
To Κέντρο Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ-ΠΚ ) του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις 

Κοινωνικές και τις Επιστήµες της Αγωγής αποτελεί αυτόνοµη, 
ενιαία, διεπιστηµονική ερευνητική µονάδα, εποπτευόµενη από 

την Σύγκλητο. Αποστολή του ΚΕΜΕ-ΠΚ  είναι να προάγει την 
έρευνα στις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήµες της 

Αγωγής και να εκπονεί µελέτες για λογαριασµό τρίτων.

Στο ΚΕΜΕ-ΠΚ  εντάσσονται: Ερευνητικά Εργαστήρια, Ερευνητικά 
Προγράµµατα οµάδων ή µεµονωµένων ερευνητών, καθώς και 

αυτοχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα 
οποία συνδέονται µε ένα ή περισσότερα Εργαστήρια, καθώς και µε 

Τµήµατα ή Σχολές του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΚΕΜΕ-ΠΚ )
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΚΕΜΕ-ΠΚ )

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»

ΗΜΕΡΙΔΑ

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, Αίθουσα Συγκλήτου, Παν/πολη Γάλλου, Ρέθυµνο



ΗΜΕΡΙΔΑ
Εγγραφή – Χαιρετισµοί 
 
Έλλη Βενεδίκτου
«Βασικές οδηγίες συµµόρφωσης προς τον Γενικό Κανονισµό για την 
Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων για τους ερευνητές»
 
Albena Kuyumdzhieva
“GDPR and Its Impact on the H2020 Ethics Review Process”
 
Σταυρούλα Τσινόρεµα
«Προστασία προσωπικών δεδοµένων και επιστηµονική έρευνα. Ο 
ρόλος των ΕΗΔΕ»
 
Γενική συζήτηση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Βασιλική Πετούση – Ευγενία Σµυρνάκη
«Πρακτικές ασκήσεις για την εφαρµογή του Γενικού Κανονισµού για 
την Προστασία των Δεδοµένων στην Κοινωνική Έρευνα»

11:00-11:30 

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30  

14:30 – 17:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το δικαίωµα στην ιδιωτικότητα και στον έλεγχο του τρόπου συλλογής και διάθεσης 
των προσωπικών δεδοµένων συνιστούν ζητήµατα κεντρικού ενδιαφέροντος τα 
οποία, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστατεύονται µε συντακτικές και 
νοµοθετικές ρυθµίσεις στο ευρωπαϊκό και τα εθνικά πλαίσια.  Πρόσφατο παράδειγµα 
αποτελεί ο Γενικός Κανονισµός για την Προστασία των Δεδοµένων (ΓΚΠΔ/ GDPR) 
που βρίσκεται σε ισχύ από τον Μάϊο του 2018.  

Ο ΓΚΠΔ εφαρµόζεται και στην έρευνα και συνεπάγεται υποχρεώσεις και δικαιώµατα 
για ερευνητές/ ερευνήτριες, ερευνητικούς οργανισµούς/ φορείς και συµµετέχοντες/ 
συµµετέχουσες.  Παράλληλα, ο ΓΚΠΔ επιβάλλει την υποχρέωση τεκµηρίωσης της 
συµµόρφωσης προς τις ρυθµίσεις. 

Στην ερευνητική διαδικασία, όµως, η συµµόρφωση στις νοµικές ρυθµίσεις νοείται 
µόνο στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας της έρευνας, ο σεβασµός των 
οποίων αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση των ερευνητών/ερευνητριών. 

Αναγνωρίζοντας τη σηµαντικότητα αυτών των ζητηµάτων και την ανάγκη 
ενηµέρωσης και εκπαίδευσης ερευνητών/ερευνητριών στην πρακτική εφαρµογή 
τους στην κοινωνική έρευνα, το ΚΕΜΕ-ΠΚ σε συνεργασία µε τα προγράµµατα 
DEFORM (EC H2020) και INTEGRITY (ΓΓΕΤ, Εθνική Συµµετοχή) (ΕΥ Β. Πετούση) 
διοργανώνουν Ηµερίδα µε Εργαστήριο στο θέµα  "Η εφαρµογή του Γενικού 
Κανονισµού για την Προστασία των Δεδοµένων στην Κοινωνική Έρευνα". 

* Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων (2016/679/ΕΕ),  σας 
ενηµερώνουµε ότι η Ηµερίδα πρόκειται να µεταδοθεί ζωντανά διαδικτυακά κι ότι τόσο η 

Ηµερίδα όσο και το Εργαστήριο πρόκειται να βιντεοσκοπηθούν, ενώ θα ληφθούν και 
φωτογραφίες. Με τη συµµετοχή σας δηλώνετε ότι γνωρίζετε τη συλλογή και χρήση των 

δεδοµένων εικόνας/ ήχου και συναινείτε σε αυτή.

Στην Ηµερίδα θα µιλήσουν η Dr Albena Kuyumdzhieva (Programme Manager – 
Research/ Ethics Review, DG Research & Innovation, European Commission),         η 
Καθηγήτρια Σταυρούλα Τσινόρεµα (Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης & Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοηθικής), και η κυρία Έλλη 
Βενεδίκτου (Νοµικός, Υπεύθυνη για την Προστασία Δεδοµένων του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης). Οι οµιλίες θα µεταδοθούν σε live streaming µέσω ηλεκτρονικού συνδέσµου που 
θα κοινοποιηθεί σε νέα ανακοίνωση και στην ιστοσελίδα του ΚΕΜΕ-ΠΚ: 
www.keme.uoc.gr. 

Η Ηµερίδα συµπεριλαµβάνει Εργαστήριο µε πρακτικές ασκήσεις µε 
ενδιαφερόµενους/ες  ερευνητές/ερευνήτριες σε θέµατα όπως: είδη και πηγές 
προσωπικών δεδοµένων, τεχνικούς, διοικητικούς και φυσικούς µηχανισµούς 
προστασίας, ενήµερη συγκατάθεση, αδειοδότηση έρευνας. Το Εργαστήριο θα 
διεξάγουν οι Β. Πετούση (Αναπλ. Καθηγήτρια, Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας της 
Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελετών για το 
Κοινωνικό Φύλο) και η Ε. Σµυρνάκη (Νοµικός, Ερευνήτρια - Συνεργάτης DEFORM). 

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Εργαστήριο,
καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους µέχρι 10/03/2019
στην ηλ. διεύθυνση research-support@keme.uoc.gr.
Λόγω του περιορισµένου αριθµού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 


