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για την Ιδιωτικότητα, τα Προσωπικά Δεδομένα και την
Τεχνολογία (Εuropean Public Law Organisation) με θέμα:
«Ζητήματα προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική
έρευνα», η κ.Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών
Ε.Κ.Κ.Ε. με θέμα: «Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της
έρευνας. Αναστοχαστικές παρατηρήσεις», ο κ.Γεώργιος
Συλίκος, Δρ.Ποινικού Δικαίου με θέμα: «Οι κανόνες
ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας από την οπτική
της στάθμισης συγκρουόμενων αγαθών» και ο κ. Ηλίας
Κορομηλάς, Δρ. Κοινωνιολογίας, Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Παν/
μίου, Προϊστάμενος Γραφείου Καλής Νομοθέτησης,
Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, Προεδρία της Κυβέρνησης, με θέμα: «Από
την “εὐδαιμονία” και την “κατηγορική προσταγή” προς
μια νέα μετα-ηθική (;) », καθώς και την Παρέμβαση της
κ.Αλεξάνδρας Βάρκα Αδάμη, Ομότιμης Καθηγήτριας
ΤΕΙ Αθήνας, Επίτιμης Δικηγόρου Δ.Σ.Α, Μέλος της
Ε.Η.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Οι
εισηγήσεις
στην
παραπάνω
εκδήλωση
περιλαμβάνονται στον Φάκελο-Αφιέρωμα του
παρόντος τεύχους, το οποίο φιλοξενεί και τη συνέντευξη
της κ.Λίλιαν-Ευαγγελίας Μήτρου, Καθηγήτριας
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Προέδρου του Ινστιτούτου
για την Ιδιωτικότητα, τα 3 Προσωπικά Δεδομένα και
την Τεχνολογία (Εuropean Public Law Organisation),
ως κατ’ εξοχήν ειδήμονα στον τομέα των προσωπικών
δεδομένων.
Οι εισηγήσεις αυτές, όπως επίσης η συνέντευξη και το
ίδιο το βιβλίο, επικεντρώνονται στους κανόνες ηθικής
και δεοντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας και
τη σχέση τους με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, όπως ήταν άλλωστε και το θέμα του
συνεδρίου. Κρίνουμε επομένως σκόπιμο, εν είδει
εισαγωγής αυτού του αφιερώματος, να μοιρασθούμε
εν συνεχεία με τους αναγνώστες του ενημερωτικού
μας δελτίου ορισμένες σκέψεις για τα καθήκοντα του
εγκληματολόγου και τα συναφή ζητήματα δεοντολογίας
που αφορούν την εγκληματολογική έρευνα.
Ορισμένα από τα καθήκοντα του εγκληματολόγου
προκύπτουν από τη γενικότερη νομοθεσία, π.χ. ως προς
το ότι οι επιστήμονες αυτοί θα πρέπει να σέβονται
τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων οι οποίοι
δέχονται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο ή να

EDITORIAL
Η ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Νέστωρ Κουράκης , Χριστίνα Ζαραφωνίτου
O Φάκελος του 8ου τεύχους του Ενημερωτικού
Δελτίου της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας,
είναι αφιερωμένος στους Κανόνες Δεοντολογίας
της εγκληματολογικής έρευνας, σε συνέχεια της
εκδήλωσης ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ που πραγματοποιήθηκε,
με ιδιαίτερη επιτυχία, διαδικτυακά την Τετάρτη 21
Οκτωβρίου 2020. Πρόκειται για την 3η κατά σειρά
εκδήλωση του συγκεκριμένου κύκλου εκδηλώσεων
της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας και του
Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου.
Η εκδήλωση έγινε «ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ» του βιβλίου
των Χριστίνας Ζαραφωνίτου, Ιωάννας Τσίγκανου
και Συνεργατών, με τίτλο: «Πλαίσιο κανόνων ηθικής
και δεοντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας,
υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ», (Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία»
Παντείου Πανεπιστημίου, ΔΙΟΝΙΚΟΣ, Αθήνα, 2020).
Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο κ.Νέστωρ
Κουράκης, Καθηγητής Πανεπιστημίων Αθηνών και
Λευκωσίας, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας
Εγκληματολογίας. Στην εκδήλωση μίλησαν οι: κ.Χριστίνα
Μ.Ζαραφωνίτου,
Καθηγήτρια
Εγκληματολογίας,
Διευθύντρια Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία» & Εργαστηρίου
Αστεακής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου,
Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας
με θέμα: «Ηθική και δεοντολογία στην εγκληματολογική
έρευνα», η κ.Μαρία Π. Κρανιδιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Εγκληματολογίας Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., εκ μέρους
και της Ομότιμης Καθηγήτριας Εγκληματολογίας
Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α κ.Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, με
θέμα «Σκέψεις για έναν αδελφό Κώδικα Δεοντολογίας»,
η κ.Φερενίκη Παναγοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα: «Βασικές αρχές του
ΓΚΠΔ», η κ.Λίλιαν-Ευαγγελία Μήτρου, Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου
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δώσουν συνεντεύξεις. Αυτονοήτως, ο σεβασμός αυτών
των προσωπικών δεδομένων είναι ακόμη περισσότερο
ηθικο-κοινωνικά αναγκαίος, όταν όσοι απαντούν στην
έρευνα βρίσκονται στη φυλακή και αποτελούν έτσι
ένα αδύναμο και συνήθως ανυπεράσπιστο μέρος της
κοινωνίας μας, προς το οποίο οφείλεται πλήρης τήρηση
των αρχών της εμπιστευτικότητας και της ανωνυμίας.
Άλλα συναφή καθήκοντα των εγκληματολόγων
απορρέουν από ομόκεντρες αρχές που συμπυκνώνονται
–έως ένα βαθμό- στον όρκο των πραγματογνωμόνων
κατ’ άρθρο 194 ΚΠΔ, ότι, δηλ. θα διενεργήσουν την
πραγματογνωμοσύνη με πλήρη αμεροληψία και
επιμέλεια, καθώς και με κάθε μυστικότητα, έχοντας ως
μοναδικό σκοπό την εξακρίβωση της αλήθειας
Προφανώς οι αρχές αυτές της αμεροληψίας και της
μυστικότητας προς εξακρίβωση και αποτύπωση της
αλήθειας αφορούν επίσης τον Επιμελητή Ανηλίκων και
τους Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, που θα συντάξουν
εκθέσεις ή και θα δώσουν πληροφορίες στο Δικαστήριο,
τον επιστήμονα (εγκληματολόγο), που θα διεξαγάγει
μια επιστημονική έρευνα με ερωτηματολόγια ή και
συνεντεύξεις, κ.ο.κ.
Τέτοιας υφής ζητήματα δεοντολογίας θα ήταν εξάλλου
χρήσιμο να ενταχθούν, σε συνολικότερο επίπεδο,
σε ένα Κώδικα Δεοντολογίας Εγκληματολόγων ή και
στους ισχύοντες Κώδικες για το Ποιν. Δίκαιο και την
Ποιν. Δικονομία, με βάση τις προτάσεις που είχαν
γίνει παλαιότερα αφενός από τις κ.κ. Σπινέλλη και
Κρανιδιώτη1 και αφετέρου από τον (συν)γράφοντα2. Θα
μπορούσε, έτσι, να προβλεφθεί κάτι σαν προσθήκη στο

άρθρο 212 ΚΠΔ, ότι ο εγκληματολόγος και κάθε άλλος
με συναφή επαγγελματική ιδιότητα δεν επιτρέπεται να
αποκαλύπτει ενώπιον Δικαστηρίου όσες προσωπικού
χαρακτήρα πληροφορίες του εμπιστεύθηκε κάποιος.
Περαιτέρω, στον Κώδικα Δεοντολογίας θα ήταν σκόπιμο
να υπάρξουν, πλην άλλων, ρυθμίσεις για τη δεοντολογία
διεξαγωγής μιας επιστημονικής έρευνας, όπως το
να υπάρχει συναίνεση στην επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα από όσους δέχονται να
συμμετάσχουν στην έρευνα, σύμφωνα με τη γενική
αρχή που καθιερώνεται από τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 9) και εν μέρει τον
νόμο 4624/2019 (ιδίως άρθρο 30).
Τα παραπάνω, περιλαμβάνονται σαφώς στο
πρόσφατο πόνημα των Χ.Ζαραφωνίτου, Ι.Τσίγκανου
και συνεργατών, για το «Πλαίσιο κανόνων ηθικής και
δεοντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας», το οποίο
αποτελεί το πρώτο που εξετάζει όλα τα παραπάνω και
δη υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ.

1 Το σχέδιο αυτό Κώδικα Δεοντολογίας παρατίθεται, μεταξύ άλλων,
στη μελέτη των Κ.Δ. Σπινέλλη και Μ. Κρανιδιώτη: Ενας Κώδικας
Δεοντολογίας για τους Εγκληματολόγους, στον συλλογικό τόμο: Ν.
Κουράκης/ Χρ. Ζαραφωνίτου/ Χρ. Τσουραμάνης/ Ευ. Χαϊνάς (επιμ.),
Εγκληματολογία: Διδασκαλία και Έρευνα στην Ελλάδα. Πρακτικά
Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα,
2011, σελ. 583-597, καθώς και στον Τιμητικό Τόμο για την Αγλαΐα
Τσήτσουρα, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2009, σελ. 549-589.
Χρήσιμη, σε ένα γενικότερο επίπεδο, είναι και η μελέτη των Κωδίκων
Δεοντολογίας (Codes of Ethics) που έχουν διαμορφωθεί από την
American Society of 4 Criminology (2016): https://asc41.com/ASC_Official_Docs/ASC_Code_of_Ethics.pdf και την British Society of Criminology (2015): http://www.britsoccrim.org/docs/CodeofEthics.pdf

2 Βλ. Νέστορα Κουράκη, Κώδικας Δεοντολογίας για Εγκληματολόγους,
στο διαδικτυακό περιοδικό The Art of Crime, τχ. 7, Φεβρουάριος
2008: https://theartofcrime.gr/old/oldartofcrime/old.theartofcrime.
gr/index17a3.html?pgtp=1&aid=1207583134

▶
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«Η επίδραση του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων στην έρευνα»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΛΙΛΙΑΝ ΜΗΤΡΟΥ

Να ξεκινήσουμε λέγοντας λίγα λόγια για τις σπουδές
σας και την επαγγελματική σας διαδρομή. Τι ήταν αυτό
που επηρέασε τις επιλογές σας και τι ήταν αυτό που
σας ώθησε να ασχοληθείτε τόσο ενεργά με το θέμα των
προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους;

στην Χριστίνα Τάτση1
Η κ. Λίλιαν Μήτρου είναι Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου και δικηγόρος. Είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου
για την Ιδιωτικότητα, τα Προσωπικά Δεδομένα και
την Τεχνολογία (Εuropean Public Law Organisation).
Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) και
εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης υπό
την εποπτεία του καθηγητή Σ. Σημίτη. Διδάσκει ως
επισκέπτρια καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών). Διετέλεσε μέλος της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(1999-2003) και από τον Νοέμβριο 2016 είναι μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Όταν αποφάσισα το 1987 να συνεχίσω τις νομικές
σπουδές μου σε διδακτορικό επίπεδο στον τομέα της
προστασίας προσωπικών δεδομένων ελάχιστοι – στην
Ελλάδα τουλάχιστον - γνώριζαν περί τίνος πρόκειται.
Καθοριστικός παράγοντας ήταν η γοητεία που μου
ασκούσε (και εξακολουθεί να μου ασκεί ) η αναζήτηση
νέων, «άγνωστων» επιστημονικών πεδίων και η σχέση
νομικής και τεχνολογίας αλλά καταλυτική ήταν η
ενθάρρυνση και η υποστήριξη ενός εξαίρετου ανθρώπου,
του συνταγματολόγου Γ. Παπαδημητρίου (που έφυγε τόσο
πρόωρα) αλλά και η συνάντησή μου με τον μετέπειτα Doktorvater μου, τον επόπτη της διατριβής μου, τον καθηγητή
Σπύρο Σημίτη που ήταν πρωτοπόρος στην προστασία
δεδομένων στην Ευρώπη. Εκπόνησα το διδακτορικό
μου στην «κοιτίδα της προστασίας δεδομένων», στο
Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης, και αξιώθηκα να
έχω μία εξαιρετική συνεργασία με τον καθηγητή μου.
Στην πορεία είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με αυτό το
αντικείμενο υπό πολλές ιδιότητες: ως μέλος της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πανεπιστημιακός
δάσκαλος, μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών,
σύμβουλος, δικηγόρος. Είναι ένα αντικείμενο συνεχώς
εξελισσόμενο, ενώ η - ραγδαία
αναπτυσσόμενητεχνολογία θέτει διαρκώς νέα ζητήματα όχι μόνο προς
ανάλυση και σκέψη αλλά και προς επίλυση.
Θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι ο Γενικός
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων καλύπτει μεν τα
μέχρι τώρα νομοθετικά κενά που είχαν δημιουργηθεί
με την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά από την άλλη
προκαλεί υπέρμετρες δεσμεύσεις σχετικά με την
δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα και εν τέλει
με την υλοποίηση της έρευνας; Γενικά, ποιες θεωρείτε
σημαντικότερες «συγκρούσεις» στο πλαίσιο αυτό;

1 Δικηγόρο, ΜΔΕ & Υ.Δρ. Εγκληματολογίας
Παντείου Πανεπιστημίου.
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εξαιρέσεις από το δικαίωμα ενημέρωσης ή το δικαίωμα
διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών
δεδομένων, δύο εξαιρέσεις που εφαρμόζονται μάλιστα
άμεσα.
Εν γένει ο Κανονισμός φαίνεται να αποδέχεται και να
εκκινεί από την ύπαρξη αποδεκτών και μακρόχρονων
ηθικών και επαγγελματικών κανόνων και πρακτικών που
διέπουν την έρευνα με ανθρώπους και τα δεδομένα τους.

Παρά τις περί εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν ιδίως
σε κάποιες φάσεις επεξεργασίας των ρυθμίσεων,
ο Κανονισμός είναι ένα φιλικό προς την έρευνα
νομοθέτημα. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν αντιμετωπίζει
την προστασία δεδομένων ως ένα απόλυτο δικαίωμα
αλλά ως ένα δικαίωμα που είναι δυνατόν να υπόκειται
σε περιορισμούς χάριν της ικανοποίησης άλλων
-συνταγματικά κατοχυρωμένων -δικαιωμάτων ή του
δημοσίου συμφέροντος. Η έρευνα συνιστά εκδήλωση
της επιστημονικής ελευθερίας και της ελευθερίας της
έρευνας αλλά υπηρετεί ταυτόχρονα, έστω και έμμεσα,
το δημόσιο συμφέρον, καθώς προάγει τη γνώση 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. Δεν
θα συμφωνούσα ότι ο Κανονισμός εισάγει υπέρμετρες
δεσμεύσεις για τους ερευνητές. Αντίθετα, αντιμετωπίζει
μάλλον προνομιακά την έρευνα.
Οι υπέρ της έρευνας εξαιρέσεις συναντώνται καταρχήν
στις γενικές διατάξεις του Κανονισμού. 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 συμβατός
σκοπός. Αντίστοιχα προβλέπεται εξαίρεση από τον
περιορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών
δεδομένων με τη δυνατότητα περαιτέρω διατήρησης
όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν σκοποί ιστορικής,
στατιστικής ή επιστημονικής έρευνας.
Οι ερευνητικοί σκοποί συνιστούν αυτοτελώς επαρκή
νομιμοποιητική βάση ακόμη και για την επεξεργασία
ειδικών κατηγοριών δεδομένων, δηλ. των λεγόμενων
ευαίσθητων δεδομένων, όπως η φυλετική ή εθνοτική
καταγωγή, οι πολιτικές πεποιθήσεις, η υγεία, οι ποινικές
διώξεις και καταδίκες. Υπό προϋποθέσεις βέβαια!
Περαιτέρω μία έρευνα πρέπει -σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 89 ΓΚΠΔ- να διεξάγεται διασφαλίζοντας τις
κατάλληλες εγγυήσεις για τα δικαιώματα των προσώπων,
όπως π.χ. τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
για να διασφαλίζεται η προστασία και η εμπιστευτικότητα
ως προς τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της
έρευνας. Τις ειδικότερες ανάγκες της έρευνας έλαβε
επίσης υπόψη ο ενωσιακός νομοθέτης, όταν προέβλεπε

Ποια πιστεύετε ότι είναι η σημαντικότερη συμβολή του
νομοθετήματος ;
Ο Κανονισμός δεν συνιστά μία επανάσταση και δεν ήταν
αυτός ο σκοπός του νομοθέτη. Χωρίς αμφιβολία συνιστά
ένα σημαντικό βήμα προόδου ως προς την ενίσχυση
και την ωρίμανση του δικαίου προστασίας προσωπικών
δεδομένων. Ταυτόχρονα η οργάνωση της συμμόρφωσης
διά της λογοδοσίας αλλά και μιας «τεχνονομικής
προσέγγισης» με καινοτόμα εργαλεία όπως η προστασία
δια/ εκ του σχεδιασμού, η εισαγωγή της υποχρέωσης για
εκτίμηση των επιπτώσεων της επεξεργασίας μπορεί να
χρησιμεύσει ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τα
δικαιώματα των προσώπων.
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ενίσχυσε,
δίχως άλλο, τα δικαιώματα των προσώπων, όπως το
δικαίωμα ενημέρωσης και το δικαίωμα πρόσβασης. Υπό
την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν τα συρρικνώνει η εθνική
νομοθετική παρέμβαση. Αυτό συμβαίνει όταν ο εθνικός
νομοθέτης διαμορφώνει και διευρύνει τις καταρχήν
επιτρεπτές από το άρθρο 23 του ΓΚΠΔ εξαιρέσεις, χωρίς
να φροντίζει ταυτόχρονα για την ύπαρξη αντισταθμιστικών
εγγυήσεων, όπως απαιτεί ο Κανονισμός. Δυστυχώς αυτό
συνέβη με την ελληνική νομοθεσία, τον ν. 4624/19.
Μία χρήσιμη συμβολή του Κανονισμού που θεωρώ ότι
μπορεί να ωφελήσει την έρευνα, είναι οι ρυθμίσεις για
τους κώδικες δεοντολογίας. Η εκπόνηση και υιοθέτηση
κωδίκων δεοντολογίας που θα εξειδικεύουν τις ρυθμίσεις
του ΓΚΠΔ λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες και
τις ιδιαιτερότητες της έρευνας αλλά και ειδικότερων
ερευνητικών περιοχών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά
όχι μόνο στην ορθή εφαρμογή του Κανονισμού αλλά και
στην ενίσχυση καλών πρακτικών και της εμπιστοσύνης.
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Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων σε
συνδυασμό με τον εφαρμοστικό του Νόμο 4624/2019
καλύπτει πλήρως τη διαδικασία της έρευνας από τη
συλλογή και την επεξεργασία μέχρι και την αποθήκευση
και διάθεση των προσωπικών δεδομένων ή πρέπει να
υπάρξουν ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις;

Καταρχάς ήδη ο τίτλος του άρθρου (Επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή συλλογής και
τήρησης στατιστικών στοιχείων) συρρικνώνει την έννοια
των «στατιστικών σκοπών» και της «στατιστικής έρευνας»
σε «συλλογή και τήρηση στατιστικών στοιχείων».
΄Όσοι γνωρίζουν από στατιστική έρευνα ξέρουν ότι
δεν εξαντλείται σε αυτό. Το άρθρο αναφέρεται μόνο
στα ευαίσθητα (άρθρο 30 παρ. 1), δηλ. τα δεδομένα
που αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα
πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές
πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές
οργανώσεις, πληροφορίες που αναφέρονται σε γενετικά
και βιομετρικά δεδομένα, την υγεία, τη σεξουαλική ζωή,
τον γενετήσιο προσανατολισμό και τις ποινικές διώξεις
και αδικήματα. Ο νόμος αγνοεί τα «απλά» δεδομένα . Ο
νόμος εισάγει ως βασική ρύθμιση ότι επιτρέπεται και η
επεξεργασία χωρίς συγκατάθεση, όταν η επεξεργασία
είναι απαραίτητη για την έρευνα και το συμφέρον
του ερευνητή είναι υπέρτερο των συμφερόντων των
προσώπων. Ο Κανονισμός το επιτρέπει αλλά απαιτεί τη
λήψη μέτρων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων. Οι
συντάκτες του νόμου θεωρούν ότι η πρόβλεψη τεχνικών
και οργανωτικών μέτρων όπως η κρυπτογράφηση ή ο
ορισμός ΥΠΔ επαρκούν για τη ρύθμιση των ειδικών αυτών
τομέων. Ως προς τα μέτρα προς προστασία των εννόμων
συμφερόντων (sic) του υποκειμένου των δεδομένων, και
στην περίπτωση αυτή ο εθνικός νομοθέτης περιλαμβάνει
το νομοτεχνικά άστοχο ή ουσιαστικά παράδοξο μέτρο του
«περιορισμού πρόσβασης των υπευθύνων επεξεργασίας
και εκτελούντων επεξεργασία».
Ο εθνικός νομοθέτης αξιοποιεί την ευχέρεια
περιορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης,
περιορισμού, αντίρρησης, χωρίς να προβλέπει καμία
εγγύηση για τα υποκείμενα των δεδομένων. Περαιτέρω,
δεν λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να εξειδικευτούν - μέσω
του ειδικού άρθρου -οι κανόνες του ΓΚΠΔ (π.χ. ως προς
τη νομική βάση, το ζήτημα της «ευρείας συγκατάθεσης»
(broad consent), τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς
συγκεκριμένες έρευνες κλπ.) στο κρίσιμο πεδίο της
επιστημονικής έρευνας που θα πρέπει να αποτελέσει
αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της χώρας στην
κατεύθυνση της καινοτομίας.
Ζήτημα τίθεται και σε σχέση με την ρύθμιση των

Χωρίς αμφιβολία η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
στο πλαίσιο της έρευνας υπόκειται στις ρυθμίσεις του
Κανονισμού, όπως και κάθε άλλη επεξεργασία. Παρά την
προφανή αλλά και αναγνωρισμένη σημασία της έρευνας
και του ρόλου των ερευνητών, η επίκληση της έρευνας
δεν μπορεί να αποτελεί «λευκή επιταγή» για τη διεξαγωγή
της χωρίς υπαγωγή σε κανόνες.
Υπό την έννοια αυτή ο ΓΚΠΔ καλύπτει, ρυθμίζει αλλά
και οριοθετεί τον ερευνητή. Ο Κανονισμός επιβεβαίωσε
και ενίσχυσε θεμελιώδεις αρχές της προστασίας
δεδομένων, όπως η αρχή της ελαχιστοποίησης. Καταρχήν
η επεξεργασία για ερευνητικούς σκοπούς πρέπει να
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις γενικές αρχές που
επιβάλλουν στον ερευνητή να συλλέγει και να υποβάλλει
σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα που είναι κατάλληλα,
συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς
της έρευνας μέτρο. Mε γνώμονα την αρχή αυτή, ο
Κανονισμός φαίνεται να υπαγορεύει καταρχήν τη χρήση
μη προσωπικών/ ανωνυμοποιημένων δεδομένων και,
εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό ή δεν συνάδει προς τους
σκοπούς και τις ιδιαιτερότητες μίας (συγκεκριμένης)
έρευνας, να προσανατολίζει τον ερευνητή στην
χρήση ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων, ως τρόπο
για να προστατευτούν τα δικαιώματα των προσώπων.
Αδιαμφισβήτητα αυτό φαίνεται να θέτει – αρχικά
τουλάχιστον- σοβαρά εμπόδια για ορισμένους τομείς
της έρευνας, όπως η ιστορική έρευνα, αλλά σίγουρα οι
απαιτήσεις αυτές είναι διαχειρίσιμες για άλλους τομείς,
όπως η κοινωνική έρευνα.
Εκτιμώ ότι ο Κανονισμός εισάγει ένα επαρκές πλαίσιο.
Ωστόσο δίνει την ευχέρεια στα κράτη-μέλη να εισάγουν
ειδικές ρυθμίσεις. Ο Έλληνας νομοθέτης έκανε χρήση
αυτής της ευχέρειας με το άρθρο 30 του νόμου 4624/19.
Κατά την άποψή μου πρόκειται για μία προβληματική
ρύθμιση, τόσο για τις διατυπώσεις και τις ρυθμίσεις όσο
και για όσα δεν συμπεριλαμβάνει .
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Πώς αξιολογείτε τη συμμόρφωση της Ελλάδας στον
ΓΚΠΔ δύο χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του;
Χρειάζεται να ληφθούν άλλα μέτρα; Έχουμε αποκτήσει
τη νοοτροπία της συμμόρφωσης;

προϋποθέσεων για δημοσίευση της έρευνας εφόσον
περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα., Σύμφωνα με τον
κανόνα που εισάγεται η δημοσίευση μπορεί να βασίζεται
είτε στην έγγραφη συγκατάθεση είτε στην κρίση ότι
η δημοσίευση είναι «απαραίτητη για την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων της έρευνας». Στην τελευταία αυτή
περίπτωση όμως απαιτείται να γίνεται η δημοσίευση με
ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων. Αυτή η ρύθμιση θέτει
βέβαια σοβαρά ζητήματα στο πλαίσιο της ιστορικής
έρευνας.

Στην Ελλάδα, όπως και στα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ,
υπήρξε μία έξαρση της συζήτησης και του ενδιαφέροντος
προ διετίας, όταν ο ΓΚΠΔ ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο
του 2018. Η έξαρση αυτή υπήρξε συνέπεια αφενός των
νέων υποχρεώσεων που εισήγαγε ο Κανονισμός και
αφετέρου, θα έλεγα και κυρίως, των υψηλών προστίμων
που αυτός προβλέπει.
Το ενδιαφέρον έχει μεν υποχωρήσει αλλά από την άλλη
πλευρά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλοί είναι
πλέον ενήμεροι για την ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας
και των απαιτήσεών της. Δεν συνέβαινε δυστυχώς το
ίδιο με την προισχύσασα νομοθεσία, τον νόμο 2472/97.
Τώρα, φαίνεται να έχει εμπεδωθεί σε μεγάλο βαθμό
η αντίληψη ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η
παράμετρος προστασία προσωπικών δεδομένων. Εάν η
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
είχε τους ανθρώπινους πόρους να κάνει περισσότερους
ελέγχους θα ενίσχυε, εκτιμώ, ακόμη περισσότερο τη
συμμόρφωση.

Τι πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν του ο ερευνητής πάντα
πριν ξεκινήσει την έρευνά του ως προς το κομμάτι
της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
ερευνωμένων;
Εκκινώντας από τις ρυθμίσεις του Κανονισμού και
συνεκτιμώντας τα ζητήματα στα οποία δόθηκε έμφαση
ιδίως κατά τα τελευταία δύο χρόνια, θεωρώ ότι ένας
ερευνητής θα πρέπει, καταρχάς και καταρχήν, να έχει
γνώση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον
Κανονισμό. Θα πρέπει να ελέγξει εάν πραγματοποιείται
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή αν τίθεται θέμα
επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών (- ευαίσθητων). Να
διερευνήσει ή να επιβεβαιώσει, εάν η έρευνα περιλαμβάνει
περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που
έχουν συλλεχθεί σε προγενέστερο στάδιο ή εάν σε
αυτά συμπεριλαμβάνονται σύνολα δεδομένων (data
sets), προυφιστάμενες πηγές δεδομένων, συνδυασμός
προυφιστάμενων συνόλων δεδομένων.
Κρίσιμο ζήτημα είναι η έγκυρη συγκατάθεση, η οποία
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού, ιδίως
σε σχέση με την ενημέρωση που πρέπει να λαμβάνει ο
συμμετέχων στην έρευνα προκειμένου να παρέχει τη
συγκατάθεσή του. Στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου
θα πρέπει να εξετάζονται ειδικότερες υποχρεώσεις
που απορρέουν από τον Κανονισμό σε σχέση με τη
διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου/ επιπτώσεων της
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στα δικαιώματα
και τις ελευθερίες των προσώπων. Αν αξιολογείται
ότι η επεξεργασία μπορεί να επιφέρει υψηλό κίνδυνο
για τα προσωπικά δεδομένα κι εν γένει για τα ατομικά
δικαιώματα των προσώπων που συμμετέχουν σε μία
έρευνα θα πρέπει να διενεργείται εκτίμηση αντικτύπου.

Υπάρχει δυνατότητα προστασίας των προσωπικών
δεδομένων όταν αυτά διαβιβάζονται σε χώρες εκτός
Ε.Ε. όπου δεν εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός;
Ποια η δυνατότητα χρήσης των δεδομένων και των
αποτελεσμάτων ερευνών, που έγιναν σε περιβάλλον
εκτός ΓΚΠΔ, σε χώρες με ισχύ του;
O Kανονισμός, όπως και η προισχύσασα Οδηγία,
διαμορφώνει ένα ισχυρό, ίσως το ισχυρότερο παγκοσμίως,
πλαίσιο και πλέγμα προστασίας των προσωπικών
δεδομένων. Δεν αγνοεί ωστόσο τις απαιτήσεις της
πραγματικότητας σε διάφορα επίπεδα, από αυτό των
οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών έως αυτό της
επιστημονικής έρευνας. Αυτή η πραγματικότητα είναι σε
μεγάλο βαθμό, εξ ορισμού πλέον, παγκοσμιοποιημένη και
συνακόλουθα εμπεριέχει την ανάγκη για διασυνοριακή
ροή δεδομένων.
Με τον όρο διασυνοριακή ροή
εννοούμε εν προκειμένω τη διαβίβαση σε τρίτες
χώρες, δηλ. σε χώρες εκτός ΕΕ. Είναι δικαιολογημένη
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η επιφύλαξη ότι, εάν τα προσωπικά δεδομένα «φύγουν»
από το προστατευτικό πεδίο του ενωσιακού δικαίου, θα
υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω
και διαφορετικούς σκοπούς με πιθανές δυσμενείς
επιπτώσεις για τα πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται τα
δεδομένα. Αυτό που επιδίωξε ο ενωσιακός νομοθέτης
είναι να διασφαλίσει, με ένα σύνθετο αλλά πλέον
πιο ευέλικτο σχήμα ρυθμίσεων, ότι τα προσωπικά
δεδομένα που διαβιβάζονται σε μία τρίτη χώρα θα
απολαύουν ενός επαρκούς, σύμφωνα με το Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ουσιαστικά ισοδυνάμου»,
επιπέδου προστασίας. Βάσει του δικαίου της ΕΕ,
μπορούν να πραγματοποιούνται διαβιβάσεις, εάν η τρίτη
χώρα διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας ή εάν
ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία
των δεδομένων παρέχει κατάλληλες εγγυήσεις,
συμπεριλαμβανομένων
εκτελεστών
δικαιωμάτων
των υποκειμένων των δεδομένων και ένδικων μέσων,
χρησιμοποιώντας μέσα όπως οι τυποποιημένες ρήτρες
προστασίας δεδομένων ή οι δεσμευτικοί εταιρικοί
κανόνες. Εάν απουσιάζουν είτε η απόφαση επάρκειας
που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύστερα από εκτενή
αξιολόγηση, είτε οι κατάλληλες εγγυήσεις, ο Κανονισμός
προβλέπει διάφορες παρεκκλίσεις επί τη βάσει των
οποίων καθίσταται δυνατή η διαβίβαση, όπως η ρητή
συγκατάθεση ή και το σημαντικό δημόσιο συμφέρον
που μπορεί να αποτελέσει επίσης μία νόμιμη βάση
επεξεργασίας, όταν π.χ. αναφερόμαστε σε έρευνες όπως
αυτές που αφορούν τον covid 19.
Εάν στο πλαίσιο μίας έρευνας ο ερευνητής ή ο ερευνητικός
φορέας σκοπεύει να διαβιβάσει ή να κοινοποιήσει
προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων σε μία έρευνα σε
έναν αποδέκτη σε μία τρίτη χώρα θα πρέπει να φροντίζει
να συμμορφώνεται με τις ειδικότερες απαιτήσεις. Θα
πρέπει να ενημερώνει τα πρόσωπα αυτά ότι τα δεδομένα
τους πρόκειται ή ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρα
εκτός της ΕΕ και να παρέχει πληροφορίες για τη χώρα
προορισμού και τους αποδέκτες των δεδομένων, τις
κατηγορίες δεδομένων, τη νομική βάση, τον τρόπο
προστασίας των δικαιωμάτων των προσώπων.
Σε κάθε περίπτωση o ερευνητής ή/και ο ερευνητικός
φορέας θα πρέπει να αξιολογεί και να σταθμίζει
τους κινδύνους και να αναζητεί λύσεις που θα τους
περιορίσουν και θα προστατεύσουν τα δικαιώματα των

προσώπων, όπως π.χ. η διαβίβαση ψευδωνυμοποιημένων
δεδομένων.
7.12.2020

ΗΘΙΚΉ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑ
ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΉ
ΈΡΕΥΝΑ1
Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Εγκληματολογία» και Εργαστηρίου Αστεακής
Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Η έρευνα είναι στοιχείο προόδου της επιστήμης.
Είναι «η αναζήτηση της γνώσης που αποκτάται μέσω
συστηματικής μελέτης και σκέψης, παρατήρησης και
πειραματισμού»2. Η επιστήμη της Εγκληματολογίας,
λόγω του θεωρητικού και ταυτόχρονα 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»3. Ωστόσο, μια

1 Απόσπασμα από το Χ.Ζαραφωνίτου, «Αντί προλόγου. Ηθική και
δεοντολογία στην εγκληματολογική έρευνα», στο Χ. Ζαραφωνίτου,
Ι.Τσίγκανου, Συνεργασία: Χ.Τάτση και Ομάδα έργου, Πλαίσιο κανόνων
ηθικής και δεοντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας. Υπό το
πρίσμα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία» Παντείου Πανεπιστημίου, Σχεδιασμός και
δημιουργία: Διόνικος, Αθήνα, 2020.
2 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, σ.2.
3 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.
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έρευνα για να χαρακτηρισθεί ως επιστημονική οφείλει
να υπακούει σε ορισμένα θεμελιώδη μεθοδολογικά,
ηθικά και ουσιαστικά κριτήρια, τα οποία είναι: η
επιστημονική μέθοδος, η ανεξαρτησία της από άλλου
είδους σκοπιμότητες και η δυνατότητα αξιοποίησης της
γνώσης που έχει παραχθεί σε σχέση με τα σύγχρονα
εμπειρικά δεδομένα4.
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
φορείς5. 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 αυτήν6. Επιπρόσθετα, διασφαλίζει
και την ακεραιότητα της έρευνας από περιστατικά
διαφθοράς και παραβίασης των πνευματικών
δικαιωμάτων7.
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 μη8. 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 ανθρώπου9. Στο
πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται και η διαφορετικότητα της
προσέγγισης αυτής με την αντίστοιχη ωφελιμιστική10.
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
λάθος11. Έτσι, πράξεις ή κανόνες μπορεί να είναι ηθικά
σωστοί ακόμα και όταν δεν συνεπάγονται το μέγιστο
καλό για τους περισσότερους12.
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 δεοντολογίας. 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.
Εξυπακούεται 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
έρευνας13 που αντανακλώνται και στα προβλήματα
μεθοδολογικού χαρακτήρα, όπως η συγκρισιμότητα και

4 Χ.Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη,
Αθήνα, 2004, σ.13.

9 Κ.Ανδρουλιδάκης, Καντιανή ηθική. Θεμελιώδη ζητήματα και
προοπτικές, Εκδ.Πολιτεία, Αθήνα, 2018.

5 M.Israel, Lemma: Research Ethics, in E.McLaughlin & J.Muncie, The
Sage Dictionary of Criminology, s.s.354-356(354).

10 L.Sherman, The study of ethics in Criminology and Criminal Justice

6 Το ίδιο σ.501.

curricula, 1981, όπ.παραπ., σ.45.

7 Το ίδιο.

11 Το ίδιο.

8 L.Sherman, The study of ethics in Criminology and Criminal Justice

12 Το ίδιο.

curricula, Joint Commission of Criminology and Criminal Justice education and standards, U.S. Department of Justice, National Institute
of Justice, August 1981, σ.7.

13 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας,
ALLEA, Berlin, 2018, όπ.παραπ.
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η αξιοπιστία των δεδομένων14. 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 όλων15.
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 του16.
Η διάκριση των αρετών σε διανοητικές και ηθικές,
αναδεικνύει το ρόλο του «έθους» στις τελευταίες, οι
οποίες ως μη έμφυτες μαθαίνονται, εφόσον ο άνθρωπος
είναι προικισμένος με την ικανότητα να εκπαιδεύεται
στην αποδοχή τους μέσα από την απαραίτητη άσκηση17.
Στα Ηθικά Νικομάχεια, η αρετή αναφέρεται ότι αποτελεί
μια έξη, η οποία α) επιλέγεται ελεύθερα από το άτομο
και β) βρίσκεται στο μέσον18: «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»19.

Η ΗΘΙΚΉ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑ
ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΉΣ
ΈΡΕΥΝΑΣ ΥΠΌ ΤΟ ΠΡΊΣΜΑ
ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Ιωάννα Τσίγκανου
Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

Ένα Σχόλιο Πέντε Σημείων
• Η ηθική και δεοντολογία της εγκληματολογικής
έρευνας συμπεριλαμβάνει τους σχετικούς κανόνες όχι
μόνο της κοινωνικής έρευνας, αλλά και της έρευνας
των πεδίων της ψυχολογίας, της ιατρικής αλλά και
της βιο-ηθικής. Έτσι, εκ προοιμίου η εγκληματολογική
έρευνα όφειλε να υπακούει σταθερά στα ηθικά και
δεοντολογικά προτάγματα όλων των παραπάνω
επιστημονικών πεδίων και κλάδων. Αυτή η ηθική και
δεοντολογική δέσμευση είχε εισαγάγει στην επιστήμη
μας τη διεπιστημονικότητα επί της αρχής και από την
αρχή.1

14 Βλ. Σχετικά για τις εγκληματολογικές στατιστικές και τις έρευνες
θυματοποίησης Χ.Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, 2004,
όπ.παραπ., σ.34επ., 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.

1 Ενδεικτικά,. Βλ. 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. 17-37, Weber M., (1933), Η Επιστήμη ως
Επάγγελμα, μτφρ. Ι. Συκουτρή, Αθήνα, Κουλτούρα, 23 Bourdieu P.,
(2002), Η Διάκριση, Αθήνα, Πατάκης, 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, Howard Becker, (1967), «Whose side are
we on ?», Social Problems, Τ. 14, No. 3, σελ. 239-247.

15 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας,
ALLEA, Berlin, 2018, όπ.παραπ., σ.4.

16Δ.Λυπουρλής, Εισαγωγή στον τόμο Β,’ Αριστοτέλης Ηθικά
Νικομάχεια, εκδ.Ζήτρος, Αθήνα, 2002, σ.65επ.
17 Το ίδιο, σ.68.
18 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, τόμος Β’, όπ.παραπ., Αθήνα 2002,
σ.153.

19 Το ίδιο, σ.152.
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• Ως εκ τούτου, οι κανόνες της ηθικής και
δεοντολογίας της έρευνας2 οι οποίοι με το σύγχρονο
λεξιλόγιο συμπυκνώνονται και υποστασιοποιούν την
αρχή της ακεραιότητας της έρευνας και της ερευνητικής
διαδικασίας,3 με την έκδοση του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, κέρδισαν
την επέκταση της νομιμοποιητικής τους βάσης όχι μόνο
ως προς τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων αλλά και ως προς την διατήρηση,
φύλαξη και διαφύλαξη, αποθήκευση, δημοσιοποίηση,
ανταλλαξιμότητα και διάθεσή τους.

• Η υιοθέτηση ενός νέου κανονιστικού ρυθμιστικού
πλαισίου περιβεβλημένου την ισχύ του νόμου σε
παν-ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έχει επιτείνει
τη γραφειοκρατικοποίηση της έρευνας και την
περιβάλλει με τις συνέπειες – κάποιες φορές
ατυχείς και ανεπιθύμητες του νομικού φορμαλισμού.
Ωστόσο, σήμερα περισσότερο από ποτέ, λόγω των
ποικίλων ‘κοινών’ της ερευνητικής διαδικασίας σε
ένα παγκοσμιοποιημένο σύμπαν το οποίο μάλιστα
κινείται παράλληλα στον μη υλικό κόσμο της τέταρτης
βιομηχανικής επανάστασης, έπρεπε να ανατοποθετηθεί
το δίλημμα και η συναφής η σύγκρουση ανάμεσα
στην προστασία αφενός του έννομου αγαθού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του έννομου αγαθού της
δημιουργικής ερευνητικής επιστημονικής φαντασίας
και εργασίας αφετέρου. Η δε προκριτέα λύση υπέρ
της κατά προτεραιότητα ανθρωποδικαιωματικής
προστασίας επιβεβαίωσε ως το κέντρο βάρους των
νομικών διακανονισμών, το πρόσωπο, δηλαδή, τον
άνθρωπο, τόσο ως ερευνητή όσο και ως ερευνώμενου.

• Η παραπάνω επέκταση υπαγορεύτηκε από
τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και τις νέες
επιστημονικές και επιστημολογικές προκλήσεις οι
οποίες έχουν προωθήσει νέου τύπου δυϊσμούς και
επιστημολογικές αλλά και επαγγελματικές ηγεμονίες.
Ενδεικτικά και για παράδειγμα, η αντίστιξη του
‘τοπικού’ με το ‘παγκόσμιο’ η οποία καθιερώθηκε με την
παγκοσμιοποίηση και η πρόοδος της της πληροφορικής
καθώς και η χρήση της στο πεδίο των κοινωνικών
επιστημών έχουν δημιουργήσει νέα διλήμματα και στο
επιστημονικό πεδίο το οποίο θεραπεύουμε, όχι μόνο ως
προς τη συγκρισιμότητα των δεδομένων σε υπερ-τοπικό
ή υπερ-εθνικό επίπεδο αλλά και ως προς την ηγεμονική
επιστημονική και νομική ευθύνη της επεξεργασίας,
φύλαξης, διάθεσής τους κ.λπ. ιδιαίτερα μέσα από τη
δημιουργία αποθετηρίων - μεγα - βάσων δεδομένων,
των προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένων.
Η επέκταση λοιπόν της νομιμοποιητικής βάσης των
κανόνων ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας σε όλα
τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας καθίσταται
πλέον επιβεβλημένη.

• Ως προς το τελευταίο παραπάνω επιχείρημα,
η υιοθέτηση μιας τέτοιας φιλοσοφίας Γενικού
Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων
επιβεβαιώνει την ηθική και δεοντολογική δέσμευση
ημών των ερευνητών, ως επαγγελματιών, και απαξιώνει
και με το ηθικό και κανονιστικό βάρος του νόμου την
επαγγελματικοποίηση της έρευνας,4 η οποία πράγματι
έχει επιφέρει μια απόσταση, απόσπαση και έκπτωση
των κοινωνικών επιστημόνων από την αποστολή και
τους σκοπούς των κοινωνικών επιστημών.

2 Στο παρόν κείμενο με τον όρο «έρευνα» νοείται η «εγκληματολογική
έρευνα».
4 Merton R., (1973), The sociology of science: theoretical and empiri-

3 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.

cal investigations, University of Chicago Press. Επίσης, Janowitz Μ.,
(1972), «Professionalisation of Sociology», The American Journal of
Sociology, 78 (1), σελ., 103-135.
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του μαθήματος μια ιστορία από τον Ηρόδοτο, εκείνη
του Ψαμμήτιχου, βασιλιά της Αρχαίας Αιγύπτου που
φέρεται κατά τον Ηρόδοτο να έχει διεξαγάγει το πρώτο
ίσως πείραμα στην παγκόσμια ιστορία με ανθρώπους
και μάλιστα με μικρά παιδιά2.
Με δεδομένο το διεθνές κλίμα για εφαρμογή
δεοντολογικών κανόνων στην έρευνα επιστημόνων
διαφόρων επιστημονικών πεδίων αλλά και την ιστορία
που καταγράφει ο Ηρόδοτος, αποφασίσαμε να
ασχοληθούμε διεξοδικότερα με το ζήτημα της ηθικής
και της δεοντολογίας για το γνωστικό αντικείμενο της
Εγκληματολογίας και να ιχνηλατήσουμε τις βασικές
αρχές που θα έπρεπε να τις διέπουν. Σε αυτή μας την
προσπάθεια συνέδραμαν κατεξοχήν οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές κυρίως του ακαδημαϊκού έτους 2005- 2006,
με τις εργασίες τους στο μάθημα της Μεθοδολογίας
της Εγκληματολογίας, οι οποίοι, με την καθοδήγησή
μας αναζήτησαν και μελέτησαν κώδικες από πολλές
επιστήμες σε διάφορες χώρες, όπως (ενδεικτικά):
τον Κώδικα Ηθικής για Ερευνητές στο Πεδίο
της Εγκληματολογίας της Βρετανικής Εταιρείας
Εγκληματολογίας (Code of Ethics for Researchers in
the Field of Criminology – British Society of Criminology -BSC) και τον Κώδικα Ηθικής της Αυστραλιανής και
Νεοζηλανδέζικης Εταιρείας Εγκληματολογίας (Code of
Ethics, Australian and New Zealand Society of Criminology). Επίσης, στα καθ’ ημάς, τον Κώδικα Δεοντολογίας
Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954), τον Κώδικα για την
άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού
(π.δ. 23/1992), τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας
(ν. 3418/2005), τον Κώδικα Δεοντολογίας Συλλόγου

ΣΚΈΨΕΙΣ ΓΙΑ ΈΝΑΝ ΑΔΕΛΦΌ
ΚΏΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ
Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη
Ομότιμη Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Νομικής
Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαρίας Π. Κρανιδιώτη
Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Νομικής
Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Πριν αρκετά χρόνια, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού
μαθήματος της Μεθοδολογίας της Εγκληματολογίας
του ΜΠΣ της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ ξαναδιαβάσαμε
τον γνωστό σε όλους μας Κώδικα της Νυρεμβέργης
που, μετά την φρίκη του Ολοκαυτώματος, έθετε ηθικούς
φραγμούς και όρια στα πειράματα με ανθρώπους.
Συγκεκριμένα, είχαμε εντρυφήσει στη Δίκη των Ιατρών,
γνωστή με τον επίσημο τίτλο οι “Οι Ηνωμένες Πολιτείες
εναντίον του Καρλ Μπραντ και άλλων κατηγορουμένων”
(για την ακρίβεια, άλλων 23 κατηγορουμένων). Από την
αποδεικτική διαδικασία της δίκης αυτής είχε προκύψει
ο εν λόγω Κώδικας που εξαντλείται σε δέκα αρχές και
περιλαμβάνεται στην απόφαση του Στρατοδικείου της
Νυρεμβέργης, η οποία εκδόθηκε το 19471. Συναφώς, η
πρώτη από τις ομιλήτριες Ομότιμη Καθηγήτρια κυρία
Καλλιόπη Σπινέλλη αφηγείτο κατά τις παραδόσεις

2 Θέλοντας να διαπιστώσει αν οι Αιγύπτιοι ή οι Φρύγες ήταν ο
αρχαιότερος λαός στη γη, ο Ψαμμήτιχος έδωσε δύο νεογνά σε ένα
βοσκό να τα αναθρέψει μαζί με το κοπάδι του μέσα σε μια καλύβα.
Τον διέταξε δε να μη μιλήσει κανείς μπροστά στα παιδιά. Εναλλακτική
αφήγηση των Αρχαίων Ελλήνων: «ο Ψαμμήτιχος έδωσε τα παιδιά να
τα αναθρέψουν γυναίκες στις οποίες είχε κόψει τις γλώσσες» (βλ.
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, σελ. 549-589 (555-556).

1 Σύνηθες επιχείρημα των κατηγορουμένων ήταν ότι οι πρακτικές τους
υπήρξαν παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούσαν προπολεμικά
και μόνο ένα Κράτος, όχι μεμονωμένα άτομα, θα μπορούσε να
ενοχοποιηθεί για εγκλήματα πολέμου, όπως επίσης ότι δεν υφίστατο
νόμος που να καθιστά διακριτά τα νόμιμα από τα παράνομα
πειράματα (διεξοδικότερα βλ. Nuremberg Code, United Sates Holocaust Memorial Museum: https://www.ushmm.org/information/
exhibitions/online-exhibitions/special-focus/doctors-trial/nuremberg-code και “Nürnberg trials” σε Encyclopaedia Britannica: https://
www.britannica.com/event/Nurnberg-trials).
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Ελλήνων Ψυχολόγων και τον Κώδικα των Αρχειονόμων
που ψηφίστηκε στο Πεκίνο από το Διεθνές Συμβούλιο
Αρχειονόμων (6 Σεπτεμβρίου 1996, Ελληνική Αρχειακή
Εταιρεία και Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, μτφ. Μ.
Παντελάκης & Ζ. Συνοδινός, Μάιος 1998)3.
Μετά από αυτήν την προεργασία, οι συνυπογράφουσες
την παρούσα εισήγηση καταστρώσαμε το Σχέδιο Κώδικα
Δεοντολογίας για τους Έλληνες εγκληματολόγους που
αποτέλεσε Παράρτημα μιας σχετικής μελέτης μας.
Σήμερα είμαστε όμως στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση
να έχουμε στα χέρια μας ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο
πόνημα Σχεδίου Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας για
έρευνα, που εναρμονίζεται με το ν.4624/2019, όπως
ισχύει, τον ν. 4521/2018 (άρθρα 21-27) και την Οδηγία ΕΕ
2016/680. Η μελέτη αυτή χαρακτηρίζεται από πληρότητα,
καθώς στα έξι κεφάλαιά της, καλύπτονται όλες οι γενικές
αρχές που θα πρέπει να διέπουν έναν τέτοιο κώδικα,
ενώ κρίσιμα ζητήματα, όπως η χρηματοδότηση των
ερευνών και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
προσεγγίζονται με σαφήνεια. Κυρίως όμως το έργο
αυτό εστιάζει σε ζητήματα που απασχολούν κατεξοχήν
τους ερευνητές της Εγκληματολογίας, δεδομένου του
ότι η εγκληματολογική έρευνα αφορά συχνά φυσικά
πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων
ατόμων (π.χ. κρατούμενοι, ανήλικοι, θύματα εμπορίας
ανθρώπων – σε δεδομένα δηλαδή που παλαιότερα
ονομάζαμε “ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα”), αλλά
επίσης η μελέτη καλύπτει και την πολύ σημαντική για
την εν λόγω έρευνα διασφάλιση του απορρήτου των
ονομάτων και άλλων στοιχείων της έρευνας (π.χ. το
όνομα του ιδρύματος). Τέλος, δεδομένων των εξελίξεων
της επιστήμης της πληροφορικής, το ύψιστης σημασίας
θέμα που διατρέχει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων4, ήτοι το ζήτημα της επεξεργασίας των

δεδομένων, προσεγγίζεται από όλες τις πλευρές και
αναλύεται σε βάθος.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι, όταν
είχαμε καταστρώσει εμείς το δικό μας Σχέδιο Κώδικα,
είχαμε προτείνει να δημιουργηθεί ένας τέτοιος κώδικας
για τους Έλληνες εγκληματολόγους, ο οποίος θα
κάλυπτε τόσο την έρευνα όσο και την πολύπλευρη
επαγγελματική τους δραστηριότητα. Θεωρούσαμε ότι
έτσι θα υπήρχε μια τουλάχιστον έμμεση κατοχύρωση
της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
Τώρα, σε μία πρόχειρη αναζήτηση στην οποία προβήκαμε,
πληροφορούμαστε ότι στο ΕΚΠΑ λειτουργεί Επιτροπή
Δεοντολογίας και Βιοηθικής και ότι έχει καταρτιστεί
από το 2016 κείμενο Βασικών Αρχών Δεοντολογίας και
Βιοηθικής. Σχολές δε και Τμήματα, λόγω της ξεχωριστής
φυσιογνωμίας τους και των ιδιαιτεροτήτων τους, έχουν
ήδη δικές τους Επιτροπές5, οι οποίες διαβιβάζουν τις
αποφάσεις τους στην κεντρική Επιτροπή. Και βέβαια
μετά το ν. 4521/2018, το ΕΛΚΕ, που διαχειρίζεται
τα κονδύλια έρευνας όλου του ιδρύματος, έστειλε
πρόσκληση σε Σχολές και Τμήματα, που έως το 2018
δεν είχαν συγκροτήσει δικές τους Επιτροπές, ώστε να
συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου το ταχύτερο.
Εξάλλου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[ΟΠΑ] προέρχεται η πληροφορία ότι προϋπόθεση για
τη δημοσίευση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό
που έχει αξιολογητές – σχεδόν όλα πλέον – αποτελεί η
έγκρισή του από την Επιτροπή Δεοντολογίας6.
Κλείνοντας το σημείωμά μας αυτό και επανερχόμενες
στην αξιόλογη μελέτη των Ζαραφωνίτου & Τσίγκανου,
εκτιμούμε ότι αποτελεί μια εξαιρετική βάση γνώσης

▶

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.

3 Ό. π. σελ. 584 και επίσης, σελ. 559, υποσημ. 20.
4 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

5 Π.χ. στο ΕΚΠΑ η Ιατρική Σχολή, το Αιγηνίτειο Νοσοκομείο και το
Τμήμα Νοσηλευτικής έχει, το κάθε ένα, τη δική του Επιτροπή (βλ.
www: uoa.gr apostoli_politikes_kai_dimosieymata).
6 Σχετικά με τον Κώδικά του ΟΠΑ βλ. http://rc.aueb.gr/el/static/eth-

▶

ics.
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ΙΙ. Έννοια των προσωπικών δεδομένων

όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και την
πρακτική που θα πρέπει να ακολουθείται για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
κατά την οργάνωση και διεξαγωγή ερευνών. Θα
μπορούσε δε να αποτελέσει και πλοηγό για την
ακαδημαϊκή πρακτική, όχι μόνο σε θέματα ηθικής
και δεοντολογίας που ανακύπτουν στο πλαίσιο του
γνωστικού αντικειμένου της Εγκληματολογίας, αλλά
και σε εκείνο της έρευνας και των δράσεων και άλλων
επιστημών του ανθρώπου (π.χ. της Κοινωνιολογίας,
της Ανθρωπολογίας κ.ο.κ.), εφόσον δεν έχουν ακόμη
υιοθετηθεί τέτοιες κατευθυντήριες αρχές.
Αναμφισβήτητα πάντως το πόνημα αυτό, εξ αφορμής
του οποίου είμαστε σήμερα, όλοι εδώ συγκεντρωμένοι,
καλύπτει ένα μεγάλο κενό και ευχόμαστε να έχει
ανταπόκριση, ιδίως στους νέους ανθρώπους και παρά
τις σημερινές αντίξοες συνθήκες, να αποτελέσει
αφορμή αναζωογόνησης της έρευνας του γνωστικού
μας αντικειμένου.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΔΊΚΑΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που
αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και
μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή του.1 Προσωπικά
δεδομένα είναι λ.χ. ότι ανήκουμε σε μια ομάδα, ότι
κάποιος διώκεται κάποιο αδίκημα, έχει μια συγκεκριμένη
σεξουαλική προτίμηση, ασπάζεται κάποιες πολιτικές,
φιλοσοφικές ή θρησκευτικές ιδέες κ.ο.κ.. Τα προσωπικά
δεδομένα αναφέρονται μόνο στα εν ζωή φυσικά
πρόσωπα και όχι στους θανόντες.2 Οι θανόντες δεν
προστατεύονται από τη νομοθεσία περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν
υπάγονται στο ιατρικό απόρρητο.3 Απλώς, η επεξεργασία
δεδομένων θανόντων δεν εμπίπτει στις διατάξεις
της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών
δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα δεν έχουν καταρχήν
τα νομικά πρόσωπα. Κατ΄ εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα
υπάγονται στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων,
όταν η επωνυμία της εμπορικής εταιρείας αναφέρεται
στο όνομα του κυρίως εταίρου και όταν ένας φορέας ή
ακόμα μια εμπορική επιχείρηση ταυτίζεται στην κοινή
αντίληψη με το πρόσωπο που το διοικεί.4
Δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα τα στατιστικά
στοιχεία που δεν οδηγούν σε ταυτοποίηση

Φερενίκη Παναγοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου
Δ.Ν. (Humboldt), M.P.H. (Harvard), M.Δ.Ε. (Ε.Κ.Π.Α.)

1 Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 1 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
679/2016 (ΓΚΠΔ). Βλ. επίσης αναλυτικό ορισμό από Κωνσταντίνο
Χριστοδούλου, Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, Γενικός Κανονσιμός
Προστασίας Δεδομένων, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020,
σ. 23 επ. και Φίλιππο Μίτλεττον, Η έννοια των προσωπικών δεδομένων,
σε: Λεωνίδα Κοτσαλή (επιμ.), Προσωπικά Δεδομένα, Ανάλυση-ΣχόλιαΕφαρμογή, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016, σ. 5 επ. (8).

Ι. Εισαγωγή
Η παρούσα συμβολή επιχειρεί να εισαγάγει τον
μελετητή στο δίκαιο προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Στόχος της είναι να προσφέρει
το κατάλληλο νομικό υπόβαθρο, προκειμένου ο
αναγνώστης να διεισδύσει ευχερέστερα στα ειδικότερα
ανακύπτοντα ζητήματα εγκληματολογικής έρευνας
και προστασίας δεδομένων, τα οποία πραγματεύεται
ενδελεχώς η πλέον επαΐουσα στον τομέα προστασίας
δεδομένων, Καθηγήτρια Λίλιαν Μήτρου.

2 Βλ. άρθρο 4 παρ. 1 ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 35 ΑΚ, τη Γνώμη
4/2007 της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 σχετικά με την έννοια
του όρου «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 20.06.2007, σ. 27-28 και,
μεταξύ άλλων, τις υπ’ αριθμ. 100/2001 και 32/2006 Αποφάσεις της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
3 Για παράδειγμα το ζήτημα της χορηγήσεως δεδομένων νεκρών
ρυθμίζεται από τα άρθρα 13 παρ.6, 5 παρ. 3 και 14 παρ. 9 του Κώδικα
Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005).
4 Βλ. Φίλιππο Μίτλεττον, όπ. ανωτ. (υποσ. 1), σ. 10.
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συγκεκριμένου φυσικού προσώπου.5 Για παράδειγμα,
μια στατιστική έρευνα που συμπεραίνει ότι το ποσοστό
εγκληματικότητας στην Ελλάδα είναι περίπου Χ% δεν
αποτελεί προσωπικό δεδομένο. Αν όμως η στατιστική
δύναται να οδηγήσει σε ταυτοποίηση, τότε έχουμε
προσωπικά δεδομένα. Κλασική περίπτωση είναι μια
κραυγαλέα επίθεση σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Αυτή
ως στατιστική μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση
προσώπων και, ως εκ τούτου, υπάγεται στη νομοθεσία
περί προστασίας δεδομένων. Το ίδιο και ο τραυματισμός
από μπαλοθιές στην Κρήτη κ.α..
Τα προσωπικά δεδομένα διακρίνονται κατ’ αρχήν από
τις αξιολογικές κρίσεις.6 Προσωπικό δεδομένο είναι
ότι κάποιος δίδει μια διάλεξη στο αμφιθέατρο του
Παντείου Πανεπιστημίου. Αν η διάλεξη χαρακτηρισθεί
ως βαρετή, ο χαρακτηρισμός αυτός αποτελεί
αξιολογική κρίση, μη υποκείμενη στη νομοθεσία περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατ’ εξαίρεση, οι
αξιολογικές κρίσεις μπορεί να αποτελέσουν παράλληλα
και προσωπικά δεδομένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η βαθμολογία στο σχολείο ή το πανεπιστήμιο,
η αξιολόγηση της υπηρεσιακής ή πιστοληπτικής
ικανότητας, η οποία συνιστά τόσο αξιολογική κρίση όσο
και προσωπικό δεδομένο.7
Τα προσωπικά δεδομένα διακρίνονται σε απλά και
ευαίσθητα (ειδικές κατηγορίες). Τα περισσότερα είναι
απλά. Ευαίσθητα είναι αποκλειστικά και μόνο η φυλετική
ή εθνοτική καταγωγή (π.χ. ότι κάποιος είναι αθίγγανος),
τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές
πεποιθήσεις ή η συμμετοχή σε συνδικαλιστική
οργάνωση, τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά
δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
προσώπου (π.χ. τα δακτυλικά αποτυπώματα, η ίριδα
του ματιού), η υγεία, η σεξουαλική ζωή ή ο γενετήσιος
προσανατολισμός,8 η ποινική δίωξη ή καταδίκη.9

Ο,τιδήποτε δεν είναι ευαίσθητο είναι απλό. Ως εκ
τούτου, η ηλικία κάποιου καίτοι συνιστά μια «ευαίσθητη
πληροφορία» δεν είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο.
Ο λόγος μου μας ενδιαφέρει η εν λόγω διάκριση είναι
γιατί όταν συναντάμε κάποιο ευαίσθητο προσωπικό
δεδομένο, αυτό χρήζει ενισχυμένης προστασίας.10

ΙΙΙ. Η συνταγματική και ευρωπαϊκή
κατοχύρωση του δικαιώματος προστασίας
δεδομένων
Το Σύνταγμα μας κατοχυρώνει στο άρθρο 9Α το
δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία
και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών
δεδομένων. Πρόκειται για ένα νέο άρθρο που εισήχθη
με την αναθεώρηση του 2001. Νέο άρθρο, αλλά όχι νέο
δικαίωμα. Εν τοις πράγμασι έχουμε θετικοποίηση ενός
υπάρχοντος δικαιώματος που κατοχυρωνόταν ήδη από
το συνδυασμό των διατάξεων για την προστασία της
ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας, (άρθρο 5
παρ. 1) της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1), αλλά
και από το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής
(άρθρο 9). 11
Το Σύνταγμα μάλιστα προβλέπει στο άρθρο 9Α και
ανεξάρτητη αρχή για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων. Στην Ελλάδα η Αρχή αυτή είναι η Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το
νέο άρθρο, που δεν αποτελεί μια άσκοπη επιβεβαιωτικού
χαρακτήρα διακήρυξη,12 κατοχυρώνει το λεγόμενο
δικαίωμα της πληροφορικής αυτοδιαθέσεως ή
πληροφοριακού αυτοπροσδιορισμού ή αυτοκαθορισμού

10 Βλ. άρθρο 9 παρ. 2 ΓΚΠΔ.
11 Βλ. Κώστα Χ. Χρυσόγονο/Σπύρο Β. Βλαχόπουλο, Ατομικά και
Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017, σ.
249 και Σπυρίδωνα Β. Βλαχόπουλο, Διαφάνεια της κρατικής δράσης
& Προστασία προσωπικών δεδομένων, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,
Αθήνα-Κομοτηνή 2007, σ. 58 επ..

5 Πρβλ. αιτιολ. σκ. 26 ΓΚΠΔ.
6 Βλ. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου, όπ. ανωτ. (υποσ. 1), σ. 24 επ..
7 Βλ. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου, όπ. ανωτ. (υποσ. 1), σ. 25.

12 Βλ. Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου, Η συνταγματική προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε: Λεωνίδα Κοτσαλή (επιμ.),
Προσωπικά Δεδομένα, Ανάλυση-Σχόλια-Εφαρμογή, Εκδόσεις Νομική
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016, σ. 23 επ. (25).

8 Βλ. άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ.
9 Βλ. Οδηγία 680/2016.
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του ατόμου. Με διαφορετική διατύπωση, το δικαίωμα
προστασίας των προσωπικών δεδομένων συνίσταται
στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να μην καθίσταται
πληροφοριακό αντικείμενο και να προσδιορίζει ο ίδιος
ποιες πληροφορίες που τον αφορούν θα καταστούν
γνωστές στο περιβάλλον.13
Πέραν από τη συνταγματική κατοχύρωση, το
δικαίωμα αυτό συνιστά κοινοτική υποχρέωση αρχικά
ενσωματώσεως της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/46/ΕΚ
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και στη συνέχεια εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ). Συνάγεται,
λοιπόν, ότι το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να καταργηθεί
με νόμο, διότι προβλέπεται τόσο σε συνταγματικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

παρ. 3 και 85 του ΓΚΠΔ, σχετικά με την ελεύθερη ροή των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελευθερία
εκφράσεως και πληροφορήσεως αντίστοιχα. Κατά
συνέπεια, σε περίπτωση συγκρούσεως του δικαιώματος
προσωπικών δεδομένων με άλλα έννομα αγαθά και
δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην επιστημονική
έρευνα, η στάθμιση και η εναρμόνιση αυτών, με
βάση τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας,
είναι απαραίτητη.15 Αυτό υπαγορεύεται από την
ανάγκη άρσεως των ενδεχομένων συγκρούσεων
των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της σταθμίσεως
συμφερόντων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.16 Στην
ουσία επαναλαμβάνεται, υπογραμμίζεται, αλλά και
επικαιροποιείται η βασική αρχή της Οδηγίας 95/46/
ΕΚ, η οποία θέτει επί ίσοις όροις ήδη στον τίτλο της την
προστασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη
διακίνηση των δεδομένων.17 Εν τοις πράγμασι, η Οδηγία
δεν αποσκοπούσε στην κατοχύρωση ενός απόλυτου
δικαιώματος με απώτερο στόχο την προστασία
της ιδιωτικής ζωής, αλλά στην απελευθέρωση της
κυκλοφορίας δεδομένων εντός της Κοινότητας με
τελικό στόχο τη μη παρεμπόδιση της ασκήσεως των
τεσσάρων κοινοτικών ελευθεριών με όριο το θεμελιώδες
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.18 Επισημαίνεται, επίσης, ότι
στη σχετική συζήτηση για την κατάρτιση της Οδηγίας
υπερίσχυαν τα επιχειρήματα σχετικά με το οικονομικό
σκέλος και την εσωτερική αγορά.19 Συνεπώς, όταν το

ΙV. Συνέπειες της συνταγματικής και
ευρωπαϊκής κατοχυρώσεως
1. Στάθμιση συγκρουομένων αγαθών
Από την έλλειψη ιεραρχίας των ατομικών δικαιωμάτων
στην ηπειρωτική έννομη τάξη συνάγεται ότι το δικαίωμα
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν
είναι ένα απόλυτο, «τυραννικό»14 δικαίωμα που επικρατεί
έναντι των άλλων σε περίπτωση συγκρούσεως. Τούτο
επισημαίνεται εμφατικά στην αιτιολογική σκέψη 4 του
ΓΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία το εν λόγω δικαίωμα
«πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του
στην κοινωνία και να σταθμίζεται με άλλα θεμελιώδη
δικαιώματα, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας».
Άλλωστε, ρητούς περιορισμούς επιβάλλουν τα άρθρα 1

15 Βλ. Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ο Γενικός Κανονισμός για

την Προστασία Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, Εκδόσεις Σάκκουλα, ΑθήναΘεσσαλονίκη 2017, σ. 24.
16 Βλ. Αριστόβουλο Μάνεση, Ατομικές Ελευθερίες, Θεσσαλονίκη
1982, σ. 64-65 και Αθανάσιο Γ. Ράϊκο, Συνταγματικό Δίκαιο, Θεμελιώδη
Δικαιώματα, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011, σ. 185.
17 Βλ. κυρίως τις αιτιολ. σκέψεις 3, 8 και 10 στο Προοίμιο της Οδηγίας
95/46/ΕΚ. .

13 Βλ. Λίλιαν Μήτρου, Η ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους δικαίου

18 Βλ. Βασιλική Ε. Χρήστου, Το δικαίωμα στην προστασία από
την επεξεργασία δεδομένων, Θεμελίωση-Ερμηνεία-Προοπτικές,
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017, σ. 19 επ.

και η κατοχύρωση νέων δικαιωμάτων, σε: Δημήτρη Τσάτσο/Ξενοφώντα
Κοντιάδη/Ευάγγελο Βενιζέλο (επιμ.),Το Νέο Σύνταγμα, Πρακτικά
Συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001, σ. 84.

19 Bλ. Έγγραφο της Επιτροπής για την Προστασία των Ατόμων
Σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

14 Βλ. Χαράλαμπο Ανθόπουλο, Προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα,

Εφημερίδα Έθνος, 18.1.2017, διαθέσιμο σε: http://www.ethnos.gr/
xaralampos_anthopoulos/.

▶
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δικαίωμα προστασίας δεδομένων συγκρούεται με
άλλα δικαιώματα, όπως είναι αυτό της επιστημονικής
έρευνας, αυτό πρέπει να σταθμίζεται με βάση την αρχή
της αναλογικότητας.

αδειών επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων
(άρθρο 36 παρ. 5 ΓΚΠΔ). Βέβαια, η αναγνώριση
μεγάλης διακριτικής ευχέρειας στα κράτη μέλη εγείρει
την ανησυχία ότι θα πλήξει την ομοιόμορφη εφαρμογή
του Κανονισμού λόγω της δυνατότητας των κρατών
μελών να προβαίνουν σε δικές τους επιλογές.21

2. Η επιλογή του ευρωπαϊκού μανδύα ενός
Κανονισμού έναντι της Οδηγίας

V. Bασικές αρχές επεξεργασίας δεδομένων

Ο κοινοτικός νομοθέτης επέλεξε αρχικά το «μανδύα»
μιας Οδηγίας για την προστασία δεδομένων που θα
έχρηζε ενσωματώσεως στην εσωτερική έννομη τάξη
με δυνατότητα αποκλίσεων. Το μοντέλο της Οδηγίας
δεν πέτυχε, καθώς έθετε υπό διακινδύνευση την ενιαία
εφαρμογή του δικαίου στα κράτη μέλη. Για το λόγο αυτό
προκρίθηκε το ένδυμα ενός Κανονισμού που θα έχαιρε
ενιαίας εφαρμογής. Δεν είναι τυχαία η επιλογή το
τελικό κείμενο να λάβει το «ένδυμα» ενός Κανονισμού,
που θα χαίρει άμεσης και συνακόλουθα ομοιόμορφης
και πιο εναρμονισμένης εφαρμογής από τα κράτη
μέλη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 288 Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (πρώην άρθρου
249 της ΣΕΚ), και όχι μιας Οδηγίας, που θα απαιτεί
την ενσωμάτωσή της από τα κράτη μέλη με νόμο. Ως
εκ τούτου, δεν θα γίνεται πλέον κατ’ αρχήν παραπομπή
σε εθνικές διατάξεις. Στην ουσία, όμως, πρόκειται για
έναν Κανονισμό με πολλά χαρακτηριστικά Οδηγίας,
καθώς καταλείπεται η διακριτική ευχέρεια στον εθνικό
νομοθέτη για υιοθέτηση συγκεκριμένων επιλογών, μέσω
ρητρών ευελιξίας,20 π.χ. όσον αφορά στη χορήγηση

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
πρέπει να στηρίζεται σε μια από τις νόμιμες βάσεις
επεξεργασίας που ορίζονται στο άρθρο 5 και 6
ΓΚΠΔ. Οι αρχές αυτές22 συνοψίζονται στην αρχή
της νομιμότητας (τα προσωπικά δεδομένα πρέπει
να αποκτηθούν με νόμιμο και θεμιτό τρόπο), της
διαφάνειας (το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να
γνωρίζει αν και ποια προσωπικά δεδομένα τηρούνται
για αυτό), της ελαχιστοποιήσεως των δεδομένων (τα
προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, σχετικά
και όχι περισσότερα απ’ ό,τι επιβάλλει ο σκοπός που
δικαιολογεί την επεξεργασία τους, π.χ. στην περίπτωση
των απολυτηρίων δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται
το θρήσκευμα του μαθητή ή στην περίπτωση της
ταυτότητας δεν πρέπει να αναγράφεται το θρήσκευμα),
του σκοπού της επεξεργασίας (τα προσωπικά δεδομένα
υποβάλλονται σε επεξεργασία και τηρούνται με
νόμιμο και θεμιτό τρόπο μόνο για περιορισμένους,
σαφώς προσδιορισμένους και νόμιμους σκοπούς), του
χρονικού περιορισμού (τα προσωπικά δεδομένα δεν
μπορεί να τηρούνται περισσότερο από τον αναγκαίο
χρόνο), της ακρίβειας (τα προσωπικά δεδομένα
πρέπει να είναι ακριβή και να ενημερώνονται τακτικά),
της ακεραιότητας (λήψη κατάλληλων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να
αποφεύγονται μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις,

▶

στην Κοινότητα και Ασφάλεια Πληροφοριών. COM (90) 314 final, 13 Σεπτεμβρίου 1990: «Οι διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις
και η έλλειψη ενός συστήματος προστασίας σε Κοινοτικό επίπεδο
αποτελούν εμπόδιο στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Εάν
τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, ιδιαίτερα
το δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή, δεν εξασφαλίζονται σε Κοινοτικό
επίπεδο, η διασυνοριακή ροή δεδομένων μπορεί να εμποδίζεται...».
Η νόμιμη βάση της Οδηγίας ήταν το Άρθρο 100Α (πλέον Άρθρο 95)
της Συνθήκης. Bλ. επίσης Paul De Hert Serge Gutwirth, Η προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη νομολογία του Στρασβούργου
και του Λουξεμβούργου: συνταγματοποίηση σε δράση, ΜετάφρασηΕπιμέλεια Ευάγγελου Παπακωνσταντίνου, ΕφημΔΔ 2010, σ. 57 επ. (61).

21 Αντιθ. Philip Albrecht, How the GDPR Will Change the World,
EDPL 2016, σ. 287 επ. (287), σύμφωνα με τον οποίο, η επιλογή του
Κανονισμού έναντι της Οδηγίας είναι επαναστατική και ο Κανονισμός
καταλείπει μόνο εξειδικευμένες αρμοδιότητες στα κράτη μέλη.
22 Βλ. Λίλιαν Μήτρου, Ο γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών

20 Βλ. Λίλιαν Μήτρου, Ο γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών

δεδομένων, νέο δίκαιο-νέες υποχρεώσεις-νέα δικαιώματα, σ. 57 επ..

δεδομένων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017, σ. 36.
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αλλαγές, διαρροές προσωπικών δεδομένων και τυχαία
απώλεια, καταστροφή φθορά αυτών).

α. Δικαίωμα ενημερώσεως (αρχή της διαφάνειας)
Ο γενικός κατάλογος των δικαιωμάτων του υποκειμένου
των δεδομένων έχει ως αφετηρία τη γενική αρχή
της διαφάνειας κατά την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων ή ορθότερα τη διαφανή πολιτική
ενημερώσεως με σκοπό τη διευκόλυνση της ασκήσεως
των δικαιωμάτων εκ μέρους του υποκειμένου των
δεδομένων,28 αλλά και την παροχή συγκαταθέσεως.29
Η αρχή αυτή αναφέρεται το πρώτον στο άρθρο 5 παρ.
1 στοιχ. α΄ και εξειδικεύεται στην αιτιολογική σκέψη
39, σύμφωνα με την οποία, κάθε πληροφορία και
ανακοίνωση σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι
εύκολα προσβάσιμη και κατανοητή με σαφή και απλή
γλώσσα, μη επιδεχόμενη παρερμηνείες.30

VI. Νεωτερισμοί Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων
1. Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών
Η σημαντικότερη προστιθέμενη αξία του Κανονισμού
έγκειται στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών.23
Συνακόλουθα, ενισχύονται και οι υποχρεώσεις των
υπευθύνων επεξεργασίας. Βασικό χαρακτηριστικό του
είναι η ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των πολιτών. Στο
πλαίσιο αυτό, ο ΓΚΠΔ αναγνωρίζει νέα δικαιώματα,
θετικοποιεί,
αλλά
και
επικαιροποιεί-ανανεώνει
υπάρχοντα δικαιώματα για τους πολίτες και ασπάζεται
νέους μηχανισμούς αναφορικά με την προστασία των
σχετικών δικαιωμάτων,24 μέσω της ενισχύσεως των
υποχρεώσεων των υπευθύνων επεξεργασίας,25 της
θεσμοθετήσεως ενός νέου οργάνου, του υπευθύνου
προστασίας δεδομένων,26 και της επιβολής αυστηρών
κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβιάσεων.27

β. Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
Ο Κανονισμός θετικοποιεί στο άρθρο 17 ένα προϋπάρχον
δικαίωμα διαγραφής, το λεγόμενο δικαίωμα στη λήθη.31
Το δικαίωμα αυτό συνιστά απόρροια της γενικότερης
ελευθερίας αναπτύξεως της προσωπικότητας του
ατόμου. Πρόκειται για το δικαίωμα του ατόμου να
μπορεί να σβήσει από το διαδίκτυο πληροφορίες που
αφενός δεν επιθυμεί και αφετέρου δεν είναι χρήσιμες
για την πληροφόρηση του κοινού. Στην ουσία είναι ένα

23 Βλ. διεξοδ. Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Tα νέα δικαιώματα

για τους πολίτες βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων: μια πρώτη αποτίμηση και συνταγματική αξιολόγηση,
ΕφημΔΔ 2017, σ. 81 επ.

28 Βλ. Lorenz Franck, Art. 12, σε: Peter Gola (επιμ.), Datenschutz-Grundverordnung Kommentar, C.H. Beck, München 2017, αρ.
περιθ. 1.

24 Βλ. διεξοδ. Γιώργο Δελλή, Για μία αποτελεσματική δημόσια
προστασία των προσωπικών δεδομένων: ο «θαυμαστός καινούργιος
κόσμος» του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016, ΕφημΔΔ 2017, σ. 2 επ. (7).

29 Βλ. Dirk Heckmann/Anne Paschkee, Art. 12, σε: Εugen Ehmann/
Martin Selmayr (επιμ.), Datenschutz-Grundverordnung Kommentar,
C.H. Beck Verlag, München 2017, αρ. περιθ. 5.

25 Βλ. διεξοδ. Γιώργο Γιαννόπουλο, Γενικός Κανονισμός Προστασίας
Δεδομένων: Οι νέες υποχρεώσεις και η ευθύνη του Υπευθύνου
Επεξεργασίας, ΕφημΔΔ 2017, σ. 199 επ. (200).

30 Βλ. Dirk Heckmann/Anne Paschkee, Art. 12, όπ. ανωτ. (υποσ. 28),
αρ. περιθ. 17.

26 Βλ. διεξοδ. Αλέξανδρο Βαρβέρη, Τεχνικά και οργανωτικά θέματα
– η «υποχρεωτική» τοποθέτηση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων,
ΕφημΔΔ 2017, σ. 206 επ. (211).

31 Βλ. Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Το δικαίωμα στη λήθη
στην εποχή της αβάσταχτης μνήμης: Σκέψεις αναφορικά με την
Πρόταση Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ΕφημΔΔ 2012, σ. 264
επ., την ίδια, H εξέλιξη του δικαιώματος στη λήθη (περί λήθης της
λήθης;), ΕφημΔΔ 2016, σ. 714 επ.. Για το δικαίωμα στη λήθη, βλ. επίσης
Ιωάννη Ιγγλεζάκη, Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη και οι περιορισμοί
του, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014.

27 Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα δύνανται να φτάσουν τα 20
εκατομμύρια Ευρώ ή το 4 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου
κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με
το ποιο είναι υψηλότερο (άρθρο 83 παρ. 5 ΓΚΠΔ).
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δικαίωμα διαμορφώσεως της ψηφιακής παρουσιάσεως,
που δημιουργείται από την αναδίφηση σε σχετικές
μηχανές αναζητήσεως.32 Το μέχρι τούδε διαμορφωμένο
δικαίωμα συνίσταται στην απαλοιφή αποτελεσμάτων
από τις μηχανές αναζητήσεως. Μεμονωμένα επίσης
έχει αναγνωρισθεί δικαίωμα διαγραφής για διαδικτυακά
αρχεία εφημερίδων.33

έναντι του προσώπου αυτού ή το επηρεάζει σημαντικά
κατά ανάλογο τρόπο, λαμβανoμένη αποκλειστικά
βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, όπως η
αυτόματη άρνηση επιγραμμικής αιτήσεως πιστώσεως ή
πρακτικές ηλεκτρονικών προσλήψεων χωρίς ανθρώπινη
παρέμβαση.

γ. Δικαίωμα στη φορητότητα

ε. Ενίσχυση της παιδικής προστασίας
Ένα σημαντικό επίτευγμα του Κανονισμού στο πεδίο
των δικαιωμάτων είναι η ενίσχυση της προστασίας
των παιδιών στο νέο περιβάλλον τεχνολογικής
διακινδυνεύσεως. Η προστιθέμενη αξία του Κανονισμού
στον τομέα της προστασίας της παιδικής ηλικίας
συνίσταται στην απαίτηση στο άρθρο 8 της λήψεως ή
εγκρίσεως της συγκαταθέσεως από τους ασκούντες
τη γονική μέριμνα για την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων παιδιών ηλικίας έως δεκαέξι ετών. Ο
Κανονισμός αφήνει το περιθώριο στα κράτη μέλη να
προβλέπουν δια νόμου μικρότερη ηλικία, όχι όμως
κατώτερη των δεκατριών ετών. O Έλληνας νομοθέτης
έχει επιλέξει την ηλικία των δεκαπέντε ετών.34 Αυτό
που αξίζει προσοχής είναι η αναγνώριση της ευθύνης
για τη λήψη της συγκαταθέσεως από τους ασκούντες τη
γονική μέριμνα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος
οφείλει να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να
επαληθεύσει ότι η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται
από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διαθέσιμη τεχνολογία.
Η ιδέα της προστασίας της παιδικής ηλικίας
αποτυπώνεται και στη νομολογία του ΕΔΔΑ (απόφαση
Marper v. United Kingdom).35 Σύμφωνα με το Δικαστήριο,
η διατήρηση των δεδομένων των μη καταδικασθέντων
προσώπων θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα επιβλαβής
στην περίπτωση ανηλίκων, δεδομένης της ιδιαίτερης
καταστάσεώς τους και της σημασίας της αναπτύξεως
τους και της εντάξεώς τους στην κοινωνία. Το
Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη

Το σχετικό δικαίωμα συνίσταται, σύμφωνα με το
άρθρο 20 ΓΚΠΔ, στη δυνατότητα του υποκειμένου των
δεδομένων, να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που το αφορούν και που έχει παράσχει
σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα
διαλειτουργικό μορφότυπο, και να τα διαβιβάζει σε
άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται με
αυτοματοποιημένα μέσα. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας
των δεδομένων θα πρέπει να ενθαρρύνονται να
αναπτύσσουν διαλειτουργικούς μορφότυπους που
επιτρέπουν τη φορητότητα των δεδομένων.
δ. Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση
Σύμφωνα με τη σκέψη 71 του Προοιμίου και το άρθρο
22 ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να
έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση, με
την οποία αξιολογούνται προσωπικές πτυχές που το
αφορούν, και η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα

32 Βλ. Ηerke Kranenborg, Google and the Right to be Forgotten, European Data Protection Law Review 2015, σ. 70 επ. (74).

33 Βλ. Tribunal Supremo, No 345/2015, 13.10.2015 (Aνώτατο
Δικαστήριο Ισπανίας). Βλ. ανάλυση της αποφάσεως από Sebastian Schweda, Right to Be Forgotten, Also Applies to Online News
Archive, Supreme Court Rules, European Data Protection Law Review 2015, σ. 301 επ. και Ηanseatisches Oberlandesgericht Hamburg
(Εφετείο του Αμβούργου), 7U 29/12, 7.7.2015, διαθέσιμο σε: https://
openjur.de/u/838786.html. Βλ. ανάλυση της αποφάσεως από Sebastian Schweda, Ηamburg Court of Appeal Obliges Pres Archive Operator to Prevent Name Search in Archived Articles, European Data
Protection Law Review 2015, σ. 299 επ.

34 Άρθρο 21 παρ. 1 ν. 4624/2019.
35 ΕΔΔΑ, Απόφαση S. and Marper v. UK, (αρ. προσφ. 30562/2004,
30566/2004) 4.12.2008
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προσοχή στην προστασία των ανηλίκων από τυχόν
ζημία που θα μπορούσε να προκύψει από τη διατήρηση
από τις αρχές των προσωπικών τους δεδομένων μετά
την απαλλαγή από ποινικό αδίκημα.

4. Κατάρτιση μελέτης εκτιμήσεως επιπτώσεων:
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να καταρτίσει
μελέτη εκτιμήσεως αντικτύπου (impact assessment)
για επεξεργασία δεδομένων που παρουσιάζουν υψηλό
κίνδυνο και σχετίζονται με αξιολόγηση προσωπικών
πτυχών, αφορούν σε δεδομένα μεγάλης κλίμακας ή σε
παρακολούθηση δημοσίου χώρου.

2. Ενισχυμένες υποχρεώσεις προς τον
Υπεύθυνο Επεξεργασίας

5. Κατάρτιση πολιτικής ασφαλείας και κωδίκων
δεοντολογίας: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να
καταρτίζει πολιτικές ασφαλείας των δεδομένων και
κώδικες δεοντολογίας.

H ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών επιτυγχάνεται
μέσω της επιβολής ενισχυμένων υποχρεώσεων στους
υπευθύνους επεξεργασίας. Η επαυξημένη ευθύνη
του υπευθύνου επεξεργασίας συνιστά καινοτομία του
Κανονισμού, καθώς το άρθρο 23 παρ. 2 της Οδηγία
95/46/ΕΚ τον απαλλάσσει, αν αποδείξει ότι δεν
ευθύνεται (άρθρο 23 Ν. 2472/97), ενώ ο Κανονισμός
ορίζει ότι ο υπεύθυνος οφείλει να εφαρμόζει κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (ΚΤΟΜ) [& πολιτικές]
για να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η
επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό
[άρθρο 24§1].
Οι υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας
συνοψίζονται ακολούθως:

6. Τήρηση αρχείων δραστηριοτήτων: Ο υπεύθυνος
και εκτελών την επεξεργασία τηρούν εγγράφως ή
ηλεκτρονικά αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασιών
τους, όταν η επιχείρηση ή ο οργανισμός απασχολεί
άνω των 250 ατόμων, η επεξεργασία δημιουργεί
κινδύνους για τα δεδομένα, δεν είναι περιστασιακή ή
περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες δεδομένων. Το εν
λόγω αρχείο τίθεται στην διάθεση της εποπτικής Αρχής
κατόπιν αιτήματος της προς άσκηση των αρμοδιοτήτων
της.

1. Κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα: Ο
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εφαρμόζει
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να
διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η
επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό.

7. Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ο
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ορίσει υπεύθυνο
προστασίας δεδομένων (data protection officer) σε
περίπτωση που επεξεργάζεται δεδομένα μεγάλης
κλίμακας.

2. Δημιουργία κατά το σχεδιασμό (privacy by design) και εξ ορισμού κατάλληλης δομής (privacy by
default): Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει κατά
το σχεδιασμό και εξ ορισμού να δημιουργήσει δομή,
τεχνολογία και διαδικασίες που θα ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις του Κανονισμού.

3. Αρχή της λογοδοσίας
Μια βασική καινοτομία του Κανονισμού είναι η
υιοθέτηση της αρχής της λογοδοσίας. Αυτή σημαίνει
ότι ο υπεύθυνoς της επεξεργασίας (δηλαδή αυτός
που ορίζει για ποιο σκοπό τυγχάνουν επεξεργασίας
τα δεδομένα) οφείλει να αποδείξει ότι έχει λάβει
τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για
την προστασία τους. Υπό το παλαιότερο καθεστώς
της Οδηγίας και του ν. 2472/1997 για τη διεξαγωγή
επιστημονικής έρευνας με ευαίσθητα δεδομένα
απαιτείτο η χορήγηση άδειας εκ μέρους της ΑΠΔΠΧ. Με
το ισχύον καθεστώς η εν λόγω άδεια αντικαταστάθηκε
από την υποχρέωση του ερευνητή να μεριμνήσει για τη

3. Υποχρέωση ενημερώσεως εποπτικής αρχής και
υποκειμένου δεδομένων: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας
οφείλει να ενημερώσει την εποπτική αρχή και το
υποκείμενο των δεδομένων αμελλητί από τη στιγμή που
ενημερώθηκε για την παραβίαση δεδομένων. Τυχόν
καταγγελία για παραβίαση συνιστά παράλληλα και
ενημέρωσή του για την παραβίαση.
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λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας σε
ένα καθεστώς οιονεί αυτορρυθμίσεως. Και όλα αυτά
σε συνδυασμό πάντοτε με την ανάγκη εκπονήσεως
μελέτης εκτιμήσεως επιπτώσεων για τα δικαιώματα
του πολίτη, στην περίπτωση που η επεξεργασία επισείει
υψηλούς κινδύνους, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 35
επ. ΓΚΠΔ.

εκτελούντος την επεξεργασία με εγκατάσταση εκτός
ΕΕ, όταν πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων
υποκειμένων που βρίσκονται εντός ΕΕ, η οποία
αφορά: (α) Στην προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα
υποκείμενα, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται πληρωμή
(π.χ. περιπτώσεις ηλεκτρονικού εμπορίου). (β) Στην
παρακολούθηση της συμπεριφοράς των υποκειμένων
των δεδομένων εντός ΕΕ.

4. Εξωεδαφική εφαρμογή
VII. Επίλογος

Σύμφωνα με το άρθρο 3 ΓΚΠΔ, το πεδίο εφαρμογής
του Κανονισμού εκτείνεται στις δραστηριότητες
εγκαταστάσεως
υπευθύνου
επεξεργασίας
ή
εκτελούντος την επεξεργασία που λαμβάνει χώρα εντός
ΕΕ, αλλά και στις δραστηριότητες εγκαταστάσεως
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την
επεξεργασία εκτός ΕΕ, όταν η επεξεργασία αφορά σε
υποκείμενα δεδομένων που βρίσκονται εντός ΕΕ (π.χ.
περιπτώσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και καταρτίσεως
προφίλ).36 Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1, ο ΓΚΠΔ
εφαρμόζεται στις δραστηριότητες εγκαταστάσεως
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την
επεξεργασία εντός ΕΕ· υιοθετείται δηλαδή το
κριτήριο του τόπου εγκαταστάσεως του υπευθύνου
επεξεργασίας, ώστε να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής
του Κανονισμού. Το ΔΕΕ έχει προσδώσει διευρυμένη
ερμηνεία στην έννοια της εγκαταστάσεως, απέχοντας
από μία καθαρά φορμαλιστική προσέγγιση.37 Η παρ.
2 του άρθρου 3 διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του
ΓΚΠΔ σε δραστηριότητες υπευθύνου επεξεργασίας ή

Όπως διαφαίνεται από την ανωτέρω ανάλυση,
ο Κανονισμός αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των
δικαιωμάτων των πολιτών μέσω της κατοχυρώσεως
νέων δικαιωμάτων. Μια συνδυαστική ανάγνωση του
Κανονισμού με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο προστασίας
δικαιωμάτων –τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
συνταγματικό επίπεδο- οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν
πρόκειται για νέα εξ ολοκλήρου δικαιώματα, αλλά για
ανανεωμένα-επικαιροποιημένα38 δικαιώματα, καθώς
τα περισσότερα από τα δικαιώματα προϋπήρχαν εν
όλω ή εν μέρει και απορρέουν επίσης από υφιστάμενες
συνταγματικές διατάξεις. Η ενίσχυση αυτών των
δικαιωμάτων επιτυγχάνεται μέσω μηχανισμών που
επαυξάνουν την ευθύνη των υπευθύνων επεξεργασίας.

36 Βλ. διεξοδ. Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Συνταγματικές
προεκτάσεις των μηχανισμών διευρύνσεως της προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πέραν της ΕΕ: Εξωεδαφική
εφαρμογή του ΓΚΠΔ και διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων, ΔiMEE 2019, σ. 504 επ.
37 Βλ. ΔΕΕ, υποθ. C-131/12, Google Spain SL και Google Inc. κατά
Agencia Espanola de Protecciόn de Datos (AEPD) και Mario Costeja Gonzalez, 13.5.2014· European Data Protection Board, Guidelines
3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) - Version
for public consultation, 2018, διαθέσιμο σε: https://edpb.europa.
eu/ sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_3_2018_territorial_
scope_en.pdf, σ. 5.

38 Βλ. Δημήτριο Ζωγραφόπουλο, Το νομικό πλαίσιο προστασίας
των θεμελιωδών δικαιωμάτων –και ιδίως της ιδιωτικής ζωής- των
προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων τους προσωπικού
χαρακτήρα –Ανανεωμένες προκλήσεις, Εισήγηση σε Data Privacy and
Protection Congress, Αθήνα 23.6.2016, διαθέσιμο σε: http://dataprivacy.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerID=5.
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που αυτοεπιβεβαιούμενες και αυτοαναπαραγόμενες
θα υποκαθιστούσαν την αντικειμενική έρευνα της
πραγματικότητας. Οι αλήθειες της Επιστήμης πρέπει
να επαληθεύονται (κατά το επιστημολογικό κριτήριο
της επαληθευσιμότητας) ή να διαψεύδονται (κατά
το επιστημολογικό κριτήριο της διαψευσιμότητας)2
από την εμπειρική πραγματικότητα, δηλαδή να έχουν
«τιμή αλήθειας» ή «τιμή ψεύδους», αλλιώς είναι
μεταφυσικές.3 Όπως τόνιζε και ο Καντ, «όλες οι
έννοιες και μαζί μ’ αυτές όλες οι θεμελιώδεις αρχές,
οσοδήποτε a priori δυνατές και αν είναι, αναφέρονται
σε εμπειρικές εποπτείες, δηλαδή σε δεδομένα για
μια δυνατή εμπειρία. Χωρίς αυτή την αναφορά δεν
έχουν καθόλου αντικειμενική εγκυρότητα παρά μόνο
αποτελούν ένα καθαρό παιχνίδι είτε της φαντασίας
είτε του νου με τις ανάλογες παραστάσεις τους»,4
συνεπώς «έννοιες» χωρίς εμπειρικό περιεχόμενο είναι
κενές,5 αφού οι λέξεις και οι συνυπόστατες με αυτές
έννοιες είναι σημεία των πραγμάτων.6 Η επιστημονική
έρευνα και η ελευθερία της έρευνας, θεωρείται ως
κοινωνικό αγαθό, διότι διελαύνεται και εμφορείται
από το πρόταγμα της Επιστημονικής Αλήθειας,7 που
πρέπει να είναι αντικειμενική, συνεπώς να συνιστά μια
σημειολογία πραγματο-λογική σύστοιχη και αντίστοιχη
προς την πραγματική φύση, δομή και λειτουργία των
πραγμάτων,8 ώστε να παράγει ή να προάγει την γνώση
και, δια της ορθής γνώσης, να παράγει ή να προάγει
ορθή για τους ανθρώπους ανθρώπινη πράξη. Και η
γνώση είναι ένα ανθρώπειο, κατά την ανθρώπινη φύση,
αγαθό, γιατί, όπως τόνιζε ο ψυχονευροφυσιολόγος
Αριστοτέλης, «πάντες άνθρωποι του ειδέναι ορέγονται
φύσει».9 Το ότι η ορθή γνώση παράγει ορθή πράξη ήταν
και είναι μια θεμελιώδης αρχή του Διαφωτισμού, που
συμπυκνώνεται στην εμβληματική ρήση αποδιδόμενη
στον Francis Bacon «η γνώση είναι δύναμη» (“scientia
potestas est”). Όμως όλα τα ανθρώπινα αγαθά, που είναι
τέλη ανθρώπινων πράξεων10 και ανθρώπινα τεχνήματα,
ενδιέπονται από μια καθοριστική και διαλεκτικά
καταλυτική, εγγενώς και εμμενώς ενυφιστάμενη,
αξιολογική σχετικότητα. Η ανθρωποκεντρική Φιλοσοφία
και Επιστήμη, που καθιδρύθηκε από την Σοφιστική
Κίνηση και τον Σωκράτη, προσέθεσε, και μάλιστα
κεντροσκοπικώς προέθεσε, στην γνωσιολογική και
κρισιολογική οπτική και προοπτική, την ενυφιστάμενη
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Εκκινώ εκφράζοντας την άποψή μου ότι το
«Πλαίσιο Κανόνων Ηθικής και Δεοντολογίας της
Εγκληματολογικής Έρευνας υπό το πρίσμα του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)», το οποίο
δημιουργήθηκε από την Καθηγήτρια Εγκληματολογίας
Κυρία Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του
Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου, και την Κυρία Ιωάννα Τσίγκανου, είναι
σημαίνον, σε πολλά και πολλαπλά πεδία και επίπεδα,
ενδελεχές, εμπεριστατωμένο, λειτουργικό, λυσιτελές
και αποτελεσματικό και επιλύει με ορθό και εύστοχο
τρόπο τις προβληματικές, που θα αναφέρω κατωτέρω
αδρογραφικά. Ελλόγως και ευλόγως χαιρετίζω
θερμά την έκδοσή του. H Επιστημονική Έρευνα
στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες, όπως είναι και η
Εγκληματολογία, πρέπει και δεν μπορεί παρά να είναι
εμπειρική, θεμελιωμένη και βασισμένη σε εμπειρικά
δεδομένα και τεκμηριωμένη από εμπειρικά δεδομένα.
Συνεπώς είναι αναγκαία εμπειρικά δεδομένα για να
υπάρξει Επιστημονική Έρευνα. Τα θεωρησιακά σχήματα
πρέπει να αποτελούν επαγωγούς και ευαγωγούς
συλλεκτήριους πόρους εμπειρικών δεδομένων, ώστε η
Επιστημονική Έρευνα, να εννοεί και να κατανοεί την
αντικειμενική πραγματικότητα όχι κατά το φαινόμενον
αλλά στο δομικό και λειτουργικό βάθος της (διότι «εν
βυθώ η αλήθεια» όπως διακέλευε ο Δημόκριτος).1 Η
Επιστημονική Έρευνα δεν πρέπει να συστρέφεται και
να περιστρέφεται, εσωστρεφώς και κεντρομόλως, σε
a priori προ-κρινόμενες και προ-κείμενες «αλήθειες»,
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σχετικότητα όλων των αγαθών αναδεικνύοντας τον
πανδαμάτορα αδήριτο αγαθολογικό σχετικισμό, που
αποκρυσταλλώθηκε στο αξίωμα «πάντων χρημάτων
μέτρον εστίν άνθρωπος, των μεν όντων ως έστίν, των
δε ουκ όντων ως ούκ έστιν».11 Η θεμελιώδης λειτουργική
έκφανση της ουσιολογικής σχετικότητας των αγαθών
είναι η σύγκρουση των κοινωνικών αγαθών αλλά και
των εννόμων αγαθών. Η συγκρουσιακή κατάσταση και
διάσταση των κοινωνικών και των εννόμων αγαθών,
λόγω της αδήριτης και ενούσας σχετικότητάς τους, και
η αιώρηση της κρίσης από την μια κατεύθυνση στην
άλλη, σαν το εκκρεμές του Φουκώ,12 συνεπάγεται την
πραγματική και λογική αναγκαιότητα της στάθμισης
των αγαθών, αλλιώς η ανθρώπινη σκέψη και πράξη
ενδινείται και περιδινείται σε δίνες αντιφάσεων και
παραμένει μετέωρη, αφού τα αγαθά είναι τα τελικά
αίτια των πράξεων. Μάλιστα η επιστημονική έρευνα
μπορεί να συγκρούεται με άλλα θεωρούμενα ως μείζονα
κοινωνικά αγαθά, που αποτελούν και θεσμισμένα
και θεσπισμένα δικαιώματα του ανθρώπου, όπως το
δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
και μάλιστα των «ευαίσθητων», η ιδιωτικότητα και
ο ιδιωτικός βίος, που καθιερώνεται ως δικαίωμα
και από το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η αξία και η αξιοπρέπεια
των ανθρώπων, η προσωπική ελευθερία. Συνεπώς,
όταν και όπου τίθεται θέμα αντίθεσης ή αντίφασης και
σύγκρουσης αγαθών, κοινωνικών και εννόμων, λόγω της
ενδημούσας, ενυπόστατης και αενάως υφέρπουσας
σχετικότητάς τους, συν-τίθεται, με οξύτητα, το κύριο και
καίριο πραγματολογικό ζήτημα της στάθμισης και των
κριτηρίων στάθμισης των συγκρουομένων αγαθών. Η
επίλυση τέτοιων αξιοσχεσιολογικών συγκρούσεων δεν
είναι αυτονόητη, διότι και η «επιστήμη», ως αυτοτελές και
αυτοδύναμο γνωσιολογικό μόρφωμα, με “παράδειγμα”
(“paradigm”) (κατά τον Τhomas Kuhn)13 και “ερευνητικό
πρόγραμμα”14 (κατά τον Imre Lakatos) την Φυσική
Επιστήμη, εντίθεται στο πεδίο της αμφιβολίας (ή και της
υποψίας) από την Επιστημολογία, ως Μετα-Επιστήμη,
που ασκεί επιστημολογική (μετα-επιστημονική) κριτική
στην κρατούσα «επιστήμη» και καθιδρύθηκε ως
γνωσιολογικό πεδίο ήδη από τον Σωκράτη, δεδομένου
ότι αποδεικνύεται και καταδεικνύεται η σχετικότητα
των «αληθειών» της επιστήμης,15 ακόμη και της

θεωρούμενης ως πλέον δομικά ευσταθούς, της Φυσικής
Επιστήμης.16 Μήπως τελικά και οι «επιστημονικές
αλήθειες» μας είναι, σαν τις άλλες «αλήθειες» μας,
συστήματα των αποκρυσταλλωμένων σε «αλήθειες»
πλανών μας, δηλαδή συστήματα αποκρυσταλλωμένων
σε «αλήθειες» λαθών μας; Μήπως και η «επιστήμη» είναι
τελικά σχετικό «αγαθό»; Και μήπως η απολυτοποίηση
της επιστημονικής έρευνας, σαν «απόλυτου αγαθού»,
που ανήχθη, μάλιστα, στην ιστορική πορεία, και σε
επίκεντρη τακτική του ολοκληρωτισμού, συντελεί
στον εκμαυλισμό της επιστημονικής έρευνας;
Μήπως η φαινομενολογικά φαινόμενη Επιστημονική
οντολογική «αλήθεια», κατά τραγική ειρωνεία, είναι
οντολογία του Μηδενός;17 Το πρόβλημα της επίλυσης
συγκρούσεων αγαθών καθίσταται ακόμη πιο σύμπλοκο
και περίκλοκο, δεδομένου ότι υπεισέρχεται στο πεδίο
του στοχασμού το πρόβλημα των «ηθικών αξιολογικών
κρίσεων» και της φύσης τους το οποίο κεντροθέτησαν
και κεντροσκόπησαν ο Σωκράτης18 και ο Θουκυδίδης19
και μεταγενέστερα ο Λογικός Θετικισμός, η Αναλυτική
Φιλοσοφία και ο Κύκλος της Βιέννης,20 καθώς και
της «φυσιοκρατικής πλάνης», όπως την εισήγαγε
ως έννοια στη Φιλοσοφία ο George Moore στο
κλασσικό σημαίνον έργο του «Prinicipia Ethica».21 Με
ποια κριτήρια θα σταθμίσουμε, σε επίπεδο ηθικών
αξιολογήσεων (αν είναι δυνατή τέτοια στάθμιση),
την αξιολογική προτεραιότητα ή ανισοδυναμία και
ανισοσθένεια ενός κοινωνικού αγαθού έναντι άλλου
ή άλλων, σε περίπτωση κοινωνικών αγαθών που
συνεκκρούονται; Στο σημείο αυτό είναι αναγκαία, ειδικά
για Επιστήμονες Εγκληματολόγους, μια έμπεδη βάση.
Κανόνες στάθμισης, ιδεο-λογικούς αλλά και νομικά,
συνεπώς και κοινωνικά, δεσμευτικούς, εμπεριέχει
το Σύνταγμα, το οποίο υπο-τίθεται ότι εκφράζει την
συλλογική συνείδηση ή και το συλλογικό ασυνείδητο22
σε συγκεκριμένη ιστορική μακρά διάρκεια (κατά τον
όρο του Fernand Braudel).23 Συνεπώς θεμελιώδεις
ηθικές αλλά και νομικές αξιολογήσεις (στο Ποινικό
Δίκαιο, «πρωτεύοντες κανόνες του Ποινικού Δικαίου»)
υφίστανται και υπόκεινται στους υπερκείμενους,
από ιδειολογική και νομική άποψη, αξιολογικούς των
αγαθών, κανόνες του Συντάγματος.
Το Σύνταγμα θεσμίζει και θεσπίζει ως κοινωνικό και
έννομο αγαθό την Επιστήμη και την Επιστημονική
24
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Έρευνα (άρθρο 16 παρ. 1). Συνεπώς η Επιστημονική
Έρευνα αναδεικνύεται και καταδεικνύεται από το
Σύνταγμα ως κύριο και καίριο κοινωνικό αλλά και
έννομο αγαθό. Όμως από το Σύνταγμα προστατεύονται
ως κοινωνικά και έννομα αγαθά και τα προσωπικά
δεδομένα και ο ιδιωτικός βίος (άρθρα 9 και 9 Α
Συντ.). Οι κανόνες αυτοί είναι νομικά σχετικοί και
αξιολογικά ισοδύναμοι, δεδομένου ότι δεν υπάγονται
στις μη δυνάμενες να αναθεωρηθούν διατάξεις του
Συντάγματος (κατά το άρθρο 110 του Συντάγματος).
Συνεπώς και οι ηθικονομικές αξιολογήσεις, που
απορρέουν από τους συγκεκριμένους κανόνες, είναι
ηθικοκοινωνικά ισοσθενείς. Κανόνας συνταγματικός
που είναι θεμελιώδης και δεν αναθεωρείται είναι ο
σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου,
που αποτελεί την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας
(άρθρο 2 παρ. 1). Μήπως όμως η Επιστημονική Έρευνα
αντιτίθεται, τουλάχιστον πεδιακά, προς την προστασία
της αξίας του ανθρώπου; Μήπως η Επιστημοινική
Έρευνα ενδεχομένως παραβιάζει την αξία και την
αξιοπρέπεια του ανθρώπου, με την συλλογή, την
αξιολόγηση και την αξιοποίηση εμπειρικών δεδομένων
που τον αφορούν; Μήπως παραβιάζει τον αξιακό νόμο,
στον οποίο πρέπει να υπόκεινται όλα τα έλλογα όντα,
ότι δεν πρέπει ποτέ να θεωρούν τα άλλα έλλογα όντα
μόνον ως μέσα, για αλλότριους σκοπούς, αλλά πάντα
ως αυτοσκοπούς, όπως τονίζει ο Kant,24 διατυπώνοντας
μια θεμελιώδη «κατηγορική (αυτο)προσταγή», ώστε
οι άνθρωποι να μην καθίστανται αλλοτριωμένα
αθύρματα και έτι χείρον ουτιδανά σκαλαθύρματα σε
επιστημονικες κατηγοριοποιήσεις; Από το άλλο σημείο
άποψης όμως, γιατί οι λόγοι της Φιλοσοφίας και της
Επιστήμης όταν αναζητούν την αλήθεια πρέπει να είναι
δισσοί, μήπως ακριβώς η αξία και η αξιοπρέπεια του
ανθρώπου παραβιάζεται καταφώρως αν δεν γίνεται
εντελής και επιτελής, ενδελεχής και εμπεριστατωμένη
Επιστημονική Έρευνα, που θα μπορούσε, ενδεχομένως,
να βελτιώσει την «ανθρώπινη κατάσταση» (κατά
τον όρο της Hannah Arendt)25 και έτσι ο άνθρωπος
εμμένει και παραμένει μόνος, ξένος, άπελπις και
άνελπις αλλοτριωμένος δεσμώτης στο πεδίο της
ανάγκης και του φόβου;26 Μήπως η Εγκληματολογική
Επιστημονική Έρευνα μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες
του βίου των ανθρώπων και να αποτρέψει προσβολές

ή διακινδυνεύσεις της ζωής τους, της σωματικής
υπόστασης και ακεραιότητάς τους, της περιουσίας τους
και άλλων αγαθών τους; Συνεπώς μήπως είναι ορθό
μέσο προς ορθό σκοπό; Σ’ αυτό το πεδίο προβληματικής
ένα άλλο αγαθό, που εμπλέκεται και συμπλέκεται, είναι
η ανθρώπινη ελευθερία, που καθιερώνεται από το
Σύνταγμα (άρθρο 5) και μάλιστα με μη αναθεωρητή
διάταξή του. Η Επιστημονική Έρευνα προάγει ή απάγει
ή κατάγει την ανθρώπινη ελευθερία; Την διαστέλλει
ή την συστέλλει ή την αναστέλλει; Διαθραύει τα όρια
της ανθρώπινης ελευθερίας, που την περιορίζουν ως
ανεξίτηλες φραγές, ή αναιρεί τα αμυντικά όρια της
ανθρώπινης ελευθερίας και περιορίζει την εμβέλεια του
πεδίου της, προσβάλλοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα,
διότι η Επιστήμη μπορεί να επενδύεται ή να παρενδύεται
την αχλύ της αυθεντίας και να καθίσταται μηχανισμός
της μικροφυσικής της εξουσίας (όπως θα έλεγε ο Μισέλ
Φουκώ);27
Τελικώς η Επιστημονική Έρευνα, κατά την εντελέχειά
της, είναι κοινωνικό αγαθό που προάγει την αξία
του ανθρώπου ως ανθρώπου και την ελευθερία του ή
αντιβαίνει σ’ αυτά τα κοινωνικά και έννομα αγαθά;
Και ποιο ρόλο διαδραματίζουν τα πολλαχώς και
πολλαπλώς εριζόμενα και μη στερρώς ερειδόμενα
«αγαθά» (αν είναι αγαθά) του «κοινού αγαθού» «του
δημοσίου συμφέροντος», της «δημόσιας τάξης»,
της «δημόσιας υγείας» και τέτοιων στερούμενων
ουσιαστικού επιστημονικού περιεχομένου εννοιών
και ασαφών (ή και κινδυνωδών για τα δικαιώματα
και τις ελευθερίες) ρητρών; Με βάση τα προτεθέντα
κρισιολογικά συλλογιστικά εναύσματα, η Επιστημονική
Έρευνα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προέχον αγαθό,
εάν και εφόσον προάγει και δεν απάγει την ανθρώπινη
αξία και αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη ελευθερία και
συνιστά ορθό μέσο προς τον ορθό σκοπό, που είναι η
βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Στο κινούμενο (δίκην
κινούμενης άμμου) και εύθραυστο πεδίο της σκέψης,
γιατί η σκέψη είναι μια σκάλα για να ανεβαίνουμε
κάποιες βαθμίδες28, αφού γι’ αυτά που δεν μπορούσε να
μιλάμε πρέπει να σωπαίνουμε29 (όπως τονίζει ποιητικά
ο Wittgenstein στο έργο του «Tractatus Logico-Philosophicus»), θα μπορούσε να κριθεί και η ενδεχόμενη
αντίθεση της Επιστημονικής Έρευνας με την προστασία
των προσωπικών δεδομένων και του ιδιωτικού βίου των
25
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υποκειμένων της έρευνας (που σε καμιά περίπτωση δεν
πρέπει να αποβαίνουν υποκείμενα σε έρευνα). Εφόσον
η κρισιολόγηση του υπερκείμενου αγαθού πρέπει να
γίνεται με κριτήριο την αντίθεσή του ή την συμφωνία του
προς την αξία, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του
ανθρώπου, η Επιστημονική Έρευνα μπορεί να θεωρηθεί
ως υπερκείμενο αγαθό εκεί όπου διατηρείται ακέραιη
και απαραμείωτη η αξία, η αξιοπρέπεια και η ελευθερία
του ανθρώπου και όταν είναι «ηθική» ως προς την
χρήση των δεδομένων της (κατά τον Kant «για να είναι
μια πράξη καλή από ηθική άποψη, δεν αρκεί να γίνεται
σύμφωνα με τον ηθικό νόμο αλλά πρέπει να γίνεται
και ένεκα του ηθικού νόμου»).30 Συνεπώς αναγκαία
προϋπόθεση είναι εκείνος που συμμετέχει στην έρευνα
και είναι το υποκείμενο των δεδομένων, να δίνει την
ρητή συναίνεσή του για την Επιστημονική Έρευνα, με
πλήρη επίγνωση και ελεύθερη βούληση, στο πλαίσιο της
αυτοδιάθεσης και αυτοδιαχείρισης της ελευθερίας του.
Η βούληση όμως για να είναι ελεύθερη (ένα μεγάλο
φιλοσοφικό αλλά και νευροεπιστημονικό ζήτημα),
ώστε και η συναίνεση να είναι ελεύθερη, προϋποθέτει
ποσοτικά και ποιοτικά αποτελεσματική πληροφόρηση,
σύμφωνα με τις αρχές της ενημέρωσης, της εννόησης
και κατανόησης και της συναίνεσης των συμμετεχόντων
στην έρευνα, και δεν πρέπει να είναι εξαναγκασμένη
(«tamen coactus volui») ή πεπλανημένη, γι’ αυτό πρέπει
να εξηγούνται, με την προσήκουσα σαφήνεια, ακρίβεια
και πληρότητα, ο στόχος και ο στοχασμός της έρευνας
αλλά και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και οι διακυβεύσεις,
που ενδεχομένως συνυφίστανται για τον συμμετέχοντα.
Μια εγγύηση για τον σεβασμό και την προστασία της
αξίας και της αξιοπρέπειας αλλά και της ελευθερίας
του
ανθρώπου
είναι
η
ανωνυμοποίηση
ή
ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων κατά τρόπο
λειτουργικό και αποτελεσματικό, ώστε να μην
συνδέονται ούτε να είναι δυνατό να συνδεθούν, άμεσα
ή έμμεσα, με συγκεκριμένο πρόσωπο, ώστε να
αποκλείεται η άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση του
υποκειμένου των δεδομένων. Σε περίπτωση πλήρους
άρσης της δυνατότητας ταυτοποίησης θα μπορούσε να
θεωρηθεί ότι δεν διακυβεύεται η αξία, η αξιοπρέπεια
και η προσωπική ελευθερία συγκεκριμένου ανθρώπου.
Όμως η αποτελεσματική ανωνυμοποίηση είναι
τεχνολογικά δυσχερής ή και ατελέσφορη και η

ταυτοποίηση μπορεί να συντελείται εκ των
περιρρεουσών συνθηκών και των συνυφισταμένων
περιστάσεων και αυτό αποτελεί ένα παράγοντα
σχετικοποίησης της επιστημονικής έρευνας ως αγαθού.
Και βεβαίως οι τεχνικές ανωνυμοποίησης και
ψευδωνυμοποίησης δεν μπορούν πλήρως να
αποκλείσουν, σε όλες τις περιπτώσεις και περιστάσεις,
ενδεχόμενη επαναταυτοποίηση του υποκειμένου των
δεδομένων. Πρέπει να επισημανθεί, για να καταδειχθεί
και η εγγενής και εμμενής σχετικότητα των κοινωνικών
και εννόμων αγαθών, ότι, ακόμη και αν η επιστημονική
έρευνα είναι άψογη, ανακύπτουν συγκρούσεις που
διακυβεύουν τα συγκρουόμενα αγαθά και απαιτούν
λεπτές ζυγοσταθμίσεις. Εάν ο ερευνητής πληροφορηθεί
από τον συμμετέχοντα στην έρευνα ότι ο ίδιος ή άλλος
διέπραξε αξιόποινη πράξη, για την οποία δεν διώχθηκε,
ή ότι θα διαπράξει αξιόποινη πράξη, πρέπει να
καταγγείλει όσα έμαθε στις αρμόδιες εισαγγελικές
αρχές, μετατρεπόμενος σε πληροφοριοδότη των
αρχών, ή δεσμεύεται πλήρως από την αρχή της
εχεμύθειας και της εμπιστοσύνης; Η κορύφωση αυτής
της προβληματικής είναι η περίπτωση που ο ερευνητής
θα πληροφορηθεί ότι ο συμμετέχων στην έρευνα
διέπραξε αξιόποινη πράξη για την οποία άλλος διώκεται
ή καταδικάσθηκε και η πληροφορία θα μπορούσε
ενδεχομένως να οδηγήσει στην αθώωσή του ή σε
επανάληψη της εναντίον του διαδικασίας. Μπορεί και
πρέπει ο ερευνητής να μετατραπεί σε καταμηνυτή κατά
του συμμετέχοντος ή σε μάρτυρα εναντίον του; Μπορεί
γενικώς και πρέπει ο ερευνητής να μετατραπεί σε
πληροφοριοδότη, αν πληροφορηθεί ότι ο συμμετέχων
δεν λέει την αλήθεια σε κάποιο κρίσιμο για την απονομή
της Δικαιοσύνης ζήτημα; Είναι καταφανές ότι σε τέτοια
περίπτωση υπόκειται σύγκρουση εννόμων αγαθών από
τα οποία το ένα είναι η ορθή απονομή της Δικαιοσύνης.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, έχει ο ερευνητής έννομη υποχρέωση,
που μπορεί να θεμελιώσει, εκτός από ηθική, ακόμη και
νομική, και μάλιστα ποινική, ευθύνη του, να καταγγείλει
την αξιόποινη πράξη, που πληροφορήθηκε κατά την
έρευνα και διώκεται αυτεπαγγέλτως, όταν μια τέτοια
καταγγελία αντίκειται στο απόρρητο, για το οποίο
μάλιστα δεσμεύθηκε, και στην υποχρέωση εχεμύθειάς
του απέναντι στον συμμετέχοντα στην έρευνα; Και αν
με την σιωπή του ερευνητή διακυβεύονται τα έννομα
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αγαθά της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας ενός άλλου
ανθρώπου που δεν συμμετέχει την έρευνα; Έτι
περαιτέρω, αν πρόκειται για κακοποίηση ή άλλο
έγκλημα κατά ανηλίκου και διακυβεύεται το κοινωνικό
και έννομο αγαθό της ανηλικότητας ; Αν πρόκειται για
ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, για ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος; Ποια είναι η σύμπλοκη και
περίπλοκη αξιολογική σχέση του αγαθού της
επιστημονικής έρευνας όταν συγκρούεται με το αγαθό
της ορθής Δικαιοσύνης και ποια η ορθή επίλυση της
σύγκρουσης; Πρέπει να επισημανθεί ότι ο Επιστήμονας
Εγκληματολόγος δεν έχει ρητά καθιερωμένο
επιστημονικό και επαγγελματικό απόρρητο που να τον
απαλλάσσει από την υποχρέωση καταγγελίας
αξιόποινης πράξης ούτε από την υποχρέωση μαρτυρίας,
δεδομένου και ότι η υποχρέωση μαρτυρίας είναι γενική,
εκτός από τις ειδικά καθοριζόμενες από τον νόμο
εξαιρέσεις της. Συνεπώς ως επιστήμονας ερευνητής
δεν υπάγεται ρητά σε εκείνους που έχουν επαγγελματικό
απόρρητο κατά το άρθρο 212 ΚΠΔ. Βεβαίως το άρθρο
212 παρ. 1 στοιχείο α΄του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
παραπέμπει στο άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα, στο
οποίο αναφέρεται ότι επαγγελματική εχεμύθεια πρέπει
να τηρούν «και άλλοι λειτουργοί ή επαγγελματίες,
στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως λόγω
του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά
απόρρητα». Υπάγεται στη ρύθμιση αυτή ο επιστήμονας
εγκληματολόγος; Αν όχι, η καταγγελία και η μαρτυρία
του είναι νομικώς υποχρεωτική. Κατά μείζονα λόγο θα
μπορούσε να θεωρηθεί υποχρεωτική, αν είναι αναγκαία
για την διορθωτική Δικαιοσύνη με την αποκατάσταση
δικαστικής πλάνης. Πρέπει, βεβαίως, να συνεπισημανθεί
ότι το άρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δεν
προβλέπει γενική υποχρέωση των ιδιωτών για αναγγελία
εγκλημάτων αλλά ειδική, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
που προβλέπονται ρητά από τον τον νόμο, όπως το
άρθρο 232 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αναφέρεται
σε πληροφόρηση με αξιόπιστο τρόπο ότι μελετάται
κακούργημα ή ότι άρχισε η εκτέλεσή του, του οποίου
μπορεί να προληφθεί η τέλεση ή το αποτέλεσμα. Δεν
αναφέρεται σε ήδη τελεσθέντα εγκλήματα, τα οποία εκ
των υστέρων αποκαλύπτει ο δράστης. Αν όμως ο
συμμετέχων στην έρευνα αποκαλύπτει σοβαρό
έγκλημα, το οποίο έχει διαπράξει αλλά δεν έχει διωχθεί,

αν μάλιστα για το συγκεκριμένο έγκλημα έχει διωχθεί ή
έχει καταδικασθεί άλλος, θα ήταν δυνατό να
κατηγορηθεί ο ερευνητής για υπόθαλψη εγκληματία με
τη μορφή της ματαίωσης της δίωξής του, κατά το άρθρο
231 του Ποινικού Κώδικα; Συνεπώς είναι αναγκαία μια
λεπτή και επισφαλής ζυγοστάθμιση αγαθών, και
μάλιστα εννόμων αγαθών. Η επίκληση του νέου άρθρου
33 του Ποινικού Κώδικα, που αίρει το δεοντολογικό
στοιχείο του καταλογισμού (δεν αίρει όμως το άδικο)
δεν είναι λειτουργική, διότι το άρθρο προβλέπει μεν
άρση του καταλογισμού αν ο δράστης κατά την τέλεση
της πράξης αδυνατούσε να συμμορφωθεί προς το
Δίκαιο λόγω ανυπέρβλητου για τον ίδιο διλήμματος, εξ
αιτίας σύγκρουσης καθηκόντων, όπως είναι και το
καθήκον της επιστημονικής εχεμύθειας και του
απορρήτου της έρευνας, πρέπει όμως η προσβολή που
προκλήθηκε από την πράξη να είναι κατά το είδος και
την σπουδαιότητα ανάλογη με την προσβολή που
απειλήθηκε. Και η προσβολή της Δικαιοσύνης κατά
κανόνα θα κρίνεται από τα Δικαστήρια ως δυσανάλογη
προς την προσβολή του καθήκοντος της εχεμύθειας
κατά την επιστημονική έρευνα. Κατά μείζονα λόγο θα
ήταν δυνατό να κατηγορηθεί ο Επιστήμονας
Εγκληματολόγος, δεδομένου ότι, κατά τον νόμο, η
αποκάλυψη ιδιωτικού απορρήτου δεν είναι άδικη και
μένει ατιμώρητη, αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην
εκπλήρωση καθήκοντος (όπως η αποκάλυψη της
αλήθειας ενώπιον της Δικαιοσύνης) ή στην διαφύλαξη
δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος δημόσιου ή
κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί
διαφορετικά. Συνεπώς ο ισχυρισμός του Επιστήμονα
Εγκληματολόγου ότι «δεν αποκαλύπτω» ή «δεν
αποκάλυψα την αλήθεια» γιατί θα παραβίαζα
επαγγελματική εχεμύθεια, μπορεί να μην κρίνεται ως
ερρωμένος, δεδομένου ότι η αποκάλυψη της αλήθειας
ενώπιον της Δικαιοσύνης προς εκπλήρωση καθήκοντος
ή διαφύλαξη δημόσιου ή και ιδιωτικού συμφέροντος
αίρει το άδικο της πράξης της παραβίασης της
επαγγελματικής εχεμύθειας (ακόμη και αν γίνει δεκτό
ότι ο Επιστήμονας Εγκληματολόγος υπάγεται στους
«άλλους λειτουργούς ή επαγγελματίες στους οποίους
κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλματός
τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα») και
αποδυναμώνει τον εαυτοϋπερασπιστικό ισχυρισμό. Σε
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τέτοιες περιπτώσεις η δική μου θέση είναι ξεκάθαρη:
Επειδή σε τελική ανάλυση όλα τα ανθρώπινα φαινόμενα
στα σύγχρονα κοινωνικά συστήματα γίνονται και
ανάγονται σε νομικά φαινόμενα, η λειτουργική και
αποτελεσματική στάθμιση των αγαθών πρέπει να
πραγματοποιείται από τον νομοθέτη και όχι από ή όχι
κυρίως από τον εφαρμοστή του Δικαίου, γι’ αυτό απαιτεί
σαφή (και σοφή) ρύθμιση: Καθιέρωση επιστημονικού
και επαγγελματικού απορρήτου του Επιστήμονα
Εγκληματολόγου, σε σχέση με την επιστημονική έρευνά
του και όσα του αποκάλυψαν οι συμμετέχοντες σ’
αυτήν, με δικαίωμα άρνησης κατάθεσης και καθήκον
των αρχών να σεβασθούν το απόρρητο, πράγμα που θα
ενίσχυε την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την
παραγωγική λειτουργία της επιστημονικής έρευνας και
θα απέσειε τον φόβο συμμετοχής στην έρευνα λόγω
ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών και δυσμενούς
διακριτικής μεταχείρισης, που ενδιέπει την άρνηση ή
την επιφύλαξη συμμετοχής σε επιστημονικές έρευνες
ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
(κρατούμενοι σε φυλακές, εξαρτημένοι χρήστες
ναρκωτικών ουσιών, κ.λπ.). Προϋπόθεση της ορθής
λειτουργίας του απορρήτου είναι η μη ύπαρξη
εξαιρέσεων, γιατί εκεί που αρχίζουν οι εξαιρέσεις
αίρονται και αναιρούνται οι κανόνες. Αλλιώς ο
εγκληματολόγος ερευνητής θα διατελεί υπό την
δαμόκλειον σπάθην της αναίρεσης της νομιμότητας και
θα είναι δυνατό να παραβιάζεται η αρχή της εχεμύθειας
και της εμπιστοσύνης και η εμπιστευτικότητα της
επιστημονικής έρευνας, που αποτελεί ουσιώδες
χαρακτηριστικό της, και θα δημιουργούνται άλλα καίρια
προβλήματα στην έρευνα (για παράδειγμα, θα πρέπει ο
ερευνητής να ενημερώνει τον συμμετέχοντα ότι αν του
αποκαλύψει γεγονότα μπορεί να αυτοενοχοποιηθεί,
οπότε η έρευνα θα νοθεύεται ή θα περατώνεται
αδόξως). Ένα άλλο πεδίο σύγκρουσης αγαθών που
παρεισάγεται: Μπορεί να γίνει Επιστημονική Έρευνα
χωρίς την συναίνεση των υποκειμένων των προσωπικών
δεδομένων με ισχυρισμό και επίκληση επικαλούμενου
«κοινού αγαθού» και «δημοσίου συμφέροντος»; Είναι
δυνατό να είναι αντικείμενα επιστημονικής έρευνας,
χωρίς συναίνεση των αναφερομένων σε αυτά,
οποιουδήποτε είδους στοιχεία ή αρχεία, τα οποία
μάλιστα εμπεριέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

Για παράδειγμα, στο πεδίο της Εγκληματολογίας,
αρχεία των μηχανισμών του επίσημου κοινωνικού
ελέγχου (αρχεία των αποφάσεων, των βουλευμάτων και
των διατάξεων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών,
αρχεία της αστυνομίας, των φυλακών, ιατρικών
υπηρεσιών, κ.λπ.), τα οποία αποτελούν καίρια πεδία
εγκληματολογικής έρευνας αφού εκεί, ουσιαστικά,
«παράγεται» ή «ανακαστασκευάζεται» ο «εγκληματίας»,
κατά την «Εγκληματολογία της Κοινωνικής Αντίδρασης».
Σ’ αυτό το πεδίο η λύση θα ήταν η ανωνυμοποίηση των
δεδομένων από τους ερευνητές. Πώς όμως πρέπει και
μπορεί να γίνει λειτουργικά ανωνυμοποίηση σε τεχνικό
και νομικό επίπεδο; Πέραν τούτων, είναι δυνατό οι
εισαγγελικές, ανακριτικές και δικαστικές αρχές ή άλλες
αρχές να θέσουν στο εξεταστικό πεδίο τους μια
επιστημονική έρευνα, για να αρυσθούν δεδομένα, και
σε τέτοια περίπτωση να επιδιώξουν και να επιτύχουν
την άρση του απορρήτου της έρευνας καλώντας τον
ερευνητή να προσδιορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα και
να τα συνδέσει με συγκεκριμένα δεδομένα και να
παραδώσει το ενδεχομένως υφιστάμενο υλικό της
έρευνας; Έτσι όμως δεν μεταλλάσσεται και ο
επιστήμονας σε πληροφοριοδότη των αρχών και
τιτρώσκεται η ηθική υπόσταση και ακεραιότητα της
έρευνας; Και έτι περαιτέρω: Αν ο ερευνητής αρνηθεί
την αποκάλυψη και αρνηθεί να παραδώσει ερευνητικό
υλικό, μπορεί να κατηγορηθεί ή και να καταδικασθεί για
ποινικό αδίκημα;
Τέλος, η προβληματική της σύγκρουσης αγαθών στο
πεδίο της επιστημονικής έρευνας κορυφούται στα καίρια
ερωτήματα αν μπορεί να γίνει οποιουδήποτε είδους
«επιστημονική έρευνα» καταναγκαστικά, με επιβολή
από το κράτος, για ένα προβαλλόμενο «κοινό καλό».
Στο σημείο αυτό πρέπει απλώς να συνεπισημανθεί ότι
στο Ποινικό Δίκαιο προβλέπεται ατομική, επιστημονική
έρευνα εξαναγκασμένη: η πραγματογνωμσύνη και
σ’ αυτό το πλαίσιο και η προβλεπόμενη από τον νόμο
υποχρεωτική λήψη και ανάλυση του D.N.A. (άρθρο 201
παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Και ποια είναι η
«ηθική της επιστημονικής έρευνας», όταν διεξάγεται με
τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence), αλγόριθμους,
συλλογή και τεχνικές ανάλυσης μεγάλων ποσοτήτων
δεδομένων (Big Data), που μπορεί να προέρχονται από
παντοειδείς πηγές, από μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
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4 Immanuel Kant: Κριτική του Καθαρού Λόγου, μετ. Αν. Γιανναρά, εκδ.

από αισθητήρες (sensors), που κατοπτεύουν τις
κινήσεις και την παραμονή σε δημόσιους χώρους,
ή από εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, όταν, πέραν
τούτων, διενεργείται προγνωστική ανάλυση δεδομένων,
όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά αρχεία, ακόμη
και για φαινόμενους ως θεμιτούς σκοπούς όπως η
αντεγκληματική πολιτική και η πρόληψη ή καταστολή
της εγκληματικότητας ή ασθενειών ή επιδημιών ή
πανδημιών, η αντιμετώπιση της διακίνησης και χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών, η αποτροπή της κακοποίησης
ανηλίκων κ.λπ.. Περαίνοντας, η θέση μου είναι ότι
η Επιστημονική Έρευνα, για να είναι αγαθό, πρέπει
να είναι έρευνα της Αλήθειας από τον άνθρωπο για
τον Άνθρωπο και στην προβληματική, που εξέθεσα,
το αληθώς σημαίνον «Πλαίσιο Κανόνων Ηθικής και
Δεοντολογίας της Εγκληματολογικής Έρευνας» δίνει
ορθές, προσήκουσες, λειτουργικές, αποτελεσματικές
και λυσιτελείς λύσεις.

Παπαζήση, 1979, Τόμ. 2ος, σελ. 286.
5 Εκτός από την Επιστήμη δια των αφηρημένων εννοιών, που
συσκοτίζει την σχέση του εμπειρικού περιεχομένου, δηλαδή των
πραγμάτων και των γεγονότων, με τις λέξεις και τις έννοιες, λόγω
της αυτονόμησης και αυτοδυναμίας των εννοιολογικών και λεκτικών
σημείων, η οποία αναπτύχθηκε στην Δυτική Ευρώπη κατά τους
αποκαλούμενους «Νέους Χρόνους», υπάρχει και η «Επιστήμη του
Συγκεκριμένου», η οποία διαφανοποιεί και κωδικοποεί λειτουργικά
αυτήν την σχέση. [Βλ. το κλασσικό έργο του Claude Levi – Strauss
(με τον δίσημο τίτλο - λογοπαίγνιο): La Pensée sauvage, μετ., με τίτλο
« Άγρια Σκέψη», Εύα Καλπουρτζή, Προλεγόμενα – Επιμέλεια Άλκη
Κυριακίδου – Νέστορος, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1977, σελ. 97 και επ..
6 Για το «σημείο» και την «Σημειολογία» ως Επιστήμη των «σημείων»
βλ. το κλασσικό για την Επιστήμη και την Φιλοσοφία και θεμελιακό
για την «σύγχρονη Γλωσσολογία» έργο του Ferdinand de Saussure:
Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας, μετ. Φ. Αποστολόπουλος, εκδ.
Παπαζήση, 1979, σελ. 45-47, 99 και επ..
7 Η αλήθεια, που πρέπει να είναι α-λήθεια, είναι αποκαλυπτικότητα.
[Βλ. το κλασσικό έργο του Martin Heidegger «Sein und Zeit» («Είναι
και Χρόνος»), μετ. Γ. Τζαβάρας, εκδ. Δωδώνη, Τομ. Α, 1978, σελ.
342-343]. «Να μην παραδέχομαι ποτέ τίποτα για αληθινό, αν δεν
το ξέρω ολοφάνερα αληθινό. Δηλαδή ν’ αποφεύγω προσεκτικά τη
βιασύνη και την προκατάληψη, και να μην περιλαμβάνω στις κρίσεις
μου τίποτα παραπάνω απ’ ό,τι θα παρουσιάζεται στον νου μου τόσο
καθαρά και τόσο ευδιάκριτα, ώστε να μη μου δίνεται καμιά ευκαιρία
να αμφιβάλλω γι’ αυτό». René Descartes (Καρτέσιος): Λόγος περί
της Μεθόδου, εδάφιο 22, μετ. Χ. Χρηστίδη, εκδ. Παπαζήση, β΄έκδ.
αναθεωρημένη, σελ. 19.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ:
1 Δημοκρίτου Γνώμαι, στην κλασσική συλλογή Die Fragmente Der Vorsokratiker, Griechisch und Deutsch von Hermann Diels, Zweite Auflage, Erster Band, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1906, σελ.
407, λήμμα 117.
2 Το κριτήριο της εμπειρικής επαληθευσιμότητας (verification) είναι
το κριτήριο της αλήθειας και της εγκυρότητας των προτάσεων της
Επιστήμης, που την διακρίνει από την Μεταφυσική, σύμφωνα με τον
Λογικό Θετικισμό. Το κριτήριο της διαψευσιμότητας (falsification), ως
κριτήριο διάκρισης των επιστημονικών προτάσεων, τονίσθηκε από τον
Karl Popper. (Βλ. Karl Popper: Logik der Forschung, Tubingen, 1966,
σελ. 8 επ.).

8 Βλ. και το σημαίνον κλασσικό έργο του Baruch Spinoza «Ethica»,
Pars Secunda, Definitio III και Propositio VII, στο Spinoza: Opera im
Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, hg v. Gerhardt, Heidelberg, χ.χ.ε., Τομ. ΙΙ, σελ. 84, 89.
9 Αριστοτέλης: Μετά τα Φυσικά 980 a 21 (recognovit brevique advo-

3 Βλ. Γ. Συλίκος: Η Υλικότητα των Εννόμων Αγαθών στο Ποινικό Δίκαιο,

catione critica instruxit W. Jaeger, Oxonii).

εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 1995, σελ. 147, όπου και ανάλυση, μεταξύ
άλλων, των θέσεων του Λογικού Εμπειρισμού, όπως κωδικοποιούνται
από τον Rudolf Carnap. Όπως τονίζει και ο Καντ: «Και πρώτα
όσον αφορά τις πηγές μιας μεταφυσικής γνώσης, η έννοιά της
περιλαμβάνει το ότι αυτές οι πηγές δεν μπορούν να είναι εμπειρικές.
Οι αρχές της (στις οποίες ανήκουν όχι μόνον τα αξιώματά της αλλά
και οι θεμελιώδιες έννοιες) δεν πρέπει συνεπώς να αντλούνται ποτέ
από την εμπειρία. Γιατί η μεταφυσική γνώση δεν πρέπει να είναι
φυσική, παρά πρέπει να βρίσκεται πέρα από την εμπειρία. Δεν θα
χρησιμεύσει λοιπόν ως βάση της ούτε η εξωτερική εμπειρία, που
είναι η πηγή της Φυσικής, ούτε η εσωτερική, που είναι το θεμέλιο της
εμπειρικής Ψυχολογίας. Η Μεταφυσική είναι γνώση a priori, γνώση
που πηγάζει από τον καθαρό νου και από την καθαρή λογική». [Βλ.
Immanuel Kant: Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική Μεταφυσική, μετ.
Γ. Τζαβάρα, εκδ. Δωδώνη, 1982, σελ. 34].

10 Αριστοτέλης: «Πάσης επιστήμης και δυνάμεως εστί τι τέλος, και
τούτ’ αγαθόν» κατά τον Αριστοτέλη (Ηθικά Μεγάλα 1181 a 33-34). Βλ.
και Αριστοτέλης: Μετά τα Φυσικά 1048 b 22-23, ό.π..
11 Το αξίωμα διετυπώνετο στο έργο του Πρωταγόρα «Αλήθεια ή
Καταβάλλοντες» και ποραδίδεται κυρίως σε Πλάτωνος «Κρατύλος»
385 e 6 – 386 a 1, Πλάτωνος «Θεαίτητος» 152 a 2-4.
12 Το εκκρεμές του Φυσικού Jean Bernard Léon Foucault αναρτήθηκε
το 1851 από τον θόλο του Πάνθεον στο Παρίσι και απέδειξε, με
καταφανή τρόπο, την περιστροφική κίνηση της γης.
13 Bλ. το κλασισκό για την Επιστήμη και την Επιστημολογία έργο του
Thomas Kuhn: The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: Uni-
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24 Immanuel Kant: Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, μετ. Γ.
Τζαβάρα, εκδ. Δωδώνη, 1984, παρ. 75, σελ. 87.

versity of Chicago Press (1970, 2nd edition, with postscript).
14 Bλ. το κλασισκό για την Επιστήμη και την Επιστημολογία έργο
του Imre Lakatos: The Methodology of Scientific Research Programmes (Philosophical Papers: Volume 1), J. Worrall and G. Currie
(eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

25 Βλ. το κλασσικό έργο της Hannah Arendt: Η ανθρώπινη κατάσταση,
Μετ. Ροζάνη-Λυκιαρδοπούλου, εκδ. Γνώση, 1986.
26 Βλ. Albert Camus: L’étranger, μετ. στα Αγγλικά, ως «The stranger», από τον Matthew Ward, Random House, New York, σελ. 122-123.
Φραντς Κάφκα: Η Δίκη, μετ. Αλ. Κοτζιάς, εκδ. Κέδρος, σελ. 243-247.

15 Βλ. την εμφαντική και εκφαντική επιστημολογική κριτική της
«επιστήμης» και των «παραδειγμάτων» ή «ερευνητικών προγραμμάτων»
της από τον Paul Feyerabend στο βιβλίο του «Against Method»
(«Ενάντια στη Μέθοδο»), μετ. Γρ. Καυκαλάς, Γ. Γκουνταρούλης, εκδ.
«Σύγχρονα Θέματα», Θεσσαλονίκη, 1983, σελ. 88-224.

27 Μισέλ Φουκώ: «Δύο Δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία»
και «Πειθαρχική εξουσία και υποτέλεια», στο «Η μικροφυσική της
εξουσίας», μετ. Λ. Τρουλινού, εκδ. ύψιλον/βιβλία, Αθήνα, 1991, σελ.
75-118.

16 Για την «αρχή της απροσδιοριστίας» ή «αβεβαιότητας» στην
Επιστήμη βλ. το κλασσικό έργο του Werner Heisenberg: The actual
content of quantum theoretical Kinematics and Mechanics, National Aeronautics and Space Administration (NASA), Washington, DC,
United States, 1983, σελ. 3 και επ.. Για την «αρχή της σχετικότητας»
στον φυσικό κόσμο και την «αρχή της απροσδιοριστίας» βλ. και την
ανάλυση του Στήβεν Χώκινγκ στο βιβλίο του Stephen Hawking: Το
Χρονικό του Χρόνου, μετ. Κ. Χάρακας, Κάτοποτρο, έκδ. αναθεωρημένη
και επηυξημένη, χ.χ.ε., σελ. 22 και επ. και 68 και επ..

28 Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus (with an Introduction by Bertrand Russel), London, Kegan Paul, Trench, Trubner
and Co., New York: Harcourt, Brace and Company, 1922, πρόταση με
τον αριθμό 6.54., σελ. 90.

17 Για την οντολογία του Μηδενός, που είναι Μηδενική Οντολογία, βλ.

29 Κατά την περίφημη διατύπωση του Wittgenstein: «Whereof one
cannot speak, thereof one must be silent» («Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen) (ό.π, πρόταση με τον αριθμό
7, σελ. 90).

το κλασισκό έργο του Jean – Paul Sartre: L’ etre et le neant (Essai d’
ontologie phenomenologique), εκδ. Gallimard, έκδοση 9η, 1943, σελ.
11 και επ..

30 Kant: Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, ό.π., Πρόλογος,
ενότητα Χ, σελ. 27-28).

18 Για την σχετικιστική αγαθολογία του Σωκράτη βλ. ανάλυση στο
κλασσικό έργο του William Kaith Chambers Guthrie, «Σωκράτης», μετ.
Τ. Νικολαϊδη, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1990, σελ. 196 και επ..

ΗΘΙΚΉ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΌΤΗΤΑ.
Η ΗΘΙΚΉ ΩΣ ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ
Η ΣΧΈΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ

19 Για την προβληματική του «αγαθού» στον Θουκυδίδη βλ. Γ. Συλίκος:
Η Υλικότητα των Εννόμων Αγαθών στο Ποινικό Δίκαιο, ό.π., σελ. 51
και επ., με παραπομπές στο αρχαίο κείμενο των «Ιστοριών» του
Θουκυδίδη.
20 Για τον Λογικό Θετικισμό, την Αναλυτική Φιλοσοφία και τον «Κύκλο
της Βιέννης» βλ. Γ. Συλίκος: Η Υλικότητα των Εννόμων Αγαθών, ό.π.,
σελ. 145 επ.. Για τον «Κύκλο της Βιέννης» βλ. και το βιβλίο του Victor
Kraft: Ο Κύκλος της Βιέννης, μετ. Γ. Μανάκου, εκδ. «Γνώση», Αθήνα,
1986.

Ηλίας Κορομηλάς, Δρ. Κοινωνιολογίας, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Εγκληματολόγων
Παντείου Παν/μίου, Προϊστάμενος Γραφείου Καλής Νομοθέτησης, Γενική Γραμματεία Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Προεδρία της Κυβέρνησης.

21 Για το «αγαθό» ως μη ορίσιμη και μη αναλύσιμη ποιότητα στην
«Αναλυτική Ενορασιοκρατία» του George Moore και για την
««φυσιοκρατική πλάνη» βλ. ανάλυση και ανάπτυξη σε Γ. Συλίκος: Η
Υλικότητα των Εννόμων Αγαθών, ό.π., σελ. 141 και επ..
22 Για το «συλλογικό ασυνείδητο», του οποίου στοιχεία είναι
τα «αρχέτυπα», βλ. το κλασσικό έργο του Karl Jung: Αναλυτική
Ψυχολογία, μετ. Π. Ιερομνήμονος, εκδ. Γκοβόστης, χ.χ.ε., σελ. 63-65.

Η ηθική, ως κλάδος της φιλοσοφίας, μελετά τις
ανθρώπινες πράξεις, την αξία ή την απαξία τους και
αποφαίνεται περί του τι δέον γενέσθαι. Η πολιτική
φιλοσοφία ειδικότερα, ορίζει το δίκαιο ως το σύνολο
των γραπτών και άγραφων κανόνων που (πρέπει να)
διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και τη σχέση του

23 Fernand Braudel: Μελέτες για την Ιστορία, μετ. Βαρών-Σταμούλη,
εκδ. Μνήμων, 1986, σελ. 19-32.

30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ατόμου με το κοινωνικό σύνολο.
Συνεπώς, η ηθική ορίζεται ως ένα σύστημα το οποίο
βασίζεται σε ένα πλέγμα κανόνων, αξιών και εθίμων, κοινά
παραδεχτό από ανθρώπους που (συνήθως) ανήκουν σε
ομάδες με ομοειδή πολιτισμικά χαρακτηριστικά και
συγκεκριμένο Ζeitgeist, προκειμένου να ρυθμίζεται η
συμπεριφορά και οι σχέσεις των υποκειμένων μέσα στο
σύνολο.
Tο ανωτέρω σύστημα χρησιμοποιείται για την ανάλυση
και μελέτη εννοιών, οι οποίες χαρακτηρίζουν τις
ανθρώπινες συμπεριφορές και στάσεις, όπως το τι είναι
«δίκαιο», «καθήκον», «σωστό - λάθος», «ενοχή - ντροπή»,
παγιώνοντας, εν τίνι μέτρω, και έναν άγραφο κανονιστικό
κώδικα. Αυτός, αναμένεται να έχει και πρακτική
εφαρμογή, καθώς η διαδικασία για την ορθή κατάρτιση
των κανονιστικών ρυθμίσεων μίας δημοκρατικής
φιλελεύθερης πολιτείας, δεν μπορεί παρά να βασίζεται
πάνω του. Η θέσπιση δίκαιων κανόνων για την ομαλή
και αποτελεσματική λειτουργία μίας πολιτείας, η οποία
οφείλει να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες της με
τον ίδιο τρόπο, αποτελεί, άλλωστε και έναν από τους
βασικότερους δείκτες προόδου αλλά και ποιότητας
διακυβέρνησης ενός κράτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
ρυθμιστική διακυβέρνηση είναι ένα από τα κρισιμότερα
ζητήματα και προκλήσεις της εφαρμοσμένης πολιτικής
στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Για
παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει,
ανά διαστήματα, αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες προς
αυτή την κατεύθυνση δημοσιεύοντας μεθοδολογίες
και εργαλεία για τη βελτίωση της νομοθεσίας (βλ. Better Regulation Toolbox), ενώ και διεθνείς οργανισμοί,
όπως ο ΟΟΣΑ αλλά και η Παγκόσμια Τράπεζα,
διεξάγουν έρευνες συστηματικά, επικοινωνώντας μέσω
ερωτηματολογίων με τα κράτη μέλη, προκειμένου να
αντλήσουν στοιχεία, ώστε, αφού τα αξιολογήσουν,
να κατατάξουν κάθε χώρα στην αντίστοιχη θέση
στους πίνακες αξιολόγησης που καταρτίζουν και
επικαιροποιούν ανά διετία.
Συνεπώς, η εφαρμοσμένη και θεωρητική ηθική, με τις
ενδεχόμενες «μεταλλάξεις» της, αλλά και ο τρόπος
με τον οποίο δομείται το εκάστοτε δικαιικό σύστημα,
δημιουργούν σχέση αδιάρρηκτη, όπως, άλλωστε, έχουν
ήδη καταδείξει τόσο ο Πλάτωνας, όσο και ο Αριστοτέλης.
Γι’ αυτό το λόγο, οι δύο έννοιες είναι απολύτως

αλληλεξαρτώμενες και, ενίοτε, η δυναμική τους σχέση
είναι αλληλοσυμπληρωματική, καταλήγοντας συχνά
έτσι, ώστε η μία είτε να ολοκληρώνει είτε ακόμη και να
«αμφισβητεί» εν τοις πράγμασιν την άλλη.
Κατά την ανωτέρω ανάλυση, δύο είναι οι βασικές
διακρίσεις του δικαίου, τουλάχιστον μέχρι και την
νεωτερική περίοδο:
• Φυσικό δίκαιο, το οποίο αποτελείται από τις a priori απόλυτες, ακατάλυτες, παγιωμένες αξίες, αρχές
αλλά και κανόνες, όπως η δικαιοσύνη, η φιλανθρωπία, η
καλοσύνη κ.λπ. που υπάρχουν εκ φύσεως στον άνθρωπο
και καθορίζονται από τον ορθό λόγο.
και το
• Θετικό ή θετό δίκαιο: συνίσταται στις αξίες,
τους κανόνες συμπεριφοράς και θεσμούς, οι οποίοι
θεσπίζονται και αποτελούν προϊόντα του Zeitgeist της
εκάστοτε κοινωνίας, προκειμένου, μέσα από την εξέλιξή
του (ενν.: του δικαίου), να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των
μελών της.
Το δίκαιο και η ηθική στην αρχαία Ελλάδα – μια
σύντομη αναδρομή
Αν επιχειρήσει να κάνει κανείς μία σύντομη ιστορική
αναδρομή, εκκινώντας από την αρχαία Ελλάδα,
θα διαπιστώσει ότι υπήρξαν ποικίλες προσεγγίσεις
αναφορικά με το ποιοι έχουν τη δυνατότητα να
επιβάλλουν και να θεσπίζουν τους νόμους που
εκάστοτε ισχύουν. Δύο από τις πιο χαρακτηριστικές
εξ αυτών και εκ διαμέτρου αντίθετες ήταν εκείνες
που παρουσιάστηκαν μέσα από τα έργα του Πλάτωνα,
ήγουν του Θρασύμαχου και του Καλλικλή. Ο μεν
πρώτος υποστήριζε ότι το δίκαιο επιβάλλεται από
τους ισχυρούς (τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον1), ενώ ο
Καλλικλής, ο οποίος υπερασπιζόταν την ανωτερότητα
του φυσικού έναντι του θετικού δικαίου, θεωρούσε
ότι το δίκαιο καθιερώθηκε από τους πολλούς και
τους ασθενέστερους, προκειμένου να περιοριστεί η
δυνατότητα εκμετάλλευσής τους από τους ισχυρούς2.

1 Πβ. Πλάτων: Πολιτεία, Βιβλίο Α΄ 339a.
2 Πβ. Πλάτων: Γοργίας 482c–483c και 491a-492c.
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τη δικαιοσύνη4. Ειδικά για την τελευταία, Δικαιοσύνη:
ορίζεται ως έξη σύμφωνα με την οποία δεν αρκεί να
γνωρίζεις τι είναι δίκαιο αλλά να πράττεις δίκαιες
πράξεις. Η Δικαιοσύνη είναι η χρήση της τέλειας
αρετής επειδή εκδηλώνεται και προς τον εαυτό μας
και προς τους άλλους. Η Δικαιοσύνη είναι ηθική αρετή
(προαιρετικός χαρακτήρας), αλλά και πολιτική αρετή
(εξαναγκαστικός, δεσμευτικός χαρακτήρας).
Σε δύο από τα σημαντικότερα έργα που έχουν γραφτεί
από τον Σταγειρίτη (Πολιτικά και Ηθικά Νικομάχεια),
καθίσταται πασιφανής η προσπάθειά του να
παραθέσει με τον ορθολογισμό και τη διορατικότητα
που τον διέκρινε τις βασικότερες παραμέτρους για
την αποτελεσματικότερη και δικαιότερη λειτουργία
μιας πολιτείας. Ειδικότερα, υποστήριζε ότι η ορθή
νομοθέτηση και η διάκριση των εξουσιών αποτελούν
sine qua non προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό. «…[Π]
ραγματικά, οι νομοθέτες κάνουν καλούς τους πολίτες
τους ασκώντας τους να αποκτούν τις συγκεκριμένες
συνήθειες ― αυτή είναι η θέληση του κάθε νομοθέτη,
και όσοι δεν τα καταφέρνουν σ’ αυτό, δεν πετυχαίνουν
στο έργο τους· σ’ αυτό, άλλωστε, και διαφέρει τελικά το
ένα πολίτευμα από το άλλο, το καλό από το λιγότερο
καλό5.». Επίσης, όπως γράφει, η «τέλειος πόλις» πρέπει
να είναι αυτάρκης και να έχει σκοπό το «ευ ζην» για
όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της, ενώ ο νόμος δεν
πρέπει να εξαρτάται από τις ανθρώπινες επιθυμίες
αλλά (αποκλειστικά) από τον ορθό λόγο6.
Τέλος, ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που έκανε λόγο για
την ανάγκη διάκρισης των εξουσιών αρκετούς αιώνες

Για τον Καλλικλή, πέρα από τις αναφορές του στο έργο
του Πλάτωνα, δεν διαζώζεται άλλο ιστορικό τεκμήριο
ότι υπήρξε ως πρόσωπο. Ωστόσο, οι απόψεις του,
σχετικά με την τεχνηέντως αφύσικη θέση περιορισμών,
όπως αυτοί ορίζονται από το μάλλον αυθαίρετα
κατασκευασμένο από τους ανθρώπους θετό δίκαιο,
αλλά και τους κανόνες ηθικής, έχουν επηρεάσει σε
σημαντικό βαθμό την πολιτική φιλοσοφία και όσους
διακονούν τη λεγόμενη Realpolitik3.
Εκτός των ανωτέρω, στην πλατωνική Πολιτεία, η
έννοια της δικαιοσύνης, σε συνδυασμό με αυτή
της «οικειοπραγίας» (δηλαδή την εκτέλεση έργου
για το οποίο κάποιος είναι κατάλληλος), είναι
θεμελιώδης, προκειμένου εκείνοι που θα αναλάβουν τη
διακυβέρνηση της πολιτείας να είναι οι άριστοι. Σε κάθε
περίπτωση, κατά τον Πλάτωνα, ο ρόλος της παιδείας
είναι καταλυτικός.
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, τον έτερο μεγάλο
φιλόσοφο της εποχής εκείνης και μαθητή του
Πλάτωνα, η δικαιοσύνη αποτελεί αρετή και εγγυάται
στους ανθρώπους να κατέχει ο καθένας όσα έχει
αποκτήσει με νόμιμο τρόπο. Ο Σταγειρίτης τη διέκρινε
σε «Διανεμητική» και «Διορθωτική». Κατά τη μεν
πρώτη, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα βάρη και τα
αγαθά κατανέμονται βάσει της αξίας του καθενός και
αναλόγως πολιτεύματος. Σύμφωνα με τη Διορθωτική,
πρέπει να υπάρξει άρση ανισότητας που πιθανόν επήλθε
από ποινικώς κολάσιμες ενέργειες και αποκατάσταση
εκείνου που επλήγη.
Έχει ιδιαίτερη αξία να υπενθυμίσουμε ότι ο Αριστοτέλης
ανέπτυξε τη θεωρία της μεσότητας, όπου η αρετή είναι
πάντοτε μία ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ δύο ακροτήτων.
Προσδιόρισε μάλιστα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τη
φρόνηση, τη σοφία, την ανδρεία, τη σωφροσύνη και

4 Ειδικότερα, ο Αριστοτέλης προσδιόρισε τη φρόνηση ως αρετή με
την οποία επιλέγεται το πρακτέο, κατατάσσοντας σε πρακτική αρετή.
Σχετικά με τη σοφία θεωρούσε ότι είναι θεωρητική αρετή και ένας
σοφός μπορεί να μην είναι φρόνιμος και γι’ αυτό στην καθημερινή του
ζωή να κάνει λάθη. Αναφορικά με την ανδρεία, εκτιμούσε ότι είναι μία
αρετή η οποία βρίσκεται στο μέσον (μεσότης) μεταξύ της υπερβολής
(θράσος) και της έλλειψης (δειλία). Τέλος, σχετικά με τη σωφροσύνη,
θεωρούσε ότι αποτελεί αρετή που αφορά στις ηδονές κυρίως του
σώματος και το μέτρο.

3 Πβ. Charles L. Griswold: “Plato on Rhetoric and Poetry”, Stanford
Encyclopedia of Philosophy, καθώς και George B. Kerferd, Hellmut
Flashar: Kallikles aus Acharnai, στο Hellmut Flashar (ed.): Grundriss
der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike, Band 2/1,
Schwabe, Basel 1998, p. 85f.

5 Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, βιβλίο Β΄ 1103b.
6Αριστοτέλους Πολιτικά, βιβλίο Α΄ 1252b 27-30.
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θέτει ως κριτήριο την ενδεχόμενη διυποκειμενική τους
εγκυρότητα. Πρόκειται, δηλαδή, για μια συνάρτηση του
ατομικού με το καθολικό συμφέρον.
Φυσικά, η μελέτη της ηθικής δεν θα μπορούσε
να απουσιάζει από το έργο ορισμένων εκ των
σπουδαιότερων φιλοσόφων, όπως των A.J. Ayer, T. Nagel, P. Singer και J. Rawls, της ύστερης νεωτερικότητας.
Ανατρέχοντας στο κορυφαίο έργο «Θεωρία της
Δικαιοσύνης», ο Rawls, χρησιμοποιώντας το νοητικό
πείραμα, γνωστό ως το «πέπλο της άγνοιας (veil of ignorance)», προκειμένου να περιορίσει τον υποκειμενισμό
του ατόμου στη λήψη αποφάσεων και τη θέσπιση
κανόνων, ξεχωρίζει δύο βασικές αρχές δικαιοσύνης σε
μία φιλελεύθερη δημοκρατική πολιτεία.
Σύμφωνα με την πρώτη αρχή, ο καθένας πρέπει να έχει
δικαίωμα στην όσο το δυνατό ίση ελευθερία, που είναι
συμβατή με την ελευθερία όλων (αποκλείονται κάθε
είδους διακρίσεις, καταδιώξεις και πολιτική καταπίεση).
Σύμφωνα με τη δεύτερη αρχή, γνωστή ως «αρχή της
διαφοράς», η ύπαρξη κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων
δικαιολογείται μόνον στην περίπτωση που βελτιώνεται
η θέση του καθενός και εφόσον εξυπηρετείται το
συμφέρον των λιγότερο προνομιούχων. Υπό τις
περιγραφείσες συνθήκες και κάτω από το πέπλο της
άγνοιας, τα δύο υποκείμενα, θα αναζητήσουν τις
αρχές που θα τους παράσχουν τη μεγαλύτερη ευκαιρία
πραγμάτωσης της επιλογής τους για την καλή ζωή8.
Για ποιο λόγο έγινε αυτή η σύντομη ιστορική αναδρομή;
Ας εξετάσουμε τι συμβαίνει σήμερα
Σήμερα, προκειμένου να κατανοήσουμε τη νέα
πραγματικότητα στον, λεγόμενο, δυτικό κόσμο,
πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν το γεγονός ότι
βρισκόμαστε πλέον σε μία εποχή οπτικού πολιτισμού
(visual culture) όπου η, πανθομολογουμένως κυρίαρχη,
εικόνα είναι παρούσα σε κάθε τομέα της ανθρώπινης

νωρίτερα, θέτοντας γερές βάσεις στην πολιτική θεωρία
και φιλοσοφία, ώστε να φτάσουμε στον Διαφωτισμό
και στους Λοκ (Δύο πραγματείες περί κυβερνήσεως)
και Μοντεσκιέ (Πνεύμα των Νόμων): «ἔστι δὲ τῶν τριῶν
τούτων ἓν μὲν τί τὸ βουλευόμενον περὶ τῶν κοινῶν,
δεύτερον δὲ τὸ περὶ τὰς ἀρχάς, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τίνας δεῖ
καὶ τίνων εἶναι κυρίας, καὶ ποίαν τινὰ δεῖ γίνεσθαι τὴν
αἵρεσιν αὐτῶν, τρίτον δέ τί τὸ δικάζον7.».
Η φιλοσοφική
νεωτερικότητα

μελέτη

της

ηθικής

κατά

τη

Κατά την πρώτη περίοδο της νεωτερικής περιόδου,
το ενδιαφέρον των σπουδαιότερων φιλοσόφων (όπως
ιδίως B. Spinoza, I. Kant, D. Hume, J. Bentham, J.S. Mill)
για τη μελέτη της ηθικής παρέμεινε αμείωτο. Τούτο είχε
ως αποτέλεσμα να γραφτούν αξεπέραστα φιλοσοφικά
έργα και μελέτες οι οποίες εστιάζουν σε ζητήματα
όπως η ηθική και η σχέση της με την ελεύθερη βούληση,
το καθήκον, τον ντετερμινισμό, την αισθητική εμπειρία,
τον ωφελιμισμό κ.λπ.
Από τους προαναφερθέντες φιλοσόφους, θα
εστιάσουμε στην κατηγορική προσταγή του Καντ,
καθώς άσκησε τεράστια επιρροή στη φιλοσοφία, την
εφαρμοσμένη πολιτική και τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα
με αυτήν, ελεύθερες και ηθικές μπορούν να είναι
μόνον εκείνες οι πράξεις που δεν καθορίζονται από
εμπειρικά και ιδιοτελή κίνητρα αλλά μόνον από
τον ηθικό νόμο και το σεβασμό προς το καθήκον.
Διατυπώνοντας τη θεμελιώδη αρχή της ηθικής έγραφε:
«Πράττε μόνο σύμφωνα με εκείνον τον γνώμονα, μέσω
του οποίου μπορείς συγχρόνως να θέλεις να γίνει
καθολικός νόμος.». Υπό το πρίσμα αυτό, ο ηθικός νόμος
προϋποθέτει τις πιθανές υποκειμενικές τάσεις και
7 Αριστοτέλους Πολιτικά, βιβλίο Δ΄ 1297b, η απόδοση στη νέα ελληνική:
“Κάθε πολίτευμα διαθέτει τρία στοιχεία των οποίων τη σκοπιμότητα
για το καθένα οφείλει να εξετάζει ο σπουδαίος νομοθέτης. Αν αυτά
λειτουργούν σωστά, και το πολίτευμα οπωσδήποτε λειτουργεί σωστά.
Στο βαθμό, πάλι, που παρατηρούνται διαφορές στο καθένα από
αυτά, διαφέρουν και τα πολιτεύματα μεταξύ τους. Από τα τρία αυτά
στοιχεία το πρώτο διαβουλεύεται για τα κοινά, το δεύτερο αφορά
τις αρχές (ποιες πρέπει να είναι, ποιες αρμοδιότητες να έχουν και
με ποιον τρόπο να γίνεται η εκλογή του), και το τρίτο να απονέμει
δικαιοσύνη.”.

8 Στο πλαίσιο αυτό, είναι χρήσιμο να δει κανείς την καταλυτική επιρροή
του έργου του Rawls αλλά και των προγενέστερων φιλοσόφων, στη
σύγχρονη άσκηση πολιτικών και χάραξη στρατηγικών από διεθνείς
οργανισμούς, κυβερνήσεις κ.λπ. Ενδεικτικά, βλ. την Ατζέντα του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης,
η οποία υιοθετήθηκε από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού στο πλαίσιο
της 70ής Γενικής Συνέλευσης την 25η Σεπτ. 2015.
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δραστηριότητας (κυρίως μέσω οθόνης). Στο πλαίσιο
αυτό, απαιτείται η εξεύρεση νέων εργαλείων για τη
μελέτη και την ανάλυση του υλικού που παράγεται
αδιάκοπα. Εν προκειμένω, το υλικό αυτό αποτελείται από
μία πλημμυρίδα άναρχων προσομοιώσεων (simulacra),
οι οποίες κατασκευάζονται, παράγονται και διαχέονται
δίχως ταξινόμηση από πλείστα κανάλια επικοινωνίας,
δίχως σαφείς κανόνες και χωρίς καμία απολύτως
ιεράρχηση, ενώ είναι και αμφιβόλου αισθητικής αξίας.
Επιπλέον, γινόμαστε αποδέκτες αναπαραστάσεων
φυσικού περιβάλλοντος υπερυψηλής ανάλυσης. Οι
εικόνες αυτές, αποσκοπώντας στην καλύτερη δυνατή
απόδοση της ρεαλιστικής πραγματικότητας, αξιοποιούν
κάθε τεχνολογικό μέσο, προκειμένου αυτή να φτάσει
απρόσκοπτα (;) στις ultra-high definition (UHD) οθόνες
του σαλονιού μας.
Εκτός των ανωτέρω, ο ερευνητής οφείλει να γνωρίζει
ότι τα νέα δεδομένα πρέπει να μελετηθούν σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι τα υποκείμενα που
συγχρωτίζονται εντός των μεγαλουπόλεων (mega-cities), προέρχονται από ετερογενείς πολιτισμικές
αφετηρίες με διαφοροποιημένες πεποιθήσεις, αξίες,
στάσεις κ.λπ.. Εξ αυτού του λόγου, μάλιστα, φέρουν
ποικίλες και σημαντικά διαφοροποιημένες αντιλήψεις
πάνω σε βασικές έννοιες όπως π.χ. ελευθερία,
κοινωνική ευημερία και δικαιοσύνη, ανθρώπινα
δικαιώματα. Επιπροσθέτως, τα υποκείμενα αυτά, όντας
ικανά να συγκροτούν νέου τύπου υποομάδες, έστω και
βραχύβιες, λειτουργούν ως νέες αστικές φυλές (neo
tribals) και ακολουθούν τον ειδικό τους αξιακό κώδικα,
ο οποίος ενδεχομένως έρχεται σε αντίθεση με τους
ισχύοντες κανόνες δικαίου. Εξακολουθούν βεβαίως
να μετέχουν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε μία
ρεαλιστική κοινωνική πραγματικότητα – ενδεχομένως
και παράλληλα σε μία ή περισσότερες «εικονικές» – και,
οπωσδήποτε, καλούνται να διαχειριστούν την πληθώρα
των οπτικών αντιλημμάτων που δέχονται καθημερινά
και παντοιοτρόπως, δίχως να έχουν λάβει κάποιου
είδους εκπαίδευση ή, έστω, κατάρτιση και χωρίς να
έχουν αναπτύξει σχετική δεξιότητα ως προς αυτό.
Συμπερασματικά, ο πανταχόθεν (οπτικά) «βαλλόμενος»
Homo Postmodernus, αναγκάζεται να δράσει στην
κοινωνική αρένα, όντας «οπτικά αναλφάβητος»,
ενώκαθίσταται όλο και περισσότερο ευάλωτος απέναντι

σε μηνύματα διαφήμισης ή πολιτικής και πολιτιστικής
χειραγώγησης παρουσιάζοντας μειωμένα κοινωνικά
και πολιτισμικά ανακλαστικά με συνέπεια να καταλήγει
δυσκίνητος δυσλειτουργικός ή και «απόβλητος». Και
τούτο διότι η συμπεριφορά του αναλύεται, αλλά
και ίδιος εξακολουθεί να εκπαιδεύεται, σχεδόν κατ’
αποκλειστικότητα, με παρωχημένα
μοντερνικά
εργαλεία, παρά το γεγονός ότι καλείται να αντιμετωπίσει
και να διαχειριστεί ένα οπτικό υλικό η ποσότητα αλλά
και η ποιότητα του οποίου είναι πρωτοφανής στην
ανθρώπινη ιστορία.
Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητο να
διερευνηθείμε ποιον τρόπο σήμερα οι επιστήμες
του ανθρώπου θα μπορέσουν να προσεγγίσουν, να
αναλύσουν και –ενδεχομένως–να αποκωδικοποιήσουν
τη μεταμοντέρνα κατακερματιστική οπτική της
πραγματικότητας η οποία συντίθεται απόψήγματα
αλήθειας (ή σχετικοποίησήτης, την αμφισβήτηση, η
οποία έχει το χαρακτήρα να γίνει αυτοσκοπός (per
se), ή ακόμα και την ακύρωση νορμών και παγιωμένων
αξιακών συστημάτων, την απαξίωση του ορθού λόγου,
καθώς και της ίδιας της επιστήμης, κληροδοτήματα του
Διαφωτισμού. Μέσα σε όλα αυτά, η ηθική σχετικοκρατία
(ethical relativism), κλάδος της μεταηθικής, υποστηρίζει
ότι δεν υπάρχουν σταθερές, αναλλοίωτες και
αντικειμενικώς υφιστάμενες ηθικές αξίες. Υπό τις
ανωτέρω συνθήκες, οι κανονιστικές πεποιθήσεις των
δρώντων υποκειμένων θα εξακολουθήσουν να είναι
ανομοιογενείς, η κοινωνική τους στάση και συμπεριφορά
στην αρένα, όχι μόνον θα είναι αδύνατο να αναλυθεί
και να αποκωδικοποιηθεί, αλλά θα καθίσταται ολοένα
και περισσότερο απρόβλεπτη.
Μία παρατήρηση, ένα συμπέρασμα και μία (γενική)
διαπίστωση
Εμπειρική παρατήρηση: Κατά την Εποχή των Εικόνων,
τις τελευταίες δεκαετίες, οι στατιστικές εγκλήματος
του δυτικού κόσμου, δείχνουν μια αύξηση της
εγκληματικότητας μετατοπίζοντάς την προς όλο και
μικρότερες ηλικίες, ιδίως κατά τα πρώιμα προεφηβικά
χρόνια. Τούτο, φαίνεται να συμπίπτει (χρονικά και όχι
αιτιακά) με την 4η βιομηχανική επανάσταση και την
ανάλογη εμπλοκή σε διαδικτυακά παιχνίδια και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αποξενώνουν
τον χρήστη από τη ρεαλιστική πραγματικότητα
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(δηλαδή την οικογένειά του και τους θεσμοποιημένους
κοινωνικοποιητικούς φορείς), υποχρεώνοντάς τον να
ενταχθεί σε υποομάδες υποδοχής σφιχτού εικονικού
εναγκαλισμού, όπου ο ίδιος διακινεί μία ή και
περισσότερες πλασματικές (fictious) προσωπικότητες
(avatar) σε ένα εικονικό περιβάλλον (virtual environment).
Συμπέρασμα: Καθώς μεγαλώνει η απόσταση του
υποκειμένου από τα ρεαλιστικά δεδομένα, άρα και
τους πραγματικούς μηχανισμούς θεσμοποίησης,
θεσμοθέτησης και κοινωνικού ελέγχου, η έννοια της
ποινής μεταφράζεται σε αποτυχία, η οποία οδηγεί σε
έξοδο από το «παιχνίδι» (game over), και όχι σε ένα
πραγματικό τιμωρητικό ορίζοντα. Έτσι, αποδυναμώνεται
τόσο η έννοια του πόνου και της κακοποίησης, όσο
και η ενσυναίσθηση (empathy), ενώ ο δράστης
δεν αντιλαμβάνεται ποιες θα είναι οι ενδεχόμενες
επιπτώσεις των πράξεών του. Κατά συνέπεια, η
απουσία της τιμωρητικότητας και η σχετικοποίηση
της ηθικής συνεπάγεται τον σταδιακό παραγκωνισμό
του στέρεου θεσμικού δικαίου και του συστήματος
απόδοσης δικαιοσύνης, ενώ τα πρωτογενή τιμωρητικά
συστήματα κύρους υποκαθίστανται από έξωθεν
ισχυρά οπτικοποιημένα μηνύματα προσομοιώσεων
(video-games, τηλεοπτικά έργα και σειρές, τηλεοπτική
ειδησεογραφία κ.λπ.).
Διαπίστωση: Συνεπώς, παρατηρείται η όλο και
περισσότερο επιταχυνόμενη υποκατάσταση του
εν χρήσει – μέχρι και τον 20 αι. – επεξηγηματικού
μοντέλου του πλαφόν των γεγονότων και του πλαφόν
των εξηγήσεων από αναπαραστάσεις εικονικής
πραγματικότητας και προσομοιώσεις (virtual reality –
simulacra, βλ. κατωτέρω γράφημα).
Εν κατακλείδι, τόσο η πολιτική φιλοσοφία όσο και
οι επιστήμες του ανθρώπου, γενικότερα, καλούνται
μάλλον σε μία νέα «κοπερνίκεια στροφή». Καλούνται,
δηλαδή, να αναπτύξουν καινούργια μεθοδολογικά
εργαλεία, καθώς και ένα νέο πεδίο λογικών επιλογών
ώστε να μελετήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά,
προκειμένου να απαντήσουν στις προκλήσεις της
εποχής μας. Σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμάται
ότι όσοι ασχολούνται με τη μελέτη της ανθρώπινης
συμπεριφοράς, εάν εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν
κατεξοχήν τα παρωχημένα μοντερνικά τους εργαλεία

(όπως π.χ. τη φιλοσοφία της γλώσσας), θα αρκούνται
απλώς στην παρατήρηση και περιγραφή – καταγραφή
των αποτελεσμάτων των συμπεριφορών και των
στάσεων των δρώντων υποκειμένων, βασιζόμενοι,
τηρουμένων των αναλογιών, περισσότερο σε αξιώματα
όπως η αρχή της αβεβαιότητας του νομπελίστα φυσικού
W. Heisenberg9.

Ενδεικτική βιβλιογραφία
- Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, επιμ. και μετάφραση
Λυπουρλής Δ., εκδ. Ζήτρος, 2006
- Αριστοτέλους Περί ποιητικής, μετάφραση υπό Σίμου
Μενάρδου, εισαγωγή, κείμενο και ερμηνεία υπό Ι.
Συκουτρή, Αθήνα, 1937.
- Αριστοτέλους Πολιτικά.
- Κορομηλάς Ηλ.: Μελέτες εικονομαχίας Οπτικός
πολιτισμός και νεοαστικές φυλές, εκδ. Έλλην, Αθήνα,
2009.
- Μαγγανάς, Αντ.: «Ηλικία και Εγκληματικότητα»,
στο Αστυνομική Ανασκόπηση, τ. 247-24, ΙανουάριοςΦεβρουάριος 2008.

9 Όπως είναι γνωστό, ο νομπελίστας θεωρητικός φυσικός Werner
Heisenberg, ήταν εκείνος που διατύπωσε για πρώτη φορά την αρχή της
απροσδιοριστίας (ή αβεβαιότητας) ως ένα από τα βασικά αξιώματα
της κβαντομηχανικής. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, στον μικρόκοσμο
των σωματιδίων μπορεί να παρατηρούνται και να παράγονται κάποια
γεγονότα, η εκδήλωση των οποίων δεν υπαγορεύεται από κάποια
προφανή αιτία.

35

2020 (08) CRIME AND PUNISHMENT

- Πλάτωνος Πολιτεία, επιμ. και μετάφραση Ν.Μ.
Σκουτερόπουλος, εκδ. Πόλις, Αθήνα, 2009.
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φιλολογική ομάδα Κάκτου, Αθήνα, 1993.
- Πελεγρίνης, Θ.: Λεξικό της Φιλοσοφίας, Ελληνικά
Γράμματα, 2004.
- Taylor, Α.Ε.: Πλάτων: Ο Άνθρωπος και το Έργο του,
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1991.

Δρ. Αλεξάνδρα Βάρκα Αδάμη, Ομότιμη Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας, Επίτιμη Δικηγόρος Δ.Σ.Α, Μέλος
της Ε.Η.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

- Ferrel J., Hayward K., Morrison W., Presdee M., (eds.):
Cultural Criminology Unleashed, Glasshouse, London,
2004.
- Kant I.: Κριτική του Πρακτικού Λόγου, επιμ. και
μετάφραση Κ. Ανδρουλιδάκης, εκδ. Ιδεόγραμμα,
Αθήνα, 2002.

Συγχαίρω από καρδιάς τις Καθηγήτριες κ.κ. Χ. Ζαραφωνίτου και Ι. Τσίγκανου, καθώς και τους συνεργάτες
τους για το επίκαιρο και εξαιρετικού ενδιαφέροντος
πόνημά τους σχετικά με το «πλαίσιο κανόνων ηθικής
και δεοντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας, υπό
το πρίσμα των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ», εξ αφορμής
του οποίου και η διαδικτυακή εκδήλωση της 21.10.2020
της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας και του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου. Οι περίπου διακόσιοι πενήντα (250)
συμμετέχοντες παρακολουθήσαμε επί τρεις και πλέον ώρες εξαιρετικές εισηγήσεις ειδημόνων σε θέματα
σχετικά με τις νέες διατάξεις του ενωσιακού νομοθέτη
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά
και σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας της επιστημονικής έρευνας, η έγκαιρη και υπεύθυνη αντιμετώπιση των
οποίων διασφαλίζει την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα σε συγκρουόμενα αγαθά και αξίες του ανθρώπου,
εξασφαλίζοντας παράλληλα την υπευθυνότητα της επιστήμης και την ακεραιότητα ης επιστημονικής έρευνας.
Στους προβληματισμούς των εισηγητών σχετικά με την
εφαρμογή στην πράξη των καινοφανών διατάξεων του
Γ.Κ.Π.Δ και του εφαρμοστικού του νόμου (4624/2019)
θα ήθελα να συμπεριλάβω και τις εξής παρατηρήσεις,
που πηγάζουν από την πολύχρονη ενασχόλησή μου ως
Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του
πρώην ΤΕΙ Αθήνας και νυν μέλος της ιδίας Επιτροπής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) και ως συντάκτης του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και του

- Kant, I.: Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, επιμ.
και μετάφραση Γ. Τζαβάρας, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, 1984.
- Rawls, J.: Theory of justice, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press,
1999 (πρώτη έκδοση 1971).
- Routledge Encyclopedia of Philosophy, London& New
York, Routledge, 1998.
- Singer, P.: How Are We to Live? Ethics in an Age of
Self-interest, Text Publishing, Melbourne, 1993.

Άλλες πηγές και αναφορές
- Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η πρόληψη της
νεανικής εγκληματικότητας, οι τρόποι αντιμετώπισής
της και ο ρόλος της δικαιοσύνης των ανηλίκων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση» (2006/C 110/13), διαθέσιμο εδώ.
- ALLEA - ALL European Academies: Ευρωπαϊκός
Κώδικας Δεοντολογίας για την ακεραιότητα της
έρευνας, Berlin, Germany, 2018.
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Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας αυτών.

της έρευνας και της ορθής επιστημονικής πρακτικής.
Επίσης, οι Ε.Η.Δ.Ε αξιολογούν το κατά πόσον οι υποβληθείσες προς έγκριση ερευνητικές προτάσεις είναι
νόμιμες και ηθικά και δεοντολογικά παραδεκτές τόσο
από την πλευρά των συνεπειών τους κατά τη διεξαγωγή
της έρευνας, όσο και από την πλευρά των συνεπειών
των αποτελεσμάτων τους. Ειδικότερα οι Ε.Η.Δ.Ε εξετάζουν το κατά πόσον προστατεύονται η αξία και τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων που συμμετέχουν
στην έρευνα και κυρίως κατά πόσον προστατεύεται το
δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού τους, η σωματική και
ψυχική τους υγεία, η αξιοπρέπειά τους, τα προσωπικά
τους δεδομένα, η διαφορετικότητά τους. Ιδιαίτερη δε
ευαισθησία πρέπει να επιδεικνύεται στην προστασία
των δικαιωμάτων των παιδιών και ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων. Τέλος οι Ε.Η.Δ.Ε οφείλουν να εξετάζουν το
αν τα ερευνητικά προγράμματα διενεργούνται με τον
απαιτούμενο σεβασμό στα χρησιμοποιούμενα ζώα εργαστηρίου, στη βιοποικιλότητα και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι
το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Ε.Η.Δ.Ε περιορίζεται
μόνον στον έλεγχο της από ηθικής και δεοντολογικής
πλευράς αξιοπιστίας των ερευνητικών προγραμμάτων,
χωρίς τη δυνατότητα αξιολόγησης της επιστημονικής
ορθότητας ή της επιστημονικής βαρύτητας αυτών.
Όπως προκύπτει δε από τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 4521/2018 οι Ε.Η.Δ.Ε έχουν τη δυνατότητα μόνον
έγκρισης ερευνητικής πρότασης ή υποβολής αιτιολογημένων σχετικών συστάσεων όχι και απόρριψης αυτής5,
αν και αυτό είναι σχήμα λόγου. Στην πράξη πρόκειται
για επανυποβολή της ερευνητικής πρότασης, οπότε η
αρμόδια Ε.Η.Δ.Ε υποχρεούται να ερευνήσει το αν η
επανυποβληθείσα πρόταση έχει εναρμονιστεί ή όχι με
τις συστάσεις της, οπότε την εγκρίνει ή αιτιολογεί τον
μη εναρμονισμό της, επαναλαμβάνουσα τις συστάσεις
της.
Ο νομοθέτης του 2018 θεώρησε σκόπιμη την υποχρεωτική υποβολή και έγκριση από τις Ε.Η.Δ.Ε μόνον των
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων που κατά
δήλωση του επιστημονικά υπευθύνου περιλαμβάνουν
έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από
τον άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και
προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον φυσικό και πολιτιστικό , απαγορεύοντας μάλιστα την έναρξη

α) Παρατηρήσεις επί του θεσμού των Επιτροπών
Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (εφεξής
Ε.Η.Δ.Ε) (άρθρα 21 επ. ν. 4521/2018)
Με το άρθρο 21 του ν. 4521/2018 καθιερώθηκε ο θεσμός
των Ε.Η.Δ.Ε1 στα Α.Ε.Ι και στα ερευνητικά κέντρα της
Χώρας μας κατά τα διεθνή πρότυπα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (εφεξής Ε.Ε.Β),
ήδη από το 2005 είχε επισημάνει την ανάγκη λειτουργίας τέτοιων επιτροπών για τον έλεγχο των ερευνητικών
προτάσεων των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων,
λόγω του ότι η ραγδαία εξέλιξη των βιοϊατρικών επιστημών δημιούργησε καινοφανείς προβληματισμούς ηθικής και δεοντολογίας2 (βλ. την από 14.12.2005 Γνώμη
της Ε.Ε.Β για τις Ε.Η.Δ.Ε)
Επίσης με πρωτοβουλία της οργανώθηκε στις 10.11.2015
συνάντηση του Αναπληρωτή Προέδρου Καθηγητή κ. Ι.
Καράκωστα με εκπροσώπους των Πανεπιστημίων, των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ερευνητικών φορέων της Χώρας, με θέμα τις Ε.Η.Δ.Ε Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών
για το ρόλο των Ε.Η.Δ.Ε και η συζήτηση προβλημάτων
που πιθανόν θα αντιμετωπίζονταν στην πράξη, με απώτερο στόχο την προαγωγή του θεσμού3. Αξίζει να αναφερθεί ότι με την ενθάρρυνση της Ε.Ε.Β ορισμένα Α.Ε.Ι
και Ερευνητικοί φορείς είχαν συστήσει τέτοιες επιτροπές και είχαν συντάξει Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, πριν καν ο θεσμός νομοθετηθεί. (π.χ.
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Τ.Ε.Ι
Αθήνας, Ελληνικό Ίδρυμα Παστέρ). Άλλωστε η ανάγκη
σύστασης τέτοιων επιτροπών επιβλήθηκε και από το
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει ως όρο την αξιολόγηση της ηθικής ακεραιότητας των χρηματοδοτούμενων από αυτήν ερευνητικών προτάσεων.
Από τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 21 του ν.
4521/2018 προκύπτει ότι αποστολή των Ε.Η.Δ.Ε είναι
να παρέχουν σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς,
ελέγχοντας το αν κατά τη διεξαγωγή τους τηρούνται
οι γενικά παραδεδεγμένες αρχές της ακεραιότητας
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υλοποίησης του έργου πριν ληφθεί η έγκρισή του από
την αρμόδια Ε.Η.Δ.Ε. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4521/2018, ο λόγος της ανωτέρω νομοθετικής επιλογής είναι να μη μετατραπούν οι Ε.Η.Δ.Ε των
Α.Ε.Ι σε «γραφειοκρατικούς θεσμούς, καθυστερώντας
αδικαιολόγητα την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων». Το αληθές κατά την άποψή μας είναι βέβαια
η προάσπιση της χρηματοδότησης, αλλά και η προάσπιση του ακαδημαϊκού ή ερευνητικού φορέα από τον
κίνδυνο εμπλοκής σε δικαστικές διενέξεις διεκδίκησης
δικαστικών αποζημιώσεων ή προστίμων σε περιπτώσεις
καταγγελίας συμμετεχόντων για προσβολή των δικαιωμάτων τους Τούτο διότι ως δικαιούχοι των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων είναι οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ,
οι οποίοι εκπροσωπούνται νομίμως από μέλος Δ.Ε.Π, ο
οποίος είναι και ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου.
Επομένως αυτό καθ’ αυτό το Πανεπιστήμιο ως ν.π.δ.δ
ευθύνεται παράλληλα με τα υπαίτια πρόσωπα, επιστημονικά υπεύθυνους και εκτελούντες την επεξεργασία
(άρθρα 104-105 Εισ.Ν.Α.Κ σε συνδ. με άρθρο 71 ΑΚ). Στο
σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι, αντίθετα με το
προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο
η νομική ευθύνη για τη νομιμότητα της συλλογής και
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων βάρυνε μόνον τους επιστημονικά υπευθύνους, υπό το πρίσμα του
Γ.Κ.Π.Δ, η νομική ευθύνη και το βάρος απόδειξης της
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του βαρύνουν τόσο
τους επιστημονικά υπευθύνους, όσο και τους εκτελούντες την επεξεργασία (άρθρο 24-27, 82-83 Γ.Κ.Π.Δ)6,7
Η επιλογή του νομοθέτη να επιβάλλει τον υποχρεωτικό
προληπτικό έλεγχο από τις Ε.Η.Δ.Ε μόνο των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και να αφήσει στη διακριτική ευχέρεια των ενδιαφερόμενων την υποβολή ή
μη των μη χρηματοδοτούμενων δεν βρήκε σύμφωνη την
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής -και ορθώς-, η οποία, κατά
την εξέταση του προσχεδίου των σχετικών διατάξεων
του ν. 4521/2018, ύστερα από πρόσκληση του Αν. Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, πρότεινε την απάλειψη
του όρου «χρηματοδοτούμενα» από τις σχετικές διατάξεις, ώστε να είναι σαφές ότι η αρμοδιότητα των Ε.Η.Δ.Ε
καλύπτει κάθε μορφής έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό
που προέρχεται από τον άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό,
κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο
περιβάλλον φυσικό και πολιτιστικό, καθώς και ότι ερευ-

νητικό έργο – χρηματοδοτούμενο ή μη δεν μπορεί να
υλοποιείται πριν τον έλεγχο και την έγκριση της οικείας Επιτροπής. Άλλωστε ο προηγηθείς της υλοποίησης
του ερευνητικού έργου προληπτικός έλεγχος από την
οικεία Ε.Η.Δ.Ε αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του σε έγκριτα επιστημονικά
περιοδικά. Οι Ε.Η.Δ.Ε των Α.Ε.Ι και των ερευνητικών κέντρων δεν μπορούν να ελέγξουν επιστημονικό άρθρο
που αποτελεί το συμπέρασμα προηγηθείσας έρευνας,
ο σχεδιασμός και ο τρόπος διεξαγωγής της οποίας δεν
έχουν ελεγχθεί από ηθικής και δεοντολογικής πλευράς.
Είναι επομένως σαφές ότι η διάταξη της παρ. 2β του
άρθρου 23 του ν. 4521/2018, σύμφωνα με την οποία οι
Ε.Η.Δ.Ε μπορούν να κρίνουν επιστημονικό άρθρο προς
δημοσίευση δεν αναφέρεται σε επιστημονικά άρθρα
που καταλήγουν σε συγκεκριμένα επιστημονικά συμπεράσματα βάσει προηγηθείσας αλλά μη ελεγχθείσας
έρευνας που διεξήχθη στον άνθρωπο, σε υλικό που
προέρχεται από τον άνθρωπο , σε ζώα ή στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον. Εξάλλου η αιτιολογία του νομοθέτη του 2018 ότι ο υποχρεωτικός έλεγχος και των μη
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων θα οδηγούσε
σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ως προς την εκπόνησή τους δεν ευσταθεί. Τούτο διότι, εκ του νόμου οι
Ε.Η.Δ.Ε αποφασίζουν εντός της εκ του νόμου οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας. Σύμφωνα με το άρθρο
23 παρ. 4 του ν. 4521/18 οι Ε.Η.Δ.Ε αποφασίζουν εντός
το αργότερο 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης,
εάν δε δεν απαντήσουν εντός αυτής της προθεσμίας η
αίτηση θεωρείται εγκριθείσα.
Για τους ανωτέρω λόγους θεωρούμε σκόπιμη την τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 2β του άρθρου 23 του
ν. 4521/18 με την υιοθέτηση της σχετικής σύστασης ης
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, έτσι ώστε όλα τα ερευνητικά έργα που εκπονούνται στους κόλπους των Α.Ε.Ι και
των ερευνητικών κέντρων της Χώρας και αναφέρονται
στον άνθρωπο, στα ζώα, στο φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον να ελέγχονται από τις Ε.Η.Δ.Ε, για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων στην έρευνα, για την προστασία των μελών ΔΕΠ,
επιστημονικά υπευθύνων και εκτελούντων την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων
της έρευνας και κυρίως για την προστασία της φήμης
και της αξιοπιστίας του ερευνητικού έργου των ακαδη38
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μαϊκών και ερευνητικών φορέων της Χώρας. Αξίζει να
αναφερθεί ότι επιστημονικά υπεύθυνοι και των μη χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων που διεξάγονται
στο ΠΑ.Δ.Α, υποβάλλουν με δική τους πρωτοβουλία
αίτηση ελέγχου αυτών από την Ε.Η.Δ.Ε του Ιδρύματος,
για την προστασία τους, γνωρίζοντας ότι, σε περίπτωση
μη σύννομης συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην έρευνα κινδυνεύουν να εμπλακούν σε δικαστικές διενέξεις
αστικών αξιώσεων, διοικητικών προστίμων και ενδεχομένως και ποινικών κυρώσεων (άρθρα 80, 81 και 82 ν.
4624/2019 αντίστοιχα).
Ένα άλλο θέμα που προκύπτει κατά την ελεγκτική διαδικασία ερευνητικών προτάσεων από τις Ε.Η.Δ.Ε των Α.Ε.Ι
και των ερευνητικών κέντρων είναι αυτό της παράλληλης8 αρμοδιότητας έγκρισης ή αδειοδότησης και από
άλλες υπηρεσίες ή διοικητικά όργανα που ορίζει η σχετική με το υπό έρευνα αντικείμενο νομοθεσία. Π.χ π.δ.
56/2013 για πειράματα. σε ζώα, που απαιτεί αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές των Περιφερειών ύστερα
από γνώμη των επιτροπών αξιολόγησης των ερευνητικών πρωτοκόλλων, ν. 3305/2005 που απαιτεί άδεια της
Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για
ερευνητικές προτάσεις σχετικά με χρήση αναπαραγωγικού υλικού, για μελέτες που διεξάγονται σε νοσοκομεία απαιτείται άδεια από τα Επιστημονικά Συμβούλια
αυτών. Όλες αυτές οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις
αναφέρονται προφανώς στον έλεγχο τήρησης των
σχετικών με το υπό έρευνα αντικείμενο διατάξεων της
οικείας νομοθεσίας και πρέπει να συνυποβάλλονται με
την αίτηση έγκρισης ερευνητικής πρότασης στην αρμόδια Ε.Η.Δ.Ε. Τούτο διότι το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
των Ε.Η.Δ.Ε, όπως καθορίζεται στον άρθρο 21 του ν.
4521/2018 έχει ως στόχο την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και την προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που η ελευθερία της έρευνας ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο. Στην
πράξη αυτό φαίνεται και από τη διατύπωση αδειοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών ή διοικητικών οργάνων,
πχ. τα επιστημονικά συμβούλια των νοσοκομείων εντός
των οποίων θα διεξαχθεί συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση αναφέρουν στις σχετικές αδειοδοτήσεις τους ότι
αφού έλαβαν υπόψη το υποβληθέν ερευνητικό πρωτόκολλο, εγκρίνουν τη διεξαγωγή της ερευνητικής πρότα-

σης, υπό τον όρο τήρησης των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ
και του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας.

2.Κλινικές μελέτες (παρεμβατικές και μη παρεμβατικές).
α) Εννοιολογικοί ορισμοί
Το ισχύον νομικό καθεστώς που διέπει τις κλινικές μελέτες (κλινικές δοκιμές) είναι ο Γενικός Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 536/2014 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 «για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και
για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ», που τέθηκε σε ισχύ το 2020. Στο άρθρο 1 αυτού καθορίζεται η
έννοια των κλινικών μελετών. Συγκεκριμένα:
Ως «κλινική μελέτη» ορίζεται κάθε επιστημονική έρευνα που διεξάγεται στον άνθρωπο και αποβλέπει στην
ανακάλυψη ή την επαλήθευση των κλινικών φαρμακολογικών ή και άλλων φαρμακοδυναμικών δράσεων
ενός ή περισσοτέρων υπό έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων, στη μελέτη της απορρόφησης, της κατανομής,
του μεταβολισμού και της απέκκρισης ενός ή περισσοτέρων υπό έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων με στόχο
την πιστοποίηση της ασφάλειας ή και της αποτελεσματικότητάς τους.
Ως «κλινική δοκιμή» ορίζεται μια κλινική μελέτη που
πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
η απόφαση για τη χορήγηση των υπό έρευνα φαρμάκων
λαμβάνεται μαζί με την απόφαση να ενταχθεί ο συμμετέχων στην κλινική μελέτη, ή εφαρμόζονται στους
συμμετέχοντες διαδικασίες διάγνωσης ή παρακολούθησης επί πλέον της συνήθους κλινικής πρακτικής.
Ο ανωτέρω Κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες,
Μη παρεμβατική κλινική μελέτη είναι η κλινική μελέτη στην οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις τη
κλινικής δοκιμής. Με πιο απλά λόγια μη παρεμβατική
κλινική μελέτη είναι η μελέτη κατά την οποία τα φαρμακευτικά προϊόντα συνταγογραφούνται σύμφωνα με
τους όρους της άδειας κυκλοφορίας τους, η ένταξη
του ασθενούς δεν αποφασίζεται από το πρωτόκολλο
της μελέτης, αλλά καθορίζεται από την τρέχουσα ιατρική πρακτική, η απόφαση για τη χορήγηση του φαρμακευτικού προϊόντος διαχωρίζεται από την απόφαση
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για τη συμμετοχή του ασθενούς στη μελέτη, στους δε
ασθενείς δεν εφαρμόζονται επιπρόσθετες διαδικασίες
διάγνωσης και για την ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων εφαρμόζονται επιδημιολογικές μέθοδοι.
Επί σειράν των υπάρχει κενό ως προς το ποια διοικητική
αρχή έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο και την άδεια
έγκρισης διεξαγωγής μη παρεμβατικών κλινικών μελετών. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει την αρμοδιότητα έγκρισης μη παρεμβατικών κλινικών μελετών
που διενεργούνται αποκλειστικά στη χώρα μας και μόνον εφόσον το φάρμακο υπόκειτο σε σχετική μετεγκριτική δέσμευση, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση
που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2010/849. Η διενέργεια
οποιασδήποτε άλλης μη παρεμβατικής κλινικής μελέτης παρέμενε εκτός ελέγχου. Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής είχε συστήσει τον έλεγχο και την έγκριση από
τον ΕΟΦ των πρωτοκόλλων όλων των μη παρεμβατικών
μελετών10. Αργότερα το θέμα έγκρισης των μη παρεμβατικών κλινικών μελετών προσπάθησε να ρυθμίσει το
άρθρο 4 του ν.4523/2018 «Διατάξεις για την παραγωγή
τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/41/7.3.18) Συγκεκριμένα με τις
ανωτέρω διατάξεις προβλέπετο η σύσταση επταμελούς
γνωμοδοτικής επιτροπής από ιατρούς και φαρμακοποιούς, η οποία γνωμοδοτούσε επί υποβαλλόμενου πρωτοκόλλου μη παρεμβατικής κλινικής μελέτης, την οποία
τελικώς ενέκρινε το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου στο οποίο θα διεξήγετο η μελέτη και αν διεξήγετο σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον η διεξαγωγή
της μελέτης εγκρίνετο από τον Διευθυντή της αρμόδια
Υ.Π.Ε. ‘Όμως με το άρθρο 17 του Ν. 4683/20 «Κύρωση
της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ 83 Α/10.4.20» καταργήθηκε
το άρθρο 4 του ν. 4523/18 και η βάσει αυτού εκδοθείσα
κοινή υπουργική απόφαση10, που προέβλεπαν τα της
έγκρισης μη παρεμβατικών κλινικών μελετών. Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4683/20 αναφέρεται απλώς
ότι επανέρχεται σε ισχύ το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή μη παρεμβατικής μελέτης. Κατά
το προηγούμενο νομικό καθεστώς, όπως προαναφέρ-

θηκε, αρμόδιος για έγκριση συγκεκριμένης κατηγορίας
παρεμβατικών μελετών (μετεγκριτικές-αποτελεσματικότητας) ήταν ο ΕΟΦ ύστερα από γνωμοδότηση της
Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα άρθρα 21 επ. του ν. 4521/2018,
με τις οποίες συστήθηκαν στα Α.Ε.Ι και στα ερευνητικά
κέντρα της Χώρας οι Ε.Η.Δ.Ε, ουδεμία μνεία έκαναν
για τις μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες, δίνοντας την
εντύπωση ότι στην αρμοδιότητά τους υπήγοντο και μη
παρεμβατικές κλινικές μελέτες. Με το άρθρο 100 του
ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α 11/12.6.20» προστέθηκε εδ. β στην παρ.
3 του άρθρου 23 στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Κατ’
εξαίρεση, οι παρεμβατικές και μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της
Ε.Η.Δ.Ε και για την υλοποίηση αυτών απαιτείται μόνο η
έγκριση διενέργειας αυτών από την εκάστοτε αρμόδια
δημόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης κλινικών μελετών. Από τα
ανωτέρω συνάγεται ότι το καθεστώς έγκρισης και διενέργειας μη παρεμβατικών κλινικών μελετών εξακολουθεί να είναι έωλο. Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής κατά τη
διαδικασία ελέγχου του άρθρου 100 του ν. 4692/2020,
επεσήμανε με επιστολή της προς το Υπουργείο Παιδείας το σχετικό με τον έλεγχο και την έγκριση των μη
παρεμβατικών κλινικών μελετών νομοθετικό κενό.
Κατά την άποψή μας η έγκριση διεξαγωγής μη παρεμβατικών μελετών πρέπει να δίδεται από ανεξάρτητη
αρχή, η οποία πέραν της έρευνας του ελέγχου τήρησης
της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με το υπό έρευνα
πρωτόκολλο, θα κρίνει τα εκ της μελέτης προκύπτοντα
ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα και κυρίως το αν η
μελέτη θα διεξαχθεί με τον προσήκοντα σεβασμό στα
θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων που θα συμμετέχουν στη μελέτη και σύμφωνα με τις βασικές αρχές
της επιστημονικής ορθότητας και της ακεραιότητας
της έρευνας, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο κατασκευασμένων ή παραπλανητικών συμπερασμάτων.
Μόνο μια ανεξάρτητη αρχή ηθικής και δεοντολογίας
της έρευνας μπορεί να εξασφαλίσει την τήρηση των
ανωτέρω. Επομένως ή θα συσταθούν υποχρεωτικά στα
νοσοκομεία Ε.Η.Δ.Ε. ή τα Επιστημονικά Συμβούλια των
Νοσοκομείων θα ζητούν την έγκριση των Ε.Η.Δ.Ε των
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Πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων της Χώρας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σε Α.Ε.Ι στα οποία υπάρχουν
τμήματα σχετικά με τις βιοϊατρικές επιστήμες, όπως το
ΠΑ.Δ.Α, υπάρχουν ερευνητές που υποβάλλουν αιτήσεις
και ερευνητικά πρωτόκολλα στα οποία η μελέτη χαρακτηρίζεται ως είδος μη παρεμβατικής κλινικής μελέτης.
Και κυρίως υπάρχουν διδακτορικές διατριβές το θέμα
των οποίων χαρακτηρίζεται ως είδος μη παρεμβατικής
κλινικής μελέτης. Κατά τη γνώμη μου αυτού του είδους
τα μη χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα ή οι διδακτορικές διατριβές μπορούν να υπαχθούν στον έλεγχο
και την έγκριση της Ε.Η.Δ.Ε του αρμόδιου Α.Ε.Ι , στο
πλαίσιο του σκοπού του άρθρου 21 του ν. 4521/2018,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας δε θίγει τον απαιτούμενο σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου, την αυτονομία του,
την ιδιωτική του ζωή, τα προσωπικά του δεδομένα και
προκειμένου να διασφαλιστούν οι επιστημονικά υπεύθυνοι, οι εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων, οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές και σε τελευταία ανάλυση το
κύρος και η αξιοπιστία του Ιδρύματος.
				

προς τις προϋποθέσεις της αδικοπραξίας.
8 Βλ. Σύσταση της Ε.Ε.Β «Εφαρμογή της νομοθεσίας για τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας στο www.bioettics.gr
9Αριθμ.ΔΥΓ3α/οικ.82161/24.8.2012 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής
και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη
χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί
κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη
χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με
την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L
348/31.12.2010).
10 Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ3(α) οικ. 36809/2019 (ΦΕΚ
2015/Β/3-6-2019) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ5α/59676/2016
(ΦΕΚ 4131 Β) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Υγείας «Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για τις κλινικές δοκιμές που προορίζονται για τον άνθρωπο και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ»

Παραπομπές
1 Στο εν λόγω προσχέδιο νόμου είχαν χαρακτηριστεί ως Επιτροπές
Ηθικής της Έρευνας (Ε.Η.Ε). Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής κατά τον
έλεγχο από βιοηθικής πλευράς των ανωτέρω διατάξεων συνέστησε και υιοθετήθηκε ο όρος Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της
Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) που αποδίδει πλήρως τον διεθνή όρο ethics. Βλ.
Σύσταση Ε.Ε.Β 23.1.2018 στο www.bioethics.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

2 Βλ. την από 14,12.2005 γνώμη της Ε.Ε.Β στο www.bioethics.gr
3 Βλ. Έκθεση για την καταγραφή του υφιστάμενου καθεστώτος, αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία των Ε.Η.Δ.Ε. Συνάντηση με τους
εκπροσώπους των Α.Ε.Ι και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων στο www.
bioethics.gr

Ζαραφωνίτου Χ., Τσίγκανου Ι., Συνεργασία: Χ.Τάτση
και Ομάδα έργου, Πλαίσιο κανόνων ηθικής και δεοντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας. Υπό το πρίσμα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
(ΓΚΠΔ), Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία» Παντείου Πανεπιστημίου, Σχεδιασμός και δημιουργία: Διόνικος, Αθήνα, 2020

4 Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε του ΠΑ.Δ.Α (άρθρο 1) ΦΕΚ
Β 1485/21.4.20
5 Βλ. Αιτιολογική Έκθεση ν. 4521/18
6 Βλ. Αιτιολογικές σκέψεις του Γ.Κ.Π.Δ 79, 146
7 Πρόκειται περί νόθου αντικειμενικής ευθύνης επομένως και αντιστροφής του βάρους απόδειξης στον ενάγοντα και ζημιωθέντα ως

Χριστίνα Τάτση, Νομικό, ΥΔ Εγκληματολογίας
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λιόπη Σπινέλλη, Ομότιμη Καθηγήτρια Εγκληματολογίας
της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μαρία Κρανιδιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής
ΕΚΠΑ και Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου, Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, οι οποίες
στα προλογικά κείμενά τους παρουσιάζουν σημαντικούς προβληματισμούς και δεοντολογικά ζητήματα που
ανακύπτουν κατά την διεξαγωγή της εγκληματολογικής
έρευνας.
Στο εισαγωγικό κεφάλαιο του βιβλίου παρατίθεται η
θεσμική εξέλιξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων από τις πρώτες προσπάθειες κατοχύρωσης
του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή μέχρι την θέση σε
εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ- ΓΚΠΔ).
Στο Κεφάλαιο Ι και για τη διευκόλυνση του αναγνώστη
παρατίθενται αναλυτικά βασικές έννοιες που αναφέρονται εκτενώς στο πλαίσιο Κανόνων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 ΓΚΠΔ. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι
ορισμοί των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», της
«επεξεργασίας», της «ψευδωνυμοποίησης», της «συγκατάθεσης» κλπ. Εν συνεχεία παρατίθενται οι Γενικές
αρχές τις οποίες οφείλουν οι ερευνητές να τηρούν κατά
τη διεξαγωγή της έρευνας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι «Γενικοί κανόνες ασφάλειας διεξαγωγής
της έρευνας», «η αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας», η «αρχή της αναλογικότητας», η
«διασφάλιση του απορρήτου», το «ζήτημα της ενημέρωσης και της συγκατάθεσης», αρχές που εφαρμόζονται
κατά τη διαδικασία της έρευνας σε ανηλίκους, κρατουμένες, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών κλπ. Οι γενικές
αρχές που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά και εκτίθενται λεπτομερώς στα επόμενα
κεφάλαια του βιβλίου.

Το βιβλίο «Πλαίσιο κανόνων ηθικής και δεοντολογίας της
εγκληματολογικής έρευνας υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ»
με συγγραφείς την Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου
και την Δρα Ιωάννα Τσίγκανου σε συνεργασία με την
ομάδα έργου που αποτελείτο από τις υποψήφιες δρες
Έλλη Ανίτση, Κατερίνα Καλαφάτη- Μιχαηλάκη, Πηνελόπη Κόλλια, Έλενα Συρμαλή και Χριστίνα Τάτση (η οποία
ήταν και η συντονίστρια της ομάδας έργου) εκδόθηκε
πρόσφατα στο πλαίσιο της Σειράς των «Εγκληματολογικών Μελετών/ Criminological Studies» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» του
Παντείου Πανεπιστημίου, σε σχεδιασμό του εκδοτικού
οίκου ΔΙΟΝΙΚΟΣ.
Το βιβλίο προλογίζουν έγκριτοι επιστήμονες με ειδική
γνώση και εμπειρία στον τομέα αυτό, όπως οι κ.κ. Καλ42
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Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο ΙΙ γίνεται μια λεπτομερής
αναφορά και παρατίθενται οι κανόνες που πρέπει να
λαμβάνουν υπ’ όψιν τους οι ερευνητές κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας. Στα επιμέρους υποκεφάλαια αναφέρονται αναλυτικά τα καθήκοντα και οι δεοντολογικές
υποχρεώσεις των ερευνητών, οι οποίοι υποχρεούνται να
δείχνουν επαγγελματισμό, να δεσμεύονται από τις δραστηριότητές τους και να ενισχύουν την γενική πρόοδο
της ομάδας, την ισότητα και τον σεβασμό.
Mία από τις πιο σημαντικές δεοντολογικές υποχρεώσεις
των ερευνητών, συνιστά η προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας. Οι ερευνητές υποχρεούνται να κάνουν
αναφορά στον δημιουργό και στην πηγή κατά την διεξαγωγή της έρευνάς τους, ενώ τα ίδια δικαιώματα (της
πνευματικής ιδιοκτησίας) αποκτούν και εκείνοι επί του
αντικειμένου της έρευνας που διεξάγουν. Παράλληλα
απαγορεύεται να ενσωματώνουν στο έργο τους ιδέες
και αποσπάσματα τρίτων χωρίς αναφορά σε αυτούς.
Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται επιπλέον αναφορά και στις
προσβολές της ακεραιότητας της έρευνας. Σύμφωνα
με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας η μη τήρηση
ορθών ερευνητικών πρακτικών, όπως για παράδειγμα
η κατασκευή ερευνητικών αποτελεσμάτων, η παραποίηση ή η αλλοίωση του ερευνητικού υλικού καθώς και η
λογοκλοπή συνιστούν παραβίαση των επαγγελματικών
καθηκόντων. Για το λόγο αυτό οι επιστημονικά υπεύθυνοι οφείλουν να μεριμνούν για την τήρηση όλων των
κανόνων δεοντολογίας καθώς και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Σε
περίπτωση δε αντίθεσης συμφερόντων (προσωπικών,
επαγγελματικών κλπ) ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων (conflict of interest), η οποία να επηρεάσει διάφορες πτυχές μιας ερευνητικής μελέτης.
Στην περίπτωση αυτή, ο εκάστοτε ερευνητής θα πρέπει
να γνωρίζει ότι οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την έρευνα και να επιβεβαιώνει κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ότι δεν
συντρέχει στο πρόσωπό του. Παράλληλα, η ερευνητική
ομάδα οφείλει να διαχειριστεί την σύγκρουση αυτή.
Το Κεφάλαιο ΙΙΙ με τίτλο «Δεοντολογικά ζητήματα
στην έρευνα όπου εμπλέκονται φυσικά πρόσωπα» χωρίζεται σε τρία βασικά υποκεφάλαια τα οποία αφορούν
στο ζήτημα της ενημέρωσης και της συγκατάθεσης,
στη διασφάλιση απορρήτου και στα οικονομικά ανταλλάγματα.
Η ενημέρωση και η συγκατάθεση των ερευνωμένων
συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σε φυσικά πρόσωπα. H συμμετοχή
στην εγκληματολογική έρευνα πρέπει να είναι εθελοντική και η συγκατάθεση του ερευνωμένου παρέχεται
αφού πρώτα ενημερωθεί λεπτομερώς και έχει κατανοήσει τους όρους διεξαγωγής της. Για την ενημέρωση των
συμμετεχόντων θα πρέπει να χρησιμοποιείται γλώσσα
σαφής και κατανοητή, η συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται εγγράφως, ενώ ο ερευνητής οφείλει να ενημερώνει τον εκάστοτε ερευνώμενο ότι η άρνηση συμμετοχής στην έρευνα δεν επιφέρει καμία συνέπεια.
Το ζήτημα της διασφάλισης του απορρήτου περιλαμβάνει τις έννοιες της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας. Ο ερευνητής οφείλει να διατηρεί την εμπιστευτικότητα και να προστατεύει τα συμφέροντα του ερευνώμενου ακόμα και όταν ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται τον
κίνδυνο που ελλοχεύει η αποκάλυψη των δεδομένων
του. Η αρχή της ανωνυμίας δεν αφορά τον ερευνητή
που συλλέγει τα δεδομένα, αλλά οποιονδήποτε τρίτο,
ενώ η εμπιστευτικότητα αφορά όλους.
Τέλος γίνεται αναφορά στα οικονομικά ανταλλάγματα. Η πρακτική της παροχής οικονομικών ανταλλαγμάτων στους ερευνώμενους ως κίνητρο συμμετοχής στην
έρευνα ενδέχεται να αλλοιώσει την ελευθερία της βού43
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λησής τους και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται.
Στο Κεφάλαιο IV γίνεται μνεία σε «Ειδικές περιπτώσεις ερευνών» και συγκεκριμένα σε έρευνες που αφορούν ανηλίκους, κρατουμένους, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ψυχικά
πάσχοντες και θύματα εμπορίας ανθρώπων. Κατά τη
διεξαγωγή μιας έρευνας μπορεί να ανακύψουν ειδικότερα ζητήματα δεοντολογίας λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ενδεικτικά αναφερομένων στο κεφάλαιο αυτό ομάδων. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή καθώς η αποκάλυψη οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου όπως και η αδυναμία
κατανόησης των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων
της έρευνας που διεξάγεται στις ομάδες αυτές μπορεί
να επιφέρει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στην ζωή
των συγκεκριμένων ατόμων συγκριτικά με άλλες ομάδες του πληθυσμού. Έτσι, εκτός από τις γενικές αρχές
που εφαρμόζονται σε κάθε έρευνα, όταν πρόκειται για
διεξαγωγή έρευνας σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
και σε ειδικές περιπτώσεις απαιτούνται πιο εξειδικευμένες προσεγγίσεις, πάντα τηρουμένης της νομοθεσίας.
Στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο τιτλοφορείται ως «Κεφάλαιο V- Συγκρότηση αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» γίνεται αναλυτική αναφορά στην
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
αλλά και στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων όπως είναι το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα
διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στα εκάστοτε υποκεφάλαια και προστατεύονται από τον ΓΚΠΔ. Επιπλέον γίνεται εκτενής αναφορά
στις προϋποθέσεις δυνατότητας πρόσβασης τρίτων στα
προσωπικά δεδομένα των ερευνωμένων. Στο τελευταίο
υποκεφάλαιο του Κεφαλαίου V παρατίθενται τα μέτρα

που οφείλει να λαμβάνει ο υπεύθυνος επεξεργασίας
και ο εκτελών την επεξεργασία για την ασφάλεια, την
ιδιωτικότητα και την ανωνυμία των υποκειμένων της
έρευνας.
Το τελευταίο κεφάλαιο (Κεφάλαιο VΙ) του πλαισίου
κανόνων αφορά στην «Ασφάλεια φυσικών προσώπων
και δεδομένων». Γίνεται εκτενής αναφορά στα μέτρα
που οφείλουν να λαμβάνουν και στους κανόνες που
πρέπει να τηρούν οι ερευνητές και οι ερευνώμενοι κατά
τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, αλλά και στους
κανόνες ασφαλείας των συλλεγέντων δεδομένων, προκειμένου αυτά να αποθηκεύονται με ασφάλεια. Θα
πρέπει να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα βλάβης (σωματικής και ψυχικής) και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ερευνωμένων. Παράλληλα
τα συλλεγέντα δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται για
καθορισμένους σκοπούς και να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους.
Τέλος γίνεται αναφορά στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.
Στο τέλος του πλαισίου κανόνων, ο αναγνώστης θα βρει
μια πληθώρα παραρτημάτων, στα οποία μπορεί να ανατρέξει προκειμένου να ενημερωθεί για την διαδικασία
αδειοδότησης των ερευνητικών έργων και τον ρόλο
των επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας της έρευνας.
Επιπλέον, μπορεί να αντλήσει συνοδευτικά έντυπα για
την χορήγηση αδείας για τη διεξαγωγή έρευνας, όπως
αυτά έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Παντείου
Πανεπιστημίου, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Φτάνοντας στις τελευταίες
σελίδες μπορεί να ενημερωθεί για τα νομοθετικά και
δεοντολογικά κείμενα που αφορούν στη διεξαγωγή της
έρευνας.
44
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Η ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου δεοντολογικών
κανόνων της εγκληματολογικής έρευνας υπήρξε πιο
επιτακτική από ποτέ, ειδικά μετά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Στόχος του
βιβλίου είναι, αφενός να καλύψει τα εν λόγω κενά μέσα

Στο πεδίο της αντεγκληματικής πολιτικής εντάσσονται
συμβολές που διατυπώνουν προβληματισμούς αναφορικά με τη διαχείριση του ποινικού συστήματος και
την επίδραση των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, ειδικότερα της οικονομικής κρίσης, στην καταστολή του

από απαντήσεις σε ζητήματα δεοντολογίας και ηθικής
που ανακύπτουν κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας και
αφετέρου να αποτελέσει ένα χρήσιμο μεθοδολογικό
εργαλείο για την ευρύτερη ερευνητική και ακαδημαϊκή
κοινότητα.

εγκλήματος. Διερευνώνται, επίσης, οι κίνδυνοι για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, που ελλοχεύουν από την εφαρμογή των τεχνολογικών επιτευγμάτων στο πλαίσιο μια
παγκοσμιοποιημένης αντεγκληματικής πολιτικής. Υπό
την σκοπιά της αντεγκληματικής πολιτικής εξετάζονται
επιπλέον τόσο η καταστολή όσο και η πρόληψη του
εγκλήματος. Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνονται μελέτες
για τον θεσμό της αστυνομίας και τις μεταρρυθμίσεις
στην ελληνική αστυνομία, τη σημασία της πρόληψης
του εγκλήματος, την κοινοτική αστυνόμευση, την πρόληψη σε τοπικό επίπεδο μέσα από τον θεσμό των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας και
την πρόληψη της υποτροπής.
Στην ενότητα της σωφρονιστικής συμπεριλαμβάνονται
συμβολές που εστιάζουν στην εξέταση της έννοιας της
κοινωνικής επανένταξης, η οποία προσεγγίζεται ως δικαίωμα του κάθε δράστη στο πλαίσιο μιας ευρύτερης
κοινωνικής πολιτικής. Επίσης, διενεργείται επισκόπηση
των κανόνων έκτισης των ποινών και των μέτρων ασφάλειας κατά της ελευθερίας. Η ύλη εμπλουτίζεται με την
παρουσίαση μελετών για τον πληθυσμό των αλλοδαπών
κρατούμενων στα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα καθώς και τη διερεύνηση των αποδράσεων στο πλαίσιο των αγροτικών φυλακών.
Κατά την προσέγγιση θεμάτων του ποινικού δικαίου, οι
μελέτες αναλύουν το νομοθετικό πλαίσιο για τους ψυχικά ή διανοητικά πάσχοντες κατηγορούμενους και τα
προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του.
Επιπρόσθετα, προσεγγίζονται ποικίλα θέματα, όπως η
ιατρική ποινική ευθύνη, οι ψευδείς ειδήσεις και η προ-

Τσουραμάνης, Χ., Χιόνης, Δ., Σπυρόπουλος, Φ.,
Χαλκιά, Α., Λεμπέση, Μ. (επιμέλεια). (2020).
“Εγκληματολογία: ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ ΑΛΕΞΙΦΩΤΟΝ;”
Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη
Πανούση. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.
Έλλη Ανίτση, Υποψήφια Διδάκτωρ
Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου,
Υπότροφος ΕΛΙΔΕΚ
Κυκλοφόρησε πρόσφατα ο Τιμητικός τόμος για τον
Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση με τίτλο «Εγκληματολογία: ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ ΑΛΕΞΙΦΩΤΟΝ;». Η ύλη του
βιβλίου αποτελείται από 78 συμβολές που καλύπτουν
πληθώρα όψεων εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. Τα
κείμενα εστιάζουν στους τομείς της αντεγκληματικής
πολιτικής, της ανακριτικής και της σωφρονιστικής, καθώς και σε ζητήματα του ποινικού δικαίου. Επιπλέον,
αναλύουν θέματα υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής
και της πολιτισμικής εγκληματολογίας, ιστορικών και
βιοκοινωνιολογικών προσεγγίσεων, όπως και θέματα
ειδικού εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα,
στον τόμο περιλαμβάνονται συμβολές που προβάλλουν
πτυχές του εγκληματικού φαινομένου μέσα από την τέχνη.

45

2020 (08) CRIME AND PUNISHMENT

σέγγιση του κοινοδικαίου στο έγκλημα του βιασμού. Η
ενότητα περιλαμβάνει επίσης κείμενα για τα προβλήματα που προκύπτουν από τις προληπτικές παρεμβάσεις
στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, καθώς και για τη
σχέση των ΗΠΑ με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Υπό
την οπτική της ανακριτικής, οι μελέτες εξετάζουν κυρίως στον ρόλο της δικαστικής αστυνομίας στο πλαίσιο
της προδικασίας καθώς και στην αναγκαιότητα ίδρυσης
και λειτουργίας του θεσμού στο πλαίσιο της ελληνικής
ποινικής πραγματικότητας.
Ένα μέρος των συμβολών αφιερώνεται στην ανάλυση
εγκληματολογικών θεμάτων μέσα από ποικίλες εγκληματολογικές θεωρίες και προσεγγίσεις. Υπό το πρίσμα
της περιβαλλοντικής εγκληματολογίας παρουσιάζεται
μελέτη αναφορικά με τη σύνδεση στοιχείων περιβαλλοντικής υποβάθμισης με τον φόβο του εγκλήματος, στην
ελληνική πρωτεύουσα. Με την εφαρμογή της ιστορικής
προσέγγισης εξετάζεται η συνεισφορά της ιατρικής και
του δικαίου στην επιστημονική διερεύνηση του εγκληματικού φαινομένου μέσα από το παράδειγμα του 19ου
αιώνα καθώς και η συμβολή του Cesare Lombroso
στη θεμελίωση της εγκληματολογικής ανθρωπολογίας.
Επιπρόσθετα ανιχνεύονται οι ρίζες της ριζοσπαστικής
εγκληματολογίας στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Με
την εφαρμογή βιοκοινωνιολογικών προσεγγίσεων επιχειρείται η διερεύνηση της συμβολής βιοφυσιολογικών
παραγόντων στην εγκληματική συμπεριφορά. Τέλος,
αναλύεται η προσέγγιση της πολιτισμικής εγκληματολογίας, ως ένα πεδίο σύνθεσης διαφορετικών σχολών
και ως εναλλακτικός εγκληματολογικός τρόπος σκέψης.
Στο πλαίσιο αυτό επιχειρούνται εγκληματολογικές αναγνώσεις έργων τέχνης και τραγουδιών από την ελληνική
παραδοσιακή μουσική.
Πλούσιο είναι και το υλικό που αφιερώνεται σε θέματα
ειδικού εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. Τα κείμενα

εξετάζουν την παραβατικότητα ανηλίκων μέσα από
μελέτες για την αυτο-ομολογούμενη παραβατικότητα
στον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό και τη σχέση μεταξύ
σχολικής αποτυχίας και παραβατικότητας. Εξετάζονται,
επίσης, θέματα όπως το οργανωμένο έγκλημα, τα αρχετυπικά διεθνή εγκλήματα, η βία στο σχολείο, η έμφυλη
βία και η σχέση μεταξύ βίας και μέσων επικοινωνίας.
Άλλα ειδικά θέματα που προσεγγίζονται αναφέρονται
στα εγκλήματα κατά των παιδιών και στην ευθανασία.
Ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου αφιερώνεται σε κείμενα που αναλύουν την προβολή πτυχών του εγκληματικού φαινομένου μέσα από την τέχνη. Στο πλαίσιο αυτό,
μέσα από τη λογοτεχνία και την ποίηση, τη μουσική, το
θέατρο και τον κινηματογράφο προσεγγίζονται ζητήματα όπως η εγκληματογένεση, η φυλακή, το δίκαιο και η
εξουσία. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η συμβολή της τέχνης στην κατανόηση και στην κατασκευή της γνώσης
για το εγκληματικό φαινόμενο, αλλά και στην κοινωνική
επανένταξη αποφυλακισμένων μέσα από την παρουσίαση σχετικών δράσεων που πραγματοποιούνται στις
ελληνικές φυλακές.
Ο Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη
Πανούση με τίτλο «Εγκληματολογία: ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ
ΑΛΕΞΙΦΩΤΟΝ;» περιλαμβάνει έναν πλουραλισμό θεμάτων που καλύπτουν ποικίλες όψεις του εγκληματικού
φαινομένου. Η μελέτη των θεμάτων διεξάγεται μέσα
από πλήθος εγκληματολογικών προσεγγίσεων αλλά και
μέσω της τέχνης, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα
εργαλεία για μια πολύπλευρη κατανόηση του εγκλήματος και των πρωταγωνιστών του.

46

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

“Urban Crime - An International Journal”
Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του
Παντείου Παντεπιστημίου
Διευθύντρια Έκδοσης: Καθηγήτρια Χριστίνα
Ζαραφωνίτου
Κυκλοφορία δεύτερου τεύχους
Special Issue: Gangs

Articles
Robbery in illicit drug markets: Insights from qualitative
research in Scotland
Robert McLean, Ross Deuchar and Allan T. Moore
Transnational gangs in South America: The expansion of
the Primeiro Comando da Capital to Paraguay
Ana Isadora Meneguetti and Marcos Alan S. V. Ferreira
In bed with criminals: Gangs and politics in Trinidad and
Tobago
Janina Pawelz

Παρουσίαση: Έλλη Ανίτση, Managing editor of Urban
Crime - An International Journal-Υπ.Δρ. Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

From vulnerability to violence: Gangs and “homicide
booms” in Trinidad and Belize
Adam Baird

Στις 25/11/2020 κυκλοφόρησε το δεύτερο τεύχος
του επιστημονικού περιοδικού “Urban Crime - An
International Journal”, με ISSN 2732-6187 και είναι διαθέσιμο εδώ: https://ojs.panteion.gr/?journal=uc&amp
;page=issue&amp;op=current
Το “Urban Crime - An International Journal”, είναι ένα
διεθνές ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό, ανοιχτής
πρόσβασης, που εκδίδεται από το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
(ΕΑΣΤΕ), υπό την εκδοτική διεύθυνση της Καθηγήτριας
κας Χριστίνας Ζαραφωνίτου και τη συμμετοχή έγκριτων
ακαδημαϊκών στη Συντακτική Επιτροπή. Το περιοδικό
φιλοξενείται στον διαδικτυακό χώρο της βιβλιοθήκης
του Παντείου Πανεπιστημίου (Panteion University Open
Journals). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο https://ojs.panteion.gr/?journal=uc&page=about
Το δεύτερο τεύχος είναι αφιερωμένο στις Συμμορίες
(Special Issue: Gangs). Σκοπός του τεύχους είναι ο συγκερασμός θεωρητικών και εμπειρικών δεδομένων για
το φαινόμενο των συμμοριών. Προς αυτή την κατεύθυνση, στο τεύχος φιλοξενούνται άρθρα ξένων Εγκληματολόγων, ειδικών στο θέμα, στα οποία περιλαμβάνονται
ερευνητικά δεδομένα από την Σκωτία, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Στο τεύχος συμπεριλαμβάνονται επίσης βιβλιοκρισίες νέων ελληνικών εκδόσεων καθώς και πρόσφατη βιβλιογραφική κίνηση στα ελληνικά,
αγγλικά και γαλλικά. Ειδικότερα:

Book reviews
“Framework of Rules of Ethics of Criminological
Research. In the light of the General Data Protection
Regulation (GDPR)” by Ch. Zarafonitou, J. Tsigkanou
et.al.
Presented by Christina Tatsi
“Εγκληματολογία: Περίβλεπτον αλεξίφωτον; A volume
in honor of Emeritus Professor Yannis Panousis” by Ch.
Tsouramanis et. al.
Presented by Elli Anitsi
Projects and publications monitor
New releases in Criminology
Elli Anitsi, Elena Pouli and Christina Tatsi
Η κυκλοφορία του επόμενου τεύχους προγραμματίζεται για την Άνοιξη του 2021 και οι υποβολές άρθρων για
δημοσίευση γίνονται δεκτές μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.
Οι δημοσιεύσεις των άρθρων πραγματοποιούνται, κατόπιν αξιολόγησης με το σύστημα double
blind peer review. Η ομάδα των κριτών συγκροτείται
από ειδικούς σε κάθε πεδίο και μέλη της Συντακτικής
Επιτροπής του περιοδικού. Άρθρα μπορούν να δημοσιευθούν στην αγγλική, στη γαλλική και στην ελληνική
γλώσσα. Μπορείτε να υποβάλετε το άρθρο σας στο
urbancrimejournal@gmail.com.
Περισσότερες πληροφορίες για τους συγγραφείς καθώς και για τις διαδικασίες του περιοδικού μπορείτε να
δείτε στο
https://ojs.panteion.gr/?journal=uc&page=about&op=su
bmissions

Editorial
Georgios A. Antonopoulos & Christina Zarafonitou
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πλαίσιο κάθε θεματικής προβάλλονται ταινίες, ντοκιμαντέρ ή επεισόδια από σειρές, που σχετίζονται με το
θέμα κάθε κύκλου.
Τις προβολές πλαισιώνουν σχετικές εισηγήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από επιστήμονες και ειδικούς
του πεδίου της Εγκληματολογίας και άλλων συναφών
επιστημονικών κλάδων, καθώς και από συνεργάτες του
Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου ή/και φοιτητές/ φοιτήτριες.
Το σεμινάριο αποτελεί φροντιστηριακό μάθημα στο
πλαίσιο των: «Εμπειρική Εγκληματολογία Ι και ΙΙ» μαθημάτων του Τομέα Εγκληματολογίας, του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο διδάσκει η Καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Διευθύντρια
του ΕΑστΕ κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου,
Αυτός ο Κύκλος με τίτλο: Ειδικά Θέματα ΙΙ: Έγκλημα
και Εγκληματίας, ολοκληρώνεται σε πέντε προβολές
και πραγματεύεται θέματα όπως: Σχολικός εκφοβισμός, Πείραμα σε ανθρώπινες οντότητες – Δεοντολογία εγκληματολογικής έρευνας, Οργανωμένο έγκλημα
– Απάτη, Εγκληματικότητα με γυναίκα δράστιδα και
Αστεακή εγκληματικότητα -Φόβος του εγκλήματος.
Στην παρούσα συγκυρία και λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων το Σεμινάριο διεξάγεται διαδικτυακά
ενώ το παρακολουθούν προπτυχιακοί/ες και μεταπτυχιακοί/ ες φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και επαγγελματίες που ο χώρος εργασίας τους σχετίζεται με την
επιστήμη της Εγκληματολογίας και ερευνητές.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σεμινάριο: Έγκλημα και Κινηματογράφος Η΄ Κύκλος
«Ειδικά Θέματα ΙΙ: Έγκλημα και Εγκληματίας»
Ε. Σύρμαλη

Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του
Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου
Το δεύτερο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Εγκλήματος και Κοινωνικού Ελέγχου με θέμα
«Κοινωνική πραγματικότητα, κριτικός λόγος και ποινικό
φαινόμενο» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 24
έως τις 27 Νοεμβρίου 2020. Το πρόγραμμα του συνεδρίου και περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.eemeke.
org/423109961).

Το Σεμινάριο: Έγκλημα και Κινηματογράφος Η΄ Κύκλος «Ειδικά Θέματα ΙΙ: Έγκλημα και Εγκληματίας», διοργανώνουν το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας (Διευθύντρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου) του Παντείου
Πανεπιστημίου και το Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων (Διευθυντής: Χρήστος Τσουραμάνης) του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το σεμινάριο ξεκίνησε το 2016 και κάθε εξάμηνο (χειμερινό- εαρινό) είναι ένας ξεχωριστός κύκλος. Κάθε
κύκλος περιλαμβάνει μια διαφορετική θεματική. Στο
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Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τις
εξελίξεις στη σωφρονιστική πολιτική
Η Ελληνική Εταιρείας Μελέτης του Εγκλήματος και
Κοινωνικού Ελέγχου διοργάνωσε τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 ειδική διαδικτυακή συνάντηση με θέμα
τις εξελίξεις στη σωφρονιστική πολιτική. Το πρόγραμμα
της συνάντησης και περισσότερες πληροφορίες έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.
eemeke.org/423109961).

Ημερίδα της Ελληνικής Ψυχιατροδικαστικής
Εταιρείας
Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020, η Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρεία πραγματοποίησε Διαδικτυακή
Ημερίδα με θέμα «Η πανδημία COVID-19 και οι Ψυχιατροδικαστικές προεκτάσεις της». Το πρόγραμμα και
περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.psychiatrodikastiki.
gr/images/DOCS/2020/2020_11_03.pdf
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Παπαδόπουλος Θ., Ηλεκτρονικά εγκλήματα – Η ανακριτική διερεύνηση υπό το φως των ατομικών δικαιωμάτων και της νομολογίας του ΕΔΔΑ, Νομική Βιβλιοθήκη,
Αθήνα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρασκευόπουλος Ν., Τα θεμέλια του ποινικού δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Αδάμπας Β., Η παραγραφή των ποινών και των μέτρων
ασφαλείας: Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού
ποινικού δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Παύλου Σ. & Κοσμάτος Κ., Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα – Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 50-133
ΠΚ, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Γασπαρινάτου Μ., Νεανική παραβατικότητα & αντεγκληματική πολιτική, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα,
2020

Συμεωνίδου-Καστανίδου, Μητροσύλη Μ., Κοσμάτος
Κ., Ποινική μεταχείριση των ψυχικώς πασχόντων,
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

Γασπαρινάτου Μ., Η επικινδυνότητα – Η διαδρομή μιας
«επικίνδυνης» κατασκευής – Εγκληματολογική προσέγγιση, Τόπος, Αθήνα, 2020

Τσουραμάνης Χ., Χιόνης Δ., Σπυρόπουλος Φ., Χαλκιά
Α., Λεμπέση Μ. (επιμ.), “Εγκληματολογία: ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ ΑΛΕΞΙΦΩΤΟΝ;” Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση, εκδ. Ι. Σιδέρη, Αθήνα

Δημόπουλος Χ., Ποινική δικαιοσύνη και έγκλημα (τα
ελληνικά θεμέλια), εκδ. Παπαζήση, Αθήνα
Ζαραφωνίτου Χ. & Τσίγκανου Ι. (συνεργασία Χ. Τάτση
και ομάδα έργου), Πλαίσιο κανόνων ηθικής και δεοντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας υπό το
πρίσμα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), εκδ. Διόνικος, Αθήνα
Καϊάφα-Γκμπάντι Μ. & Prittwitz C. (επιμ.), Λόγοι και
όρια των αναγκαίων περιορισμών του ποινικού δικαίου – ΧΙ. Ελληνογερμανικό συμπόσιο ποινικού δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα
Καπαρδής Α. & Στεφάνου Η., Επιμέτρηση και επιβολή
ποινών στο κυπριακό νομικό σύστημα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα
Κοτσαλής Λ. & Τσιμάρας Κ. (επιμ.), Ποινικό δίκαιο και
σωφρονιστικό σύστημα. Νεώτερες εξελίξεις, εκδ. Αντ.
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα
Μαργαρίτης Λ., Παρασκευόπουλος Ν., Νούσκαλης Γ.,
Ποινολογία – Άρ. 50-133 νέου ΠΚ, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα
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