ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 3ης ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ»
21 Οκτωβρίου 2020

Με μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
2020, η 3η κατά σειρά εκδήλωση του 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).
Κατά τη διαδικτυακή εκδήλωση ομιλήτριες και ομιλητές πραγματεύτηκαν το θέμα
«ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ». 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 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 (;) ».
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο κ.Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Πανεπιστημίων Αθηνών και Λευκωσίας, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας.
Οι εισηγήσεις θα συμπεριληφθούν στον Φάκελο-Αφιέρωμα του 8ου τεύχους του Ενημερωτικού Δελτίου της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, στο οποίο θα φιλοξενηθεί
και συνέντευξη της Καθηγήτριας κ.Μήτρου.
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 δ/ρες 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. Καλλιόπη Σπινέλλη, Ομότιμη Καθηγήτρια Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μαρία Κρανιδιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου, Καθηγήτρια
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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 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.
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
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.

2

3

