθεσης.  Για παράδειγμα στο London School of Economics (LSE), Code of Research 
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3. Σε περίπτωση ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η συγκατάθεση 

πρέπει να αναφέρεται ρητώς στα δεδομένα αυτά149. 

4. Η έγγραφη συγκατάθεση του ερευνώμενου θα πρέπει να είναι διακριτή ειδικά όταν αυτή 

παρέχεται σε πλαίσιο γραπτής δήλωσης που συμπεριλαμβάνονται και άλλα ζητήματα. Μπορεί 

δε να παρασχεθεί είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ θα πρέπει να παρέχεται 

σε χρόνο πρότερο της επεξεργασίας150. 

5. Ο ερευνητής θα πρέπει, ανά πάσα στιγμή και για ένα χρονικό διάστημα μετά την ολοκλή-

ρωση της έρευνας, να είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι ερευνώμενοι έχουν συναινέσει για 

τη συμμετοχή τους. Ως εκ τούτου, απαραίτητη κρίνεται στην εγκληματολογική έρευνα η 

τήρηση αρχείου εντύπων συγκατάθεσης151.

6. Η ενημέρωση πρέπει να είναι συνοπτική, ειλικρινής και πλήρης. Οι ερευνητές οφείλουν 

να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο του εγγράφου στο οποίο παρέχεται η συγκα-

τάθεση. Το έγγραφο,  πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να περιλαμβάνει ένα αριθμό 

πληροφοριών που να διασφαλίζει ότι οι υποψήφιοι συμμετέχοντες έχουν λάβει επαρκή 

ενημέρωση, προκειμένου να αποφασίσουν «λογικά και εθελούσια, αν επιθυμούν να συμ-

μετάσχουν στην έρευνα»152. Το μέγεθος της πληροφορίας που απαιτείται, ωστόσο, σε κάθε 

περίπτωση για να διασφαλιστεί η επαρκής ενημέρωση του κάθε υποψήφιου συμμετέχοντα 

δεν δύναται να προκαθοριστεί καθώς ποικίλει ανάλογα με την έρευνα153. 

Conduct, παρ. 16, σελ. 5, αναφέρεται ότι: «Όταν οι πληροφορίες πρόκειται να συλλεχθούν από φυσικά πρόσωπα, 

με εξαίρεση ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, οι ερευνώμενοι πρέπει να συναινέσουν γραπτώς ή προφορικώς για κάθε 

χρήση των πληροφοριών αυτών». Ημερομηνία δημοσίευσης 2018. Διαθέσιμο στο https://info.lse.ac.uk/

staff/services/Policies-and-procedures/Assets/Documents/codResCon.pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 

15/07/2018. Η πλειονότητα των κωδίκων συστήνει η συγκατάθεση να παρέχεται σε γραπτή μορφή. Βλ. 

UK Socio-Legal Studies Association (SLSA), ό.π. παρ. 7.1, σελ. 4, όπου  αναγράφεται ότι: «Στο μέτρο του δυ-

νατού η κοινωνικο-νομική έρευνα πρέπει να στηρίζεται στην εθελούσια και γραπτή κατόπιν ενημέρωσης συγκατάθεση 

των υπό μελέτη υποκειμένων». Στο   American Medical Association (AMA),  ό.π. παρ. 2.1.1 αναφέρεται ότι: 

«Κατά την επιδίωξη της ενημερωμένης συναίνεσης του ασθενή  (οι ιατροί ερευνητές θα πρέπει) να καταγράφουν τη 

συνομιλία που δόθηκε η ενημερωμένη συναίνεση και την απόφαση του ασθενή ή του αντιπροσώπου του ασθενή στο 

ιατρικό ιστορικό με κάποιο τρόπο». 
149 ΓΚΠΔ άρθ. 9.
150 Βλ. ΓΚΠΔ  άρθ. 7, παρ. 3 περισσότερο αναλυτικά. 
151 ΓΚΠΔ, σημείωση 42 και άρθ.  30. Επίσης στο άρθ. 7, παρ. 1, αναφέρεται ότι: «Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε 

συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε 

για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα». Στο American Sociological Association, (2008) 

ό.π. παρ. 12.02, σελ. 15, αναφέρεται ότι: «Όταν απαιτείται η ενημερωμένη συναίνεση, οι κοινωνιολόγοι κρατούν 

αρχεία βασισμένα στη συναίνεση». Στο   American Medical Association (AMA),  ό.π. παρ. 2.1.1 αναφέρεται 

ότι: «Κατά την επιδίωξη της ενημερωμένης συναίνεσης του ασθενή  (…) Όταν ο ασθενής/ ο εκπρόσωπος έχει δώσει 

συγκεκριμένη γραπτή συναίνεση, το έντυπο συναίνεσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο ιστορικό».  Στο American 

Psychological Association (APA), ό.π. άρθ. 3.10, παρ. d., αναφέρεται ότι: «Οι ψυχολόγοι πρέπει να τηρούν 

αρχείο με την γραπτή ή προφορική συναίνεση, άδεια και συγκατάθεση». 
152 ΓΚΠΔ,  άρθ. 15. 
153 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ό.π. άρθ. 4, σελ. 8, όπου  αναφέρεται ότι: «Οι υπεύθυνοι των 

ερευνών πρέπει να ενημερώνουν συνοπτικά, αλλά με ειλικρίνεια και επάρκεια τους πολίτες, που πρόκειται να λάβουν 

μέρος σε αυτές, για τους στόχους του προγράμματος. Όταν για τη διεξαγωγή της έρευνας απαιτείται συναίνεση του 

πολίτη που συμμετέχει, η ενημέρωση πρέπει να είναι πλήρης». Βλ. επίσης Social Research Association (SRA), 
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 7. Ο επαρκής αριθμός πληροφοριών συνίσταται ενδεικτικά στα εξής: αντικείμενο και σκοποί 

της έρευνας, ταυτότητα του φορέα/ερευνητή που διεξάγει την έρευνα, πηγή χρηματοδότη-

σης, λόγοι για τους οποίους πραγματοποιείται η έρευνα και δημοσίευση των ερευνητικών 

πορισμάτων, αναφορά σε πιθανά αντικρουόμενα συμφέροντα καθώς και η αναμενόμενη 

διάρκεια της συμμετοχής του ατόμου στη μελέτη, η αναφορά σχετικά με την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων του ατόμου ή την πιθανή δημοσιοποίησή τους, όπως και  στοιχεία 

των ερευνητών με τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσει αν επιθυμεί να λάβει πληροφορίες 

σχετικά με τη μελέτη, η αναφορά σε πιθανούς κινδύνους ή οφέλη που μπορεί να αποκομίσει 

το άτομο από την συμμετοχή του στην έρευνα154.

8. Πρέπει να γίνεται σαφές στους συμμετέχοντες ότι έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη 

συγκατάθεσή τους σε κάθε στάδιο της έρευνας και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, για όποιο 

λόγο επιθυμούν, αποσύροντας παράλληλα τα δεδομένα που έχουν αντληθεί από τους ίδιους 

από την ερευνητική διαδικασία155.

9. Οι ερευνητές οφείλουν να ενημερώνουν τους υποψήφιους συμμετέχοντες ότι η άρνηση 

συμμετοχής στην έρευνα δεν επιφέρει συνέπειες για τους ίδιους. Συμπληρωματικά, οι 

συμμετέχοντες πρέπει επίσης να ενημερώνονται για το γεγονός ότι η αποχώρησή τους από 

την έρευνα δεν συνεπάγεται τιμωρία ή κυρώσεις156.

10. Κατά τη διαδικασία της συγκατάθεσης οι ερευνώμενοι ενημερώνονται για το δικαίωμά 

τους να θέσουν περιορισμούς στην επεξεργασία των δεδομένων τους, στη διόρθωση ανα-

κριβειών ως προς τα δεδομένα τους, στη διαγραφή των δεδομένων που έχουν συλλεγεί κατά 

την ερευνητική διαδικασία, άλλως του περιορισμού της επεξεργασίας τους, στην παύση 

ό.π. άρθ. 4, παρ. 4.2, σελ. 27. Fisher, C. (2003). ό.π., σελ. 12.
154 British Society of Criminology (BSC), Statement of Ethics for Researchers, ό.π. άρθ. 4, παρ. 4.2, σελ. 6.  American 

Sociological Association, 2018, ό.π. άρθ. 11, παρ. a., σελ. 12. Στο British Sociological Association (BSA), 

ό.π. παρ. 18, σελ. 5  αναφέρεται ότι: «Ο ερευνητής κοινωνιολόγος έχει την ευθύνη της ενημέρωσης με κατάλληλες 

πληροφορίες και με τρόπο κατανοητό για τους συμμετέχοντες για το σκοπό της έρευνας, τους φορείς/ ερευνητές που 

τη διεξάγουν, τις πηγές χρηματοδότησης». Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ό.π. άρθ. 17, σελ. 12  αναφέρεται ότι: 

«Οι ερευνητές οφείλουν επίσης να ζητήσουν τη συναίνεση των υποκειμένων της έρευνας για τη συμμετοχή τους ύστε-

ρα από πληροφόρησή τους σχετικά µε τους στόχους και τους πιθανούς τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της 

έρευνας». Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ό.π. άρθ. 10, σελ. 5  αναφέρεται ότι: «Τα βασικά στοιχεία που πρέπει 

να περιλαμβάνει το έντυπο συγκατάθεσης είναι τα παρακάτω: Δήλωση ότι πρόκειται για έρευνα, Σκοπός της μελέτης, 

Αναμενόμενη διάρκεια της συμμετοχής του ατόμου στη μελέτη, Περιγραφή της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, (…) 

Αναφορά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου ή την πιθανή δημοσιοποίησή τους (…) Στοιχεία 

των ερευνητών με τους οποίους το άτομο μπορεί να επικοινωνήσει αν επιθυμεί πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη». 
155 ΓΚΠΔ άρθ. 7, παρ. 3 αναφέρεται ότι: «Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της». Βλ. 

επίσης American Sociological Association, 2018, ό.π. άρθ. 11, παρ. a σελ. 12.
156 The British Society of Criminology, Code of Ethics for Researchers in the Field of Criminology, ό.π. άρθ. 4., παρ. iii., 

σελ. 3, όπου αναφέρεται ότι:  «Οι ερευνητές θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν στους συμμετέχοντες ότι έχουν το δικαίωμα 

να αρνηθούν την άδεια ή να αποσυρθούν από την ανάμιξη στην έρευνα όποτε και για όποιο λόγο εκείνοι θέλουν». Στο 

American Sociological Association, 2008, ό.π. άρθ. 12.02, σελ. 15,  αναφέρεται ότι: «Επίσης, εάν χρειάζεται, οι 

κοινωνιολόγοι εξηγούν ότι η άρνηση συμμετοχής ή η παραίτηση από την έρευνα δεν επισύρει καμία τιμωρία και εξηγούν 

τις όποιες προβλέψιμες συνέπειες της άρνησης ή της παραίτησης». Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ό.π. άρθ. 10, 

σελ. 5  αναφέρεται ότι: «Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει το έντυπο συγκατάθεσης είναι τα παρακάτω: 

(…) Βεβαίωση ότι η συμμετοχή είναι εθελοντική, ότι η άρνηση συμμετοχής δεν συνεπάγεται καμία συνέπεια για το άτομο 

και ότι το άτομο μπορεί να αποχωρήσει από τη μελέτη οποτεδήποτε το επιθυμεί, χωρίς καμία συνέπεια».
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της επεξεργασίας αυτών, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για 

τους οποίους συλλέγονται, στην εναντίωση και για τα εν γένει δικαιώματά τους, όπως αυτά 

προστατεύονται από τον ΓΚΠΔ157.

11. Κατά τη διαδικασία της ενημέρωσης των υποψηφίων συμμετεχόντων ή/και κατά τη 

διάρκεια της έρευνας, οι ερευνητές πρέπει να δίνουν στους ερευνώμενους τη δυνατότητα, 

ή ακόμη και να τους ενθαρρύνουν, να συμμετέχουν ενεργά υποβάλλοντας ερωτήσεις σε 

περίπτωση που το επιθυμούν. Οι ερωτήσεις μπορεί να αφορούν κάθε πλευρά της έρευνας, 

να τεθούν από τους ερευνώμενους καθ’ όλη τη διάρκειά της ή ακόμη και με το πέρας της 

συμμετοχής τους158.

12. Για την ενημέρωση/ πληροφόρηση των συμμετεχόντων οι ερευνητές πρέπει να χρη-

σιμοποιούν γλώσσα που να είναι κατανοητή, να δείχνει σεβασμό, διακριτικότητα και να 

αρμόζει στο επίπεδο τους. Επιπλέον, τα στοιχεία που αναγράφονται στο έντυπο συγκατά-

θεσης πρέπει να αποδίδονται με όρους κατανοητούς ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης 

να δίδεται στη γλώσσα που χρησιμοποιείται για το κείμενο159.

13. Κατά τη διαδικασία της συγκατάθεσης οι συμμετέχοντες  θα πρέπει να ενημερώνονται 

για τα όρια της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας. Ειδική προσοχή πρέπει να δίδεται 

στους περιορισμούς αναφορικά με τις εγγυήσεις που παρέχει ο ερευνητής160. 

157 ΓΚΠΔ, σημείωση 32 και 65 και  άρθ. 16- 22.
158 American Sociological Association, 2018, ό.π. άρθ. 11., παρ. b, σελ. 12: «Οι κοινωνιολόγοι έχουν την ευθύνη να 

διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν τις απαιτήσεις της έρευνας και συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της 

συναίνεσης». Συμπληρωματικά, στην προγενέστερη έκδοση του κώδικα American Sociological Association, 

2008, ό.π. άρθ. 12.02, παρ.c, σελ. 15,  αναφέρεται ότι: «Όταν απαιτείται η ενημερωμένη συναίνεση, οι κοινω-

νιολόγοι παρέχουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες ή στους εκπροσώπους τους να κάνουν ερωτήσεις αναφορικά 

με οποιαδήποτε πλευρά της έρευνας, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της έρευνας ή μετά από τη συμμετοχή 

τους σε αυτή». Στο  American Medical Association (AMA), ό.π. άρθ. 2.1.1 αναφέρεται ότι: «Η ενημερωμένη 

συναίνεση στην ιατρική θεραπεία είναι θεμελιώδης τόσο στη δεοντολογία όσο και στο νόμο. Οι ασθενείς έχουν δικαίωμα 

να λάβουν πληροφορίες και να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τις προτεινόμενες θεραπείες έτσι, ώστε να μπορούν 

να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα, ύστερα από αρκετή σκέψη». Στο Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, 

Κώδικας Δεοντολογίας, ό.π. άρθ. 10, αναφέρεται ότι: «Ο ψυχολόγος κατά την διεξαγωγή ερευνών, πληροφορεί 

τους συμμετέχοντες για τις πτυχές της έρευνας που πιθανώς να επηρέαζαν τη θέληση τους για συμμετοχή και δίνει 

εξηγήσεις σε θέματα που αυτοί εγείρουν».  
159 American Sociological Association, 2008, ό.π. άρθ. 12.02, σελ. 15, όπου αναφέρεται ότι: «Όταν απαιτείται 

η ενημερωμένη συναίνεση, οι κοινωνιολόγοι χρησιμοποιούν γλώσσα που είναι κατανοητή και με σεβασμό προς τους 

συμμετέχοντες ή στους νομικούς εκπροσώπους». Στο   American Medical Association (AMA),  ό.π. άρθ. 2.1.1, 

παρ. b, αναφέρεται ότι: «Κατά την επιδίωξη της ενημερωμένης συναίνεσης του ασθενή, οι σχετικές πληροφορίες 

πρέπει να παρουσιάζονται επακριβώς και με διακριτικότητα, να είναι κατάλληλες προς το επίπεδο του ασθενούς». Στο 

American Psychological Association (APA), ό.π. άρθ. 3.10 αναφέρεται ότι: «Όταν οι ψυχολόγοι διεξάγουν έρευνα 

ή αξιολογούν ή παρέχουν θεραπεία, συμβουλευτική υπηρεσία σε ένα άτομο ή μέσω ηλεκτρονικής εκπομπής ή μέσω άλλων 

μορφών επικοινωνίας, αποκτούν την ενημερωμένη συναίνεση του ατόμου ή των ατόμων, χρησιμοποιώντας γλώσσα που 

λογικά είναι κατανοητή από αυτό το πρόσωπο ή τα πρόσωπα» Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ό.π. άρθ. 10, σελ. 5 

αναφέρεται ότι: «Το περιεχόμενο του εντύπου συγκατάθεσης πρέπει: (1.)  να παρουσιάζεται με τρόπο κατανοητό στους 

υποψήφιους συμμετέχοντες. (2.) να δίνεται στη μητρική γλώσσα των υποψηφίων συμμετεχόντων». Στο American Society 

of Criminology, ό.π. άρθ. 17, παρ. i, επισημαίνεται ότι πρέπει να προσεγγίζονται με ειδικό τρόπο περιπτώσεις 

ατόμων που δεν είναι εξοικειωμένα με τη χρήση της γλώσσας που χρησιμοποιείται στην έρευνα.
160 British Society of Criminology, Statement of Ethics for Researchers, ό.π. άρθ. 8, σελ. 7.  Στο American Sociological 
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14. Η συγκατάθεση που λαμβάνεται από τους ερευνώμενους θα πρέπει «να καλύπτει το 

σύνολο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διενεργείται για τον ίδιο σκοπό ή για τους 

ίδιους σκοπούς»161 . 

15. Η πραγματοποίηση μαγνητοφώνησης, κινηματογραφικής λήψης ή φωτογράφησης   

θα πρέπει να γνωστοποιείται στους ερευνώμενους κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την 

έρευνα και απαιτείται ειδική συγκατάθεση162.

16. Η λήψη της συγκατάθεσης των υποκειμένων κρίνεται απαραίτητη ακόμη και για τις 

περιπτώσεις όπου το υλικό συλλέγεται από πληροφορίες που έχει αναρτήσει το ίδιο το 

υποκείμενο στο διαδίκτυο163.  Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας μέσω του διαδικτύου ή 

μέσω νέων ηλεκτρονικών τεχνολογιών, οι ερευνητές θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι 

για συγκεκριμένους ηθικούς προβληματισμούς που μπορεί να ανακύψουν. Παρεχόμενες 

πληροφορίες από την ηλεκτρονική αλληλογραφία, ιστοσελίδες, από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, φόρουμ του διαδικτύου και διάφορες μορφές «στιγμιαίων μηνυμάτων» που είναι 

αυτοβούλως δημόσια μπορεί μεν να είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, αλλά ο δημόσιος 

χαρακτήρας οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας ή πληροφορίας στο διαδίκτυο θα πρέπει 

πάντα να εξετάζεται με κριτική σκέψη και να προστατεύεται η ταυτότητα των προσώπων. 

Οι ερευνητές πρέπει να γνωρίζουν όχι μόνο τη σχετική νομοθεσία, αλλά πρέπει επίσης να 

Association, 2018, ό.π. άρθ. 11, παρ. f, σελ. 12, αναφέρεται ότι: «Οι κοινωνιολόγοι αναλυτικά συζητούν την εμπι-

στευτικότητα και στο μέτρο του δυνατού, την έκταση στην οποία η εμπιστευτικότητα μπορεί να περιοριστεί». Παρομοί-

ως στο American Sociological Association, 2008, ό.π. άρθ. 12.02, σελ.15. Βλ. επίσης The British Society of 

Criminology, Code of Ethics for Researchers in the Field of Criminology, ό.π. άρθ. 4, παρ. iii, σελ. 3.
161 Στον ΓΚΠΔ σημείωση 32 αναφέρεται ότι: «Όταν η επεξεργασία έχει πολλαπλούς σκοπούς, θα πρέπει να δίδεται 

συγκατάθεση για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εάν η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων πρόκειται να 

δοθεί κατόπιν αιτήματος με ηλεκτρονικά μέσα, το αίτημα πρέπει να είναι σαφές, περιεκτικό και να μην διαταράσσει 

αδικαιολόγητα τη χρήση της υπηρεσίας για την οποία παρέχεται». Επιπρόσθετα, στην σημείωση 33 αναφέρεται 

ότι: «Συχνά, δεν είναι δυνατό να προσδιορίζεται πλήρως ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χα-

ρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής έρευνας κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων. Ως εκ τούτου, τα υποκείμενα 

των δεδομένων θα πρέπει να μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για ορισμένους τομείς της επιστημονικής 

έρευνας, όταν ακολουθούνται τα αναγνωρισμένα πρότυπα δεοντολογίας για την επιστημονική έρευνα. Τα υποκείμενα 

των δεδομένων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τη συναίνεσή τους μόνο σε ορισμένους τομείς της 

έρευνας ή μόνο σε μέρη προγραμμάτων έρευνας, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον επιδιωκόμενο σκοπό». Βλ. 

επίσης Ν. 4624/2019 άρθ. 30.
162 American Sociological Association, 2018, ό.π. άρθ. 11.5, σελ. 14. Στο Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, ό.π. 

άρθ. 3, αναφέρεται ότι: «Συνιστάται ο ψυχολόγος να μην προβαίνει σε μαγνητοφώνηση, κινηματογραφική λήψη ή 

φωτογράφηση (εκτός της καταγραφής συμπεριφοράς κοινωνικού συνόλου) χωρίς να το γνωρίζει ο πελάτης του ή τα 

υποκείμενα της έρευνας».
163 Στον  ΓΚΠΔ, σημείωση 39, αναφέρεται ότι: «Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 

είναι σύννομη και δίκαιη. Θα πρέπει να είναι σαφές για τα φυσικά πρόσωπα ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα 

αφορούν συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, λαμβάνονται υπόψη ή υποβάλλονται κατ› άλλο τρόπο σε επεξεργασία, καθώς 

και σε ποιο βαθμό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται ή θα υποβληθούν σε επεξεργασία. (..) Ιδίως, οι 

συγκεκριμένοι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σαφείς, νόμιμοι και 

προσδιορισμένοι κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

θα πρέπει να είναι επαρκή και συναφή και να περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους». Στο 

άρθ. 22 παρ 1. του ιδίου επισημαίνεται ότι: «Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε 

απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 

προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο».
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γνωρίζουν τους κανόνες του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου. Κατά τη διεξαγωγή έρευνας 

στο διαδίκτυο, ο ερευνητής θα πρέπει να γνωρίζει τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα, των νομικών και πολιτιστικών διαφορών ανάμεσα στις δικαιοδοσίες των παρόχων 

διαδικτυακών υπηρεσιών και της ασφάλειας των δεδομένων κατά τη χρήση νέφους δεδομέ-

νων (cloud computing) ή εμπορικών ιστοσελίδων. Όπου η έρευνα ενδέχεται να παραβιάσει 

τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των ερευνωμένων, οι ερευνητές θα πρέπει να λάβουν από 

αυτούς την συγκατάθεσή τους, να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα και να εγγυηθούν 

την ασφαλή διαβίβαση των δεδομένων. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα 

και προσοχή όταν εμπλέκονται παιδιά και ευάλωτες ομάδες στην έρευνα στο διαδίκτυο164.

17. Σε περίπτωση που η έρευνα διεξάγεται με συμβουλευόμενους, πελάτες, φοιτητές ή 

υφιστάμενους ως συμμετέχοντες, οι ερευνητές πρέπει να λαμβάνουν «όλα τα κατάλληλα 

μέτρα για να προστατέψουν τους συμμετέχοντες από αρνητικές επιπτώσεις στην πε-

ρίπτωση που θα αρνηθούν να συμμετάσχουν ή θα διακόψουν τη συμμετοχή τους πριν 

ολοκληρωθεί»165.  

18. Εξαιρέσεις από τη διαδικασία της λήψης συγκατάθεσης αποτελούν οι δραστηριότητες 

που περιλαμβάνουν παρατηρήσεις σε δημόσια μέρη166.

Β. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ενώ-

σεων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων το ζήτημα της διασφάλισης απορρήτου καλύπτεται 

από τις ενότητες που αναφέρονται στις αρχές της «ανωνυμίας» και της «εμπιστευτικότητας»167. 

164 Brirish Society of Criminology, Statement of Ethics for Researchers, 2015, παρ. 13, σελ. 8.
165 Πρόκειται για  περίπτωση ιδιαίτερης προστασίας. Βλ. και American Psychological Association (APA), ό.π. άρθ. 

8.04.
166 Ως προς το ζήτημα των εξαιρέσεων στη συγκατάθεση των υποκειμένων κατόπιν ενημέρωσης, στο American 

Sociological Association, 2018, ό.π., άρθ. 11.1., παρ. c, σελ. 12, αναφέρεται ότι παρά την εξαιρετική σημασία 

που έχει η συγκατάθεση των υποκειμένων για τη διεξαγωγή της έρευνας αναφέρονται δυο περιπτώσεις στις 

οποίες η διαδικασία της λήψης συγκατάθεσης μπορεί να παρακαμφθεί: (α) όταν η έρευνα ενέχει εξαιρετικά 

ισχνούς κινδύνους για τους συμμετέχοντες στην έρευνα και (β) όταν η έρευνα δεν θα μπορούσε πρακτικά να διεξα-

χθεί με την απαιτούμενη συναίνεση. Βλ. επίσης άρθ. 11.5, σελ. 14. Ως προς τη διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια 

μέρη και τη λήψη συγκατάθεσης βλ. άρθ. 12.01,  σελ. 14, του ιδίου, όπου αναφέρεται ότι: «Οι κοινωνιολόγοι 

μπορούν να διεξάγουν έρευνα σε δημόσια μέρη ή να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες διαθέσιμες δημοσίως σχετικά με 

άτομα (π.χ., νατουραλιστικές παρατηρήσεις σε δημόσια μέρη, ανάλυση σε δημόσιες καταγραφές ή αρχειακή έρευνα) 

χωρίς να αποκτήσουν συγκατάθεση. Αν, υπό τέτοιες συνθήκες, οι κοινωνιολόγοι έχουν κάποια αμφιβολία σχετικά με 

την ανάγκη της απόκτησης ενημερωμένης συναίνεσης, συμβουλεύονται θεσμικά όργανα αναθεώρησης ή, εν απουσία 

αυτών, άλλα έγκυρα όργανα με πείρα στη δεοντολογία της έρευνας πριν προχωρήσουν σε τέτοια έρευνα».
167 Η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα είναι έννοιες για τις οποίες συχνά επικρατεί σύγχυση. Όταν οι δυο έννοιες 

προσεγγίζονται ως διακριτές, η ανωνυμία αναφέρεται στην έλλειψη δυνατότητας του ερευνητή «να συνδέσει 

τα στοιχεία με την ταυτότητα του συμμετέχοντα από τον οποίο προέρχονται», ενώ αντίθετα στην περίπτωση της 

εμπιστευτικότητας ο ερευνητής μπορεί να ταυτοποιήσει τα στοιχεία, απαγορεύει όμως την πρόσβαση σε 

τρίτους. Κυριαζή, ό.π. σελ. 351. Οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές «όταν ένα άτομο δύναται εύλογα να 

προσδοκά ότι οι πληροφορίες δεν θα δημοσιοποιηθούν κατά τρόπο που θα οδηγούν στην ταυτοποίησή του. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό στις περιπτώσεις όπου τέτοια δημοσιοποίηση θα μπορούσε να είναι επιβλαβής για το άτομο ή για 

όποιον αφορά», American Sociological Association, 2018, ό.π. παρ. 10, σελ. 10. Περιγράφονται τρεις τρόποι 
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Επισημαίνεται ότι η αρχή της ανωνυμίας δεν αφορά τον ερευνητή, ο οποίος συλλέγει τα 

δεδομένα αλλά οποιονδήποτε τρίτον, ενώ η αρχή της εμπιστευτικότητας αφορά όλους.

Σε ειδικές περιπτώσεις, ο ερευνητής θα πρέπει να εξισορροπήσει τη σημασία των εγ-

γυήσεων εμπιστευτικότητας σε σχέση με υπερισχύοντες ηθικούς λόγους, τα πρότυπα 

συμπεριφοράς και άλλες αρχές που προβλέπονται από τους υπάρχοντες κώδικες και τον 

εφαρμοστέο νόμο. Τα παραπάνω ενδέχεται να οδηγήσουν σε περιορισμούς της αρχής της 

εμπιστευτικότητας168. 

με τους οποίους χρησιμοποιούνται οι δυο αυτές έννοιες στην ερευνητική βιβλιογραφία: (α) η ανωνυμία και 

η εμπιστευτικότητα προσεγγίζονται ως δυο διακριτές έννοιες, (β) υπάρχει αμφισβήτηση αναφορικά με το 

πόσο διακριτές είναι, (γ) χρησιμοποιούνται  εναλλάξ. Whelan, T., J. (2007). Anonymity and confidentiality: 

Do survey respondents know the difference? Poster presented at the 30th annual meeting of the Society of 

Southeastern Social Psychologists, Durham, NC. Για τους Wiles et al. η εμπιστευτικότητα και η ανωνυμία 

είναι διακριτές έννοιες που ωστόσο σχετίζονται. Ειδικότερα η ανωνυμία αποτελεί το μέσο μέσα από το οποίο 

εφαρμόζεται η εμπιστευτικότητα. Ωστόσο, η ανωνυμοποίηση των αρχείων δεν μπορεί να καλύψει όλα τα 

ζητήματα που άπτονται της αρχής της εμπιστευτικότητας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 - Τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων/αρχείων, που συνεπάγεται  το διαχωρισμό των 

αρχείων από τα υποκείμενα που ταυτοποιούν, με τη χρήση κωδικών καθώς και την ασφαλή αποθήκευση των 

κωδικών που συνδέουν τα υποκείμενα με τα δεδομένα τους.

 - Τη διασφάλιση ότι όσοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα θα διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα. Δεν θα 

συζητήσουν για τα θέματα που προέκυψαν από μια ατομική συνέντευξη με τρόπο που να ταυτοποιούνται τα 

υποκείμενα και δεν θα αποκαλύψουν πληροφορίες που έχει δώσει κάποιος συμμετέχοντας σε συνέντευξη.

 - Την ανωνυμοποίηση των υποκειμένων κατά τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προκειμένου να προ-

στατευτεί η ταυτότητα των υποκειμένων.

 Wiles, R., Crow, G., Heath, S., & Charles, V. (2006, July). Anonymity and confidentiality. Paper presented at the 

ESRC Research Methods Festival, University of Oxford, UK, σελ. 4. Για τους Cohen και Manion η ουσία της 

ανωνυμίας βρίσκεται στο ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους συμμετέχοντες πρέπει να δίνονται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητά τους. Έτσι η ανωνυμία τηρείται όταν ο ερευνητής ή 

οποιασδήποτε άλλος δεν μπορεί να εντοπίσει τον συμμετέχοντα από τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες, 

ενώ για να εξασφαλιστεί η ανωνυμία δεν πρέπει να παρέχονται αναγνωριστικά στοιχεία του συμμετέχοντα 

(όπως για παράδειγμα ονόματα, διευθύνσεις, λεπτομέρειες αναφορικά με την εργασία κτλ.). Cohen, L. και 

Manion, L. (1994) Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Μεταίχμιο επιστήμες, Αθήνα, σ.σ. 498-501. Για τον 

Scott «η ανωνυμία περιγράφει τον βαθμό στον οποίο η ταυτότητα της πηγής ενός μηνύματος είναι άγνωστη και αδύνατο 

να προσδιοριστεί». Κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης για τη συλλογή πληροφοριών οι ερευνητές πρέπει 

να επιλέγουν πολύ προσεκτικά ανάμεσα στις δυο έννοιες, εξηγώντας στη συνέχεια στους ερευνώμενους αν 

η προστασία της ταυτότητάς τους διέπεται από τους όρους της εμπιστευτικότητας ή της ανωνυμίας. Αν και 

ο ίδιος εξαίρει την αξία της ανωνυμίας στην προστασία της ιδιωτικότητας, αποφεύγει να ταχθεί υπέρ της 

ανωνυμίας έναντι της εμπιστευτικότητας καθώς όπως αναφέρει δεκάδες είναι οι περιπτώσεις στην έρευνα 

στις οποίες ο ερευνητής πρέπει να έχει πρόσβαση στους ερευνώμενους. Προς αυτή την κατεύθυνση χαρα-

κτηριστικό είναι το παράδειγμα της στρατολόγησης φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα για την απόκτηση 

μεγάλου αριθμού δείγματος, περιπτώσεις στις οποίες τα στοιχεία των ερευνώμενων πρέπει να είναι διαθέσιμα 

στον ερευνητή για αντίστοιχους ελέγχους, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις «κατασκευής» δεδο-

μένων. Σε τελική ανάλυση η συλλογή δεδομένων ανώνυμα μπορεί να είναι μια πραγματική πρόκληση, αφού 

ακόμη και η ανώνυμη συμπλήρωση ερωτηματολογίου μέσω του διαδικτύου μπορεί να ταυτοποιηθεί από 

τη διεύθυνση παρόχου (Internet Provider address). Ένας τρόπος προστασίας τη διαρροής δεδομένων είναι 

η χρήση αυστηρών διαδικασιών για την προστασία της εμπιστευτικότητας. Scott R. C. (2005). Anonymity 

in Applied Communication Research: Tensions Between IRBs, Researchers, and Human Subjects. Journal of 

Applied Communication Research, Vol. 33, No. 3, σ.σ. 242-257. 
168 International Visual Sociology Association (IVSA), ό.π. παρ. 5. Στους Κανόνες της Βρετανικής Εταιρείας 

Εγκληματολογίας αναφέρεται αντίστοιχα:  «Κατά την ενημέρωση πρέπει να γίνει κατανοητό από τους συμμετέχοντες 
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ότι η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα που παρέχεται από την έρευνα υπόκειται σε περιορισμούς». Association of Social 

Anthropologists of the UK and the Commonwealth (ASA), Ethical Guidelines for good research practice, παρ. 5. 

Ημερομηνία δημοσίευσης 2011. Διαθέσιμο στο https://www.theasa.org/downloads/ASA%20ethics%20

guidelines%202011.pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 22/09/2018.  British Society of Criminology, Statement οf 

Ethics, ό.π. άρθ. 4, παρ. 8. British Sociological Association (BSA), ό.π. παρ. 26. Βλ. επίσης Association of Social 

Anthropologists of the UK and the Commonwealth (ASA), ό.π. άρθ.1, παρ.1, σελ. 254. UK Socio-Legal Studies 

Association (SLSA), ό.π. παρ. 8.1.2, σελ. 6, όπου αναφέρεται ότι: «Κατά τον σχεδιασμό συμφωνιών εμπιστευτικότητας 

οι ερευνητές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε νομικές απαιτήσεις 

αποκάλυψης πληροφοριών που αποκτήθηκαν κατά την έρευνα, σχετιζόμενων με την διάπραξη σοβαρών ποινικών 

παραβάσεων» και παρ. 8.3.1 όπου αναφέρεται ότι: «Οι ερευνητές πρέπει να γνωρίζουν το νομικό καθεστώς της 

εμπιστευτικότητας ερευνητή/υποκειμένου. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους, 

με αναφορά σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Οι ερευνητές ενδέχεται να απαιτηθεί να δώσουν αποδεικτικό υλικό ή να 

αποκαλύψουν έγγραφα, κάτι το οποίο μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη διατήρηση ορισμένων εμπιστευτικών πληρο-

φοριών χωρίς να παραβιάσουν τον νόμο». Όπως επισημαίνουν οι Σπινέλλη και Κρανιδιώτη ειδικά στην περίπτωση 

της εγκληματολογικής έρευνας «ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση μεταξύ της ενδεχόμενης νομικής υποχρέωσης 

του ερευνητή ως ιδιώτη να καταγγείλει μία αξιόποινη πράξη που του αποκαλύφθηκε και που διώκεται αυτεπαγγέλτως 

στις αρχές, και της υποχρέωσης εχεμύθειας που τον δεσμεύει απέναντι στο υποκείμενο της έρευνάς του». Σύμφωνα 

με τις ίδιες, κατά την ορθή ερμηνεία του άρθρου 40  ΚΠΔ,  δεν προβλέπεται γενική υποχρέωση των ιδιωτών 

αναγγελίας  εγκλημάτων, αλλά ειδική, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, όπως 

για παράδειγμα στο άρθρο  232 του ΠΚ.  Το άρθρο 232 ΠΚ αφορά μελετώμενα κακουργήματα των οποίων η 

τέλεση μπορεί να προληφθεί και όχι διαπραχθέντα εξομολογούμενα εγκλήματα. Βλ. Σπινέλλη, Κ. και Κρανι-

διώτη, Μ. (2009). Κανόνες δεοντολογίας για τους Έλληνες εγκληματολόγους: Πρόταγμα του 21ου αιώνα; /

παράρτημα με σχέδιο κώδικα δεοντολογίας στο Μαρία Π. Κρανιδιώτη (επιμ.)  Εγκληματολογία και Ευρωπαϊκή 

Αντεγκληματική Πολιτική, Προσφορά Τιμής στην Αγλαϊα Τσήτσουρα, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

σ.σ. 503-546. Η αναφορά αφορά το άρθ. 40 παλιού ΚΠΔ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαφορές στο Νέο ΚΠΔ άρθ. 

40 «Υποχρέωση ιδιωτών», όπου προβλέπονται τα εξής:

 1. Ακόμα και ιδιώτες οφείλουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, αν αντιληφθούν 

οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως, να την αναγγείλουν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών 

ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο. Η αναγγελία αυτή μπορεί να γίνει είτε εγγράφως με μια αναφορά 

ή προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση.

 2. Στην αναφορά ή στην προφορική δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την 

πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.

 3. Αν πολλοί πληροφορήθηκαν για την αξιόποινη πράξη, τότε καθένας έχει ξεχωριστά την υποχρέωση αυτή. 

 Η αναφορά αφορά το άρθ. 232 του παλιού ΠΚ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαφορές στο νέο ΠΚ άρθ. 232 «Πα-

ρασιώπηση εγκλημάτων», όπου προβλέπονται τα εξής:

 1. Όποιος, ενώ έμαθε με τρόπο αξιόπιστο ότι μελετάται κακούργημα ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή του, και σε 

χρόνο τέτοιον ώστε να μπορεί ακόμα να προληφθεί η τέλεση ή το αποτέλεσμά του, παραλείπει να το αναγγείλει 

εγκαίρως στην αρχή, τιμωρείται, αν το κακούργημα τελέστηκε ή έγινε απόπειρά του, με φυλάκιση έως τρία 

έτη ή χρηματική ποινή.

 2. Η παράλειψη αυτή μένει ατιμώρητη αν η αναγγελία στην αρχή θα αφορούσε πρόσωπο οικείο εκείνου που 

την παρέλειψε. 

 Ένα δεύτερο ζήτημα προκύπτει όταν ο εγκληματολόγος καλείται να  καταθέσει ως μάρτυρας κατά την προδικασία 

ή την κύρια διαδικασία. Για τους εγκληματολόγους, ωστόσο, υπάρχει ένα κενό νόμου καθώς δεν υφίσταται 

ρητή διάταξη που να καθιερώνει το εγκληματολογικό απόρρητο. Οι  εξαιρέσεις από το καθήκον κατάθεσης 

του 212 ΚΠΔ  αφορούν μόνο όσους εγκληματολόγους είναι παράλληλα δικηγόροι τεχνικοί σύμβουλοι ή 

δημόσιοι υπάλληλοι και μόνο υπό αυτή τους την ιδιότητα. Βλ. Σπινέλλη Κ., Κρανιδιώτη Μ. (2009), ό.π., σελ. 

568. Στο σχέδιο κώδικα δεοντολογίας αναφορικά με τον εν λόγω ζήτημα, «προτείνεται να έχει την δυνατότητα να 

αρνηθεί ο εγκληματολόγος να καταθέσει ως μάρτυρας στην προδικασία ή την κύρια διαδικασία δίκης  όταν του ζητούνται 

πληροφορίες που του εμπιστεύτηκαν υποκείμενα των ερευνητικών ή επαγγελματικών του δραστηριοτήτων».
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Ειδικότερα:
1. Ο ερευνητής πρέπει να διατηρεί την εμπιστευτικότητα και να προστατεύει τα συμφέροντα 

των συμμετεχόντων ακόμη και στις περιπτώσεις που τα υποκείμενα δεν αντιλαμβάνονται 

τους κινδύνους που ελλοχεύει η αποκάλυψη των δεδομένων τους169 .

 Για το «Επαγγελματικό απόρρητο μαρτύρων», βλ. άρθ. 212 νέου ΚΠΔ όπου προβλέπονται τα εξής:

 1. Η διαδικασία ακυρώνεται, αν εξεταστούν στην προδικασία ή στην κύρια διαδικασία: α) τα πρόσωπα που 

αναφέρονται στο άρθρο 371 ΠΚ, β) οι δημόσιοι υπάλληλοι, όταν πρόκειται για στρατιωτικό ή διπλωματικό 

μυστικό ή μυστικό που αφορά την ασφάλεια του κράτους, εκτός αν ο αρμόδιος υπουργός με αίτηση της 

δικαστικής αρχής ή κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως τους εξουσιοδοτήσει σχετικά.

 2. Η απαγόρευση της παρ. 1 περ. α΄ ισχύει, ακόμη και αν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται απαλλάχθηκαν 

από την υποχρέωση να τηρήσουν το επαγγελματικό απόρρητο από μέρους εκείνου που τους το εμπιστεύ-

θηκε.

 3. Οι παραπάνω μάρτυρες έχουν υποχρέωση να δηλώσουν σε αυτόν που εξετάζει, δίδοντας τον όρκο του 

άρθρου 219 ότι, αν κατέθεταν, θα παραβίαζαν τα απόρρητα που μνημονεύονται στην παρ. 1. Ψευδής δή-

λωση τιμωρείται με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 224 ΠΚ ποινές. Η κατά την παρ. 1 ακυρότητα επέρχεται 

ανεξάρτητα από το αν έγινε ή όχι η δήλωση του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου.

 Για τη νομική προστασία των ερευνητών Βλ. επίσης British Society of Criminology, Statement of Ethics for 

Researchers, ό.π. παρ. 7, σελ. 11, αναφορικά με τη νομοθεσία στη Μεγάλη Βρετανία: «Οι ερευνητές στο Ηνωμένο 

Βασίλειο δεν χρήζουν κάποιας ειδικής νομικής προστασίας που να τους επιβάλει την διατήρηση της εμπιστευτικότητας 

(όπως το ιατρικό προσωπικό ή οι δικηγόροι). Οι ερευνητές και τα δεδομένα τους μπορούν να οδηγήσουν σε κλήτευση 

στο Δικαστήριο αν περιλαμβάνουν αποδεικτικό υλικό που σχετίζεται με κάποια υπόθεση. Αυτό το νομικό καθεστώς 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους ερευνητές όταν υπόσχονται εμπιστευτικότητα. Αντί για απόλυτη εμπιστευτικό-

τητα, οι ερευνητές πρέπει να αναλογιστούν την αναγκαιότητα του να κάνουν ξεκάθαρα τα όρια της εμπιστευτικότητας 

στους συμμετέχοντες. Γενικά στο Ηνωμένο Βασίλειο άτομα που γίνονται μάρτυρες εγκλημάτων ή πληροφορούνται για 

αυτά, πρίν ή μετά, δεν υποχρεούνται βάσει νόμου να τα καταγγείλουν στην αστυνομία. Οι ερευνητές επίσης δεν έχουν 

επιπρόσθετες νομικές υποχρεώσεις.  Υπάρχει, ωστόσο, υποχρέωση να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες 

που σχετίζονται με τρείς τύπους εγκλημάτων:

 ι) Όταν κάποιος έχει πληροφορίες σχετικά με κάποια τρομοκρατική ενέργεια , η υποπτευόμενες οικονομικές παραβάσεις 

που σχετίζονται με τρομοκρατία (Terrorism Act 2000). 

 ii) Όταν κάποιος έχει πληροφορίες για υποπτευόμενες ενέργειες που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος (Proceeds of 

Crime Act 2002).  Αν και αυτή η νομοθεσία σχετίζεται με όσους δουλεύουν στον κυβερνητικό τομέα, θα μπορούσε 

δυνητικά να καλύπτει και τους ερευνητές. Πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα, για αυτό συνίσταται στους ερευνητές 

να αναζητήσουν νομική βοήθεια.

  iii) Όταν οι ερευνητές πληροφορούνται για την εγκατάλειψη ή κακοποίηση παιδιού , υπάρχει εδώ και καιρό η παραδοχή 

ότι οι ερευνητές έχουν την ευθύνη να αναλαμβάνουν δράση. Δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για κάτι τέτοιο (υπάρχει 

ωστόσο η Section 115 της  Crime and Disorder Act 1998, που δίνει δυνατότητα στα άτομα να αποκαλύψουν πληροφορίες 

σε συγκεκριμένες αρμόδιες αρχές που σχετίζονται με την πρόληψη του εγκλήματος). Οι ερευνητές που εργάζονται σε 

ιδρύματα, όπως πανεπιστήμια ή υπηρεσίες στο Σύστημα Απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης θα υπόκεινται και στους 

δεοντολογικούς κανόνες των ινστιτούτων αυτών. Συχνά η συμβουλευτική από νομικούς είναι διαθέσιμη στους ερευνητές 

που απασχολούνται σε πανεπιστήμια μέσω των ερευνητικών υπηρεσιών των τομέων (…)». 

 Ως προς το ζήτημα της κακοποίησης Βλ. επίσης Canadian Sociological Association (La Société Canadienne 

de Sociologie), ό.π. όπου αναφέρεται ότι: «Η προστασία των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν απαλλάσσει τους 

ερευνητές από την ευθύνη αποκάλυψης σωματικής, ψυχικής, νοητικής, σεξουαλικής ή οποιασδήποτε άλλης κακοποί-

ησης. Οι ερευνητές οφείλουν να γνωρίζουν τους νομικούς ορισμούς της κακοποίησης και τους ισχύοντες νόμους για 

την καταγγελία κακοποίησης, εάν έρθουν αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά κατά την διεξαγωγή της έρευνας». British 

Sociological Association (BSA), ό.π. παρ. 37, σελ. 8, όπου αναφέρεται ότι: «Εγγυήσεις εμπιστευτικότητας και 

ανωνυμίας που παρέχονται στους συμμετέχοντες στην έρευνα, πρέπει να τηρούνται, εκτός αν συντρέχουν σαφείς και 

υπερισχύοντες λόγοι για το αντίθετο- για παράδειγμα όταν πρόκειται για κακοποίηση παιδιών».
169 Social Research Association (SRA), ό.π. παρ. 4, σελ. 25.
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2. Η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών συνδέεται με την εξασφάλιση της ακεραι-

ότητας της έρευνας και την προαγωγή της ανοιχτής επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες. 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας οι ερευνητές οφείλουν να σέβονται την ιδιωτική ζωή των 

συμμετεχόντων και να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια170.

3. Η στάση του ερευνητή παίζει σημαντικό ρόλο για την εμπιστευτικότητα καθώς μπορεί 

να ενισχύσει τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον ερευνώμενο. Ειδικά στη διεξαγωγή 

μιας εγκληματολογικής έρευνας όπου μπορεί να αποκαλυφθούν πληροφορίες αναφορικά 

με εγκληματικές δραστηριότητες, φόβο δίωξης ή φόβο θυματοποίησης, η διασφάλιση  

μιας σχέσης εμπιστοσύνης  καθίσταται καίρια για την άντληση έγκυρων πληροφοριών171. 

4. Ο ερευνητής οφείλει να επισημαίνει στους ερευνώμενους τα όρια και τους περιορισμούς 

που μπορεί να υπάρξουν στην ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα.  Κατόπιν αυτής της 

ενημέρωσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι να σε θέση να απορρίψουν συσκευές συλ-

λογής δεδομένων (όπως μαγνητόφωνα). Η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας με ομάδες εστίασης 

ενέχει επίσης ζητήματα που άπτονται των περιορισμών στη διατήρηση της ανωνυμίας των 

συμμετεχόντων, για τα οποία πρέπει να υπάρξει ενημέρωση πριν την έναρξη της έρευνας172.

5. Ενημέρωση των συμμετεχόντων πρέπει να υπάρχει και στις περιπτώσεις όπου η 

τήρηση της ανωνυμίας είναι δύσκολη. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου «η διαγραφή ή η 

κάλυψη των προσωπικών γνωρισµάτων δεν είναι εφικτή, πρέπει να γίνουν όλα τα εύλογα 

βήματα για να διασφαλιστεί η συναίνεση των ατόμων που μπορεί να αναγνωριστούν»173 . 

6. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους τήρησης των δεδο-

μένων αναφορικά με τη διαρροή πληροφοριών, καθώς τα μέτρα ασφαλείας που λαμβά-

νονται ενδέχεται να μην δύνανται να αποτρέψουν πιθανή διαρροή τους. Για τους λόγους 

αυτούς, οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται όταν τα δεδομένα τους εισάγονται σε 

βάσεις δεδομένων. Πρέπει να είναι σαφές ότι η ίδια η διαδικασία που εφαρμόζεται για να 

αποτρέψει την αποκάλυψη των ταυτοτήτων των συμμετεχόντων μπορεί να ενέχει κινδύνους 

διαρροής δεδομένων174. 

170 American Sociological Association, 2018, ό.π. παρ. 10, σελ. 10. Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαν-

νίνων,  ό.π. άρθ. 5, σελ. 9. Βλ. επίσης UK Socio-Legal Studies Association (SLSA), ό.π. παρ. 8.1.1,σελ. 6,  

όπου αναφέρεται ότι: «Ωστόσο, εκτός και αν έχει συναφθεί κάποια διαφορετική συμφωνία από τον συμμετέχοντα στην 

έρευνα και τον ερευνητή, τα δεδομένα που αφορούν ή προέρχονται από τον συμμετέχοντα στην έρευνα, για παράδειγμα 

δηλώσεις του ερωτώμενου, πρέπει να θεωρούνται  ως εμπιστευτικά, και στις περιπτώσεις δηλώσεων που μπορούν να 

αποδοθούν στον ερωτώμενο, αυτές δεν θα πρέπει να αποδίδοντα σε αυτόν χωρίς την άδειά του».      
171 Israel M. and Hay I. (2011). Research ethics in criminology. Sage Handbook of Criminological Research Methods. 

Sage, London. σελ. 500.
172 British Society of Criminology, Statement of Ethics for Researchers, ό.π. παρ. 8, σελ. 7. Ίσαρη Φ. και Πουρκός 

Μ., (2015) Σχεδιασμός Ποιοτικής Έρευνας στο Φ. Ίσαρη και Μ Πουρκός (επιμ.) Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας, 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, σελ. 92. Βλ. επίσης British Sociological Association 

(BSA), ό.π. παρ. 26, σελ. 6, όπου αναφέρεται ότι: «Οι συμμετέχοντες στην έρευνα πρέπει να έχουν κατανοήσει 

ότι η ανωνυμία που τους παρέχεται από την έρευνα υπόκειται σε περιορισμούς και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

απορρίπτουν τη χρήση συσκευών για τη συλλογή δεδομένων όπως μαγνητόφωνα και κάμερες».
173 UK Socio-Legal Studies Association (SLSA), ό.π. παρ. 8.2.2, σελ. 6. International Visual Sociology Association 

(IVSA), ό.π. παρ. 5, σελ. 254.
174 Social Research Association (SRA), ό.π. παρ. 4.7, σελ. 38. Βλ. Επίσης σχετική γνώμη της ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 0829/14/EL WP216, Γνώμη 05/2014 σχετικά με 
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7. Κατά τη μεταφορά των δεδομένων οι ερευνητές καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να 

διατηρήσουν την ανωνυμία. Η μεταβίβαση ταυτοποιήσιμων δεδομένων σε τρίτους χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση των ερευνώμενων αποτελεί παραβίαση της εμπιστευτικότητας175.

8. Κατά τη δημοσιοποίηση των δεδομένων οι ερευνητές οφείλουν να είναι «ευαισθητοποιημένοι 

σχετικά με βλάβες που μπορεί να προκύψουν από την αποκάλυψη πληροφοριών» και πρέπει 

να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύεται η ταυτότητα των υποκειμένων176. 

9. Αναφορικά με την αποκάλυψη της ταυτότητας των υποκειμένων από τα ίδια τα 

υποκείμενα, ο ερευνητής δεν φέρει ευθύνη. Ωστόσο, είναι υποχρέωση του ερευνητή 

να ενημερώσει τους άλλους ερευνώμενους, που βρίσκονται σε κίνδυνο αποκάλυψης των 

δεδομένων τους λόγω της δημοσίευσης αυτής. Υπάρχουν, άλλωστε, συμμετέχοντες που 

μπορεί να επιθυμούν την αποκάλυψη των ταυτοτήτων τους για να διατηρούν το «ιδιοκτησι-

ακό τους καθεστώς» απέναντι στα αρχεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει κίνδυνος 

για την αποκάλυψη των ταυτοτήτων και άλλων προσώπων ο ερευνητής οφείλει να αρνείται 

τέτοιου είδους αιτήματα177.

τις τεχνικές ανωνυμοποίησης, που εκδόθηκε στις 10 Απριλίου 2014. Διαθέσιμο στο https://ec.europa.eu/

justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_el.pdf. Η ομάδα αυτή 

συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Συνιστά ανεξάρτητο ευρωπαϊκό συμβουλευ-

τικό όργανο για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Τα καθήκοντά της περιγράφονται 

στο άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και στο άρθρο 15 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.  http://ec.europa.eu/

justice/data-protection/index_el.htm  
175 American Sociological Association, 2018, ό.π. παρ. 10.1, σελ. 10. British Society of Criminology, Statement 

of Ethics for Researchers, ό.π. παρ. 12, σελ. 8. Βλ. επίσης International Visual Sociology Association (IVSA), 

ό.π. παρ. 5, σελ. 255 όπου αναφέρεται ότι: «Κατά τη μεταβίβαση εμπιστευτικών αρχείων, δεδομένων ή οπτικών 

πληροφοριών σε τρίτους ή σε οργανισμούς, οι ερευνητές θα πρέπει να λαμβάνουν εγγυήσεις ότι οι αποδέκτες των αρ-

χείων, των δεδομένων ή των πληροφοριών θα λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν την ανωνυμία, τουλάχιστον εξίσου 

µε εκείνα που αρχικά αναφέρθηκαν». Social Research Association (SRA), ό.π. παρ. 4., σελ. 38: «Δεδομένα που 

δεν καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση δεν πρέπει να μεταβιβάζονται χωρίς συναίνεση και πρέπει να αποθηκεύονται 

με ασφάλεια και περιορισμένη προσβασιμότητα)».  British Sociological Association (BSA), ό.π. παρ. 27, σελ. 6, 

όπου αναφέρεται ότι: «Οι ερευνητές πρέπει να είναι προσεκτικοί, αφενός να μην δίνουν μη ρεαλιστικές εγγυήσεις για 

την ανωνυμία και αφετέρου να μην επιτρέπουν την επικοινωνία των ερευνητικών ταινιών ή αρχείων σε κοινό διαφορετικό 

από αυτό για το οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν συναινέσει».
176 Academy of Criminal Justice Sciences, ό.π. παρ. Β. 20. American Sociological Association, 2008, ό.π. παρ. 

11.04, σελ. 13.
177 Social Research Association (SRA), παρ. 4.7, σελ. 38 παρ. 4.7, σελ. 40. Η Grinyer αναφέρει τα εξής σε σχέση 

με την ισχύουσα κατάσταση στους κανόνες δεοντολογίας και πρακτικά ζητήματα που αναφέρονται στην 

ανωνυμία και στην επιθυμία ορισμένων συμμετεχόντων για αποκάλυψη των ταυτοτήτων τους: 

 - Η ανωνυμία για τους συμμετέχοντες/ ερωτώμενους θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο της ηθικής μιας 

έρευνας.

 - Οι νομικές απαιτήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προϋποθέτουν ότι η ανωνυμία 

πρέπει να διατηρείται όπου αυτό είναι πιθανό.

 - Οι περισσότεροι ερευνητές καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για να προστατέψουν τις ταυτότητες 

των συμμετεχόντων στην έρευνα.

 - Οι απαντώμενοι ωστόσο νιώθουν ότι χάνουν «την ιδιοκτησία» στα δεδομένα τους όταν ανωνυμοποιούνται.

 - Η ανάθεση ψευδωνύμων για να προστατευτεί η ταυτότητα μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση.

 - Τα πρακτικά ζητήματα ανάμιξης αληθινών και ψευδών ονομάτων κατά την δημοσιοποίηση μπορεί να 

είναι σύνθετα.
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10. Οι ερευνητές οφείλουν να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες για τις περιστάσεις 

στις οποίες απαιτείται η αποκάλυψη πληροφοριών στις νομικές αρχές, όταν αυτό ορί-

ζεται από το νόμο. Σε περιπτώσεις που ο ερευνητής θεωρήσει αναγκαία την παραβίαση της 

εμπιστευτικότητας, οι ερευνώμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν, με εξαίρεση την περίπτωση 

που η ενημέρωσή τους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται τα εμπλεκό-

μενα μέρη178. 

11. Εξαιρέσεις στην τήρηση της εμπιστευτικότητας αποτελούν: (α) η παραίτηση του ερευ-

νώμενου από τα δικαιώματά του, (β) η συλλογή στοιχείων μέσω παρατήρησης που λαμβάνει 

χώρα σε δημόσιους χώρους και (γ) οι πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα και έχουν απο-

κτηθεί από αρχεία που είναι ανοιχτά σε δημόσιο εξονυχιστικό έλεγχο179.

Γ. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ 
Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ στους ερευνώμε-

νους ως κίνητρο συμμετοχής στην έρευνα συνιστά ενδεχόμενη αλλοίωση της ελευθερίας 

της βούλησης. Ωστόσο, αποτελεί ένα ζήτημα για το οποίο υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα 

στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας180. Ως προς τις γενικές κατευθύνσεις αναφορικά με 

την υπό εξέταση αρχή, αναφέρονται τα ακόλουθα ενώ στο Κεφάλαιο ΙV γίνεται ειδική μνεία 

στις ειδικές περιπτώσεις. 

Ειδικότερα: 
1. Κατά τη διεξαγωγή της εγκληματολογικής έρευνας απαγορεύεται «η οικονομική εκ-

μετάλλευση και η προσβολή της προσωπικότητας των προσώπων που συμμετέχουν σε 

αυτήν»181 .

2. Η προσφορά οικονομικών ή άλλων παροχών που σκοπό έχουν να δελεάσουν άτομα να 

συμμετάσχουν στην έρευνα πρέπει να αποφεύγεται καθώς μπορεί να λειτουργήσουν ως ένα 

είδος εξαναγκασμού ή εκβιασμού σε συμμετοχή182.

 Grinyer, A. (2009). The anonymity of research participants: assumptions, ethics and practicalities, Pan-

Pacific Management Review, Vol 12, No 1, σ.σ. 49-58.
178 British Society of Criminology, Statement of Ethics for Researchers, ό.π. παρ. 8, σελ. 7, παρ. 12, σελ. 8.
179 International Visual Sociology Association (IVSA), ό.π. παρ. 5, σελ. 254 και Academy of Criminal Justice 

Sciences, ό.π. παρ. Β. 14 και Β. 15. Βλ. Επίσης Ν. 4624/2019 άρθ 31 και 32.
180 Bentley J., P. and Thacker P., G. (2004) The influence of risk and monetary payment on the research 

participation decision making process Journal of Medical Ethics, Vol. 30, σ.σ. 293-298.
181 ΤΕΙ Αθήνας, Κώδικας Δεοντολογίας της Έρευνας, ό.π. άρθ. 12, παρ. 5, σελ. 9.
182 American Psychological Association (APA), ό.π. άρθ. 8.06, παρ. a. και άρθ. 8.0, παρ.b: «Όταν προσφέρουν 

επαγγελματικές υπηρεσίες ως δέλεαρ για συμμετοχή σε έρευνα, οι ψυχολόγοι διασαφηνίζουν τη φύση αυτών των 

υπηρεσιών, καθώς και τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς». Βλ. επίσης American Sociological 

Association, 2018, ό.π. παρ. 12.3, σελ. 15, όπου αναφέρεται ότι: «Οι κοινωνιολόγοι δεν προσφέρουν υπερβο-

λικά ή ακατάλληλα οικονομικά ή άλλα κίνητρα, για την επίτευξη συμμετοχής στην έρευνα, εάν τα κίνητρα ενδέχεται να 

επηρεάσουν σε υπερβολικό βαθμό την απόφαση συμμετοχής στην έρευνα. Οι κοινωνιολόγοι είναι θεμιτό να παρέχουν 

κατάλληλα κίνητρα ως μία αναγνώριση του χρόνου των συμμετεχόντων και της ταλαιπωρίας τους από τη συμμετοχή τους 

στην έρευνα».  Στο Τhe British Psychological Society, Code of Ethics and Conduct. παρ. 3.3, σελ. 19, αναφέρεται 

ότι: «(Οι ψυχολόγοι πρέπει): (..) να απέχουν από την χρήση κάθε (οικονομικής) αποζημίωσης ή άλλων κινήτρων προς 
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3. Η παροχή οικονομικών ή άλλων ανταλλαγμάτων ενδέχεται να επηρεάσει την αξιοπιστία 

των παρεχόμενων πληροφοριών183. 

4. Ως προς τη σχέση των ερευνητών με τους χορηγούς, «πινακίδες, ανακοινώσεις και γενικά 

μέσα προβολής των προγραμμάτων διαμορφώνονται και χρησιμοποιούνται με τρόπο 

που να εξυπηρετεί την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας ή των πολιτών και 

όχι την επαγγελματική προβολή στην έρευνα κατά αθέμιτο τρόπο. Η μνεία ενδεχόμε-

νων χορηγών σε δραστηριότητες ή έντυπα των ερευνητικών ομάδων πρέπει να γίνεται με 

προσοχή, ώστε να μη δημιουργεί σύγχυση ως προς τον φορέα της έρευνας, να μη παρέχει 

την αίσθηση διαφήμισης συγκεκριμένου προϊόντος, ούτε να προκαλεί την εντύπωση της 

μόνιμης σύνδεσης του χορηγού με το Πανεπιστήμιο»184.  

τους συμμετέχοντες στην έρευνα, ώστε αυτοί να διακινδυνεύσουν  πέρα από τον βαθμό διακινδύνευσης που αντιμε-

τωπίζουν βάσει του καθημερινού τρόπου ζωής τους». Ημερομηνία δημοσίευσης 2018. Διαθέσιμο στο https://

www.bps.org.uk/sites/bps.org.uk/files/Policy/Policy%20-%20Files/BPS%20Code%20of%20Ethics%20

and%20Conduct%20%28Updated%20July%202018%29.pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 25/09/2018. 
183 Στο International Sociological Association (ISA), ό.π. παρ. 3.2. αναφέρεται ότι: «Η οικονομική ανταμοιβή των 

συμμετεχόντων, αν και αποδεκτή στη θεωρία,  θα έπρεπε να αποθαρρύνεται όσο το δυνατόν περισσότερο, με ειδική 

πρόβλεψη ανάλογα με την αξιοπιστία της πληροφορίας».
184 Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  ό.π. άρθ. 9, σελ. 6. Βλ. επίσης ΤΕΙ Αθήνας, Κώδικας Δεοντολο-

γίας της Έρευνας, ό.π. άρθ. 6, σελ. 5, όπου αναφέρεται ότι: «Η αναφορά πιθανών χρηματοδοτών πρέπει να γίνεται 

έτσι ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση ως προς τον φορέα της έρευνας, να μη δημιουργείται αίσθηση διαφήμισης 

συγκεκριμένου προϊόντος  και να μη δίδεται η εντύπωση μόνιμης σύνδεσης του χορηγού με το Τ.Ε.Ι. Αθήνας».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ανακύπτουν ειδικότερα θέματα 

δεοντολογίας, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ομάδων όπως ενδεικτικά: ανήλικοι, 

κρατούμενοι, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ψυχικά 

πάσχοντες, θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking). 

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, 

καθώς η αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων και η αδυναμία πλήρους γνώσης των διαστάσεων 

και των αποτελεσμάτων μιας έρευνας, είναι δυνατόν να έχουν πολλαπλάσιες αρνητικές 

συνέπειες για τη ζωή του ατόμου, συγκριτικά με τις άλλες ομάδες πληθυσμού. Το στίγμα, η 

ισχυροποίηση των αρνητικών στερεοτύπων, η εκμετάλλευση, η προστασία της σωματικής 

ακεραιότητας και της ψυχικής υγείας  των ατόμων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, θα 

πρέπει να αποτελούν θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής καθώς οι κίνδυνοι είναι 

περισσότεροι ποιοτικά και αριθμητικά. Οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν σε κάθε περίπτωση 

την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ίση μεταχείριση (Ν. 3625/2007), το ρατσισμό (Ν. 

927/1979 -όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4285/2014-, 3304/2005), τους μετανάστες και 

τους αλλοδαπούς (Ν. 3536/2007, 3613/2007)185. 

185 Για αρχή σεβασμού της προσωπικότητας  βλ. Kεφάλαιο Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Επίσης βλ.  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ό.π., άρθ. 16, παρ. 8, σελ. 23. Ομοίως  στο Simone F. Lambert 

(2011). Ethical and Legal Issues in Addictions Outcome Research, Counseling Outcome Research and Evaluation 2(1), 

Sage Publication, σ.σ. 25-36 αναφέρεται ότι: «Οι ερευνητές πρέπει να σχεδιάσουν ανάλογα τα πρωτόκολλα για τους 

συμμετέχοντες από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα. Για παράδειγμα, οι ερευνητές πρέπει επιβεβαιώσουν την κατανόηση 

των εγγράφων συγκατάθεσης με την παρακολούθηση πολιτιστικών και γλωσσικών θεμάτων (Barnett & Johnson, 2010). 

Επιπλέον, οι ερευνητές μπορούν να επιλέξουν  να συμπεριλάβουν την οικογένεια ή μέλη της κοινότητας ως συστατικό 

στοιχείο της έρευνας και να ερευνήσουν τη συλλογική προοπτική πολλών πολιτισμών.(...) Οι Matthews και Lorah (2005) 

υποστήριξαν την ανάγκη συμπληρωματικής έρευνας σχετικά με τον αντίκτυπο του φύλου και της εθνικότητας στα αποτε-

λέσματα της θεραπείας και της έρευνας». Ακόμα, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ψυχολογίας, Έντυπο οδηγιών 
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ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

Όταν οι ερευνητές βρίσκονται αντιμέτωποι με ζητήματα διαπροσωπικής ηθικής ευθύνης 

που υπερβαίνουν τον ρόλο του ερευνητή και για τα οποία δεν γίνεται ειδική μνεία, ισχύουν 

τα αναφερόμενα στις γενικές αρχές του παρόντος.  

Ειδικότερα:
Α. ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Oι έρευνες στους ανηλίκους πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 

του Κώδικα Δεοντολογίας στην Έρευνα με παιδιά που εξέδωσε η Εταιρεία για την Έρευνα 

στην Ανάπτυξη του Παιδιού186 και την κείμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία187.

1.  Οι ενήλικοι (γονείς, εκπαιδευτικοί ή άλλοι υπεύθυνοι για την παιδική φροντίδα) που 

μεσολαβούν στην επαφή του ερευνητή με το παιδί, οφείλουν να τηρούν τη δεοντολογία 

ως προς την ενημέρωση του παιδιού και τη συναίνεσή του για την εθελοντική συμμετοχή 

του στην έρευνα188.

για τη συμπλήρωση της αίτησης προς την επιτροπή ερευνητικής δεοντολογίας, σ. 19, Ημερομηνία δημοσίευσης: 

2010. Διαθέσιμο στο http://www.psychology.uoc.gr/files/items/8/849/aitisi_deontologia_odigies.pdf. 

Ημερομηνία ανάκτησης: 3/2/2019 , όπου αναφέρεται ότι: «Οι ψυχολόγοι αναγνωρίζουν και σέβονται διαφορές 

πολιτισμών, ατομικών χαρακτηριστικών και ρόλων, συμπεριλαμβανομένων διαφορών που σχετίζονται με την ηλικία, το 

φύλο, την ταυτότητα φύλου, τη φυλή, την εθνότητα, την κουλτούρα, την εθνική προέλευση, τη θρησκεία, το σεξουαλικό 

προσανατολισμό, την αναπηρία, τη γλώσσα και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και λαμβάνουν τους παράγοντες αυτούς 

υπόψη τους όταν εργάζονται με μέλη τέτοιων ομάδων. Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να εξαλείψουν την επίδραση που 

μπορούν να έχουν πάνω στην εργασία τους προκαταλήψεις που βασίζονται σε αυτές τις διαφορές και, εν γνώση τους, δεν 

συμμετέχουν ούτε εγκρίνουν δραστηριότητες άλλων, οι οποίες βασίζονται σε τέτοιες προκαταλήψεις».
186 Διαθέσιμο στο https://www.srcd.org/about-us/ethical-standards-research-children  και συνοπτικά 

διαθέσιμο στο https://www.uoc.gr/files/items/9/996/parartima_vii.pdf?rnd=1348063962.
187 Πανεπιστήμιο Πάτρας, Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της επιστημονικής έρευνας, άρθ. 24 παρ.7 σελ. 13. 

Ημερμηνίας δημοσίευσης: Απρίλιος 2019. Διαθέσιμο στο https://research.upatras.gr/sites/default/

files/kodikas_hthikis_kai_deontologias_pp.pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: Δεκέμβριος 2019.
188 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρχές/Κανόνες Δεοντολογίας για την εκπαιδευτική έρευνα με παιδιά, 

Γενικές αρχές και προϋποθέσεις, σελ. 1. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Οι ερευνητές οφείλουν να εφαρμόζουν 

τα άρθρα 3 και 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Ο.Η.Ε. Το άρθρο 3 προβλέπει ότι, για όλες τις ενέργειες 

που αφορούν το παιδί, θεμελιώδης προϋπόθεση είναι το συμφέρον του παιδιού. Το άρθρο 12 απαιτεί να δίνεται στα παιδιά 

που έχουν ηλικιακή ωριμότητα και ικανότητα να διαμορφώνουν απόψεις, το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις 

τους σε όλα τα θέματα που τα αφορούν». Διαθέσιμο στο http://www.primedu.uoa.gr/fileadmin/primedu.uoa.

gr/uploads/Pdfs/Grammateia/TELIKO_Kanones_deontologias_gia_tin_ekpaideytiki_ereyna_me_paidia.pdf. 

Ημερομηνία ανάκτησης: 11/9/2018. Ειδικότερα, στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού στο άρθ. 3 

αναφέρεται ότι: «1. Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς 

οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, είτε από δικαστήρια, διοικητικές αρχές ή νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη, πρωτίστως, το συμφέρον του παιδιού. 2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στο παιδί την 

αναγκαία για την ευημερία του προστασία και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων 

του, των επιτρόπων του ή άλλων προσώπων που είναι νόμιμα υπεύθυνοι γι’ αυτό, και παίρνουν, για τον σκοπό αυτό, όλα τα 

κατάλληλα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα. 3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε η λειτουργία των οργανισμών, 

των υπηρεσιών και των ιδρυμάτων, που αναλαμβάνουν παιδιά και που είναι υπεύθυνα για την προστασία τους, να είναι 

σύμφωνη με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας, της υγείας 

και σε ό,τι αφορά τον αριθμό και την αρμοδιότητα του προσωπικού τους, καθώς και να εποπτεύεται με κατάλληλο τρόπο».  

Αντίστοιχα, στο άρθ. 12 της Σύμβασης αναφέρεται ότι: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει 

ικανότητα κρίσης, το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα το αφορά, λαμβάνο-

ντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και τον βαθμό ωριμότητάς του. 2. Για τον σκοπό αυτό, θα 

πρέπει, ιδίως, να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το 
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2. Αν η έρευνα αφορά ανήλικους κάτω των 18 ετών, η ενυπόγραφη συγκατάθεση κα-

τόπιν ενημέρωσης πρέπει να δοθεί από αυτούς που ασκούν γονική μέριμνα ή επιμέλεια. 

Επιπλέον, πρέπει να επιχειρηθεί η εξασφάλιση της συγκατάθεσης των ίδιων των ανηλίκων. 

Σε αυτή την περίπτωση ο ερευνητής οφείλει να περιγράψει τον τρόπο που θα επικοινωνή-

σει την πληροφορία στα ανήλικα άτομα. (π.χ. χρήση απλουστευμένης γλώσσας ή έντυπου 

ενημερωτικού υλικού). Στην περίπτωση ανήλικων συμμετεχόντων στην έρευνα, η απουσία 

άρνησης συμμετοχής δεν μπορεί να εκληφθεί ως συγκατάθεση συμμετοχής189.

3. Σε μελέτες στις οποίες συμμετέχουν ανήλικοι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε 

να διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει εξαναγκασμός 

για τη συμμετοχή τους στη μελέτη. Σε περίπτωση δικαιοπρακτικής ανικανότητας, η έγγραφη 

συγκατάθεση δίδεται από το νόμιμο εκπρόσωπο και παράλληλα λαμβάνεται προφορική 

συγκατάθεση από τον συμμετέχοντα190.

4. Στην έρευνα με παιδιά ως συμμετέχοντες, οι ερευνητές ζητούν και τη συγκατάθεση των 

παιδιών για συμμετοχή στην έρευνα191.

5. Η μη λήψη της συγκατάθεσης απαιτεί έγκριση από αρμόδια θεσμικά όργανα ή άλλο έγκυρο 

όργανο με πείρα σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Υπό αυτές τις συνθήκες, 

η εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε αναγνωρίσιμης πληροφορίας πρέπει να διατηρηθεί192. 

6. Πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης 

για τον κάθε ανήλικο συμμετέχοντα. Τύποι παθητικής συναίνεσης συμπεριλαμβανομένης 

της ομαδικής συναίνεσης (δηλαδή της συγκατάθεσης που δίδεται από ένα υπεύθυνο εντός 

συγκεκριμένου πλαισίου) πρέπει να αποφεύγονται όπου αυτό είναι εφικτό, ενώ παράλληλα 

πρέπει να αναπτύσσονται μέθοδοι συγκατάθεσης που είναι κατάλληλες για τις ομάδες 

που ερευνώνται. Στο πλαίσιο αυτό, τα σωφρονιστικά καταστήματα και τα εκπαιδευτικά 

και θεραπευτικά ιδρύματα,  απαγορεύεται να συναινούν για λογαριασμό των ανήλικων και 

πρέπει να ερωτηθούν και τα ίδια τα υποκείμενα193.

αφορά, είτε με άμεσο τρόπο είτε μέσω εκπροσώπου ή αρμόδιου οργανισμού, κατά τρόπο συμβατό με τους διαδικαστικούς 

κανόνες της εθνικής νομοθεσίας». Διαθέσιμο στο https://archive.unric.org/el/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=26232&Itemid=33&limitstart=1
189 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ψυχολογίας, Έντυπο οδηγιών για τη συμπλήρωση της αίτησης προς την επιτροπή 

ερευνητικής δεοντολογίας, ό.π., σελ. 9.  Βλέπε επίσης: Simone F. Lambert (2011). Ethical and Legal Issues in 

Addictions Outcome Research, Counseling Outcome Research and Evaluation 2(1), Sage Publication, σ.σ. 26-27. 

Συγκεκριμένα: «Ο Kitchener (2000) χαρακτήρισε την αυτονομία ως ελευθερία δράσης και επιλογής, εκτός αν αυτές 

οι επιλογές παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων» (σελ. 26). «Η ερευνητική συμμετοχή των εφήβων συχνά 

απαιτεί άδεια γονέα ή κηδεμόνα καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του εφήβου (Anderson & DuBois, 2007, Fisher (2003) 

», σελ. 27.
190 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας ερευνών, άρθ. 16, σελ. 7. Ημερομηνία 

δημοσίευσης: 9/2009. Διαθέσιμο στο https://rescom.duth.gr/2018/kanonismos-deontologias-final-

version.pdf. Hμερομηνία ανάκτησης: 17/5/2018. Βλ. επίσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

Κανονισμός Αρχών ό.π., άρθ. 17, σελ. 10. 
191 «Ιδιαίτερη προστασία» για άτομα που δεν έχουν την ικανότητα να παράσχουν ενήμερη συγκατάθεση προ-

βλέπεται και από την Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Τμήμα  Ψυχολογίας, Έντυπο οδηγιών για τη συμπλήρωση της αίτησης προς την επιτροπή 

ερευνητικής δεοντολογίας, ό.π., σελ. 11. 
192 Στο ίδιο. Πρβλ. ΓΚΠΔ  άρθ. 6 παρ. 4, άρθ. 9 παρ. 2ι  και Ν. 4624/2019 άρθ. 30.
193 Βλ. αναλυτικά Κεφάλαιο Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, μ. Ειδικές περιπτώσεις ερευνών, υπ’ αριθ. 7 
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7. Οι ερευνητές πρέπει να δίνουν προσοχή σε ζητήματα παιδικής προστασίας και να παίρνουν 

τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση κακοποίησης (αποκάλυψη)194.

8. Η προστασία των ανηλίκων, είναι πρωταρχικό μέλημα του ερευνητή.  Σε περίπτωση που 

οι ερευνητές έχουν ενδείξεις για πιθανή παιδική κακοποίηση, οφείλουν να απευθυνθούν στις 

αρμόδιες αρχές για διερεύνηση του θέματος195.

9.  Οι ενήλικοι (γονείς, εκπαιδευτικοί ή άλλοι υπεύθυνοι για την παιδική φροντίδα) που 

μεσολαβούν στην επαφή του ερευνητή με το παιδί, οφείλουν να τηρούν τη δεοντολογία 

ως προς την ενημέρωση του παιδιού και τη συναίνεσή του για την εθελοντική συμμετοχή 

του στην έρευνα196.

10. Για όλες τις ενέργειες που αφορούν το παιδί, θεμελιώδης προϋπόθεση είναι το συμφέ-

ρον του παιδιού. Τα παιδιά που έχουν ηλικιακή ωριμότητα και ικανότητα να διαμορφώνουν 

απόψεις, απαιτείται να έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους σε 

όλα τα θέματα που τα αφορούν197. 

περί «παθητικής συναίνεσης». σελ. 49.
194 British Society of Criminology, Statement of Ethics for Researchers, ό.π., άρθ. 4, παρ. 9, σελ. 7. Αναλυτικότερα: 

«Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που προκύπτουν από τη συμμετοχή στην έρευνα από παιδιά και νέους, ηλικιωμένους, 

άτομα με μαθησιακή αναπηρία ή γνωστική δυσλειτουργία ή άτομα σε εξαρτημένη ή άνιση σχέση, συμπεριλαμβανομένης 

της ανάγκης για πρόσθετη συγκατάθεση από έναν ενήλικο υπεύθυνο για το παιδί κατά τη στιγμή της συμμετοχής. Πρέπει 

να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση της ελεύθερης και ενημερωμένης συγκατάθεσης των μεμονωμένων 

συμμετεχόντων. Πρέπει να αποφεύγεται η παθητική συγκατάθεση, συμπεριλαμβανομένης της ομαδικής, όπου είναι 

δυνατόν και πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη μεθόδων αναζήτησης συγκατάθεσης που να είναι 

κατάλληλες για τις ομάδες που μελετώνται. Δεν κρίνεται σκόπιμο να θεωρηθεί ότι τα σωφρονιστικά και θεραπευτικά 

ιδρύματα μπορούν να δώσουν συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης εκ μέρους των ανήλικων  που συμμετέχουν στην 

έρευνα. Η γνώμη των ίδιων των ανήλικων είναι απαραίτητη. Επιπλέον, οι ερευνητές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 

ζητήματα προστασίας του παιδιού και να προβλέπουν την αποκάλυψη της κατάχρησης». Επίσης: ΓΚΠΔ, σημείωση 38: 

«Τα παιδιά απαιτούν ειδική προστασία όσον αφορά τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, καθώς τα παιδιά μπορεί 

να έχουν μικρότερη επίγνωση των σχετικών κινδύνων, συνεπειών και εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους σε σχέση με 

την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτή η ειδική προστασία θα πρέπει να ισχύει ιδίως στη χρήση των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εμπορία ή τη δημιουργία προφίλ προσωπικότητας ή προφίλ χρήστη 

και τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά παιδιά κατά τη χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται 

άμεσα σε ένα παιδί. Η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη σε συνάρτηση με υπηρεσίες 

πρόληψης ή παροχής συμβουλών που προσφέρονται άμεσα σε ένα παιδί». Επίσης  Ν.4624/2019 άρθ. 21.
195 British Society of Criminology, ό.π., Case Studies and Frequently Asked Questions, Α2, σελ. 12. Συγκε-

κριμένα: «Η ευημερία των ευάλωτων συμμετεχόντων στην έρευνα, όπως τα παιδιά, υπερισχύει άλλων ανησυχιών. 

(...) Εάν η έρευνα αποκαλύπτει υποψία παιδικής κακοποίησης, αυτό πρέπει να γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές 

για διεύρυνση του θέματος. Σε αυτή την περίπτωση, η υποψία είναι ασαφής αλλά έγκυρη: ο ερευνητής θα πρέπει να 

ενημερώσει έναν ανώτερο υπάλληλο του σχολείο για το τι είπε το υποκείμενο». Επίσης, στο British Sociological 

Association (BSA), Statement of ethical practice, Research with Vulnerable People and Groups, παρ. 29, σελ. 

6. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν 

ευαλωτότητα λόγω παραγόντων όπως η ηλικία, η αναπηρία, η σωματική ή ψυχική τους υγεία».
196 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρχές/Κανόνες Δεοντολογίας για την εκπαιδευτική έρευνα με 

παιδιά, ό.π., σελ. 1. Επίσης, στο British Sociological Association (BSA), Statement of ethical practice, Research 

with Vulnerable People and Groups, παρ. 29, σελ. 6 αναφέρεται ότι: «Οι ερευνητές πρέπει να λάβουν υπόψη 

τις νομικές και ηθικές παραμέτρους που προβλέπονται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία στην λήψη 

πλήρους ενημερωμένης συναίνεσης».
197 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρχές/Κανόνες Δεοντολογίας για την εκπαιδευτική έρευνα με 

PLAISIO KANONON.indd   84 20/7/2020   12:40:28 µµ



85
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Β. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Η αποκάλυψη της ταυτότητας ενός ατόμου και η ανεπαρκής προστασία της ιδιωτικής 

πληροφορίας στις κοινωνικές έρευνες, ενέχουν κινδύνους και ενδεχομένως οδηγούν σε 

διακρίσεις, στιγματισμό, ψυχολογική δυσφορία/βλάβη. Ορισμένες ομάδες όπως οι κρα-

τούμενοι ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτες σε βλάβες ως προς την παροχή πληροφοριών 

που συνδέονται με αυτές198.

1. Στις περιπτώσεις αυτές, οι συνηθισμένες διαδικασίες για τη λήψη συγκατάθεσης κατόπιν 

ενημέρωσης ενδέχεται να είναι μάλλον επιζήμιες παρά να προσφέρουν προστασία στους 

συμμετέχοντες και, ως εκ τούτου, μπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθούν από άλλα μέτρα 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προφορικής συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης, 

η οποία όμως σε κάθε περίπτωση να δύναται να αποδειχθεί199. 

παιδιά, ό.π., σελ. 1. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Οι ερευνητές οφείλουν να εφαρμόζουν τα άρθρα 3 και 12 της 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Ο.Η.Ε. Το άρθρο 3 προβλέπει ότι, για όλες τις ενέργειες που αφορούν 

το παιδί, θεμελιώδης προϋπόθεση είναι το συμφέρον του παιδιού. Το άρθρο 12 απαιτεί να δίνεται στα παιδιά που έχουν 

ηλικιακή ωριμότητα και ικανότητα να διαμορφώνουν απόψεις, το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους 

σε όλα τα θέματα που τα αφορούν». 
198 Jewkes R., Dartnall E. and Sikweyiya Y. (2012). Ethical and Safety Recommendations for Research on Perpetration 

of Sexual Violence. Sexual Violence Research Initiative, Medical Research Council, Pretoria, South Africa, 3.10 

Research with incarcerated offenders presents additional chal- lenges that must be addressed, σ.σ. 18-19. 

Αναλυτικότερα: (...) «10.1 Η έρευνα με ερευνώμενους κρατούμενους θα πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές 

για την προστασία των συμμετεχόντων στην έρευνα (...)., 10.2 Οι ερευνητές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι κρατούμενοι 

κατανοούν το σκοπό της έρευνας. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουν να οδηγήσουν τους κρατούμενους στο συμπέρασμα 

ότι: α) η έρευνα συνδέεται με τη σωφρονιστική μεταχείριση β) η συμμετοχή τους μπορεί να ευνοήσει τη σχέση τους με τις 

αρχές και γ) η άρνηση συμμετοχής θα τους βλάψει., 10.3 Λόγω του κινδύνου ποινικοποίησης και των πιθανών δυσκολιών 

διατήρησης της εμπιστευτικότητας, η έρευνα δεν πρέπει να διεξάγεται με εκείνους που περιμένουν να εκδικαστούν. 10.4 

Οι κρατούμενοι θα πρέπει να προειδοποιούνται για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η προστασία της εμπιστευτικότητας 

στις συνεντεύξεις στις φυλακές. (...)  10.5 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας 

των δεδομένων σε φυλακές ακόμη και αν αυτό σημαίνει ελαφρώς να τροποποιηθούν ή να παραλειφθούν χαρακτηριστικά 

στοιχεία που αφορούν τα αποτελέσματα της έρευνας. (...) 10.7 Πρέπει να αναπτυχθεί ένα πρωτόκολλο ασφάλειας για την 

έρευνα πριν από την έναρξη της συνέντευξης. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου πρωτοκόλλου θα συνεπαγόταν την εξοικείωση 

των ερευνητών με τις διαδικασίες των φυλακών (...) 10.8 Όταν οι κρατούμενοι θεωρούνται επικίνδυνοι, οι συνεντεύξεις 

θα πρέπει να διεξάγονται με την διακριτική παρουσία σωφρονιστικού προσωπικού (...)».
199 Deans of Social Sciences in the Netherlands, Code of Ethics for Research in the Social and Behavioural Sciences Involving 

Human Participants, C. Data Protection and Privacy, σελ. 4. Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/2016. Διαθέσιμο 

στο  https://bmslab.utwente.nl/wp-code-ethics-social-and-behavioural-sciences-jan16.pdf. Ημερομηνία 

ανάκτησης: 14/5/2018. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την 

αποκάλυψη της ταυτότητας του ερευνητικού υποκειμένου και την ανεπαρκή προστασία της ιδιωτικής πληροφόρησης 

στις κοινωνικές έρευνες. Αυτό στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις, στιγματισμό ή ψυχολογική δυσφορία ή 

βλάβη. (...) Επιπλέον, ορισμένες ομάδες ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτες σε βλάβες ως προς την παροχή πληροφοριών 

που συνδέονται με αυτές (π.χ. παράνομους μετανάστες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, εκδιδόμενες και εγκληματίες). 

Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, οι συγκεκριμένες διαδικασίες για την λήψη γραπτής συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης μπορεί 

να είναι πιο επιβλαβής για τους συμμετέχοντες παρά να τους προσφέρει προστασία και, κατά συνέπεια, πρέπει να αντι-

κατασταθεί από άλλα μέτρα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προφορικής συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης». 

Βλ. επίσης το Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ό.π., άρθ. 11, παρ. 1, σελ. 10 σύμφωνα με το 

οποίο: «Η έρευνα θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο µετά από σχετική συγκατάθεση γραπτή ή προφορική του κρατούμενου, 

που έγινε κατόπιν πλήρους ενημέρωσης του και χωρίς την άσκηση οποιασδήποτε μορφής πίεσης».
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2. Κάθε προσωπικό δεδομένο των κρατουμένων (όνομα, ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή 

κατάσταση, ιατρικό και κοινωνικό ιστορικό, ποινική κατάσταση κ.λπ.) ανήκει στην κατηγορία 

των «ευαίσθητων δεδομένων»200. Η συλλογή και επεξεργασία αυτών των δεδομένων απα-

γορεύεται, εκτός εάν πραγματοποιούνται αποκλειστικά για ερευνητικούς και επιστημονικούς 

σκοπούς, υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αυτά τα δεδομένα αναφέρονται201 .

3. Επιτρέπεται η πρόσβαση για ερευνητικούς σκοπούς σε έγγραφα εμπιστευτικού χαρα-

κτήρα των οποίων η φύση (έκτιση ποινής, καθεστώς κράτησης κρατουμένων) δεν επιτρέπει 

την πρόσβαση γενικά και δεν είναι διαβαθμισμένα202.

4. Ο ερευνητής πρέπει να λαμβάνει πάντα υπ’ όψιν του ότι στις περιπτώσεις των κρατουμένων 

η λήψη συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Η πολυπλοκότητα 

αυτή σχετίζεται κυρίως με την αντίληψη των κρατουμένων ότι η συμμετοχή τους στην έρευνα 

συνδέεται με τη μεταχείρισή τους ή ότι η άρνηση συμμετοχής τους μπορεί να είναι επιζήμια203. 

5. Ο ερευνητής θα πρέπει, πριν αρχίσει τη συνέντευξη, να ενημερώνει αναλυτικά τον κρα-

τούμενο σχετικά με το ρόλο του και το περιεχόμενο των ερωτήσεων, να διασφαλίζει την 

συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσής του και να δηλώσει ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα 

θα χρησιμοποιηθούν μόνο για επιστημονικούς σκοπούς204.

6. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκατάθεσης, οι ερευνητές πρέπει να καταστήσουν 

σαφές με ποιο τρόπο σχετίζονται με τις Αρχές, ώστε να μην δημιουργηθούν ψευδείς προσ-

δοκίες. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητος ο αυτοπροσδιορισμός του ρόλου του ερευνητή 

στο ερευνητικό πεδίο και η διαφοροποίηση του ρόλου του από αυτόν για παράδειγμα του 

εισαγγελέα205.

200 Σχετικά με τα «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» μέσα στο ίδιο το κείμενο του ΓΚΠΔ στις αρχικές του ανα-

φορές (σημείωση 10) αναφέρεται: «Ο παρών κανονισμός παρέχει επίσης περιθώρια χειρισμού στα κράτη μέλη, 

ώστε να εξειδικεύσουν τους κανόνες του, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την επεξεργασία ειδικών 

κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»). Σε αυτόν τον βαθμό, ο παρών κανονι-

σμός δεν αποκλείει το δίκαιο των κρατών μελών να προσδιορίζει τις περιστάσεις ειδικών καταστάσεων επεξεργασίας, 

μεταξύ άλλων τον ακριβέστερο καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα είναι σύννομη». 
201 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α’ και Β’, ΥΑ 58819/7.4.2003 

ΦΕΚ Β 463 17.4.2003, άρθ. 4, παρ.1 και N. 4624/2019. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται ό,τι ισχύει για τη 

συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
202 Στο ίδιο, άρθ. 4, παρ. 2.
203 Jewkes R., Dartnall E. and Sikweyiya Y.,  ό.π, σελ. 17. 
204 Copes H., A. Hochstetler, A. Brown (2013). “Inmates’ perceptions of the benefits and harm of prison interviews”, 

Field Methods 25(2): 182-196 (182 κ.ε). Επίσης, Κ. Πανάγος, Η φυλακή ως ιδιόμορφο ερευνητικό πεδίο: 

Πρακτικά, μεθοδολογικά και δεοντολογικά ζητήματα που αφορούν τις συνεντεύξεις με κρατούμενους στο 

Ζαϊμάκης Γιάννης (επιμ.) (2018). Ερευνητικές διαδρομές στις Κοινωνικές Επιστήμες: θεωρητικές-μεθοδολογικές 

συμβολές και μελέτες περίπτωσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης- Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης & Εφαρμοσμένης 

Κοινωνικής Έρευνας, σ.σ. 127- 154 (141).
205 Rowe A., “Situating the self in prison research”, Qualitative Inquiry 20(4): 404-416: 404 κ.ε. 
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7. Θα πρέπει να αποφεύγεται από τον ερευνητή, η δημιουργία ελπίδων στους συμμετέχοντες 

σχετικά με την άμεση βελτίωση των συνθηκών έκτισης της ποινής τους ως «αντάλλαγμα» 

της συμμετοχής τους στην έρευνα206.

8. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ο ερευνητής διασφαλίζει τη φυσική και πνευματική 

υγεία των κρατουμένων και η συμπεριφορά του απέναντί τους θα πρέπει να είναι αντίστοιχη 

αυτής που απολαμβάνουν άτομά που δεν είναι κρατούμενοι207.

9. Σε  έρευνες σε κρατουμένους οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν τις ειδικές διατάξεις που 

ισχύουν γι’ αυτούς (Σωφρονιστικός Κώδικας) λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν τις επιταγές 

ηθικής και δεοντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας. 

10. Δεν επιτρέπονται σε καμία περίπτωση πειράματα που αποβλέπουν στην αναζήτηση 

μεθόδων ανάκρισης ή άλλων μέσων, που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους στη σωματική 

και ψυχική τους υγεία, ή να μειώσουν την ηθική τους υπόσταση και να προσβάλουν την 

αξιοπρέπειά τους208.

Γ. ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Στην  έρευνα με συμμετέχοντες χρήστες ουσιών  η αρχή της εμπιστευτικότητας είναι κε-

ντρικής σημασίας  για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των συμμετεχόντων και κάθε 

πληροφορίας που παρέχουν. 

1. Δεδομένα μητρώων περιπτώσεων και κλινικών βάσεων, όπως μητρώα θεραπείας ή μη-

τρώα που συνδέουν πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία, τη σύλληψη και άλλες αναφορές 

σχετικά με άτομα που χρησιμοποιούν ναρκωτικά, αντλούνται στο πλαίσιο της αρχής της 

εμπιστευτικότητας209.

2. Στις περιπτώσεις εφήβων χρηστών ουσιών η συμμετοχή των εφήβων σε οποιαδήποτε 

έρευνα απαιτεί πρώτα τη συγκατάθεση των γονέων και τη σύμφωνη γνώμη των εφήβων. Η 

λήψη τέτοιας συγκατάθεσης μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη εάν μάλιστα η έρευνα γίνεται 

στο σχολείο τους. Αποτελεί, όμως, έναν αποτελεσματικό τρόπο διεξαγωγής ερευνών για την 

χρήση των ναρκωτικών. 

206 Dickson-Swift V., E. James, S. Kippen, P. Liamputtong, “Doing sensitive research”, Qualitative Research 7(3): 

327. 
207 Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ό.π., άρθ. 11, παρ.2, σελ. 10. 
208 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κώδικας Δεοντολογίας της Έρευνας, ό.π., άρθ. 16, παρ. 17, σελ. 14. Επίσης, στο ΤΕΙ 

Αθήνας, Κώδικας Δεοντολογίας της έρευνας ό.π., Κεφάλαιο Γ, άρθ. 11, παρ. 2, σελ. 8  αναφέρεται ότι: «Οι 

ερευνητές που διεξάγουν έρευνα σε κρατούμενους οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα όπως 

εκάστοτε ισχύει, και τις βασικές δεοντολογικές αρχές. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση πειραματικών μεθόδων που 

προσβάλουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου». Επίσης, βλ. Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστη-

μίου Ιωαννίνων, ό.π., άρθ. 11, παρ. 3,  σελ. 10. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Τα µέλη της επιστημονικής 

οµάδας δεν πρέπει να συμμετέχουν σε πράξεις απάνθρωπες ή εξευτελιστικές για τον κρατούµενο. ∆εν επιτρέπονται 

πειράματα που αποβλέπουν στην αναζήτηση ή ανάπτυξη µεθόδων ανάκρισης που µπορούν να προκαλέσουν κινδύνους 

για τη σωµατική και ψυχική του υγεία».
209 United Nations Office on Drugs and Crime (2004), Ethical challenges in drug epidemiology: issues, principles 

and guidelines, Global Assessment Programme on Drug Abuse, σ.σ. 12-19. Διαθέσιμο στο https://www.unodc.

org/pdf/gap_toolkit_module7.pdf.   
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3. Απαγορεύοντα τα οικονομικά ανταλλάγματα σε χρήστες ουσιών καθώς μπορεί να 

θεωρηθούν προτροπή για συμμετοχή στην έρευνα ή για χρήση ουσιών210. 

4. Παρομοίως, πρέπει να αποφεύγονται μορφές εξαναγκασμού ή υπερβολικής παρότρυνσης 

των χρηστών ουσιών να συμμετέχουν στην έρευνα. Κουπόνια, δελτία για αγαθά και υπηρεσίες, 

έξοδα ταξιδιού, κλήρωση βραβείων, εισιτήρια κινηματογράφου κ.α. αποτελούν κίνητρα 

και όχι αποζημίωση211. 

5. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας οι συμμετέχοντες πρέπει να εξετάζονται για  συμπτώματα 

στέρησης κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους και την παροχή της συνειδητής 

συγκατάθεσής τους212. 

6. Στη διαδικασία της συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης οι ερευνητές θα πρέπει να επιβε-

βαιώνουν ότι οι υποψήφιοι συμμετέχοντες χρήστες ουσιών είναι σε θέση να κατανοήσουν 

τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση  

ή την  εξάλειψη  τυχόν βλαβών213.

∆. ΘΥΜΑΤΑ ΕΝ∆ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ  
Οι ερευνητές έχουν την υποχρέωση να σταθμίζουν προσεκτικά τους κινδύνους και τα 

οφέλη και να λαμβάνουν κάθε δυνατή προφύλαξη για να περιορίσουν πιθανή βλάβη και να 

μεγιστοποιήσουν τα πιθανά οφέλη για τα θύματα214.  Παρότι η βιβλιογραφία αναφέρεται 

κυρίως σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, τα παρακάτω ισχύουν για όλα τα θύματα 

αυτής της μορφής βίας (ανήλικοι, ηλικιωμένοι, κ.λπ.).

210 Kατ’ εξαίρεση στις ΗΠA, η αποζημίωση μπορεί να πάρει τη μορφή δωρεάς ή αμοιβής. Η παροχή οικονο-

μικών κινήτρων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εθελοντική συμμετοχή, εάν ο εν λόγω συμμετέχων έχει 

οικονομική ανάγκη. Προσφέροντας αποζημίωση στους συμμετέχοντες, οι ερευνητές ενδέχεται να θέσουν 

σε κίνδυνο την εγκυρότητα της έρευνας και την αυτόνομη συμμετοχή των συμμετεχόντων στην λήψη της 

απόφασής τους.  Βλ. Simone F. Lambert, (2011). Ethical and Legal Issues in Addictions Outcome Research, 

Counseling Outcome Research and Evaluation 2(1), Sage Publication, σελ. 28.
211 United Nations Office on Drugs and Crime, ό.π., σ.σ.  12-18. Συγκεκριμένα: «Η αποζημίωση απαγορεύεται 

με τη μορφή του χρήματος, καθώς δώρα και προνόμια μπορούν μόνο να προσφέρονται ως κίνητρο για την πρόσληψη 

όχι όμως ως όφελος για τη συμμετοχή. Στις κλινικές μελέτες, θεωρούνται ως αποζημίωση για τη συμμετοχή, το όφελος 

από την πειραματική θεραπεία καθώς και η δωρεάν παροχή φροντίδας». Επίσης, για αποζημίωση βλ. ΤΕΙ  Αθήνας-

Επιτροπή  εκπ/σης και ερευνών, Κώδικας  Ηθικής  και  Δεοντολογίας, ό.π., σελ. 31. 
212 United Nations Office on Drugs and Crime, ό.π., σ.σ. 12-19.  
213 Στο ίδιο. Επίσης, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας American Counceling Association, 2005, Section 

G.2.e. Not Capable of Giving informed consent, όταν υπάρχει η δυνατότητα άλλων να αποκτήσoυν πρό-

σβαση σε προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων στην έρευνα, δεοντολογικά η ερευνητική πρα-

κτική απαιτεί, να εξηγηθεί στους συμμετέχοντες αυτός ο κίνδυνος. Δεδομένων των πιθανών αρνητικών 

συνεπειών του κοινωνικού στίγματος, απώλεια απασχόλησης, διακοπή ασφαλιστικής κάλυψης, τεταμένες 

οικογενειακές σχέσεις και πιθανές νομικές συνέπειες που σχετίζονται με την χρήση  ουσιών, οι συμμετέ-

χοντες στην  έρευνα θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι καμία προσωπική πληροφορία δεν θα αποκαλυφθεί. 

Για τους ερευνητές που εξετάζουν τη γενετική προδιάθεση των διαταραχών της χρήσης ουσιών πρέπει 

να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους συμμετέχοντες ή τις οικογένειές τους εξασφαλίζοντας 

ότι οι γενετικές πληροφορίες θα παραμείνουν  εμπιστευτικές. Βλ.  Simone F. Lambert, ό.π. σελ. 29. 
214 Ellsberg M., Heise L. (4 May 2002). Bearing witness: ethics in domestic violence research, στο Violence against 

women V, The Lancet, Vol 359, σ.σ. 1599-1603.
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1. Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το αντικείμενο 

της έρευνας215.  

2. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, οι ερευνητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, 

ώστε να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα πρόκλησης εκ νέου «τραύματος»  και  επανάληψης 

της κακοποιητικής εμπειρίας στα άτομα που έχουν υποστεί κακοποίηση.

3. Οι ερευνητές οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας ώστε να μη διαρρεύσει 

στο δράστη, η συμμετοχή του θύματος στην έρευνα, καθώς μπορεί να θέσει τη ζωή του σε 

κίνδυνο. Καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας οι ερευνητές οφείλουν να  λειτουργούν 

με σεβασμό και διακριτικότητα αναφορικά  με τα τραυματικά βιώματα216 .

Ε. ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
Μια σημαντική πρόκληση για τους ερευνητές είναι να αναπτύξουν έγκυρες και αξιόπιστες 

μεθόδους αξιολόγησης των σχετικών δυνατοτήτων λήψης αποφάσεων των ατόμων με 

ψυχικές ασθένειες και διαταραχές που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων και 

να ενσωματώσουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση αυτών των ικανοτήτων στην ερευνητική 

διαδικασία217.

1. Στις έρευνες που διεξάγονται με πάσχοντες από ψυχικές διαταραχές, ο ερευνητής θα 

πρέπει να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διαφυλάσσεται η αυτονομία τους, καθώς 

και η ψυχική και σωματική τους ακεραιότητα. Επίσης, οφείλει να τους ενημερώνει για τους 

σκοπούς της έρευνας και τις ενδεχόμενες ανεπιθύμητες επιδράσεις της και να εξασφαλίζει, 

μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, τη συγκατάθεση των ασθενών, αναφορικά 

με τη συμμετοχή τους σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα218.

2. Οι ερευνητές πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους τις νομικές και ηθικές παραμέτρους που 

προβλέπονται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία στη λήψη πλήρους 

συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης219.

3. Τα μέτρα διασφάλισης για την προστασία της αξιοπρέπειας και της ευζωΐας (ευημερίας) 

των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι ιδιαίτερα σημαντικά όταν η έρευνα αφορά πρόσωπα 

215 Στη βιβλιογραφία ωστόσο, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται από 

την αρχή ότι η μελέτη θα περιλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με τη βία, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι αυτό θα 

μπορούσε να προκαλέσει αδικαιολόγητη ανησυχία στις γυναίκες πριν από τη συνέντευξη, με αποτέλεσμα 

να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Ellsberg M., Heise L., ό.π., σελ. 1603. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Τί-

θεται υπό διερεύνηση το τι ακριβώς συνιστά την κατάλληλη συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης (informed consent) 

στις έρευνες με ερευνώμενες τις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι 

γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται από την αρχή ότι η μελέτη θα περιλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με τη βία, ενώ άλλοι 

πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αδικαιολόγητη ανησυχία στις γυναίκες πριν από τη συνέντευξη, με 

αποτέλεσμα να επηρεάσει τα αποτελέσματα». 
216 Ellsberg M., Heise L., ό.π., σ.σ. 1599- 1600.  
217 American Psychiatric Association’s Task Force on Research Ethics (APA), Psychiatric Services, Ethical Principles 

and Practices for Research Involving Human Participants With Mental Illness, Vol. 57, No. 4, σελ. 553. Ημερομηνία 

δημοσίευσης: 4/2006. Διαθέσιμο στο file:///C:/Users/PC/Downloads/Task-Force-2006-Ethics-Research.

pdf. Ημερομηνία ανάκτηση: 23/01/2019.
218 N. 3418/ 2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, ό.π., Φροντίδα ψυχικής υγείας, άρθ. 28, παρ. 11.  
219 British Sociological Association (BSA), (2017), ό.π., άρθ. 29, σελ. 6. 
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των οποίων η ικανότητα αυτονομίας και συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης  μπορεί να τεθεί 

σε κίνδυνο από τη φύση των ασθενειών τους (σοβαρές σωματικές ή ψυχικές ασθένειες), από 

τις συνθήκες ζωής τους (ιδρυματοποίηση) ή από άλλα χαρακτηριστικά (έρευνα με παιδιά)220.

4. Ο ερευνητής οφείλει να συνεννοείται με τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος 

του ψυχικά πάσχοντος όταν εκείνος δεν διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων221.

5. Τα πρόσωπα που αδυνατούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για τη διενέργεια έρευνας, 

τυγχάνουν ιδιαίτερης προστασίας από την ελληνική νομοθεσία222.

6. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με ψυχικές διαταραχές έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν αποφά-

σεις για θέματα που τους αφορούν. Η ικανότητα λήψης αποφάσεων δεν επηρεάζεται από 

ηλικία και διάγνωση. Η διάγνωση ήπιου βαθμού άνοιας δεν συνεπάγεται και ανικανότητα 

στη λήψη απόφασης223.

220 Ethical Principles and Practices for Research Involving Human Participants With Mental Illness, ό.π., σελ. 

553.
221 N. 3418/ 2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, ό.π., Φροντίδα ψυχικής υγείας, άρθ. 28, παρ. 7. 
222 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Έντυπο οδηγιών  για τη συμπλήρωση της αίτησης προς την επιτροπή ερευνητικής δεοντολογίας, 

ό.π., σελ. 10.  Συγκεκριμένα: Τα πρόσωπα που «αδυνατούν να συγκατατεθούν στη διενέργεια έρευνας» τυγχάνουν 

ιδιαίτερης προστασίας από την ελληνική νομοθεσία. Επίσης, ο Ν. 2619/1998 (ΦΕΚ Α’ 132), «Κύρωση της 

Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του 

ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής», στο άρθ. 17, ορίζει ότι: «Επιτρέπεται να διενερ-

γηθεί έρευνα σε πρόσωπο που δεν διαθέτει την ικανότητα συγκατάθεσης μόνον εφόσον συντρέχουν όλες οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 i. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση συγκρίσιμης αποτελεσματικότητας έναντι της έρευνας επί ανθρώπων. 

 ii. Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι στους οποίους θα εκτεθεί το πρόσωπο δεν είναι δυσανάλογοι προς τα πιθανά οφέλη από 

την έρευνα. 

 iii. Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το αρμόδιο σώμα μετά από ανεξάρτητη αξιολόγηση της επιστημονικής 

αξίας του, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της σημασίας του ερευνητικού σκοπού και της μελέτης, από ομάδες 

ιατρών ποικίλων ειδικοτήτων, του κατά πόσον αυτό είναι ηθικώς παραδεκτό.

 iv. Τα πρόσωπα στα οποία διενεργείται η έρευνα έχουν ενημερωθεί για τα δικαιώματα και τις   διασφαλίσεις που ορίζει 

ο νόμος για την προστασία τους.

 v. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν τη δυνατότητα να παραγάγουν πραγματικό και  άμεσο  όφελος για την υγεία  του.

 vi. Δεν είναι εφικτή η διενέργεια έρευνας συγκρίσιμης αποτελεσματικότητας σε άτομα που διαθέτουν την ικανότητα 

συγκατάθεσης.

 vii. Η αναγκαία εξουσιοδότηση από αντιπρόσωπο ή αρχή ή πρόσωπο ή σώμα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, 

έχει δοθεί κατηγορηματικώς και γραπτώς 

 viii. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν αντιτίθεται». 

 Διαθέσιμο στο https://www.e-nomothesia.gr/diethneis-sunthekes/nomos-2619-1998-phek-132a-19-6-1998.html
223 «Οι όροι ικανότητα (capacity) και επάρκεια (competence) στην ψυχογηριατρική χρησιμοποιούνται για να περιγραφεί 

η δυνατότητα να λαμβάνει ένα άτομο αποφάσεις». Δουζένης Α., Λύκουρας Λ., Ηθική και Δεοντολογία στην Ψυ-

χική Υγεία στο  Πολίτης Α., Γουρνέλλης Ρ., Μαϊλλης Α. (2014). Αρχές ηθικής και δεοντολογίας και δικαιώματα 

ασθενών με ψυχικές διαταραχές, εκδόσεις Βήτα, Αθήνα, σ.σ. 224-225.
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ΣΤ. ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (TRAFFICKING)
Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking) εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες του 

παρόντος κεφαλαίου καθώς βιώνουν ένα φάσμα προσωπικών, κοινωνικών και οικονομικών 

δυσκολιών ως απόρροια αυτής της εμπειρίας224.

1. Ο ερευνητής θα πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με την εμπορία 

ανθρώπων και την περίπτωση κάθε συμμετέχοντος στην έρευνα προσώπου προτού προβεί 

σε συνέντευξη (μελέτη του υποκειμένου, συνεργασία με επαγγελματίες και έμπειρες 

οργανώσεις/ άτομα, αξιολόγηση των κινδύνων)225.  

2. Ο ερευνητής θα πρέπει να προστατεύει την ταυτότητα του υποκειμένου και να τηρεί και 

την αρχή της εμπιστευτικότητας226.

3. Σαφής πρέπει να είναι η διαφοροποίηση μεταξύ ενημέρωσης και πληροφόρησης 

σχετικά με υπηρεσίες παροχής βοήθειας και ατομικής προσπάθειας του ερευνητή να λάβει 

διαφορετικό ρόλο από αυτόν που του έχει ανατεθεί227. 

4. Ο ερευνητής δεν θα πρέπει να υποβάλει ερωτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

μια συναισθηματικά φορτισμένη απάντηση228. 

5. Ο ερευνητής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το θύμα αντιλαμβάνεται σαφώς το περιεχόμενο 

και το σκοπό της συνέντευξης, την προοριζόμενη χρήση των πληροφοριών, το δικαίωμά του 

να μην απαντά σε ερωτήσεις, το δικαίωμά του να τερματίσει τη συνέντευξη ανά πάσα στιγμή 

και το δικαίωμά του να θέτει περιορισμούς ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθούν 

οι πληροφορίες229.

224 British Society of Criminology, Statement of Ethics for Researchers, ό.π. Α2, σελ. 12.
225 Zimmerman C. & Watts C., (2003), WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked 

Women, σ.σ. 4, 6, Διαθέσιμο στο https://www.who.int/mip/2003/other_documents/en/Ethical_Safety-

GWH.pdf
226 Στο ίδιο, σελ. 4. 
227 Στο ίδιο, σελ. 21.
228 Στο ίδιο, σελ. 4 και σελ. 23. 
229 Στο ίδιο,  σελ. 4. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ που διέπουν την 

ηθική και δεοντολογία της έρευνας κατά τη διάρκεια των διαδικασιών επεξεργασίας και 

αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων. 

Ειδικότερα:
1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξερ-

γασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις (μεταξύ άλλων) ακόλουθες πληροφορίες: 

α) τους σκοπούς της επεξεργασίας, 

β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρό-

κειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε 

τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, 

δ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χα-

ρακτήρα, κι όταν ο καθορισμός του διαστήματος αυτού είναι αδύνατος, τα κριτήρια που 

καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, 

ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρ-

θωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας τους 

ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, 

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή230.

230 ΓΚΠΔ άρθ. 15. Επίσης ΓΚΠΔ, σημείωση 33 σύμφωνα με την οποία «συχνά, δεν είναι δυνατόν να προσδιορίζεται 
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2. Οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως πριν, κατά και μετά την έρευνα, την 

ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται 

και υπόκεινται σε επεξεργασία231.

3. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από εκεί-

νους για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν αρχικά θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο 

εφόσον η επεξεργασία είναι συμβατή με τους αρχικούς σκοπούς για τους οποίους τα δεδο-

μένα συλλέχθηκαν. Η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή για 

στατιστικούς σκοπούς θα πρέπει να θεωρείται συμβατή σύννομη πράξη επεξεργασίας232.

4. Σε περίπτωση χρήσης των δεδομένων πέραν αυτής για την οποία έχουν ήδη ενημερωθεί, 

απαιτείται η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων εκ νέου. Όταν υπάρχει πιθανότητα 

δεδομένα που χαρακτηρίζουν το πρόσωπο να κοινοποιηθούν και σε άλλους ερευνητές, οι 

πιθανές χρήσεις των δεδομένων αυτών θα πρέπει να συζητηθούν με τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα πρέπει να ενημερωθούν εάν τα δεδομένα 

πρόκειται να τοποθετηθούν σε αρχεία, συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων υπολογιστή233.

5. Ειδικότερα για περιπτώσεις ερευνητικών δεδομένων προβλέπονται επιπρόθετα και 

τα εξής: 

πλήρως ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής έρευνας κατά 

τον χρόνο συλλογής των δεδομένων. Ως εκ τούτου, τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να μπορούν να δώσουν τη 

συγκατάθεσή τους για ορισμένους τομείς της επιστημονικής έρευνας, όταν ακολουθούνται τα αναγνωρισμένα πρότυπα 

δεοντολογίας για την επιστημονική έρευνα. Τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν 

τη συναίνεσή τους μόνο σε ορισμένους τομείς της έρευνας ή μόνο σε μέρη προγραμμάτων έρευνας, στον βαθμό που 

επιτρέπεται από τον επιδιωκόμενο σκοπό». Βλ. Επίσης ΓΚΠΔ σημείωση 156, όπου αναφέρεται ότι: «Η επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής 

ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω εγγυήσεις θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι έχουν θεσπιστεί τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εγγυώνται, ειδικότερα, την αρχή της ελαχιστοποί-

ησης των δεδομένων. Η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς 

το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς πραγματοποιείται όταν ο 

υπεύθυνος της επεξεργασίας έχει εκτιμήσει κατά πόσο είναι εφικτό να εκπληρωθούν οι σκοποί αυτοί μέσω της επεξερ-

γασίας δεδομένων τα οποία δεν επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν πλέον την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων, 

υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις (όπως, για παράδειγμα, η ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων). 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 

στατιστικούς σκοπούς. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παρέχουν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με 

δέουσες εγγυήσεις για τα υποκείμενα των δεδομένων, προδιαγραφές και παρεκκλίσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις πληρο-

φόρησης και τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής, το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, 

το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα αντίταξης κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 

στατιστικούς σκοπούς. Οι εν λόγω προϋποθέσεις και εγγυήσεις ενδέχεται να συνεπάγονται ειδικές διαδικασίες, ώστε τα 

υποκείμενα των δεδομένων να ασκούν τα δικαιώματα αυτά, εφόσον είναι σκόπιμο για τους σκοπούς που επιδιώκονται με 

τη συγκεκριμένη επεξεργασία, παράλληλα με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. Η 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για επιστημονικούς σκοπούς θα πρέπει να συμμορφώνεται επίσης με 

άλλες σχετικές νομοθεσίες, όπως αυτή για τις κλινικές δοκιμές».
231 Ν. 4624/2019 άρθ. 22 επ. Πανεπιστήμιο Κρήτης Κώδικας Δεοντολογίας της Έρευνας ό.π. άρθ.16 παρ. 12. ΤΕΙ 

Αθήνας  Κώδικας δεοντολογίας της έρευνας ό.π. αρθ. 11. σελ. 8.
232 Ν.4624/2019 άρθ. 30. ΓΚΠΔ σημείωση 50. 
233 Ν. 4624/2019 άρθ. 24 και άρθ. 25. 
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α) Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς 

επιστημονικής έρευνας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4624/2019 σε συνδυασμό με 

τις διατάξεις του ΓΚΠΔ234.

β) Η επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς 

υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις,235 σύμφωνα με τον Ν. 4624/2019 και τον ΓΚΠΔ, ως 

προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων. Ειδικότερα οι 

ερευνητές αξιοποιούν όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν 

την τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων236. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και 

περαιτέρω επεξεργασίας, σκοπός του ερευνητή θα πρέπει να παραμένει η μη ταυτοποίηση 

των υποκειμένων των δεδομένων.

γ) Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επι-

στημονικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται 

να αντιταχθεί237 (δικαίωμα εναντίωσης), για λόγους που σχετίζονται με την επεξεργασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εκτός εάν η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

6. Νομιμότητα της επεξεργασίας.

Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει 

ενημερωθεί και συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 

για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς238. 

7. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

α) Απαγορεύεται γενικά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές 

234 Σημειώνεται ότι εφαρμογή στην επιστημονική εγκληματολογική έρευνα  έχουν τα άρθρα 1 έως 42 Ν. 

4624/2019 (Βλ. και Προλογικά Σημειώματα σελ. 11 επ.)  ΓΚΠΔ, σημείωση 159 στην οποία αναφέρεται ότι: 

«Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστη-

μονικής έρευνας θα πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά, δηλαδή να περιλαμβάνει παραδείγματος χάριν τεχνολογική 

ανάπτυξη και επίδειξη, βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα και ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη έρευνα. Επιπλέον, θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον στόχο της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 179 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ για την επίτευξη ενός 

ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Στους σκοπούς επιστημονικής έρευνας θα πρέπει να περιλαμβάνονται και μελέτες που 

πραγματοποιούνται για το δημόσιο συμφέρον στον τομέα της δημόσιας υγείας. Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, θα πρέπει να ισχύουν ειδικοί 

όροι ιδίως όσον αφορά τη δημοσίευση ή με άλλο τρόπο δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 

των σκοπών επιστημονικής έρευνας. Εάν το αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας ειδικότερα στον τομέα της υγείας 

αιτιολογεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων προς το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων, ισχύουν οι γενικοί κανόνες 

του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα μέτρα αυτά».
235 Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής 

έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους μπορεί να προβλέπει παρεκκλίσεις 

από τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 15, 16, 18 και 21, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και 

των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 89 ΓΚΠΔ, εφόσον τα εν λόγω δικαιώματα 

είναι πιθανό να καταστήσουν αδύνατη ή να παρακωλύσουν σοβαρά την επίτευξη των ειδικών σκοπών και 

εφόσον οι εν λόγω παρεκκλίσεις είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών.
236 Δηλαδή την αρχή σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κατάλληλα, συναφή 

και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Bλ. 

ΓΚΠΔ άρθ. 5 παρ. 1γ.
237 Ν.4624/2019 άρθ. 35 και  ΓΚΠΔ άρθ. 21 παρ. 6. 
238 ΓΚΠΔ άρθ. 6.
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ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η 

επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη 

σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό239. 

β) Η παράγραφος α) δεν εφαρμόζεται στην  περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραί-

τητη για σκοπούς επιστημονικής έρευνας240 ή για στατιστικούς σκοπούς, οι οποίοι είναι 

ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώματος και προβλέπουν 

κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων. 

8. Προσωπικά δεδομένα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο πάροχος εφαρμογών θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις 

διατάξεις του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, οι χρήστες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στα δεδομένα που 

μοιράζονται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στο πότε δίνουν τη συγκατάθεσή 

τους για οποιαδήποτε επεξεργασία τους. Για το λόγο αυτό οι ερευνητές οφείλουν να παρέχουν 

με σαφήνεια και τρόπο κατανοητό βασικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των 

δεδομένων του στον χρήστη προτού δώσει την συγκατάθεσή του241.

239 ΓΚΠΔ άρθ. 9. 
240 ΓΚΠΔ άρθ. 9 παρ. ι, άρθ. 89 παρ. 1. ΓΚΠΔ, σημείωση 52 σύμφωνα με την οποία: «η παρέκκλιση από την απα-

γόρευση επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να επιτρέπεται επίσης όταν 

προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους και με την επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων, ώστε να προ-

στατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, εφόσον δικαιολογείται από λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, ιδίως η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα του εργατικού δικαίου, 

του δικαίου κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, και για σκοπούς υγειονομικής ασφάλειας, 

παρακολούθησης και συναγερμού και για την πρόληψη ή τον έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών και άλλων σοβαρών 

απειλών κατά της υγείας. Αυτή η παρέκκλιση μπορεί να γίνεται για υγειονομικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων της 

δημόσιας υγείας και της διαχείρισης υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου ειδικότερα να διασφαλίζονται η 

ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς το κόστος των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό αξιώσεων για 

παροχές και υπηρεσίες στο σύστημα υγειονομικής ασφάλισης, ή για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, 

σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς». Επίσης ΓΚΠΔ, σημείωση 53 σύμφωνα με την 

οποία: «Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρήζουν υψηλότερης προστασίας 

θα πρέπει να γίνεται μόνο […]για σκοπούς επιστημονικής […] έρευνας.» Επίσης Ν. 4624/2019 άρθ. 30.
241 Κωνσταντίνα Μαρκομιχάλη, Μιράντα Γκανέτσου, Ζωή Συρμακέζη «Social Media και Προστασία Προσωπι-

κών Δεδομένων στην εποχή του GDPR», διαθέσιμο στο https://www.lawspot.gr/gdpr/social-media-kai-

gdpr?fbclid=IwAR1_StOjq6UpFwzh0QnB9c4eKAXhFSdzMWRX6LDkckOwimAqyXczaRQmoRI ημερομηνία 

ανάκτησης 25/05/2019. Στο κεφάλαιο «Βασικές έννοιες προστασίας δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», 

αναφέρεται ότι τέτοιες πληροφορίες είναι: «α/ πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο που θα επεξεργαστεί τα δεδομένα, 

μεταξύ άλλων τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, 

εάν υπάρχει, β/ ο λόγος για τον οποίο ο πάροχος θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα γ/το διάστημα για το οποίο 

πρόκειται να διατηρηθούν τα προσωπικά δεδομένα δ/ Τα στοιχεία κάθε άλλου παρόχου/φορέα που θα λάβει τα δεδομένα 

πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά του χρήστη για προστασία των δεδομένων του (πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, 

καταγγελία, ανάκληση της συγκατάθεσης)». Επίσης στο υποκεφάλαιο «Facebook: Τα προσωπικά δεδομένα που επε-

ξεργάζεται, οι εφαρμογές και τα εργαλεία»  αναφέρεται ότι «το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε πρόσφατα  

ότι ο διαχειριστής σελίδας (fan page) στο Facebook είναι υπεύθυνος από κοινού με το Facebook για την επεξεργασία 

των δεδομένων των επισκεπτών της σελίδας του. Σύμφωνα με το ΔΕΕ ο διαχειριστής της σελίδας μπορεί να ζητήσει 

να λάβει (σε ανωνυμοποιημένη μορφή) —και άρα να ζητήσει να τύχουν επεξεργασίας— δημογραφικά δεδομένα που 

αφορούν το κοινό (δεδομένα σχετικά με ηλικία, φύλο, προσωπική και επαγγελματική κατάσταση), πληροφορίες σχετικά 

με τον τρόπο ζωής και τα ενδιαφέροντα του κοινού (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις αγορές και 
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Κατά τη διεξαγωγή έρευνας στο διαδίκτυο, ο ερευνητής θα πρέπει να γνωρίζει τα όρια 

μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών διαδικτυακών χώρων, και να τηρεί τη νομοθεσία που 

προβλέπεται για την προστασια προσωπικών δεδομένων242.

Β. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργα-

σίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπ΄όψιν τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκεί-

μενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης243.

Γ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ (∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ) 
1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη κα-

θυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση244. 

2. Το δικαίωμα στη διαγραφή εφαρμόζεται όταν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋ-

ποθέσεις245:

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους 

σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η 

επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

γ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

την αγοραστική συμπεριφορά στο διαδίκτυο των επισκεπτών της σελίδας του καθώς και με τις κατηγορίες προϊόντων ή 

υπηρεσιών που τους ενδιαφέρουν περισσότερο), καθώς και γεωγραφικά δεδομένα που παρέχουν στον διαχειριστή της 

σελίδας τη δυνατότητα να αποφασίζει πού θα πραγματοποιήσει ειδικές προσφορές ή πού θα διοργανώσει εκδηλώσεις 

και, γενικότερα, να κατευθύνει αποτελεσματικότερα τις προτεινόμενες από αυτόν πληροφορίες». 
242 British Society of Criminology, Statement of Ethics, ό.π.,  άρθ. 14, σελ. 9.  
243 ΓΚΠΔ άρθ. 16.
244 Ν.4624/2019 άρθ. 34. ΓΚΠΔ άρθ. 17. Επίσης ΓΚΠΔ, σημείωση 65 σύμφωνα με την οποία: «Ένα υποκείμενο 

των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν, καθώς και το ‘‘δικαίωμα στη λήθη’’, εάν η διατήρηση των εν λόγω δεδομένων παραβιάζει τον παρόντα κανο-

νισμό ή το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Ιδίως, το υποκείμενο 

των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητεί τη διαγραφή και την παύση της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε 

σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται […] Ωστόσο, η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σύννομη όταν είναι αναγκαία για […] για σκοπούς επιστημονικής έρευνας».
245 ΓΚΠΔ άρθ. 17. Επίσης, στην υπόθεση C-507/17 (Google κατά γαλλικής αρχής προστασίας δεδομένων 

- CNIL), ο Γενικός Εισαγγελέας M. Szpunar πρότεινε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι «το θεμε-

λιώδες δικαίωμα στη λήθη πρέπει να σταθμίζεται με το εύλογο συμφέρον του κοινού για πρόσβαση στην αναζητούμενη 

πληροφορία», διαθέσιμο στο https://www.lawspot.gr/nomika-nea/dikaioma-sti-lithi-mono-se-epipedo-

eyropaikis-enosis-i-ypohreosi-diagrafis-syndesmon-gia?lspt_context=gdpr&fbclid=IwAR0VcpMvv6t2lX1

UfDZqHdBmI30NCbToph-78NflqQOlUxBuIyh_CPtWg6c και ολόκληρη η απόφαση διαθέσιμη στο http://

curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CJ0507&lang1=en&type=TXT&ancre=.
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δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά 

υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών.

3. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα διαγραφής.

Δεν υφίσταται το δικαίωμα του υποκειμένου και η υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας 

να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν:

α) η διαγραφή δεν είναι δυνατή ή είναι δυσανάλογα μεγάλη η προσπάθεια διαγραφής και 

το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων για τη διαγραφή δεν θεωρείται σημαντικό,

β) η διαγραφή θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις νόμιμες ή συμβατικές περιόδους διατήρησης, 

γ) η διαγραφή θα ήταν επιζήμια για τα έννομα συμφέροντα του υποκειμένου των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

δ) για σκοπούς επιστημονικής έρευνας είναι πιθανό να δυσχεράνει σε μεγάλο βαθμό την 

επεξεργασία246.

∆. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: 

α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο 

των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επα-

ληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη 

διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό 

της χρήσης τους, 

γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο 

των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, 

δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία εν αναμονή της 

επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν 

έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων. 

2.  Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός 

της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των 

δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία 

των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου 

συμφέροντος της Ένωσης ή Κράτους μέλους.

3. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργα-

σίας ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού 

επεξεργασίας247.

246 Αναλυτικά βλ. Ν. 4624/2019 άρθ. 34 και ΓΚΠΔ άρθ. 17 παρ. 3.
247 ΓΚΠΔ άρθ. 18.
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Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 
1. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτους248 για εμπορικούς σκοπούς χωρίς συγκατάθεση 

υπονομεύει την εμπιστοσύνη, παραβιάζει τις αρχές της συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης 

και της εμπιστευτικότητας ενώ τιμωρείται και ποινικά249. Οι ερευνητές πρέπει: 

α) Να παρέχουν μόνο δεδομένα που έχουν ανωνυμοποιηθεί. 

β) Να ενημερώνουν πλήρως κάθε ερευνώμενο του οποίου η καταγραφή των δεδομένων 

θα σχετίζεται με το σκοπό για τον οποίο θα παραχωρηθεί η πρόσβαση250.

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση: 

α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτε-

πάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις 

νόμιμες διαδικασίες, 

β) σε άλλα όργανα της ελληνικής πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις 

έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα251.

ΣΤ. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία οφείλουν να λαμβάνουν τα  

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το επίπεδο ασφάλειας 

έναντι των κινδύνων από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Η ασφάλεια, η ιδιωτικότητα και η ανωνυμία των υποκειμένων της έρευνας θα πρέπει να 

τυγχάνουν σεβασμού, τόσο στην ποιοτική όσο και στην ποσοτική έρευνα. Σε περίπτωση 

πιθανότητας άμεσης ταυτοποίησης των υποκειμένων της έρευνας από τη δημοσίευση των 

δεδομένων και των αποτελεσμάτων της έρευνας, οι ερευνητές θα πρέπει να εξηγήσουν 

λεπτομερώς τις συνέπειες αυτών των ενεργειών252.

3. Διαδικασία για:

α) Ανωνυμοποίηση: Η ανωνυμοποίηση των δεδομένων ώστε να καταστούν μη 

ταυτοποιήσιμα/μη αναγνωρίσιμα πρέπει να ακολουθεί έγκυρες μεθόδους και να ενημερώνονται 

248 Σύμφωνα με το άρθ. 4 ΓΚΠΔ τρίτος είναι «οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή 

φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και 

τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι 

εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα». 
249 Βλ. άρθ. 371 ΠΚ «Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας».
250 N.3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας ό.π., άρθ.13. American Medical Association Code of Medical Ethics 

ό.π. Opinion 3.2.4. Bλ. επίσης Ν. 4577/2018 για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 

2016/1148/ΕΕ της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά «με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου 

και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση», διαθέσιμο στο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/

HTML/?uri=CELEX:32016L1148&from=el#d1e39-1-1.
251 Ν. 4624/2019 άρθ. 15 παρ. 1. και κατά περίπτωση άρθ. 22- 26. Επίσης,  N.3418/2005 Κώδικας Ιατρικής 

Δεοντολογίας ό.π. άρθ.13 παρ. 4.
252 International Sociological Association Code of ethics ό.π., άρθ. 2 παρ. 3. Σύμφωνα με το άρθ. 2 των Αρχών 

Δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος ό.π.: «όσον αφορά την ταυτότητα των θυμάτων βιασμού, 

τα οποία επέζησαν της εγκληματικής πράξης, αυτή δεν πρέπει να αποκαλύπτεται, άμεσα ή έμμεσα». Βλ. επίσης 

N.3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας ό.π.  άρθ.14.
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οι συμμετέχοντες σχετικά. Η ενημέρωση που τους παρέχεται πρέπει να καθιστά σαφές ότι η 

διαδικασία ανωνυμοποίησης εμποδίζει τη μελλοντική δυνατότητα ταυτοποίησης και, κατά 

συνέπεια, δεν είναι δυνατή η ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία 

τους αφορούν ατομικά, και τα οποία ενδέχεται να έχουν σημασία για την υγεία τους253.

β) Ψευδωνυμοποίηση: Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 

διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε 

συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών. 

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 πρόσωπο254.

γ) Ταυτοποίηση δεδομένων και διαφύλαξη αυτών: Οι ερευνητές οφείλουν να δι-

καιολογούν τον βαθμό ταυτοποίησης των δεδομένων και τα αντίστοιχα μέτρα προστα-

σίας, καθώς και τη διάρκεια φύλαξής τους. Εάν τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν 

είναι ταυτοποιήσιμα255 (ονομαστικά μη κωδικοποιημένα, κωδικοποιημένα ή αναγνωρίσιμα 

ανωνυμοποιημένα δεδομένα), οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται για το βαθμό 

δυνατότητας ταυτοποίησης, για το ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά και να συμφωνούν στη 

χρήση τους. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για την 

διαφύλαξη των δεδομένων.

δ) Τήρηση αρχείου και διάρκεια: Οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν, σε ηλεκτρονική 

ή άλλη μορφή, ακριβή αρχεία των διαδικασιών που έχουν ακολουθήσει και των εγκρίσεων 

ή αδειοδοτήσεων που τους έχουν παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας, συμπερι-

λαμβανομένων αρχείων των ενδιάμεσων και των τελικών αποτελεσμάτων. Τα αρχεία αυτά 

τηρούνται για χρονική περίοδο πέντε ετών μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, εκτός εάν 

ο κύριος φορέας της έρευνας ή ο οργανισμός που τη χρηματοδοτεί ορίζει διαφορετικά256.

253 Ν. 4624/2019 άρθ. 30, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Κώδικας Δεοντολογίας Επιτροπής Βιοηθικής ό.π., άρθ. 

6.3.
254 Ν. 4624/2019 άρθ. 30.  ΓΚΠΔ άρθ. 4. 
255 Σύμφωνα με τα άρθ.6.2 και 6.3 του Κώδικα δεοντολογίας Επιτροπής Βιοηθικής και Ερευνητικής Δεοντολογίας της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας «Ταυτοποιήσιμα προσωπικά δεδομένα/ βιολογικό υλικό (identifiable data/material) 

αποτελούν τα δεδομένα ή υλικό που αφορά άτομα των οποίων η ταυτότητα μπορεί σε κάποια φάση της ερευνητικής διαδι-

κασίας να προσδιοριστεί ή να γίνει γνωστή στους ερευνητές.Τα ταυτοποιήσιμα δεδομένα μπορούν να είναι: Ουσιαστικά 

μη κωδικοποιημένα. Κωδικοποιημένα δεδομένα (coded data/material)... (τα οποία) επιτρέπουν την ταυτοποίηση των 

ατόμων μέσω ενός κωδικού, στον οποίο έχει πρόσβαση ο ερευνητής. Αναγνωρίσιμα ανωνυμοποιημένα δεδομένα (linked 

anonymised data/material), ... (δηλαδή) δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός ατόμου μέσω ενός κωδικού, 

στον οποίο δεν έχει πρόσβαση ο ερευνητής αλλά ένα τρίτο πρόσωπο. Μη ταυτοποιήσιμα δεδομένα/ μη αναγνωρίσιμα 

δεδομένα (non-identifiable data/ unlinked anonymised data) ... (τα οποία) δεν επιτρέπουν στον ερευνητή με εύλογες 

προσπάθειες, την ταυτοποίηση των ατόμων τα οποία αφορούν, σε καμία φάση της ερευνητικής διαδικασίας».
256 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Κώδικας Δεοντολογίας Επιτροπής Βιοηθικής ό.π. άρθ. 3.2.4 και αρθ. 3.2.5. σελ. 

5. N.3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας ό.π. άρθ.14. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κώδικας Δεοντολογίας 

ό.π. άρθ. 9, σελ. 10.
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Α. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
αi.Τήρηση κανόνων ασφαλείας ερευνητικού προσωπικού 
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ είναι ένα από τα πιο σημαντικά δε-

οντολογικά ζητήματα. Ευθύνη του ερευνητικού προσωπικού αλλά και του Επιστημονικά 

Υπεύθυνου αποτελεί η διασφάλιση της ευημερίας και ασφάλειας των εμπλεκομένων, ενώ θα 

πρέπει να καθίσταται απόλυτα κατανοητή η πιθανότητα να υποστούν σωματική και ψυχική 

βλάβη κατά την έρευνα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υιοθετούνται διαδικασίες μείωσης των 

ενδεχόμενων κινδύνων. 

Ειδικότερα:
1. Ο Ε.Υ. έχει τόσο νομικές όσο και ηθικές ευθύνες για την ασφάλεια και την ευημερία των 

μελών της ερευνητικής του ομάδας, καθώς και τη δική του257. 

257 UK Socio-Legal Studies Association (SLSA), ό.π., αρχή 5, σελ. 3. Παρομοίως στο American Society οf 

Criminology, ό.π., ΙΙ Γενικές Αρχές, άρθ. 6,  σελ. 1, αναφέρεται ότι: «Τα μέλη της ASC αναγνωρίζουν τις πιθανότητες 

βλάβης/τραυματισμού που συνδέονται με τη μελέτη του εγκλήματος και της ποινικής δικαιοσύνης και αποκαλύπτουν 

αυτές τις πιθανότητες σε όλους όσους συμμετέχουν στις μελέτες ή στην έρευνα. Παρόλο που μέρος των εργασιών που 

γίνονται από τα μέλη της ASC συνεπάγεται κίνδυνο, τα μέλη της ASC δεν θα θέσουν εν γνώσει τους την ευημερία των 

συμμετεχόντων σε κίνδυνο στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους εργασίας. Τα μέλη της ASC ενημερώνουν πλήρως 

τους ερευνητές, τους συνεντευκτές και το υπόλοιπο προσωπικό για τους πιθανούς κινδύνους και εμπλέκουν μόνο 

όσους συναινούν όταν οι πληροφορίες αυτές αποκαλυφθούν». Επίσης, στο British Society of Criminology (BSC), 

Statement of Ethics for Researchers, ό.π., άρθ. 3.2, σελ. 4, αναφέρεται ότι: «Ο ερευνητής πρέπει να προωθήσει 

και να ενθαρρύνει ενεργά την επαγγελματική εξέλιξη του ερευνητικού προσωπικού διασφαλίζοντας ότι το προσωπικό 

λαμβάνει την κατάλληλη κατάρτιση, υποστήριξη και προστασία σε ερευνητικά περιβάλλοντα που ενδέχεται να θέσουν 

σε κίνδυνο τη σωματική και / ή συναισθηματική τους ευεξία». Επιπρόσθετα, στο Socio-Legal Studies Association 

(SLSA), ό.π., αρχή 5.1 , σελ. 3, αναφέρεται ότι: «Το ερευνητικό προσωπικό δεν θα  πρέπει να τοποθετείται σε μια 
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2. Ο Ε.Υ. οφείλει να διασφαλίσει ότι η πιθανότητα βλάβης (σωματικής ή/και ψυχικής) κατά 

τη διάρκεια της έρευνας γίνεται πλήρως κατανοητή από το ερευνητικό προσωπικό258 .Γι’αυτό 

το λόγο οφείλει να ενημερώνει τους εμπλεκομένους στα ερευνητικά προγράμματα για τα 

αναγκαία μέτρα προστασίας και ασφάλειας και τη τήρησή τους από αυτούς259.

3. Ο Ε.Υ. οφείλει να εξασφαλίσει την συναίνεση του ερευνητικού προσωπικού για συμμετοχή 

στην έρευνα και να επιμεληθεί τη λήψη όλων των εύλογων μέτρων για την εξασφάλιση της 

ασφάλειας και της προστασίας τους260.

4. Οι οργανισμοί και οι ερευνητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι έρευνες που διεξάγο-

νται υπό την αιγίδα τους ή για τις οποίες είναι υπεύθυνοι, πληρούν όλες τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας και της ορθής πρακτικής για την υγεία και την ασφάλεια261.

5. Ειδικότερα ζητήματα ασφάλειας και υγείας πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν σε ορισμένα είδη 

έρευνας που απαιτείται συμμόρφωση σε ειδικούς νόμους και κατευθυντήριες γραμμές262.

6. Στην περίπτωση κατά την οποία, η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας προέρχεται από 

πλημμελείς υποδομές ή από ανεπαρκή εξοπλισμό, τότε ο Ε.Υ. θα πρέπει να ενημερώσει 

τους αρμοδίους ούτως ώστε να ληφθούν άμεσα τα προσήκοντα μέτρα. Εάν οι τελευταίοι 

καθυστερούν για οποιοδήποτε λόγο και τίθεται θέμα σωματικής ακεραιότητας ή γενικότερα 

βλάβης υγείας δύναται να αποφασισθεί η προσωρινή αναστολή της υλοποίησης της έρευνας 

από τον Ε.Υ., μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ανωτέρω πλημμελειών263. 

αii. Τήρηση κανόνων ασφαλείας ερευνώµενων
Η ερευνητική ομάδα σε μια έρευνα πέρα από την ευθύνη που αναλαμβάνει για την ασφά-

λειά της κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα, ακόμη οφείλει να διαμορφώνει τις 

τεχνικές σχεδιασμού μελέτης και συλλογής πληροφοριών με σεβασμό στα δικαιώματα των 

ερευνώμενων. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές οφείλουν να εξασφαλίζουν τη φυσική, κοινωνική 

τέτοια θέση στην οποία η έρευνα που διεξάγει, φέρει σημαντικό κίνδυνο σωματικής βλάβης ή βλάβη της ψυχικής τους 

ευημερίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα πλεονεκτήματα της έρευνας μπορούν να δικαιολογήσουν την ανάληψη 

ορισμένων από αυτούς τους κινδύνους». Ακόμη, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κώδικας 

Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής Μάιος 2018, ό.π., άρθ. 3.10, και άρθ. 3.9, σελ. 11, αναφέρεται ότι: «Οφεί λουν 

να τηρού ν τους γενικού ς και ειδικού ς κανό νες ασφαλεί ας σε ό λους τους χώ ρους του ΕΚΠΑ σύ μφωνα με τον Νό μο» και 

«Οφεί λουν να λαμβά νουν κατά  νό μο ό λα τα αναγκαί α και επιβαλλό μενα επιστημονικά  μέ τρα για την προστασί α της 

υγεί ας των εργαζομέ νων στα προγρά μματα, από  ατυχή ματα ή  ά λλες παρενέ ργειες που μπορεί  να προκύ ψουν κά τω από  

τις ιδιαί τερες συνθή κες της έ ρευνας». 
258 Socio-Legal Studies Association (SLSA), ό.π., αρχή 5.1, σελ. 3. 
259 Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ό.π., άρθρο 3, παρ. 4, σελ. 8. Επίσης βλ. British Sociological 

Association (BSA), ό.π., παρ. 10, σελ. 4, όπου αναφέρεται ότι: «Υιοθέτηση από τους ερευνητές διαδικασιών 

μείωσης του κινδύνου για τους ίδιους και για τους βοηθούς ερευνητές κατά το σχεδιασμό και διεξαγωγή έρευνας 

καθώς αντιμετωπίζουν μία σειρά πιθανών κινδύνων για την ασφάλειά τους». Παρομοίως, στο British Society of 

Criminology (BSC), Statement of Ethics for Researchers, ό.π., αρθ. 4, παρ. 4 σελ. 6, αναφέρεται «μείωση των 

ενδεχόμενων κινδύνων για τους ερευνητές» και στο Institute for Employment Studies, ό.π., άρθ. 3.h., σελ. 4 

ανφέρεται «αποφυγή οποιασδήποτε παρενόχλησης ή διάκρισης των βοηθών της έρευνας, των εκπαιδευομένων ή 

άλλων συναδέλφων και ελαχιστοποίηση οποιωνδήποτε κινδύνων ασφαλείας».
260 Socio-Legal Studies Association (SLSA), ό.π., άρθ. 5.2, σελ. 3. 
261 UK Research Integrity Office, ό.π., άρθ. 3.9.1, σελ. 15. 
262 Στο ίδιο. 
263 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ό.π., σ.σ. 12-13. 
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και ψυχολογική ευημερία των ερευνώμενων, έτσι ώστε αυτή να μην επηρεάζεται δυσμενώς 

από την ερευνητική διαδικασία τόσο στην ποιοτική όσο και στην ποσοτική έρευνα. Θα 

πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέτρο  για το σεβασμό της ιδιωτικότητας του ερευνώμενου, 

την εξασφάλιση πληροφόρησης και ελαχιστοποίησης της πιθανής αρνητικής επίδρασης 

στη σωματική και πνευματική ακεραιότητα και προσωπικότητα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι 

ο ερευνητής δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για την ασφάλεια των ερευνώμενων ακόμη 

και μετά την όποια γενική συγκατάθεσή τους. Σε περιπτώσεις που ενδεχομένως η δημοσί-

ευση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας επιτρέπει την αναγνώριση των υποκειμένων, τότε 

θα πρέπει να αναστέλλεται ή να πραγματοποιείται ύστερα από την ενημέρωση των υποκει-

μένων για τους πιθανούς κινδύνους και την γραπτή συγκατάθεσή τους. Σε κάθε περίπτωση, 

οι ερευνητές δεν θα πρέπει να συμβάλουν μέσω της έρευνάς τους σε δραστηριότητες που 

αφορούν περιπτώσεις κατασκοπείας, βασανιστήρια και άλλες αντίστοιχα, που καταπατούν 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμη κι αν οι ερευνώμενοι υποστηρίζουν αξίες, στάσεις και 

απόψεις διαφορετικές από των ερευνητών.

Ειδικότερα:
1. Η έρευνα θα πρέπει να σχεδιάζεται με υπευθυνότητα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η μεθο-

δολογία είναι κατάλληλη, ότι καμία ομάδα δεν αποκλείεται αδικαιολόγητα και ότι η όποια 

βλάβη ελαχιστοποιείται264.

2. Οι ερευνητές σέβονται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την αξία όλων των ανθρώπων. 

Επιπρόσθετα, δε θα πρέπει να κάνουν διακρίσεις λόγω ηλικίας, φύλου, φυλής, εθνότητας, 

εθνικής καταγωγής, καθεστώτος μεταναστών, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

αναγνώρισης φύλου, έκφρασης φύλου, υγείας ή φυσικής κατάστασης. Επιπλέον, οφείλουν 

να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων και ομάδων που υποστηρίζουν αξίες, 

στάσεις και απόψεις διαφορετικές από τις δικές τους265. 

3. Οι ερευνητές οφείλουν να διαμορφώνουν τις τεχνικές σχεδιασμού μελέτης και τις τεχνικές 

συλλογής πληροφοριών σύμφωνα με τους κανονισμούς που προστατεύουν τα δικαιώματα 

των συμμετεχόντων266. 

264 Institute for Employment Studies, ό.π. άρθ. 3, σελ. 4. Επιπρόσθετα, στο ίδιο αναφέρεται ότι: «Οι ερευνη-

τές πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ερευνητική διαδικασία δεν συνεπάγεται αδικαιολόγητο υλικό κέρδος ή απώλεια για 

οποιονδήποτε συμμετέχοντα» και «να εξασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα προστατεύονται από αθέμιτη 

παραβίαση, αγωνία, ταπείνωση, σωματική ταλαιπωρία, προσωπική αμηχανία ή ψυχολογική ή άλλη βλάβη».
265 American Society οf Criminology, ό.π., ΙΙ Γενικές αρχές, άρθ. 9, σελ. 2. Ακόμη, στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κώδικας Δεοντολογίας ό.π., άρθ. 3.3,  και άρθ. 3.5, σελ. 11, αναφέρεται ότι: «Οφεί λουν 

να σέ βονται φυλετικέ ς, έ μφυλες, θρησκευτικέ ς, πολιτικέ ς και πολιτισμικέ ς ιδιαιτερό τητες των συμμετεχό ντων». 

Επιπρόσθετα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ό.π., κεφ. 2, άρθ. 17, σελ. 12, αναφέρεται ότι: «Η έ ρευνα στις 

κοινωνικέ ς επιστή μες σέ βεται τις πολιτιστικέ ς και ατομικέ ς διαφορέ ς και τις διαφορέ ς ρό λων, συμπεριλαμβανομέ νων 

και ό σων οφεί λονται στην ηλικί α, το φύ λο, τη φυλή , τη μειονό τητα, την εθνική  προέ λευση, τη θρησκεί α, τις σεξουαλικέ ς 

προτιμή σεις, την αναπηρί α, τη γλώ σσα και το κοινωνικο-οικονομικό  επί πεδο». 
266 American Society οf Criminology, ό.π., ΙΙΙ Ηθικοί κανόνες, Α, άρθ. 17, σελ. 3. Επιπρόσθετα, στο ίδιο ανα-

φέρεται ότι: «(Τα μέλη) καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την προστασία των 

ερωτηθέντων και του προσωπικού του έργου». Αντίστοιχα, στο British Sociological Association (BSA), ό.π., 

άρθ.12, σελ. 5 αναφέρεται ότι: «Οι κοινωνιολόγοι έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι η φυσική, κοινωνική 

και ψυχολογική ευημερία των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν επηρεάζεται δυσμενώς από την έρευνα. Θα πρέπει να 

προστατεύουν τα δικαιώματα εκείνων που μελετούν, τα συμφέροντά τους, τις ευαισθησίες και την ιδιωτικότητά τους, 
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4. Οι ερευνητές απαγορεύεται να εξαναγκάζουν ή αποκτούν μέσω χειραγώγησης προσω-

πικές εύνοιες, σεξουαλική δραστηριότητα ή οικονομικά ή επαγγελματικά πλεονεκτήματα 

από οποιοδήποτε άτομο267.

5. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις θέσεις τους ως επαγγελματίες, ως πρόσχημα για 

τη συλλογή πληροφοριών για οποιεσδήποτε οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων συμβου-

λευτικών επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών ομάδων) ή κυβερνήσεις268.

6. Οι ερευνητές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την έρευνά τους με οποιονδήποτε τρόπο 

που θα μπορούσε να υποστηρίξει την κατασκοπεία, τα βασανιστήρια και άλλες δραστηριό-

τητες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις πολιτικές ελευθερίες269.

7. Οι ερευνητές έχουν ευθύνη ελαχιστοποίησης της προσωπικής βλάβης, πιθανής σωματικής 

ή/και ψυχολογικής ενόχλησης ή άγχος των συμμετεχόντων στην έρευνα270. 

αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη δυσκολία εξισορρόπησης δυνητικά αντικρουόμενων συμφερόντων». Ακόμη, στο 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής ό..π., άρθ. 3, παρ. 

2 σελ.11 αναφέρεται ότι: «Έ χουν προσωπική  ευθύ νη για τις πρά ξεις ή  παραλή ψεις τους σύ μφωνα με την ισχύ ουσα 

νομοθεσί α, τις διεθνεί ς διακηρύ ξεις για τη βιοηθική  και τα ανθρώ πινα δικαιώ ματα» και στο ίδιο, άρθ. 9, σελ. 15: «Η 

έ ρευνα με αντικεί μενο τον ά νθρωπο πρέ πει να διενεργεί ται με από λυτο σεβασμό  στη βιοηθική , σωματική  και πνευματική  

υπό στασή  του. Οι ερευνητέ ς δεσμεύ ονται εκτό ς από  το νό μο και από  τις γενικά  αναγνωρισμέ νες αρχέ ς: 1. της αξί ας του 

ανθρώ που και της προστασί ας των θεμελιωδώ ν δικαιωμά των, 2. της ελευθερί ας και της ισό τητας, 3. της προστασί ας 

της δημό σιας υγεί ας, 4. της προστασί ας του παιδιού  και των ευαί σθητων ομά δων, 5. των προσωπικώ ν δεδομέ νων». 

Ακόμη, στο International Sociological Association (ISA), Code of Ethics, ό.π., άρθ.2.3.2, αναφέρεται ότι: «Η 

ασφάλεια, η ιδιωτικότητα και η ανωνυμία των υποκειμένων της έρευνας θα πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού, τόσο στην 

ποιοτική όσο και στην ποσοτική έρευνα. Οι πηγές των προσωπικών πληροφοριών που αποκτώνται από τους ερευνη-

τές θα πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικές, εκτός αν οι πληροφοριοδότες έχουν συμφωνήσει να δημοσιευθούν. Σε 

περίπτωση πιθανότητας άμεσης ταυτοποίησης των υποκειμένων της έρευνας από τη δημοσίευση αυτή, οι ερευνητές 

θα πρέπει να τους εξηγήσουν λεπτομερώς τις συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας δημοσίευσης των δεδομένων και των 

αποτελεσμάτων της έρευνας». 
267 American Society of Criminology, ό.π.,ΙΙ Γενικές Αρχές, άρθ. 10, σελ. 2.
268 Στο ίδιο, ό.π., ΙΙΙ Ηθικοί κανόνες, Α., άρθ. 18, σελ. 4.
269 Στο ίδιο.
270 Ειδικότερα, British Society of Criminology (BSC), Statement of Ethics for Researchers, ό.π., άρθ. 4.1, σελ. 5 

αναφέρεται ότι: «Αναγνωρίζουν ότι έχουν την ευθύνη να ελαχιστοποιούν την προσωπική βλάβη των συμμετεχόντων 

στην έρευνα, εξασφαλίζοντας ότι η πιθανή σωματική, ψυχολογική, ενόχληση ή άγχος των ατόμων που συμμετέχουν στην 

έρευνα ελαχιστοποιείται με τη συμμετοχή στην έρευνα. Μολονότι καμία λίστα βλαβών δεν μπορεί να είναι εξαντλητική, 

μεταξύ άλλων μπορεί να περιλαμβάνει: 

 • φυσικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένου τραυματισμού, ασθένειας, πόνου, 

 • ψυχολογικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένων των συναισθημάτων απαξίας, δυστυχίας, ενοχής, θυμού ή φόβου, 

όπως για παράδειγμα η αποκάλυψη ευαίσθητων ή ενοχλητικών πληροφοριών ή η εκμάθηση μιας γενετικής πιθανότητας 

ανάπτυξης μιας ασθένειας που δεν θεραπεύεται,

 • υποτίμηση της προσωπικής αξίας, συμπεριλαμβανομένης της ταπείνωσης, χειραγώγησης ή της άδικης και χωρίς 

σεβασμό μεταχείρισης.

 Αυτό μπορεί να μην ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν οι ερευνητές αποκαλύπτουν τη διαφθορά, 

τη βία ή τη ρύπανση. Οι ερευνητές δεν χρειάζεται να εργάζονται για την ελαχιστοποίηση της βλάβης των εταιρικών 

(συλλογικών) ή θεσμικών φορέων που ευθύνονται για τη ζημία». Αντίστοιχα, στο Academy οf Criminal Justice 

Sciences, ό.π., ΙΙ. Γενικές Αρχές, σελ. 2 αναφέρεται ότι: «Τα μέλη αναγνωρίζουν τις πιθανότητες βλάβης/τραυματισμού 

που συνδέονται με τη μελέτη του εγκλήματος και της ποινικής δικαιοσύνης και αποκαλύπτουν αυτές τις πιθανότητες σε 

όλους όσους συμμετέχουν στις μελέτες ή στην έρευνα και δεν θέτουν εν γνώσει τους την ευημερία των ίδιων ή άλλων 

ατόμων σε κίνδυνο κατά την επαγγελματική τους εργασία». Ακόμη, στο Institute for Employment Studies, ό.π.,  
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8. Ο δημόσιος χαρακτήρας κάθε επικοινωνίας ή οι πληροφορίες στο διαδίκτυο θα πρέπει 

πάντα να εξετάζονται και να προστατεύεται η ταυτότητα των ατόμων. Οι ερευνητές πρέπει 

όχι μόνο να γνωρίζουν τους σχετικούς τομείς δικαίου των δικαιοδοσιών που καλύπτουν, αλλά 

πρέπει επίσης να γνωρίζουν τους κανόνες πολιτικής του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου271.

9. Οι ερευνητές έχουν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν τα ευρήματα της έρευνας, εξαιρουμένων 

εκείνων που είναι πιθανόν να βλάψουν τους συμμετέχοντες και εκείνων που παραβιάζουν την 

αρχή της  εμπιστευτικότητας ή εκείνων που είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας272. 

10. Οι ερευνητέ ς οφείλουν να αναγνωρί ζουν ό τι τα προσωπικά  τους προβλή ματα και οι 

συγκρού σεις μπορεί  να παρεμποδί σουν την αποτελεσματικό τητά  τους. Για αυτό θα πρέπει 

να αποφεύ γουν να αναλά βουν κά ποια έρευνα ό ταν αντιλαμβάνονται, ό τι τα προσωπικά  τους 

προβλή ματα εί ναι πιθανό  να προκαλέ σουν βλά βη σε οποιονδή ποτε συμμετέχοντα σε αυτή273 .

Β.  ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Σημαντικό μέρος της ευθύνης των ερευνητών και των ερευνητικών κέντρων γενικότερα 

αποτελεί το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων. Οι ερευνητές είναι υποχρεωμένοι να 

συμμορφώνονται στις σχετικές δεοντολογικές υποχρεώσεις καθώς και τις υποχρεώσεις 

του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Αποτελεί ευθύνη όλων των ερευνητών 

να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια έτσι ώστε τα δεδομένα μιας έρευνας να υποβάλλονται 

σε θεμιτή επεξεργασία με διάφανο τρόπο και με σεβασμό στην ανωνυμία, την ιδιωτική ζωή 

και την εμπιστευτικότητα. Παράλληλα, θα πρέπει να υιοθετούνται μέσα κωδικοποίησης, 

ασφαλής αποθήκευση, διατήρηση των δεδομένων και περιορισμένη πρόσβαση σε αυτά, 

με στόχο την προστασία του απορρήτου. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα δε θα πρέπει να 

διατηρούνται για χρονικό διάστημα274 μεγαλύτερο από τον σκοπό τους και η διαγραφή τους 

να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους νομικούς και δεοντολογικούς κανόνες αντίστοιχα. 

Σε περιπτώσεις μεταφοράς δεδομένων σε άλλους φορείς, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται 

τουλάχιστον ένα ισοδύναμο επίπεδο μέτρων ασφάλειας των δεδομένων.

άρθ.3, σελ. 4 αναφέρεται ότι: «οι ερευνητές θα πρέπει να στοχεύουν στην αποφυγή ή στην ελαχιστοποίηση της 

κοινωνικής βλάβης σε ομάδες και άτομα». 
271 Ειδικότερα, στο British Society of Criminology (BSC), Statement of Ethics for Researchers, ό.π.,  άρθ. 13, σελ. 8 

αναφέρεται ότι: «Κατά τη διεξαγωγή έρευνας μέσω του Διαδικτύου ή μέσω νέων ηλεκτρονικών τεχνολογιών, να έχετε 

επίγνωση των συγκεκριμένων ηθικών διλημμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη συμμετοχή σε αυτά τα μέσα. Οι 

πληροφορίες που παρέχονται στην ηλεκτρονική κοινωνική επιστήμη, στα ηλεκτρονικά μηνύματα, στις ιστοσελίδες, 

στους ιστότοπους των κοινωνικών μέσων, στα ηλεκτρονικά φόρουμ και στις διάφορες μορφές άμεσων μηνυμάτων, οι 

οποίες είναι σκόπιμα δημόσιες, μπορεί να θεωρούνται «δημόσιες», αλλά ο δημόσιος χαρακτήρας κάθε επικοινωνίας ή 

οι πληροφορίες στο διαδίκτυο θα πρέπει πάντα να εξετάζονται κριτικά και να προστατεύεται η ταυτότητα των ατόμων, 

εκτός αν αποτελεί σημαντική πτυχή της έρευνας. Οι ερευνητές πρέπει όχι μόνο να γνωρίζουν τους σχετικούς τομείς 

δικαίου των δικαιοδοσιών που καλύπτουν, αλλά πρέπει επίσης να γνωρίζουν τους κανόνες πολιτικής του παρόχου 

υπηρεσιών Διαδικτύου».
272 Academy οf Criminal Justice Sciences, ό.π.,  ΙΙΙ Ηθικοί κανόνες, Β, άρθ. 11, σελ. 4. 
273 Πανεπιστήμιο Κρήτης, ό.π., άρθ. 16.14. 
274 ICC International Chamber of Commerce, ICC/ESOMAR International Code on Market, Opinion and Social 

Research and Data Analytics, άρθ.6.f, σελ. 9. Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016.  Διαθέσιμο στο https://

www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_

English_.pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 01/09/2018.
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Ειδικότερα:
1. Οι ερευνητές διαμορφώνουν τις τεχνικές σχεδιασμού μελέτης  και τις τεχνικές συλλογής 

πληροφοριών σύμφωνα με τους κανονισμούς που προστατεύουν τα δικαιώματα των συμ-

μετεχόντων275.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία 

με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενι-

κότητα και διαφάνεια»)276.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νό-

μιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο 

προς τους σκοπούς αυτούς277.

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποι-

ούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς 

της επεξεργασίας («ακρίβεια»)278.

5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που 

εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη 

εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, 

με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και 

εμπιστευτικότητα»)279.

6. Απαιτείται πρόβλεψη πιθανών απειλών για την εμπιστευτικότητα και υιοθέτηση μέσων 

κωδικοποίησης, αποθήκευσης και διατήρησης δεδομένων για την προστασία του απορρήτου 

των συμμετεχόντων στην έρευνα280.

275 American Society Of Criminology, ό.π.,  κεφ. ΙΙΙ Ηθικοί κανόνες, Α. Άρθ. 17, σελ. 3. 
276 ΓΚΠΔ αρθ. 5.
277 Στο ίδιο. 
278 Στο ίδιο.
279 Στο ίδιο. Βλ. επίσης Ν. 4624/2019 αρθ. 24 και αρθ. 30.
280 American Society of Criminology, ό.π.,  κεφ. ΙΙΙ Ηθικοί κανόνες, Α. Άρθ.17.e. Επιπρόσθετα, στο British 

Sociological Association (BSA), ό.π.,  άρθ. 31, σελ. 7 αναφέρεται ότι: «Θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα 

για την ασφαλή αποθήκευση των ερευνητικών δεδομένων. (...) Όπου ενδείκνυται και είναι εφικτό, θα πρέπει να χρησι-

μοποιούνται μέθοδοι για τη διατήρηση της ανωνυμίας, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των αναγνωριστικών, της 

χρήσης ψευδώνυμων και άλλων τεχνικών μέσων για τη διακοπή της σύνδεσης μεταξύ δεδομένων και αναγνωρίσιμων 

ατόμων. Τα μέλη θα πρέπει επίσης να μεριμνούν ώστε τα δεδομένα να μην δημοσιεύονται ή να εκδίδονται υπό μορφή 

που να επιτρέπει την πραγματική ή ενδεχόμενη αναγνώριση των συμμετεχόντων στην έρευνα χωρίς προηγούμενη 

γραπτή συγκατάθεση των συμμετεχόντων. Οι πιθανοί πάροχοι πληροφοριών και συμμετέχοντες στην έρευνα, ειδικά 

εκείνοι που διαθέτουν έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών που καθίστανται εύκολα αναγνωρίσιμοι, ίσως χρειαστεί να 

ενημερωθούν ότι μπορεί να είναι δύσκολη η απόκρυψη της ταυτότητάς τους χωρίς την εισαγωγή ενός μη αποδεκτού 

μέτρου στρέβλωσης των δεδομένων».  Ακόμη, στο Academy οf Criminal Justice Sciences, ό.π.,  κεφ. ΙΙΙ Ηθικοί 

κανόνες, Β, άρθ. 18, αναφέρεται ότι: «Τα μέλη της Ακαδημίας πρέπει να επιδιώκουν να προβλέπουν πιθανές 

απειλές για την εμπιστευτικότητα. Απαιτούνται τεχνικές όπως η αφαίρεση άμεσων αναγνωριστικών, η χρήση τυχαίων 

ανταποκρίσεων και άλλες στατιστικές λύσεις σε προβλήματα ιδιωτικότητας. Πρέπει να μεριμνούν για την ασφαλή 

αποθήκευση, συντήρηση ή / και καταστροφή ευαίσθητων αρχείων». Στο UK Research Integrity Office, ό.π., άρθ. 

3.12.7, σελ. 17 αναφέρεται ότι: «Οι ερευνητές πρέπει να συλλέγουν τα δεδομένα με ακρίβεια, αποτελεσματικότητα 

και σύμφωνα με τον συμφωνημένο σχεδιασμό του ερευνητικού έργου και να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα αποθηκεύ-
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7. Είναι ευθύνη των επιστημονικών υπευθύνων να καθοδηγούν τα μέλη του προσωπικού και 

να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι η πρόσβαση σε εμπιστευτικές 

πληροφορίες περιορίζεται281. 

8. Ο ερευνητής οφείλει να διαχειρίζεται τα δεδομένα έρευνας και πρωτογενών υλικών σύμ-

φωνα με τα πρωτόκολλα δεοντολογίας και τη σχετική νομοθεσία282.

9. H έρευνα θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση και 

αρχειοθέτηση των δεδομένων283. 

ονται σε ασφαλή και προσβάσιμη μορφή».  Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ό.π., άρθ. 16.8, αναφέρεται το εξής: «Οι 

ερευνητέ ς οφεί λουν να τηρού ν απαρεγκλί τως πριν, κατά  και μετά  την έ ρευνα, την αρχή  της προστασί ας των ευαί σθητων 

προσωπικώ ν δεδομέ νων που συλλέ γονται και υπό κεινται σε επεξεργασί α, καθώ ς και την ισχύ ουσα νομοθεσί α για την 

προστασί α αυτώ ν.Η εκά στοτε έ ρευνα διεξά γεται μετά  από  έ γκριση της «Αρχή ς Προστασί ας Προσωπικώ ν ∆εδομέ νων», 

ό που αυτό  κρί νεται απαραί τητο από  την Ε∆Ε». 
281 Academy οf Criminal Justice Sciences, ό.π.,  κεφ. ΙΙΙ Ηθικοί κανόνες, Β, άρθ. 19, σελ. 4.
282 Australian Research Council, Australian Government, ό.π., άρθ. 2.6, σελ. 14.  Επιπρόσθετα, στο ΓΚΠΔ  

άρθ. 5, αναφέρεται: «Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία 

με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»)».
283 British Sociological Association (BSA), ό.π., άρθ. 31, σελ. 7. Ακόμη στο Socio-Legal Studies Association 

(SLSA), ό.π., άρθ. 31, σελ. 7 αναφέρεται ότι: «Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες μέθοδοι για τη διατή-

ρηση της ανωνυμίας των δεδομένων. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την αφαίρεση των αναγνωριστικών στοιχείων, 

τη χρήση ψευδώνυμων και άλλων τεχνικών μέσων για τη διακοπή της σύνδεσης μεταξύ δεδομένων και αναγνωρίσιμων 

ατόμων». Στο Australian Research Council, Australian Government, ό.π., άρθ. 2.6.2, και άρθ.2.6.4, σελ. 

14 αναφέρεται ότι ο ερευνητής «εξασφαλίζει ότι τα ερευνητικά δεδομένα και τα πρωτογενή υλικά διατηρούνται 

σε ασφαλή και προστατευόμενο χώρο αποθήκευσης, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται» καθώς και «διατηρεί τα 

ερευνητικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών δεδομένων, σε μια ανθεκτική, κατηγοριοποιημένη 

και  ανακτήσιμη μορφή». Στο UK Statistics Authority, Code of Practice for Statistics- Ensuring Official Statistics 

Serve The Public. Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018. Διαθέσιμο στο https://www.statisticsauthority.gov.

uk/code-of-practice/the-code/.  Ημερομηνία ανάκτησης: 01/10/2018, άρθ.Τ.6.3, σελ. 23, αναφέρεται 

ότι: «Οι οργανισμοί και όσοι ενεργούν εξ ονόματός τους πρέπει να εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση 

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, αποθήκευσης, μετάδοσης, πρόσβασης και ανάλυσης. Οι προσωπικές 

πληροφορίες θα πρέπει να διατηρούνται ασφαλείς, εφαρμόζοντας τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας και να συμβαδίζουν 

με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως η πρόοδος στην τεχνολογία». Επιπρόσθετα, στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό 

Σύστημα, EUROSTAT, Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, σελ. 4, αναφέρεται ότι: «Αρχή 

5: Στατιστικό Απόρρητο: ….λαμβάνονται τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα για τη προστασία της ασφάλειας και της 

ακεραιότητας των στατιστικών βάσεων δεδομένων». Ημερομηνία δημοσίευσης: 2011. Διαθέσιμο στο http://

www.statistics.gr/documents/20181/1196143/code_of_practice_gr.pdf/c0421646-49ed-47be-b031-

6d124dd44d14. Ημερομηνία ανάκτησης: 01/09/2018.  Στο ICC International Chamber of Commerce, ICC/

ESOMAR, ό.π. άρθ. 6.e, σελ. 9, αναφέρεται ότι: «Οι ερευνητές πρέπει να λάβουν όλες τις εύλογες προφυλάξεις 

για να διασφαλίσουν ότι τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια. Πρέπει να προστατεύεται από Uκινδύνους 

όπως η απώλεια, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η καταστροφή, η  κακή χρήση, η  χειραγώγηση ή η αποκάλυψη».  

Σημαντική αναφορά σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας δεδομένων γίνεται στο Δικηγορικός Σύλλογος 

Αθηνών, Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων για Δικηγόρους κατά την ενάσκηση 

του  Δικηγορικού Λειτουργήματος, 2018, σ.σ. 7-8, όπου αναφέρεται ότι: «Σε κά θε περί πτωση (η/ο δικηγό ρος/ 

δικηγορικό  γραφεί ο) πρέ πει να δί νει ιδιαί τερη βά ση σε: α)  Δέ σμευση των συνεργατώ ν με ρή τρες εμπιστευτικό τητας/

εχεμύ θειας – αυτό  έ χει ιδιαί τερη σημασί α για τους συνεργά τες ενό ς γραφεί ου που δεν δεσμεύ ονται από  το «δικηγορικό  

από ρρητο». β)  Προσδιορισμό ς και περιορισμό ς και καταγραφή  των προσώ πων που έ χουν (φυσική  ή  ηλεκτρονική ) 

πρό σβαση σε βά σεις δεδομέ νων, προσωπικά  δεδομέ να, αρχεί α κ.α. γ) Διαβαθμισμέ νη πρό σβαση στην πληροφορί α 

με αντί στοιχη τεκμηρί ωση (πολιτική  πρό σβασης). δ)  Λή ψη μέ τρων ασφαλού ς τή ρησης και ελέ γχου πρό σβασης ιδί ως 

ό ταν πρό κειται για αρχεί α με δικό γραφα, αντί γραφα δικογραφιώ ν. ε)  Πολιτική  φυσική ς ασφά λειας των χώ ρων του 
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10. Οι ερευνητές οφείλουν να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για την πιθανή ένταξη των 

δεδομένων σε αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αποθετηρίων καθώς και 

του τρόπου με τον οποίο θα κρυπτογραφηθούν284.

11. Ο ερευνητής θα πρέπει να τηρεί τα δεδομένα ασφαλή και προσβάσιμα και για την απαι-

τούμενη διάρκεια με τη χρήση συστημάτων ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα των 

συμμετεχόντων και του ανθρώπινου δυναμικού285.

12.  Όλα τα αρχεία συγκατάθεσης πρέπει να αποθηκεύονται υπό τις ίδιες ασφαλείς συνθήκες με 

τα δεδομένα έρευνας, λαμβανομένων δεόντως υπ’ όψιν των πρωτοκόλλων εμπιστευτικότητας 

και ανωνυμίας286.

13. Οι Οργανισμοί (ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα) θα πρέπει να διέπονται από τις 

Αρχές της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας ως προς τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν για τα 

προσωπικά δεδομένα και λοιπά στατιστικά στοιχεία. Επιπλέον οφείλουν να λάβουν πρόνοια 

για την τήρηση των προτύπων ασφαλείας και την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου287.  

14. Τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

(από εκείνο που θεωρείται απαραίτητο) σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν 

ή χρησιμοποιήθηκαν288.

γραφεί ου και πολιτική  «καθαρού  γραφεί ου» («κλεί δωμα φακέ λων», κλεί δωμα υπολογιστώ ν, προστασί α εκτυπώ σεων 

κ.α.). στ) Πολιτική  ασφαλού ς καταστροφή ς/ διαγραφή ς προσωπικώ ν δεδομέ νων (Η Αρχή  Προστασί ας Δεδομέ νων 

Προσωπικού  Χαρακτή ρα έ χει εκδώ σει στο παρελθό ν την Οδηγί α 1/2005, η οποί α εξακολουθεί  να ισχύ ει ως προς τις 

βασικέ ς επιταγέ ς της). ζ)  Προστασί α και ασφαλή  χρή ση ισχυρώ ν κωδικώ ν / συνθηματικώ ν. η)  Προστασί α και ασφαλή  

χρή ση και φύ λαξη των συσκευώ ν αποθή κευσης δεδομέ νων, ιδί ως των φορητώ ν ό πως, εξωτερικού ς δί σκους, usb κ.ά. 

θ)  Χρή ση σύ γχρονων λειτουργικώ ν συστημά των και λογισμικού  προστασί ας από  ιού ς και κακό βουλο λογισμικό  (firewall). 

i) Τή ρηση εφεδρικώ ν αντιγρά φων ασφαλεί ας (back-up) σε τακτά  χρονικά  διαστή ματα με χρή ση κρυπτογρά φησης. ια) 

Πολιτικέ ς χρή σης φορητώ ν και αφαιρού μενων συσκευώ ν και τεχνικά  μέ τρα για την ορθή  χρή ση τους». 
284 British Society of Criminology (BSC), Statement of Ethics for Researchers, ό.π., άρθ. 12, σελ. 8.
285 UK Research Integrity Office, ό.π., άρθ. 3.7.7, σελ. 14. Ειδικότερα, στο ΓΚΠΔ άρθ. 5 παρ. 1ε, αναφέρεται ότι: 

«Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: [...]διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων 

των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο 

συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 

παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός 

για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου 

αποθήκευσης»)».
286 The British Psychological Society, Code of human research ethics, UK, άρθ. 4, σελ. 20. Ημερομηνία δημοσίευ-

σης: 2014. Διαθέσιμο στο https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/bps_code_of_human_research_ethics.

pdf. ή στο  https://www.bps.org.uk/sites/bps.org.uk/files/Policy/Policy%20-%20Files/BPS%20Code%20

of%20Human%20Research%20Ethics.pdf. Ημερομηνία ανάκτησης: 10/10/2018.
287 UK Statistics Authority, ό.π., άρθ. Τ.6.4, σελ. 23. Επιπρόσθετα, στο ΓΚΠΔ άρθ. 5 παρ. 1α, αναφέρεται: «Τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση 

με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»)».
288 Για τον «περιορισμό του σκοπού», βλ. σχετική γνώμη της ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-

ΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 0829/14/EL WP216, Γνώμη 05/2014, ό.π. Επίσης, ICC International Chamber 

of Commerce, ό.π., άρθ. 6.f, σελ. 9.
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15. Σε περίπτωση διαμοιρασμού αναγνωρίσιμων δεδομένων με άλλους ερευνητές ή τρίτα 

μέρη, οι δυνητικές χρήσεις των δεδομένων αυτών θα πρέπει να συζητούνται με τους 

ερευνώμενους και να διαβιβάζονται ύστερα από συγκατάθεσή τους289.

16. Σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε άλλους φορείς, οι ερευνητές 

πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες χρησιμοποιούν τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο 

μέτρων ασφαλείας290.

17. Η διαβί βαση δεδομέ νων προσωπικού  χαρακτή ρα από  δημό σιο φορέ α σε δημό σιο φορέ α ή 

σε τρίτο επιτρέ πεται, εφό σον εί ναι απαραί τητο για την εκτέ λεση των καθηκό ντων του φορέ α 

που διαβιβά ζει ή  του τρί του στον οποί ο διαβιβά ζονται τα δεδομέ να και εφό σον πληρού νται 

οι προϋ ποθέ σεις που επιτρέ πουν την επεξεργασί α291.  

18. Σε περίπτωση διαρροής των πληροφοριών που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χα-

ρακτήρα, οι ερευνητές έχουν καθήκον να τηρήσουν όλους τους ισχύοντες νόμους περί 

παραβίασης των δεδομένων292.

289 British Society of Criminology (BSC), Statement of Ethics for Researchers ό.π., άρθ. 12, σελ. 8. Αντίστοιχα, 

στο ICC International Chamber of Commerce, ό.π., άρθ. 6.h, σελ. 10, αναφέρεται «Οι ερευνητές πρέπει να 

αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, των οποίων τα προσω-

πικά δεδομένα μεταφέρονται από τη μια δικαιοδοσία στην άλλη. Οι μεταφορές αυτές δεν πρέπει να γίνονται χωρίς τη 

συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή χωρίς την απαραίτητη νομική βάση που επιτρέπει 

τη μεταβίβαση των δεδομένων. Επιπλέον, οι ερευνητές πρέπει να λάβουν όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουν 

την τήρηση των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και την τήρηση των αρχών προστασίας του παρόντος κώδικα».
290 ICC International Chamber of Commerce, ό.π., άρθ. 6.f, σελ. 9  
291 ΓΚΠΔ άρθ. 24: «Ο τρί τος στον οποί ο διαβιβά ζονται τα δεδομέ να επεξεργά ζεται αυτά  μό νο για τον σκοπό  για τον οποί ο 

διαβιβά σθηκαν. Οι δημό σιοι φορεί ς επιτρέ πεται να διαβιβά ζουν δεδομέ να προσωπικού  χαρακτή ρα σε ιδιωτικού ς φορεί ς 

εφό σον: 

 α) η διαβί βαση εί ναι απαραί τητη για την εκτέ λεση των καθηκό ντων του φορέ α που διαβιβά ζει και πληρού νται περαιτέ ρω 

και οι προϋ ποθέ σεις του ά ρθρου 24· 

 β) ο τρί τος στον οποί ο διαβιβά ζονται έ χει έ ννομο συμφέ ρον να εί ναι σε γνώ ση της διαβί βασης και το υποκεί μενο των 

δεδομέ νων δεν έ χει έ ννομο συμφέ ρον να μην διαβιβασθού ν τα δεδομέ να που το αφορού ν  ή  

 γ) η επεξεργασί α εί ναι απαραί τητη για τη θεμελί ωση, ά σκηση ή  υποστή ριξη νομικώ ν αξιώ σεων και ο τρί τος δεσμεύ θηκε 

έ ναντι του δημό σιου φορέ α που του διαβί βασε τα δεδομέ να ό τι θα τα επεξεργαστεί  μό νο για τον σκοπό  για τον οποί ο 

διαβιβά σθηκαν. Η επεξεργασί α για ά λλους σκοπού ς επιτρέ πεται, εά ν επιτρέ πεται η διαβί βαση σύ μφωνα με την 

παρά γραφο 1 και ο φορέ ας διαβί βασης έ χει παρά σχει τη συγκατά θεσή  του για τη διαβίβαση». Επίσης βλ. Ν. 4624/2019, 

άρθ. 26: «Για την Επεξεργασί α δεδομέ νων προσωπικού  χαρακτή ρα για ά λλους σκοπού ς από  δημό σιους φορεί ς»: 1. Η 

επεξεργασί α δεδομέ νων προσωπικού  χαρακτή ρα από  δημό σιους φορεί ς για σκοπό  διαφορετικό  από  αυτό ν για τον οποί ο 

έ χουν συλλεχθεί , επιτρέ πεται ό ταν η επεξεργασί α αυτή  εί ναι αναγκαί α για την εκπλή ρωση των καθηκό ντων που τους 

έ χουν ανατεθεί  και εφό σον εί ναι: α) απαραί τητο να ελεγχθού ν οι πληροφορί ες που παρέ χονται από  το υποκεί μενο των 

δεδομέ νων, διό τι υπά ρχουν βά σιμες ενδεί ξεις ό τι οι πληροφορί ες αυτέ ς εί ναι εσφαλμέ νες β) αναγκαί α για την αποτροπή  

κινδύ νων για την εθνική  ασφά λεια, εθνική  ά μυνα ή  δημό σια ασφά λεια ή  για τη διασφά λιση φορολογικώ ν και τελωνειακώ ν 

εσό δων  γ) αναγκαί α για τη δί ωξη ποινικώ ν αδικημά των δ) αναγκαί α για την αποτροπή  σοβαρή ς βλά βης στα δικαιώ ματα 

ά λλου προσώ που ε) απαραί τητη για την παραγωγή  των επί σημων στατιστικώ ν. 2. Η επεξεργασί α ειδικώ ν κατηγοριώ ν 

δεδομέ νων προσωπικού  χαρακτή ρα, ό πως αυτά  αναφέ ρονται στο ά ρθρο 9 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, για σκοπό  διαφορετικό  από  

αυτό ν για τον οποί ο έ χουν συλλεχθεί , επιτρέ πεται, εφό σον πληρού νται οι προϋ ποθέ σεις της προηγού μενης παραγρά φου 

και εφαρμό ζεται μί α από  τις προβλεπό μενες στο ά ρθρο 9 παρά γραφος 2 του ΓΚΠΔ εξαιρέ σεις ή  το ά ρθρο 22 του παρό ντος».
292 ICC International Chamber of Commerce, ό.π.,άρθ.6.i, σελ. 10.
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Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
1. Οι δημό σιοι φορεί ς ορί ζουν υπεύ θυνο προστασί ας δεδομέ νων (εφεξή ς: ΥΠΔ). 

2. Ο δημό σιος φορέ ας δημοσιοποιεί  τα στοιχεί α επικοινωνί ας του ΥΠΔ εκτό ς και εά ν αυτό  

δεν επιτρέ πεται για λό γους εθνική ς ασφά λειας ή  λό γω τή ρησης του καθή κοντος εχεμύ θειας 

(εμπιστευτικό τητα), που προβλέ πεται από  τον νό μο.  

3. Τα υποκεί μενα των δεδομέ νων μπορού ν να συμβουλεύ ονται τον ΥΠΔ για κά θε θέ μα 

σχετικά  με την επεξεργασί α των δεδομέ νων προσωπικού  χαρακτή ρα και την ά σκηση των 

δικαιωμά των τους βά σει της κείμενης νομοθεσίας για την προστασί α των δεδομέ νων 

προσωπικού  χαρακτή ρα. Ο ΥΠΔ εί ναι υποχρεωμέ νος να διατηρεί  εμπιστευτικό τητα ως 

προς την ταυτό τητα των υποκειμέ νων των δεδομέ νων και σχετικά  με τις περιστά σεις που 

επιτρέ πουν την εξαγωγή  συμπερασμά των ως προς το υποκεί μενο των δεδομέ νων, εκτό ς αν 

η ταυτό τητα του υποκειμέ νου αποκαλύ πτεται από  αυτό .
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Προσωπικά δεδομένα: Επικαιροποιήθηκε η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώ-

πης, 22.05.2018. Διαθέσιμο στο  https://www.lawspot.gr/nomika-nea/prosopika-

dedomena-epikairopoiithike-i-symvasi-108-toy-symvoylioy-tis-eyropis.

Γεν. Εισαγγελέας Δικαστηρίου ΕΕ, Δικαίωμα στη λήθη: Μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης η υποχρέωση διαγραφής συνδέσμων για τις μηχανές αναζήτησης. Διαθέ-σιμο 

στο https://www.lawspot.gr/nomika-nea/dikaioma-sti-lithi-mono-se-epipedo-

eyropaikis-enosis-i-ypohreosi-diagrafis-syndesmon-gia?lspt_context=gdpr&fbclid

=IwAR0VcpMvv6t2lX1UfDZqHdBmI30NCbToph-78NflqQOlUxBuIyh_CPtWg6c και 

ολόκληρη η απόφαση διαθέσιμη στο http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=

62017CJ0507&lang1=en&type=TXT&ancre= 

Data protection, Rules for the protection of personal data inside and outside the EU: 

Διαθέσιμο στο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_el.htm

Guidance Note for Researchers and Evaluators of Social Sciences and Humanities Re-

search-Draft. Ημερομηνία δημοσίευσης: 2010. Διαθέσιμο στο https://ec.europa.eu/

research/participants/data/ref/fp7/89867/social-sciences-humanities_en.pdf. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Tα υποδείγματα που παρατίθενται στο παρόν προέρχονται από τις Επιτροπές Ηθικής και 

Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) διαφόρων ακαδημαϊκών και επιστημονικών φορέων, 

όπως το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Ε.Κ.Κ.Ε., το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης και είναι διαθέσιμα στους εξής συνδέσμους:

https://elke.panteion.gr/index.php/en/testimonials/46-what-we-do/122-edit-documents, 

https://ethics.duth.gr/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1/,  

https://www.ehde.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis-epitropis/374-parartimata.

Αντίστοιχα έντυπα αναρτώνται και σε άλλους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς. 

Ενδεικτικοί σύνδεσμοι: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:

https://www.rc.auth.gr/TransactionDocumentType/List 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιου Αθηνών (οδοντιατρική σχολή):

http://www.dent.uoa.gr/ereyna/epitropi-deontologias-ereynas-epitropi-ereynas/xrisimo-

yliko.html

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:

https://research-ethics-comittee.uniwa.gr/ypovoli-aitiseon/entypa/

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: https://rc.uowm.gr/?page_id=4588

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: https://www.unipi.gr/unipi/el/gdpr.html.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4521/2018, άρθρα 21-27, Κεφ.Ε΄ «Επιτροπές Ηθικής και 

Δεοντολογίας της Έρευνας» συστάθηκαν και λειτουργούν Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολο-

γίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) σε ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς οι οποίοι 

εκπονούν ερευνητικά έργα και προγράμματα ή συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα για 

ιατρικούς και άλλους επιστημονικούς ερευνητικούς σκοπούς. Σκοπός των Ε.Η.Δ.Ε. είναι να 

παρέχουν σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων 

και να ελέγχουν αν 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 στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν, 

επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και 

των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής293. 

Κάποιοι (ακαδημαϊκοι και ερευνητικοί) φορείς294  έχουν αναρτήσει Κανονισμούς που διέ-

πουν την εφαρμογή των αρχών και της λειτουργίας των Ε.Η.Δ.Ε. ενώ όπου αυτό δεν έχει λάβει 

χώρα εφαρμόζονται οι σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις295, οι εσωτερικοί κανονισμοί αρχών και 

λειτουργίας των φορέων καθώς και αποφάσεις του εκάστοτε δικαιοδοτικού οργάνου αυτών. 

1. Αρμοδιότητες Ε.Η.Δ.Ε. και διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης 

α) Η Ε.Η.Δ.Ε. διαπιστώνει αν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί 

στον ακαδημαϊκό ή ερευνητικό φορέα δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και αν συνά-

δει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το 

περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της. 

β) Επιπλέον, εξετάζει τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επι-

στημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο και προσωπικά δεδομένα, 

σε ζώα ή στο περιβάλλον, τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. 

καθώς και, εκτός από τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα, και άλλο ερευνητικό έργο, 

293 Ν. 4521/2018, άρθ. 21 παρ.2.
294 Βλ. ενδεικτικά, μετάξυ άλλων, τον «Κανονισμό Εφαρμογής αρχών και λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και 

Δεοντολογίας της έρευνας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών» (ΦΕΚ 4187/Β’/19.11.2019), διαθέσιμο 

στο  http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoC

lrL8qD78D9MCGF33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Q

db8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRdaDSImxcIJQuyYOp_JzZ6nzpL596xLf4kLT6Xnp6fr, τον 

«Κανονισμό Εφαρμογής αρχών και λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της έρευνας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης», διαθέσμο στο https://www.ehde.uoc.gr/images/KANONISMOS/kanonismos.pdf 

τον «Κανονισμό Εφαρμογής αρχών και λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της έρευνας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας», διαθέσιμο στο https://www.uom.gr/ethics/kanonismos-efarmoghs-arxon-

kai-leitoyrgias-e-h-d-e και τον «Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της έρευνας 

(Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικης Αττικης (ΠΑ.Δ.Α), διαθέσιμο στο https://research-ethics-comittee.

uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/267/2020/02/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9

%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%

CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%

CF%80%CE%AE%CF%82-%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%94%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-

%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82.pdf
295 Βλ. ενδεικτικά Ν. 4521/2018, Ν. 4624/2019 (εφαρμοστικός του ΓΚΠΔ νόμος) και ΓΚΠΔ.
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ύστερα από αίτηση ενδιαφερόμενου προσώπου ή καταγγελία, και να γνωματεύσει για θέματα 

ηθικής και δεοντολογίας που το αφορούν. 

γ) Αν η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρμόδια δημόσια 

υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.Δ.Ε. 

δεν υποκαθιστά την εν λόγω έγκριση ή αδειοδότηση296. 

δ) Η διαδικασία υποβολής του ερευνητικού έργου, η έγκριση ή η αναθεώρηση αυτού η 

διαβούλευση, η λήψη απόφασης και η κοινοποίηση αυτής εκ μέρους της Ε.Η.Δ.Ε. διέπεται από 

τις διατάξεις του Νόμου και τους Κανονισμούς (όπου αυτοί υπάρχουν) των εκάστοτε φορέων297. 

2. Τα μέλη των Ε.Η.Δ.Ε., οι εισηγητές και κάθε εμπλεκόμενο μέλος που ασκεί υποστηρι-

κτικό έργο έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές 

προτάσεις298. 

3.  Η Επιτροπή υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικά αρχείο με έγγραφα σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δε-

δομένων του.  Οι συνθήκες φύλαξης πρέπει να εγγυώνται την προστασία του απορρήτου 

και μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που έχει οριστεί, μετά από απόφαση 

της Επιτροπής, καταστρέφεται  η πλειοψηφία του υλικού που έχει κατατεθεί προς έγκριση 

(αιτήσεις, τα εγκριθέντα ερευνητικά έργα και τα συνοδευτικά έγγραφα, τα αντίγραφα της 

αλληλογραφίας μεταξύ της Επιτροπής και των υπεύθυνων ερευνητών κ.λπ.). Τα πρακτικά 

των συνεδριάσεων και  οι εγκριτικές αποφάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. καθώς και τα βιογραφικά ση-

μειώματα των μελών της Επιτροπής διατηρούνται και δεν καταστρέφονται299. 

Β. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Προκειμένου να παρασχεθεί η άδεια υλοποίησης ενός ερευντικού έργου από τον εκάστοτε 

ακαδημαϊκό ή ερευνητικό φορέα υποδοχής  / υλοποίησης του έργου οι υπεύθυνοι ερευ-

νητές οφείλουν να υποβάλλουν στις αρμόδιες Ε.Η.Δ.Ε. τα ακόλουθα έντυπα ανάλογα με το 

αντικείμενο του έργου.

1. Αίτηση Αδειοδότησης του Έργου.

2. Έντυπο Εχεμύθειας Ερευνητών

3. Πρόσθετο Συμφωνητικό Όρων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

4. Σε περίπτωση συνεργασιών με τρίτους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, απαιτούνται οι 

εγκρίσεις σχετικών αιτήσεων αδειοδότησης από τις οικείες Ε.Η.Δ.Ε.

5. Έντυπο Ενημερωμένης Συναίνεσης  / Συγκατάθεσης των συμμετεχόντων στην έρευνα.

6. Στις περιπτώσεις ανηλίκων ή στερούμενων δικαιοπρακτικής ικανότητας κ.λπ., απαιτείται Έντυπο 

Συναίνεσης των ατόμων αυτών αλλά και των νομίμων κηδεμόνων τους/επιτρόπων κ.λπ.

7. Σε περιπτωση αξιοποίησης διερμηνέων /μεταφραστών απαιτείται ή συμπλήρωση Εντύπου 

Εχεμύθειας και από τα άτομα αυτά.  

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά υποδείγματα.

296 Ν. 4521/2018, άρθ. 23.
297 Βλ. ενδεικτικά στο ίδιο άρθ. 24 «Υποβολή προτάσεων».
298 Στο ίδιο, άρθ. 26 παρ.3.
299 Βλ. ενδεικτικά στους ως άνω Κανονισμούς ΕΚΚΕ, Πανεπιστημίου Κρήτης και Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

άρθ. 19-20.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

Αριθμός πρωτοκόλλου Ε.Ε………………

Αθήνα…..../……./………

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τίτλος πρότασης

Ημερομηνία υποβολής

Φορέας χρηματοδότησης

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται η πρόταση

Ανάδοχος Φορέας (Πλήρης επωνυμία Φορέα)

Συνεργαζόμενοι Φορείς (Πλήρης επωνυμία Φορέα)

1.

2.

3. 

Επιστημονικά Υπεύθυνος / η

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα / Τμήμα

Τηλέφωνο / e-mail

Στοιχεία Ανάδοχου Φορέα (Αν δεν είναι ο ΕΛΚΕ Παντείου)

Επωνυμία

Αρμόδιος Υπεύθυνος Προγράμματος

Τηλέφωνο - e-mail

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης

Προϋπολογισμός ΕΛΚΕ/Παντείου

Κράτηση Υπέρ ΕΛΚΕ

Εθνική (ή ιδία) Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

ΝΑΙ                            Ποσοστό …………     Θα καλυφθεί από …….......……………………..

ΟΧΙ   

Το έργο απαιτεί χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ;

ΝΑΙ                                Ποσοστό …………     Σε ποια φάση του έργου …….......……………………..

ΟΧΙ   

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Το έργο απαιτεί έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε (Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας του 

Παντείου Πανεπιστημίου) κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης;

ΝΑΙ                …………………………. 

Συνημμένα καταθέτω και το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Η.Δ.Ε

ΟΧΙ   

Δηλώνω υπεύθυνα ότι κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης δεν απαιτείται έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε. 

Επίσης δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση χρηματοδότησης της πρότασής μου και εφόσον για την υλοποίηση 

του φυσικού αντικειμένου του έργου μου απαιτηθεί έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε θα προσκομίσω όλα τα 

απαραίτητα προς έγκριση……………………………………………………

Υπογραφή 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πιστοποίηση Αυθεντικότητας

Δηλώνω ότι η ανωτέρω πρόταση αποτελεί πνευματικό μου δημιούργημα και δεν προσβάλ-

λει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

* Η ομάδα σχεδιασμού και ωρίμανσης αποτελείται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο ως επικεφαλής 

και τα υπόλοιπα μέλη είναι άτομα που εμπλέκονται με τον τεχνικό και λειτουργικό σχεδιασμό του 

έργου.

Η Ομάδα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης του έργου αποτελείται από τους :

1.

2.

3.

Αθήνα:  

Με εκτίμηση

     Ο/H Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του έργου
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Συνημμένα έγγραφα (σημειώστε με "Χ" αντίστοιχα)

Πρόσκληση / προκήρυξη / Οδηγός Εφαρμογής Έργων

Αποφάσεις συλλογικών οργάνων εφ’ οσον απαιτούνται

Ερωτηματολόγιο Αδειοδότησης της Ε.Η.Δ.Ε

Γραφείο Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έργων

Ημερομηνία: ……/……/……    Ο Ελεγκτής του Γραφείου

        (Ονοματεπώνυμο)
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Η.Δ.Ε.)

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Ν. 4521/2018)

ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Η.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Συμπληρώνεται από τον/την Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο/η του Ερευνητικού Έργου

1. Αίτηση αδειοδότησης του έργου από τον Ε.Υ. η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια 

Ε.Η.Δ.Ε. και πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Συμπληρώνεται από τον Ερευνητικά Υπεύθυνο

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Ημέρα:                  Μήνας:                                   Έτος:

Τίτλος ερευνητικού έργου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση

Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)

Ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας 

της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) 

Ημέρα:                  Μήνας:                                   Έτος:                         Ώρα: 

Αριθμός Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 

(Ε.Η.Δ.Ε.)

Σημείωση: Κατά τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου στο οποίο ζητούνται στοιχεία που 

δεν ισχύουν για το ερευνητικό έργο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, ο αιτών/η αιτούσα 

αναγράφει τη φράση «ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ».
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Α. Συμπληρώνονται από τον/την Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο/η (Συντονιστή)

Α1. Τίτλος του Επιστημονικού Έργου

Α2. Όνομα Επιστημονικού/ής Υπευθύνου, και πλήρη στοιχεία της θέσης του, της ιδιότητάς 

του και της διεύθυνσής του.

Α3. Ονοματεπώνυμο και θέση (affiliation) των μελών της ερευνητικής ομάδας και ρόλος 

καθενός από αυτά στο υπό έγκριση ερευνητικό έργο

Α4. Περίληψη του ερευνητικού έργου σε μια σελίδα (να περιλαμβάνει τουλάχιστον τον 

σκοπό, την αιτιολόγηση και τους αντικειμενικούς στόχους του προτεινόμενου έργου - 

προγράμματος)

  Α5. Είδος της μελέτης (π.χ. πιλοτική, κοινωνική κ.λπ.) 

Α6. Δήλωση για απουσία  συγκρουόμενων συμφερόντων  από πρόσωπα-ερευνητές/τριες

Όλοι/ες εμείς που λαμβάνουμε μέρος στο ερευνητικό έργο ως ερευνητές/τριες (σε όλα 

τα επίπεδα) υπογράφοντας παρακάτω δηλώνουμε υπεύθυνα ότι δεν έχουμε οποιαδήποτε 

άμεσα ή έμμεσα συγκρουόμενα συμφέροντα σε σχέση με το ερευνητικό έργο στο οποίο 

συμμετέχουμε.  

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Ημερομηνία
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Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Ποια από τα παρακάτω ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας (Ν. 4521/2018) εμπεριέχει το 

υπό έγκριση ερευνητικό έργο; 

ΝΑΙ ΟΧΙ

B1. Συμμετοχή ανθρώπων

(Αν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι ΝΑΙ, απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις του Β1.)

Β1.1. Ενήλικα πρόσωπα συμμετέχοντα σε κοινωνική έρευνα

Β1.2. Πρόσωπα, μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

Β1.3. Πρόσωπα 16 - 18 ετών

Β1.4. Πρόσωπα κάτω των 16 ετών

Β1.5. Πρόσωπα χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα (δεν μπορούν να δώ-

σουν μόνα τους συναίνεση) 

Β1.6. Υγιή άτομα συμμετέχοντα σε κλινική/ιατρική έρευνα

Β1.7. Ασθενείς

Β1.8. Χρήση φαρμακευτικής αγωγής

Β1.9. Χρήση εικονικών φαρμάκων (placebo) 

Β1.10. Γνωστές παρενέργειες φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν 

Β1.11. Τυχαία ή απροσδόκητα ευρήματα   

B2. Διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

(Αν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι ΝΑΙ, απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις του Β2.)

Β2.1. Προσωπικά δεδομένα ειδικού χαρακτήρα 

Β2.2. Δεδομένα υγείας 

Β2.3. Γενετικά δεδομένα

Β2.4. Βιομετρικά δεδομένα

Β2.5. Βιοχημικά δεδομένα

Β2.6. Ιχνηλασία και παρατήρηση προσώπων

Β2.7. Δημιουργία προφίλ

Β2.8. Δευτερογενής ανάλυση προσωπικών δεδομένων
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B3. Τρίτες χώρες

(Αν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι ΝΑΙ, απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις του Β3.)

Β3.1. Χρήση πόρων (π.χ. υλικό ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, 

προστατευόμενα είδη κ.λπ.)

Β3.2. Εισαγωγή/εξαγωγή υλικών και δεδομένων μεταξύ ΕΕ και 

τρίτης χώρας

Β3.3. Κίνδυνοι για την ασφάλεια ερευνητών και συμμετεχόντων 

  

B4.1. Έρευνα διττής χρήσης  (dual use)

Β4.2. Πιθανότητα κακόβουλης χρήσης αποτελεσμάτων έρευνας 

(από τρίτους)

B5. Πιθανοί κίνδυνοι για τους ερευνητές ή τρίτους κατά τη διεξαγωγή 

της έρευνας, τρόποι ελαχιστοποίησης αυτών και αντιμετώπισης 

ατυχημάτων

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, αναπτύξατε:

Β6. Άλλα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που τυχόν προκύψουν και δεν καλύπτονται 

από τα παραπάνω 

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, αναπτύξατε:

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Γ1. Να καταγραφούν από τον/την Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο/η του έργου οι ηθικοί και 

δεοντολογικοί προβληματισμοί που διέπουν το προτεινόμενο έργο.

Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Συμπληρώνεται μόνο αν έχετε απαντήσει ΝΑΙ στα Β1 ή Β2.

Δ1. Να περιγραφεί ο πληθυσμός που θα μελετηθεί

Δ2. Να δοθούν λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο επιλογής συμμετεχόντων στην έρευνα

Δ3. Να επισυναφθούν οποιαδήποτε έντυπα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή συμμετε-

χόντων στην έρευνα (πληροφοριακά δελτία κ.λπ.)
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Δ4. Να περιγραφούν οι διαδικασίες με τις οποίες οι συμμετέχοντες στο έργο θα μπορούν 

να υποβάλουν παράπονα ή καταγγελίες. 

Δ5. Θα συμμετάσχουν στο ερευνητικό έργο πρόσωπα, μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων;

Γράψατε ΝΑΙ ή ΟΧΙ:

Δ5.1. Εάν η απάντηση πιο πάνω είναι ΝΑΙ, να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες ως προς το 

πώς θα ληφθεί νόμιμα η συναίνεση για τη συμμετοχή των προσώπων αυτών στο έργο.

Δ5.2. Εάν η απάντηση πιο πάνω είναι ΝΑΙ, να δοθούν λεπτομέρειες γιατί θεωρείται αναγκαία 

η συμμετοχή των προσώπων αυτών στο έργο;

Δ6. Θα συμμετάσχουν στο έργο πρόσωπα που δεν είναι ικανά να δώσουν τη συναίνεσή τους;

Γράψατε ΝΑΙ ή ΟΧΙ:

Δ6.1. Εάν η απάντηση πιο πάνω είναι ΝΑΙ, να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες ως προς το 

πώς θα ληφθεί νόμιμα η συναίνεση για την συμμετοχή των προσώπων αυτών στο έργο.

Δ6.2. Εάν η απάντηση πιο πάνω είναι ΝΑΙ, να δοθούν λεπτομέρειες γιατί θεωρείται αναγκαία 

η συμμετοχή των προσώπων αυτών στο έργο;

Δ7. Θα συμμετάσχουν στο έργο ανήλικα πρόσωπα;

Γράψατε ΝΑΙ ή ΟΧΙ:

Δ7.1. Εάν η απάντηση πιο πάνω είναι ΝΑΙ, να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες ως προς το 

πώς θα ληφθεί νόμιμα η συναίνεση για την συμμετοχή των προσώπων αυτών στο έργο.

Δ7.2. Εάν η απάντηση πιο πάνω είναι ΝΑΙ, να δοθούν λεπτομέρειες γιατί θεωρείται αναγκαία 

η συμμετοχή των προσώπων αυτών στο έργο;

Δ8. Υπάρχει ανάγκη για πρόσβαση σε προηγούμενα ιατρικά αρχεία των προσώπων που 

θα συμμετάσχουν στο έργο;

Γράψατε ΝΑΙ ή ΟΧΙ:
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Δ8.1. Εάν η απάντηση πιο πάνω είναι ΝΑΙ, πώς θα εξασφαλισθεί η άδεια πρόσβασης στα 

προηγούμενα ιατρικά αρχεία των προσώπων που θα συμμετάσχουν στη μελέτη;

Δ9. Διασφάλιση προστασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν τα άτομα που θα 

λάβουν μέρος στο έργο

Δ9.1. Να δοθούν λεπτομέρειες ως προς τους Διοικητικούς Μηχανισμούς που θα υπάρξουν  

[λχ. κατηγορίες υποκειμένων (παιδιά, ενήλικες), κατηγορίες δεδομένων, πηγές και τρόποι 

συλλογής τους, τυχόν διαβίβαση σε τρίτους αποδέκτες, χρόνος τήρησης αυτών]

Δ9.2. Να δοθούν λεπτομέρειες ως προς τους Τεχνικούς Μηχανισμούς που θα υπάρξουν 

[τυχόν ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση, δικαιώματα πρόσβασης 

στα δεδομένα και από ποιους, τρόπος καταστροφής τους]

Δ9.3. Να δοθούν λεπτομέρειες ως προς τους Φυσικούς Μηχανισμούς που θα υπάρξουν 

[χώρος και τρόπος φύλαξης (ασφάλεια) φυσικού ή/και ηλεκτρονικού αρχείου]

Δ10. Να δοθούν λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο, με τον οποίον οι Υπεύθυνοι του προτεινό-

μενου έργου θα μπορούν να ενημερώνουν συνεχώς τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στην 

έρευνα σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τη συμμετοχή τους στο εν λόγω έργο.

Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Ε1. Να δοθούν ΟΛΕΣ οι λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση του  έργου

Ε2. Εάν θα εκδοθούν οποιαδήποτε ειδικά συμβόλαια σε σχέση με αμοιβές ή την όλη χρη-

ματοδότηση του έργου, αυτά να επισυναφθούν

Ε3. Λεπτομέρειες για αμοιβές ή άλλου είδους ανταλλάγματα που τυχόν θα δίνονται στους 

συμμετέχοντες στην έρευνα

Ε4. Λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις υπάρξουν στους 

συμμετέχοντες στην έρευνα
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Ε5. Να γίνει αναφορά σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τυχόν οφέλη που 

θα προκύψουν από τo έργο

Ε6. Να γίνει αναφορά κατά πόσον οποιοσδήποτε από την πλευρά του Χρηματοδότη, των 

ερευνητών και συνεργατών τους μπορεί μελλοντικά να έχει οποιαδήποτε οφέλη που να 

προκύπτουν από το προτεινόμενο έργο

Ε7. Να τεκμηριωθούν όλες οι διευθετήσεις που έχουν γίνει με οργανισμούς, ιδρύματα, 

σώματα, εργαστήρια ή/και πρόσωπα που θα παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες που 

είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση του προτεινόμενου έργου

Ε8. Να δοθούν λεπτομέρειες ως προς το πώς θα διασφαλίζονται τα δικαιώματα των ερευ-

νητών για δημοσίευση των αποτελεσμάτων του έργου

Ε9. Να δοθούν λεπτομέρειες εάν έχουν τεθεί όροι, από πλευράς χρηματοδότη, σε σχέση 

με τις δημοσιεύσεις που θα αφορούν αποτελέσματα του έργου

Ζ.

Ζ1. Να επισυναφθεί ολόκληρο το πρωτόκολλο του ερευνητικού έργου, που θα 

πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα κάτωθι με παραπομπές στις σελίδες του 

πρωτοκόλλου στις οποίες γίνεται σχετική αναφορά 

Θέμα Σελίδες

Είδος του ερευνητικού έργου

Ο αριθμός των φορέων που θα λάβουν μέρος στο έργο

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο έργο

Αιτιολόγηση της μελέτης

Υπόβαθρο του ερευνητικού έργου 

Υποθέσεις που θέτει το έργο

Σκοπός του ερευνητικού έργου

Αντικειμενικοί στόχοι του ερευνητικού έργου

Όφελος που θα προκύψει από το έργο

Σχεδιασμός του ερευνητικού έργου

Αριθμός του μεγέθους του δείγματος  

Αιτιολόγηση για τον αριθμό του δείγματος
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Κριτήρια συμπερίληψης προσώπων-υποκειμένων στο έργο (inclusion 

criteria)

Κριτήρια αποκλεισμού προσώπων-υποκειμένων από το έργο (exclusion 

criteria)

Διαδικασίες και μέθοδοι

Τρόποι επιμέτρησης ή εκτίμησης των αποτελεσμάτων

Στατιστική ανάλυση

Συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο 

(έντυπο συναίνεσης)

Αστικές αποζημιώσεις προς πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο 

ερευνητικό έργο (ποιος θα φέρει την ευθύνη;)

Δικαστικές ή άλλες αποζημιώσεις προσώπων που θα συμμετάσχουν στο 

ερευνητικό έργο ή τυχόν περιορισμοί στη δικαστική αποζημίωσή τους

Λεπτομέρειες για τα προσωπικά δεδομένα που θα συνοδεύουν το 

δείγμα του πληθυσμού του ερευνητικού έργου

Λεπτομέρειες για τα δημογραφικά δεδομένα που θα συνοδεύουν το 

δείγμα του πληθυσμού του ερευνητικού έργου

Διάχυση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τα πρόσωπα-υποκεί-

μενα της έρευνας

Πρόσβαση σε πληροφορίες από τους συμμετέχοντες στο έργο αλλά 

και συγγενών τους

Χρόνος αποθήκευσης και καταστροφής δεδομένων

Διαδικασία υποβολής παραπόνων ή καταγγελιών

Δευτερογενής χρήση δεδομένων σε μελλοντικές έρευνες

Ζ2. Να επισυναφθούν όλα τα σχετικά έντυπα πληροφόρησης και συναίνεσης που θα 

χρησιμοποιηθούν στο έργο.

Ο/Η Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η του έργου υπογράφει και δεσμεύεται ότι (α) έλαβε 

γνώση του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του EKKE και αναλαμβάνει την 

υποχρέωση συμμόρφωσης και τήρησής του, και (β) δεν θα γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές 

στο ερευνητικό έργο, όπως αυτό παρουσιάζεται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση που 

υπάρξουν αλλαγές, αυτές θα αναφερθούν άμεσα στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας 

της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.), η οποία θα αποφασίσει κατά πόσον η έγκριση που δόθηκε εξακο-

λουθεί να ισχύει ή θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση προς έγκριση.

Όνομα: …………………………………….. Επώνυμο:………………………………………………….……...

Ημερομηνία: ………………………………..  

Υπογραφή: …………………………………………………….
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Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

ΤΜΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

1. [Τίτλος της Μελέτης]

 Χρησιμοποιήστε έναν απλουστευμένο τίτλο εάν ο αρχικός τίτλος είναι πολύ τεχνικός και  

 δυσνόητος από τον μέσο συμμετέχοντα.

 Στη συνέχεια και στην παρούσα παράγραφο συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες:

 [Στοιχεία Κύριου Ερευνητή /Επιστημονικού Υπεύθυνου]

 Να δοθούν τα στοιχεία και άλλων συνεργατών, αν υπάρχουν

2. Παρουσίαση

Μια σύντομη πρόσκληση του μελλοντικού συμμετέχοντα στην ερευνητική μελέτη, ενημερώ-

νοντάς τον ότι πριν δώσει τη συγκατάθεσή του και αποφασίσει για τη συμμετοχή του στη  

μελέτη,  θα πρέπει να έχει καταλάβει το περιεχόμενο της πληροφόρησης.

 Παράδειγμα:

«Καλείστε να συμμετάσχετε στην ερευνητική μελέτη Χ που έχει σαν αντικείμενο το Υ. Πριν 

αποφασίσετε αν θα συμμετάσχετε ή όχι, είναι σημαντικό να καταλάβετε γιατί γίνεται η 

συγκεκριμένη έρευνα. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω 

πληροφορίες και να τις συζητήσετε με άλλους, εάν το επιθυμείτε. Ρωτήστε μας αν υπάρχει 

κάτι που δεν είναι σαφές ή δεν καταλαβαίνετε ή αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το 

παρόν ενημερωτικό κείμενο ή για το έντυπο συγκατάθεσης. Πάρτε χρόνο για να αποφασίσετε 

εάν θέλετε ή όχι να συμμετάσχετε. Σας ευχαριστώ που το διαβάσατε.» 

3. Ο σκοπός της μελέτης

Το υπόβαθρο, ο στόχος και η διάρκεια του έργου θα πρέπει να δοθούν εδώ σε γενικές γραμμές. 

Εξηγήστε το ερευνητικό ερώτημα με απλά λόγια. Χρησιμοποιήστε τοπικές και απλουστευμένες 

λέξεις αντί για επιστημονικούς όρους και επαγγελματική φρασεολογία. Εξετάστε τις τοπικές 

πεποιθήσεις και τις γνώσεις των συμμετεχόντων πριν αποφασίσετε πώς θα δώσετε καλύτερα 

τις πληροφορίες. Είναι σημαντικό οι ερευνητές να προσέξουν να μην παραπλανούν τους 

συμμετέχοντες, υπονοώντας ερευνητικά ενδιαφέροντα που δεν έχουν.

4. Τύπος ερευνητικής παρέμβασης

Αναφέρετε συνοπτικά τον τύπο της παρέμβασης στην οποία θα προβείτε. Αυτό θα το αναλύσετε 

περισσότερο στο τμήμα των διαδικασιών, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμο για τον συμμετέχοντα 

να γνωρίζει από την αρχή εάν, για παράδειγμα, η έρευνα περιλαμβάνει εμβόλιο, συνέντευξη, 

ερωτηματολόγιο, online συλλογή δεδομένων .
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 Παράδειγμα: 

Αυτή η έρευνα θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή σας σε ομαδική συζήτηση που θα διαρκέσει 

περίπου μιάμιση ώρα και μια ατομική συνέντευξη μιας ώρας

5. Γιατί έχετε επιλεγεί

Θα πρέπει να εξηγήσετε πώς επιλέχθηκε ο συμμετέχων και πόσοι άλλοι συμμετέχοντες θα 

συμπεριληφθούν. Οι άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί έχουν επιλεγεί και μπορεί να φοβούνται, 

να μπερδεύονται ή να ανησυχούν.

 Παράδειγμα: 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτήν την έρευνα επειδή αισθανόμαστε ότι η εμπειρία 

σας ως κοινωνικού λειτουργού (ή ως μητέρα ή ως υπεύθυνου πολίτη) μπορεί να συμβάλει 

πολύ στην κατανόηση και γνώση των τοπικών πρακτικών υγείας.

6.  Εθελοντική Συμμετοχή

Πρέπει να εξηγήσετε ότι η συμμετοχή στην έρευνα είναι εντελώς εθελοντική και ότι εάν δεν 

επιθυμούν να συμμετάσχουν, δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες (αυτό θα εξαρτηθεί από 

το πλαίσιο της έρευνας - για παράδειγμα, εάν οι συμμετέχοντες είναι δικοί σας φοιτητές μπορεί 

να χρειαστούν τη διαβεβαίωση ότι η άρνηση δεν θα επηρεάσει τους βαθμούς τους · ομοίως, 

αν οι συμμετέχοντες είναι ασθενείς, μπορεί να θέλουν να γνωρίζουν ότι η άρνηση συμμετοχής 

δεν θα επηρεάσει τη φροντίδα τους με οποιονδήποτε τρόπο). Επιπλέον, το έντυπο ενημέρωσης 

πρέπει να αναφέρει ότι ο συμμετέχων μπορεί να διακόψει τη συμμετοχή ανά πάσα στιγμή και 

να εξηγεί με σαφήνεια τι πρέπει να κάνουν σε μια τέτοια περίπτωση.

 Παράδειγμα:

«Η συμμετοχή σας στην ερευνητική μελέτη είναι εντελώς εθελοντική. Εάν αποφασίσετε να 

συμμετάσχετε, θα σας δοθεί αυτό το έντυπο ενημέρωσης και θα σας ζητηθεί να υπογράψετε 

ένα έντυπο συγκατάθεσης. Μπορείτε ακόμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα 

στιγμή  χωρίς αρνητικές συνέπειες. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας, όμως, δεν ακυρώνει 

τη νομιμότητα των προηγούμενων επεξεργασιών στα δεδομένα που δώσατε3001.  Δεν χρειά-

ζεται να αιτιολογήσετε την απόφασή σας. Εάν επιθυμείτε να αποχωρήσετε από την έρευνα, 

παρακαλώ επικοινωνήστε με ... .. «

7. Διαδικασία συμμέτοχης στην έρευνα

Μια σύντομη ενημέρωση της μορφής της μελέτης. Θα πρέπει να δηλώσετε πόσο χρόνο θα 

συμμετάσχει ο συμμετέχων στην έρευνα, πόσο θα διαρκέσει η έρευνα (αν διαφέρει), πόσο 

συχνά θα χρειαστεί να συμμετάσχει και πόσο καιρό κάθε φορά. Πρέπει να εξηγήσετε εάν 

υπάρχουν διαθέσιμα έξοδα μετακίνησης. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε τον τύπο των πληρο-

φοριών που θα αναζητηθούν και γιατί η συλλογή αυτών των πληροφοριών είναι σημαντική 

για την επίτευξη των στόχων του ερευνητικού έργου.

300  Σημειώστε ότι αν υπάρχει ένα σημείο από το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αποσύρονται τα δεδομένα ενός 

συμμετέχοντα από την έρευνα (π.χ. όταν τα δεδομένα έχουν αναλυθεί και συμπεριληφθεί σε ένα μεγάλο 

σύνολο δεδομένων), θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι, ενώ μπορούν να αποσύρουν από οποιαδήποτε συνεχή 

ή μελλοντική συλλογή δεδομένων, τα δεδομένα τους δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τη μελέτη πέρα από 

αυτό το σημείο. Στην ιδανική περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί μια ημερομηνία ή χρονικό πλαίσιο.
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Πρέπει να ορίσετε απλά και με σαφήνεια τις μεθόδους έρευνας που θα χρησιμοποιήσετε και να 

εξηγήσετε τι ακριβώς θα συμβεί σε πρακτικούς όρους (π.χ. εξετάσεις αίματος, συνεντεύξεις 

κ.λπ.). Αν είναι εφικτό, πρέπει να σχεδιάσετε ένα απλό διάγραμμα ροής ή ένα σχέδιο που να 

δείχνει τι θα συμβεί σε κάθε διαδικασία που πρόκειται να συμμετάσχουν. Θα πρέπει να εξη-

γήσετε τις ευθύνες των συμμετεχόντων, καθορίζοντας σαφώς τι περιμένετε από αυτούς και να 

δηλώσετε εάν υπάρχουν περιορισμοί στον τρόπο ζωής τους ως αποτέλεσμα της συμμετοχής.

Σε περίπτωση συνέντευξης με έναν συμμετέχοντα, θα πρέπει να δοθεί μια σύνοψη των θεμάτων 

που θα καλυφθούν στις ερωτήσεις και θα πρέπει να εξηγηθεί ο τρόπος της απάντησης  (π.χ. 

να διευκρινιστεί εάν οι ερωτήσεις θα επιτρέψουν να δοθούν ανοιχτές και κλειστές απαντήσεις 

σε σχέση με ένα συγκεκριμένο θέμα, να διευκρινιστεί ποιες πτυχές του θέματος πρέπει να 

είναι σε θέση να συζητήσουν σε βάθος και ποιες όχι). Εάν η έρευνα περιλαμβάνει ερωτήσεις 

ή συζητήσεις που μπορεί να αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή ενδεχομένως προ-

καλούν αμηχανία, ενημερώστε τον συμμετέχοντα για αυτό.

8. Διάρκεια έρευνας

Συμπεριλάβετε μια δήλωση σχετικά με τις χρονικές δεσμεύσεις της μελέτης για τον συμμετέ-

χοντα, συμπεριλαμβανομένης τόσο της διάρκειας της έρευνας όσο και της παρακολούθησης, 

εάν χρειάζεται.

 Παράδειγμα: 

Η έρευνα διεξάγεται ___ (αριθμός) ημερών / ή ___ (αριθμός) μηνών συνολικά. Κατά τη διάρ-

κεια αυτής της περιόδου, θα σας επισκεφτούμε τρεις φορές για να σας πάρουμε συνέντευξη 

σε ένα μήνα και κάθε συνέντευξη θα διαρκέσει για περίπου μία ώρα. Η ομαδική συζήτηση 

θα διεξαχθεί μία φορά και θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες. 

9. Κίνδυνοι συμμετοχής

Εξηγήστε και περιγράψτε τους κινδύνους που αναμένετε ή που είναι πιθανοί. Οι κίνδυνοι 

εξαρτώνται από τη φύση και τον τύπο της παρέμβασης και πρέπει να προσαρμόζονται στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Πρέπει να δηλώνονται οποιεσδήποτε ευλόγως προβλέψιμες ταλαιπω-

ρίες, μειονεκτήματα και κίνδυνοι. Οι ερευνητές πρέπει να γνωστοποιούν στους συμμετέχοντες 

κάθε προβλέψιμη βλάβη που προκύπτει από την προτεινόμενη ερευνητική διαδικασία. Οποι-

εσδήποτε αναπάντεχες δυσκολίες, μειονεκτήματα και κίνδυνοι για τους συμμετέχοντες που 

ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της έρευνας πρέπει να τεθούν αμέσως υπόψη τους.

Εάν η συζήτηση αφορά ευαίσθητα και προσωπικά ζητήματα π.χ. αναπαραγωγική και σεξουαλική 

υγεία, προσωπικές συνήθειες κ.λπ., τότε ένα παράδειγμα κειμένου θα μπορούσε να είναι: «Σας 

ζητούμε να μοιραστείτε μαζί μας ορισμένες πολύ προσωπικές και εμπιστευτικές πληροφορίες 

και μπορεί να αισθανθείτε άβολα καθώς συζητάμε για μερικά από τα θέματα. Δεν πρέπει να 

απαντήσετε σε καμία ερώτηση ή να συμμετάσχετε στη συζήτηση / συνέντευξη / έρευνα εάν 

δεν το επιθυμείτε και αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Δεν χρειάζεται να μας δώσετε κανέναν λόγο 

για να μην απαντήσετε σε κάποια ερώτηση ή να αρνηθείτε να συμμετάσχετε στη συνέντευξη»

10. Οφέλη από τη συμμετοχή στην έρευνα

Τα οφέλη μπορούν να χωριστούν σε οφέλη για το άτομο, οφέλη για την κοινότητα στην οποία 

διαμένει το άτομο και οφέλη για την κοινωνία στο σύνολό της. Πρέπει να αναφερθούν τυχόν 

οφέλη για τους συμμετέχοντες, τα οποία είναι ευλόγως αναμενόμενα. Ωστόσο, όταν δεν υπάρχει 
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προβλεπόμενο όφελος για τον συμμετέχοντα από τη συμμετοχή του στη μελέτη,  αυτό πρέπει 

να αναφέρεται σαφώς. Είναι σημαντικό να μην υπερβάλλουμε ως προς τα πιθανά οφέλη για 

τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα καθώς αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως καταναγκασμός. 

 Παράδειγμα:

Δεν θα υπάρξει άμεσο όφελος για εσάς, αλλά η συμμετοχή σας είναι πιθανό να μας βοηθήσει 

να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισης της ελονοσίας 

στην περιοχή  σας.

11. Για τα τυχαία ευρήματα:

 Ενημερώστε τους συμμετέχοντες για τον τρόπο που θα χειριστείτε πιθανά τυχαία ευρήματα που 

μπορεί να προκύψουν και ζητήστε τη δική τους συναίνεση για αυτό στο έντυπο συγκατάθεσης.  

 Παράδειγμα: 

Σε περίπτωση που προκύψουν κατά τη διάρκεια της έρευνας ευρήματα που σας αφορούν 

και πιθανώς έχουν σημασία για την υγεία σας ή σχετίζονται με τα γενετικά σας δεδομένα, 

τα οποία όμως δεν εμπίπτουν στον αρχικό σκοπό της έρευνας για τον οποίο έχετε δώσει την 

συγκατάθεσή σας, θα θέλατε να ενημερωθείτε για αυτά; Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε, θα 

πρέπει να το σημειώσετε στο έντυπο συγκατάθεσης

12. Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που συλλέγονται

 και τα αποτελέσματα της μελέτης 

Θα πρέπει να παρέχετε στους συμμετέχοντες διαβεβαιώσεις σχετικά με τον βαθμό και τον 

τρόπο προστασίας της ταυτότητάς τους. Εξηγήστε πώς η ερευνητική ομάδα θα διατηρήσει την 

εμπιστευτικότητα των δεδομένων όσον αφορά τόσο τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα 

του  συμμετέχοντα όσο και τις πληροφορίες που μοιράζεται ο συμμετέχων. Περιγράψτε τυχόν 

όρια εμπιστευτικότητας.

Οι  συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερωθούν για το τι θα συμβεί στα δεδομένα που έχουν 

συλλεχθεί, ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά (π.χ. συνεργάτες, υπηρεσίες μετάφρασης, ομάδες 

μετασχηματισμού ή ανωνυμοποίησης κ.λπ.  γνωστοί ως «εκτελούντες την επεξεργασία») και 

με ποια μορφή (δηλ. ψευδώνυμα, ανώνυμα), τι θα συμβεί με τα  αποτελέσματα της έρευνας  

και αν θα ταυτοποιούνται ή όχι σε οποιαδήποτε αναφορά ή δημοσίευση. Εάν πρόκειται να 

μεταφερθούν προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερώνονται επιπλέον σχετικά με τις πρόσθετες διασφαλίσεις 

που απαιτούνται για τη διαχείριση της μεταφοράς δεδομένων.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για πόσο καιρό θα αποθηκεύονται τα δεδομένα που 

συλλέγονται από τους συμμετέχοντες και σε ποια μορφή (δηλ. ταυτοποιήσιμη, ψευδοανωνυ-

μοποιημένη, ανώνυμη). Τα προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης (όπως το κλειδί που συνδέει 

ένα άτομο με τα δεδομένα που παρείχε) πρέπει να καταστραφούν το συντομότερο δυνατόν, 

όταν είναι σαφές ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τον ερευνητικό σκοπό. Εάν δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την καταστροφή των προσωπικών δεδομένων, 

πρέπει να παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για τον 

καθορισμό της ημερομηνίας αυτής.

Είναι καλή πρακτική η εξέταση ενδεχόμενων μελλοντικών χρήσεων των δεδομένων, συμπε-

ριλαμβανομένων των ευκαιριών ανταλλαγής δεδομένων ευρύτερα πιθανόν και κατ’  απαίτηση 

των όρων χρηματοδότησης της έρευνας. Επομένως συνιστάται να συμπεριληφθεί μια δήλωση 
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αναφέροντας τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να διαμοιραστούν τα δεδομένα που συλλέ-

χθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου ή / και να χρησιμοποιηθούν για επιπρόσθετη ή μεταγενέστερη 

έρευνα (αυτό θα πρέπει επίσης να είναι σαφές στο έντυπο συγκατάθεσης του συμμετέχοντα)

 Παράδειγμα:

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς και από εσάς κατά τη διάρκεια της έρευνας θα 

κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικές και θα είναι προσβάσιμες μόνο για μέλη της ερευνητικής 

ομάδας. Σε καμία αναφορά ή δημοσίευση που θα κάνουμε δεν θα περιλαμβάνουμε τα προσω-

πικά σας δεδομένα, δηλαδή δεν θα είναι δυνατό να ταυτοποιηθείτε, εκτός εάν έχετε δώσει τη 

ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό. Εάν συμφωνείτε να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας 

παρέχετε με άλλους ερευνητές, τότε τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα συμπεριλαμβάνονται, 

δηλαδή οι πληροφορίες θα είναι ανώνυμες,  εκτός αν το ζητήσετε ρητά.

 Παράδειγμα:

Λόγω της φύσης αυτής της έρευνας είναι πολύ πιθανό και άλλοι ερευνητές να βρουν χρήσιμα 

τα δεδομένα που συλλέγουμε για να δώσουν απαντήσεις σε μελλοντικά ερευνητικά ερωτήματα. 

Για τον λόγο αυτό θα διατηρήσουμε τα στοιχεία που σας ταυτοποιούν για δέκα (10) χρόνια και 

θα αποθηκευτούν ξεχωριστά από τα υπόλοιπα δεδομένα που μας παρέχετε. Θα ζητήσουμε τη 

ρητή συγκατάθεσή σας για να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με αυτό τον τρόπο.

13. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων

Εάν συλλέγετε προσωπικά δεδομένα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερώνονται για τη 

νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης μιας 

πρόσθετης προϋπόθεσης εάν πρόκειται να συλλέξετε «Ειδικής Κατηγορίας», ή ευαίσθητα, 

προσωπικά δεδομένα όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρη-

σκευτικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, η επεξεργασία γενετικών 

δεδομένων ή βιομετρικών δεδομένων, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που 

αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων η 

κατάλληλη νομική βάση για ερευνητικούς σκοπούς θα είναι :«καθήκον που εκτελείται προς 

το δημόσιο συμφέρον». 

 Παράδειγμα:

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, οφείλουμε να σας πληροφορήσουμε 

ότι η νομική βάση που εφαρμόζουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 

είναι ότι « η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση ενός καθήκοντος που εκτελείται 

προς το δημόσιο συμφέρον» (άρθρο 6.1.ε). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 

στην ενημέρωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων του Πανεπιστημίου http://duth.

gr/Πανεπιστήμιο/Προστασία-Δεδομένων-Προσωπικού-Χαρακτήρα-GDPR 

Πρόσθετο κείμενο, εάν χρησιμοποιείτε ευαίσθητα δεδομένα «ειδικής κατηγορίας»:

Επειδή θα συλλέγουμε ορισμένα στοιχεία που ορίζονται στη νομοθεσία ως πιο ευαίσθητα 

(πληροφορίες σχετικά π.χ θέματα υγείας, βιομετρικά δεδομένα,), πρέπει επίσης να σας ενη-

μερώσουμε ότι εφαρμόζουμε την ακόλουθη νομική προϋπόθεση: ότι η χρήση των δεδομένων 

σας είναι απαραίτητη για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

Τέλος αναφέρετε οπωσδήποτε τα παρακάτω: 

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιθυμείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την 

έρευνα μπορείτε να επικοινωνήσετε με (αναφέρετε το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επι-

κοινωνίας του υπεύθυνου ερευνητή / υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων) 

Για οποιαδήποτε παράπονα ή καταγγελίες σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας μπορείτε να 

απευθυνθείτε στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης (ethics@duth.gr)

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα 

δικαιώματά σας ή πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα από το Δημο-

κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων  [και θα απαντήσουμε σε αυτές το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από 

ένα μήνα]

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων –DPO στο ΔΠΘ

Δήμητρα Τσιμπιρίδου

Τηλ.:                25310 39271

Email :   dpo@duth.gr 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε πρώτα με 

τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ( DPO). Εάν δεν επιλυθεί το ζήτημά σας, μπορείτε 

να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.

dpa.gr ), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαι-

ωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών 

τους δεδομένων.

[Αναφορά στο χρηματοδοτικό σχήμα της Μελέτης]

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Ε.Υ.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Στη συνέχεια δίνονται υποδείγματα συγκαταθέσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια έρευνα. 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για άλλο σκοπό από αυ-

τόν του συλλέγονται αρχικά, θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση. Επίσης για σκοπούς επιστημονικής ή 

ιστορικής έρευνας ή συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων η συγκατάθεση μπορεί να εξεταστεί 

υπό το πρίσμα του άρθρου 30 του Ν.4624 

Συγκατάθεση/Συναινεση  συμμετέχοντα στην έρευνα

Έχω διαβάσει τις παρεχόμενες πληροφορίες ή μου τις έχουν διαβάσει. Είχα την ευκαιρία 

να κάνω ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ενημέρωσης και όλες οι ερωτήσεις μου 

απαντήθηκαν ικανοποιητικά. Γνωρίζω ότι θα μου δοθεί αντίγραφο αυτής της φόρμας συγκα-

τάθεσης και ο ερευνητής θα φυλάξει ένα άλλο αντίγραφο στο αρχείο. Συμφωνώ οικειοθελώς 

να συμμετάσχω σε αυτή την μελέτη/έρευνα. 

____________________________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα

_____________________________________________________________________

Υπογραφή                  Ημερομηνία

Συγκατάθεση Γονέα ή Νόμιμου Εκπροσώπου  (Διαγράψτε το αν δεν ισχύει)

Έχω διαβάσει τις παρεχόμενες πληροφορίες ή μου τις έχουν διαβάσει. Είχα την ευκαιρία 

να κάνω ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ενημέρωσης και όλες οι ερωτήσεις μου 

απαντήθηκαν ικανοποιητικά. Γνωρίζω ότι θα μου δοθεί αντίγραφο αυτής της φόρμας συγκα-

τάθεσης και ο ερευνητής θα φυλάξει ένα άλλο αντίγραφο στο αρχείο. Συμφωνώ οικειοθελώς 

να συμμετάσχει  [το παιδί μου ή  «όνομα συμμετέχοντα»] σε αυτή την μελέτη/έρευνα. 

____________________________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα

____________________________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο Γονέα ή Νόμιμου Εκπροσώπου

Σχέση με τον συμμετέχοντα:   Γονέας   Νόμιμος Εκπρόσωπος  Άλλο

_____________________________________________________________________

Υπογραφή                  Ημερομηνία
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ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

Συγκατάθεση για χρήση [εγγραφής βίντεο/εγγραφής φωνής/φωτογραφίας] για σκοπούς 

της έρευνας (χρησιμοποιείστε αυτή την συγκατάθεση ΜΟΝΟ αν η εγγραφή δεν απαιτείται 

για την συμμετοχή στην έρευνα ) (Διαγράψτε το αν δεν ισχύει)

Αυτή η μελέτη περιλαμβάνει [βιντεοσκοπήσεις / ηχογραφήσεις / φωτογραφήσεις]. Αν δεν 

συμφωνείτε να / βιντεοσκοπηθείτε / ηχογραφηθείτε / φωτογραφηθείτε, μπορείτε ακόμα να 

λάβετε μέρος στη μελέτη χωρίς να βιντεοσκοπηθείτε / ηχογραφηθείτε / φωτογραφηθείτε.

_____Ναι συμφωνώ να [ βιντεοσκοπηθώ / ηχογραφηθώ / φωτογραφηθώ].

_____Όχι, δεν συμφωνώ να [ βιντεοσκοπηθώ / ηχογραφηθώ / φωτογραφηθώ].

____________________________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα

____________________________________________________________________________

Υπογραφή                  Ημερομηνία

Συγκατάθεση για χρήση [εγγραφής βίντεο/εγγραφής φωνής/φωτογραφίας] για σκο-

πούς  δημοσιοποίησης, παρουσίασης ή εκπαιδευτικούς. (Διαγράψτε το αν δεν ισχύει)

Συμφωνώ οι  [βιντεοσκοπήσεις / ηχογραφήσεις / φωτογραφήσεις] που με περιλαμβάνουν 

και έχουν ληφθεί κατά την διάρκεια της μελέτης/έρευνας,  για σκοπούς  δημοσιοποίησης, 

παρουσίασης ή εκπαιδευτικούς.

 

_____ Ναι

_____Όχι

____________________________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα

____________________________________________________________________________

Υπογραφή                  Ημερομηνία
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Συγκατάθεση για την χρήση / κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων για μελλοντικές 

μελέτες/έρευνες (Διαγράψτε το αν δεν ισχύει)

Οι ερευνητές θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για μελλοντική 

έρευνα που μπορεί να είναι παρόμοια ή εντελώς διαφορετική από αυτό το ερευνητικό πρό-

γραμμα. Προσωπικά δεδομένα σημαίνει οποιαδήποτε  πληροφορία μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί για την άμεση αναγνώρισή σας. Η ομάδα μελέτης δεν θα επικοινωνήσει μαζί σας για 

πρόσθετη συγκατάθεση σε αυτή τη μελλοντική έρευνα. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να 

μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους ερευνητές. Μπορείτε να επικοινωνήσε-

τε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις 

πληροφορίες που σας αφορούν. Ωστόσο, δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τα στοιχεία 

σας από ερευνητικά προγράμματα που τα έχουν ήδη χρησιμοποιήσει.

_____ Ναι, συμφωνώ να επιτρέψω στους ερευνητές να χρησιμοποιούν ή να μοιράζο-

νται τα προσωπικά μου δεδομένα για μελλοντική έρευνα.

_____ Όχι, δεν συμφωνώ να αφήσω τον ερευνητή (ες) να χρησιμοποιήσει ή να μοιρα-

στεί τις προσωπικές μου πληροφορίες για μελλοντική έρευνα

______________________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα

______________________________________________________________________

Υπογραφή                  Ημερομηνία

Συγκατάθεση για να προσκληθώ για την συμμετοχή μου σε μελλοντική έρευνα (Δια-

γράψτε το αν δεν ισχύει)

Οι ερευνητές ενδέχεται να επιθυμούν να διατηρήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να 

σας προσκαλέσουν να συμμετάσχετε σε μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα που μπορεί 

να είναι παρόμοια ή εντελώς διαφορετικά από αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα.

_____ Ναι, συμφωνώ ότι οι ερευνητές μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου για μελλοντι-

κά ερευνητικά έργα.

_____ Όχι, δεν συμφωνώ με τους ερευνητές να επικοινωνήσουν μαζί μου για μελλοντι-

κά ερευνητικά έργα.

______________________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα

______________________________________________________________________

Υπογραφή                  Ημερομηνία
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ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

Δήλωση του ερευνητή / προσώπου που λαμβάνει τη συγκατάθεσή του συμμετέχοντα 

Ένας ερευνητής ή το πρόσωπο που μετέχει στην ενημερωμένη συγκατάθεση πρέπει να υπογράψει κάθε 

συγκατάθεση. Επειδή η πιστοποίηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ενημερωμένης συγκατάθεσης 

και όχι ένα αυτόνομο έγγραφο, η συγκεκριμένη δήλωση είναι μέρος του εντύπου συγκατάθεσης.

Έχω διαβάσει με ακρίβεια το έντυπο ενημέρωσης στο δυνητικό συμμετέχοντα με όσο καλύ-

τερο τρόπο και είμαι σίγουρος/η ότι ο συμμετέχων κατανοεί ότι θα γίνουν τα εξής:

1.

2.

3.

Επιβεβαιώνω ότι δόθηκε στον συμμετέχοντα η ευκαιρία να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με 

τη μελέτη και ότι όλες οι ερωτήσεις που τέθηκαν από τον συμμετέχοντα έχουν απαντηθεί 

σωστά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιβεβαιώνω ότι το άτομο δεν έχει εξαναγκαστεί 

να δώσει τη συγκατάθεσή του και ότι η συγκατάθεση δόθηκε ελεύθερα και οικειοθελώς.

Ένα αντίγραφο της φόρμας συγκατάθεσης έχει δοθεί στον συμμετέχοντα.

___________________________________________________________________

Όνομα ερευνητή / προσώπου που λαμβάνει τη συγκατάθεση 

___________________________________________________________________

Υπογραφή   ερευνητή / προσώπου     Ημερομηνία

που λαμβάνει τη συγκατάθεση 
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ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΗΔΕ)

Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

& ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Πέραν των δεσμεύσεων που απορρέουν από διατάξεις νόμου ή κωδίκων επαγγελματικής 

δεοντολογίας, ο/η……….. αναλαμβάνει, με την παρούσα δήλωση, τη ρητή υποχρέωση να δι-

αφυλάττει την εμπιστευτικότητα και τον απόρρητο χαρακτήρα δεδομένων, πληροφοριών και 

κάθε άλλου υλικού που πρόκειται να γνωστοποιηθεί ή να περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε 

γνώση του, στο πλαίσιο συμμετοχής του στο ερευνητικό έργο………………και συγκεκριμένα ……….

Ειδικότερα:

Αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, κοινοποιεί, διαθέτει πληροφορίες, εμπι-

στευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπει ή να καθιστά δυνατή την πρόσβαση οποιουδήποτε 

τρίτου  άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών 

σε οποιονδήποτε τρίτο.  Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής διά-

ταξης νόμου  που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών ή είναι απαραίτητη 

για την άσκηση, θεμελίωση και υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, εποπτικού 

ή πειθαρχικού οργάνου. 

Με τον όρο «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», όπως αυτός χρησιμοποιείται στην παρούσα 

δήλωση, νοούνται όλες οι πληροφορίες, τα στοιχεία, οι μέθοδοι, οι τεχνικές και οι διαδικα-

σίες που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία, αρμοδιότητες, καθήκοντα, έργο, εκθέσεις, 

ερωτηματολόγια, φόρμες, θέσεις, διαπιστώσεις, έγγραφα, έργα, ερευνητικό και αναπτυ-

ξιακό σχεδιασμό, τεχνογνωσία, συστήματα και μέσα, που φέρουν δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα και σχετικές πληροφορίες.

Ως εμπιστευτική πληροφορία νοείται και κάθε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, δηλ. 

κάθε πληροφορία που μπορεί να αφορά  ένα πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου είναι γνωστή 

ή μπορεί να προσδιοριστεί. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να αναφέρονται σε ερευνητές/εργα-

ζόμενους/απασχολούμενους στο ΠΚ, σε πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται ή συνεργά-

ζεται ερευνητικά/άλλως το ΠΚ ή πρόσωπα, τα δεδομένα των οποίων περιέχονται σε αρχεία 

ή υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων, ερευνητικών 

έργων, εργασιών, πειραμάτων, μεθοδολογίας, εκθέσεων, ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, 

μετρήσεων, αρχείων, βάσεων δεδομένων συστημάτων, παραδοτέων κοκ. του ΠΚ. 

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες μπορεί να περιέχονται και σε υλικούς φορείς ήχου ή εικό-

νας, δισκέτες ή ψηφιακούς δίσκους ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανές, πρωτότυπα κάθε 

είδους και εφαρμογής, σχέδια, ορισμούς και επεξηγήσεις, είδη οιασδήποτε κατασκευής, 

εικαστικές παραστάσεις, έγγραφα αναγνώσιμα από μηχανές ή τον άνθρωπο  ή και να έχουν 
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χαρακτήρα προφορικής δήλωσης. 

Ο υπογράφων/η υπογράφουσα  την παρούσα δήλωση  δεσμεύεται να χρησιμοποιεί  τις 

εμπιστευτικές πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση μόνο για τους σκοπούς του έργου 

που του έχει ανατεθεί ή/και για τους σκοπούς για τους οποίους του κοινοποιήθηκαν οι εν 

λόγω πληροφορίες (παροχή εισήγησης για ερευνητικό έργο), καθώς και να τηρεί την αρχή 

της  εχεμύθειας και  μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της ιδιότητάς του ως  εισηγητή/

εισηγήτριας του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου.

Ημερομηνία: …………

Ο Δηλών/Η Δηλούσα

Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή 
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ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Γ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Στο παρακάτω κείμενο3012γίνεται αναφορά στα πλέον βασικά νομοθετικά και δεοντολογικά 

κείμενα που αφορούν γενικά την έρευνα και τις ειδικές περιπτώσεις ερευνητικών δραστη-

ριοτήτων, προς υποβοήθηση του έργου των ερευνητών.

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
• Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α/83 και άρθρο 20 

«ρυθμίσεις για την έρευνα του ν. 4521/2018.

• Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου «για την προ-

στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 

της οδηγίας 95/46 ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων της 27.4.2016).

• Ν.4624/2019«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-

δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/137).

• Ν.2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα, πολιτιστικά θέματα» ΦΕΚ 

Α/25, όπως εκάστοτε ισχύει.

• Ν.4481/2017 «Συλλογική διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιω-

μάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών και επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και 

άλλα θέματα» ΦΕΚ Α/100.

• Ν.1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση 

Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» ΦΕΚ 171/Α, ως εκάστοτε ισχύει.

•  Ν.3396/2005 «Κύρωση της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των 

ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ΦΕΚ Α/ 246.

•  Π.Δ 46/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ 77/88 κατ’ εφαρμογή της Πράξης Αναθεώρησης 

της Σύμβασης των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το ν. 

3396/2005» ΦΕΚ Α/95/τ. Α/ 2012.

•  Οδηγία 98/44 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την έννομη προστασία των 

βιοτεχνολογικών εφευρέσεων.

• Π.Δ 321/2001 Προσαρμογή στην οδηγία 98/44 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων» ΦΕΚ Α/ 218.

301 Το παρόν κείμενο αντλήθηκε από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διαθέσιμο στο 

https://research-ethics-comittee.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/267/2020/02/%CE%9D%CE%

9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE

%9A%CE%91.pdf
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ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
• Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και των 

θεμελιωδών ελευθεριών, όπως τροποποιήθηκε με τα πρωτόκολλα Νο 11 και 14 αυτής 

και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν.δ.53/1974 (ΦΕΚ 256/ Α/ 20-9-1974) και τροποποι-

ήθηκε με τους Ν. 2400/96 (ΦΕΚ Α/96) και 3344/2005 (ΦΕΚ Α/ 133) με τους οποίους 

κυρώθηκαν τα Νο 11 και 14 πρωτόκολλα της Σύμβασης αντίστοιχα.

• Ν.4443/2016 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43 ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της 

της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της 

Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 

απασχόληση. (ΦΕΚ/ Α/232).

• Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20.11.1989.

• Ν. 2101/1992 «Κύρωση της διεθνούς σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού» ΦΕΚ 

Α/ 192.

• Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’ 80/01-04-2014).

• Ν. 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και 

το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» 

ΦΕΚ Α/88.

• Ν.4285/2014 «Τροποποίηση του Ν. 927/79 (ΦΕΚ 139 Α) και προσαρμογή στην απόφαση 

πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων 

μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) 

και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 191 τ.Α/2014.

• Ν.2716/1999 (κωδικοποιημένος) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας» ΦΕΚ 96 τ.Α/1999 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Ν. 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας» ΦΕΚ 291 τ.Α/1999 όπως αυτός έχει τροποποι-

ηθεί και ισχύει.

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
• Ν.2619/1998 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμο-

γές της βιολογίας και της βιοϊατρικής: Σύμβαση (Oviedo) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και τη Βιοϊατρική» ΦΕΚ Α/ 132.

• Πρωτόκολλα της Σύμβασης του Oviedo για τη βιολογική έρευνα, την ιατρικά υποβοη-

θούμενη αναπαραγωγή και τις μεταμοσχεύσεις.

• Ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» ΦΕΚ Α/ 287.

• Ν. 3089/2002 «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή» ΦΕΚ Α/ 327.

• Ν. 3305/2005 «Εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής» ΦΕΚ Α/17.

• Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α/450 ως 

ισχύει τροποποιηθείς.

PLAISIO KANONON.indd   148 20/7/2020   12:40:29 µµ



149
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 
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• Π.Δ. 26/2008 «θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, 

τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων 

ιστών και κυττάρων ΦΕΚ Α/51 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 129/2016.

• Ν. 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α/74.

• N.4272/2014 «Προσαρμογή οδηγίας 2012/25/ΕΚ για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης 

σχετικά με την ανταλλαγή ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση».

• Ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 

το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α/49.

• Κανονισμός 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου «για τις κλινικές 

δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και την κατάργηση της οδηγίας 

2001/20 του ΕΚ».

• ΚΥΑ 55α/5967/21.11.2016 (ΦΕΚ Β/4131) «Εφαρμογή Κανονισμού 536/2014 για τις 

κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάργηση 

της οδηγίας 2001/20/ΕΚ).

• Διακήρυξη του Helsinki της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Declaration of Helsinki: 

Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects.

• Διακήρυξη της UNESCO για τα γενετικά δεδομένα.

• Διακήρυξη της UNESCO για το ανθρώπινο γονιδίωμα.

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΖΩΑ
• Ν.2015/1992 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών 

ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους σκοπούς»  (ΦΕΚ 30/Α/27-2-

1992).

• Οδηγία 2010/63 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία ζώων 

που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

• π.δ. 56/30.4.2013, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/63ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την προστασία ζώων που 

χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς καθώς και τις διατάξεις του.

• N. 4521/2018 (άρθρο 23 παρ. 2).

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Σύμβαση του Ρίο για τη βιοποικιλότητα που κυρώθηκε με το Ν. 2204/94 (ΦΕΚ Α/ 59).

• Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/60) όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Ν. 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος. Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99 

ΕΚ- Πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98 ΕΚ. Ρύθμιση 

θεμάτων Υπουργείων Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής(ΦΕΚ Α/ 24) όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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• Ν.1650/86, ΦΕΚ 160/Α/16-10-86: «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.

• Κανονισμός ΕΚ 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τα γενε-

τικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.

• Κανονισμός (ΕΚ) 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με 

την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την 

ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιη-

μένους οργανισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18 ΕΚ.

• ΚΥΑ 278787/18.7.2005 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών 

1829/2003 και 1830/2003 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (ΦΕΚ 

998/Β/ 18-7-2005).

• Ν.3028/2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρο-

νομιάς (ΦΕΚ Α/ 327) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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Οι κανόνες με βάση τους οποίους πρέπει να επιτελείται 
μια ερευνητική εργασία με εμπειρική βασιμότητα και 
αξιοπιστία έχουν διατυπωθεί σε Κώδικες Ηθικής και 
Δεοντολογίας της Έρευνας, τόσο στη χώρα μας όσο και 
διεθνώς, εδώ και δεκαετίες. Το πεδίο αυτό ενισχύθηκε 
θεσμικά, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μέσα από 
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Ωστόσο, 
στο πεδίο της Εγκληματολογίας η απαιτούμενη εναρμόνιση 
στην ερευνητική πρακτική παρέμενε ζητούμενο. Ο παρών 
τόμος φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό και να προμη-
θεύσει την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με ένα 
μεθοδολογικό εργαλείο, το οποίο αφενός υπενθυμίζει τις 
βασικές αρχές και αξίες της εμπειρικής έρευνας και αφετέ-
ρου καθοδηγεί με ακρίβεια και ασφάλεια την ερευνητική 
πρακτική σε θέματα σχετικά με την προστασία των προσω-
πικών δεδομένων όλων των συμμετεχόντων. Τα προλογικά 
σημειώματα έγκριτων ακαδημαϊκών και ειδικών τόσο σε 
θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, όσο και σε 
θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων με βάση την 
κείμενη νομοθεσία, προσθέτουν στον επιστημονικό προ-
βληματισμό και τη δημόσια συζήτηση. Η ένταξη, τέλος, του 
ανά χείρας τόμου στη σειρά Εγκληματολογικές Μελέτες του 
Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία» του Παντείου Πανεπιστημίου, 
αναδεικνύει τη σημαντικότητα του εγχειρήματος που συ-
νιστά αναμφίβολα μια μοναδική συμβολή στην τρέχουσα 
βιβλιογραφική παραγωγή στη χώρα μας.


