
ΕΝΤΥΠΑ  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα 
(Τα έντυπα αποτελούνται συνολικά από 8 σελίδες) 

  Τίτλος του Προγράμματος στο οποίο καλείστε να συμμετάσχετε 

Δημιουργία Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο 

Σχολείο 
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Στο έντυπο αυτό δίνονται εξηγήσεις σε απλή και κατανοητή γλώσσα σχετικά με το τι ζητείται 

από εσάς ή/και τι θα συμβεί σε εσάς, εάν συμφωνήσετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα: 

1. Περιγράφονται οποιοιδήποτε κίνδυνοι μπορεί να υπάρξουν ή ταλαιπωρία που τυχόν θα 

υποστείτε από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.  

2. Επεξηγείται με κάθε λεπτομέρεια ποιος ή ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που σας 

αφορούν και θα προκύψουν από το πρόγραμμα που θα συμμετάσχετε ή/και άλλο 

υλικό/δεδομένα που εθελοντικά θα δώσετε για το πρόγραμμα.   

3. Δίνεται η χρονική περίοδος για την οποία οι υπεύθυνοι του προγράμματος θα έχουν 

πρόσβαση στις πληροφορίες ή/και υλικό σας αφορά. 

4. Επεξηγείται το τί ευελπιστούν να μάθουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος ως αποτέλεσμα 

και της δικής σας συμμετοχής.   

5. Δίνεται μία εκτίμηση για το όφελος που μπορεί να υπάρξει για τους ερευνητές ή/και 

χρηματοδότες αυτού του προγράμματος.  

6. Δεν πρέπει να συμμετάσχετε, εάν δεν επιθυμείτε ή εάν έχετε οποιουσδήποτε 

ενδοιασμούς που αφορούν τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.   

7. Εάν αποφασίσετε να συμμετάσχετε, πρέπει να αναφέρετε εάν είχατε συμμετάσχει σε 

οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα έρευνας μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. 

8. Εάν αποφασίσετε να μην συμμετάσχετε και είστε ασθενής, η θεραπεία σας δεν θα 

επηρεαστεί από την απόφασή σας.  

9. Είστε ελεύθεροι να αποσύρετε οποιαδήποτε στιγμή εσείς επιθυμείτε τη συγκατάθεση 

για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.  

10. Εάν είστε ασθενής, η απόφασή σας να αποσύρετε την συγκατάθεση σας, δεν θα έχει 

οποιεσδήποτε επιπτώσεις στη θεραπεία σας.   

11. Πρέπει όλες οι σελίδες των εντύπων συγκατάθεσης να φέρουν το ονοματεπώνυμο και την 

υπογραφή σας. 

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος στο οποίο καλείστε να συμμετάσχετε 

Δρ Κώστας Α. Φάντη, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Τμήμα 

Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου 

 
 

Χρονική διάρκεια του Προγράμματος: 

Τρία (3) χρόνια  

 

 

 

 

 

Επίθετο:  
……………………………………………….………. 

Όνομα:  
…………………………………… 

 

 

Υπογραφή: 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
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για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα 
(Τα έντυπα αποτελούνται συνολικά από 8 σελίδες) 
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Δημιουργία Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο 

Σχολείο 
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Δίδετε συγκατάθεση για τον εαυτό σας ή για κάποιο άλλο 

άτομο; 

 

 

Εάν πιο πάνω απαντήσατε για κάποιον άλλο, τότε δώσετε λεπτομέρειες και το όνομα του. 

 

 

 

  

Ερώτηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

Συμπληρώσατε τα έντυπα συγκατάθεσης εσείς προσωπικά;  

Τους τελευταίους 12 μήνες έχετε συμμετάσχει σε οποιοδήποτε άλλο 

ερευνητικό πρόγραμμα; 

 

Διαβάσατε και καταλάβατε τις πληροφορίες για ασθενείς ή/και εθελοντές;  

Είχατε την ευκαιρία να ρωτήσετε ερωτήσεις και να συζητήσετε το 

Πρόγραμμα; 

 

Δόθηκαν ικανοποιητικές απαντήσεις και εξηγήσεις στα τυχόν ερωτήματά σας;  

Καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να αποσυρθείτε από το πρόγραμμα, όποτε θέλετε;  

Καταλαβαίνετε ότι, εάν αποσυρθείτε, δεν είναι αναγκαίο να δώσετε 

οποιεσδήποτε εξηγήσεις για την απόφαση που πήρατε; 

 

(Για ασθενείς) Καταλαβαίνετε ότι, εάν αποσυρθείτε, δεν θα υπάρξουν 

επιπτώσεις στην τυχόν θεραπεία που παίρνετε ή που μπορεί να πάρετε 

μελλοντικά (Σημ. Εάν δεν είστε ασθενής σημειώστε ΌΧΙ); 

 

Συμφωνείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα;  

Με ποιόν υπεύθυνο μιλήσατε; 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Επίθετο:  
……………………………………………….………. 

Όνομα:  
……………………………………... 

 

 

Υπογραφή: 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
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για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα 
(Τα έντυπα αποτελούνται συνολικά από 8 σελίδες) 
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Σύντομη περιγραφή του προγράμματος (διαδικασίες και σκοπός). 
Η παρούσα έρευνα γίνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αναπτυξιακής 

Ψυχοπαθολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου για τη μελέτη της 

σχολικής βίας σε όλες τις σχολικές βαθμίδες της Κύπρου (Νηπιαγωγείο - Λύκειο).   

 

Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο τη διερεύνηση των μορφών/τάσεων βίας, την 

έκταση και τις επιπτώσεις της βίας στο Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, με έμφαση στην 

κατανόηση των ατομικών, οικογενειακών, σχολικών και ευρύτερων κοινωνικών παραγόντων 

επικινδυνότητας και προστασίας που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διατήρηση της σχολικής 

βίας. Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα έχει μεγάλη κοινωνική σημασία, αφού με την 

πληρέστερη κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν στη σχολική βία θα υπάρξει περιθώριο 

ανάπτυξης κατάλληλων πολιτικών και προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης. Μέσω της 

κατανόησης των παραγόντων που οδηγούν ή και προστατεύουν από τη σχολική βία θα γίνει 

εφικτή η ανάπτυξη κατάλληλων προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων προς όφελος όλων 

των μαθητών, αλλά και η χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής για διαχείριση της βίας στα σχολεία 

Παγκύπρια.  

 

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, θα γίνει συλλογή δεδομένων, για τρία (3) διαδοχικά 

έτη (μια φορά σε κάθε ακαδημαϊκό έτος), για παιδιά Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης 

εκπαίδευσης όλων των Δημόσιων σχολείων και εγκεκριμένων από το ΥΠΠΑΝ ιδιωτικών 

σχολείων μέσω ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονική μορφή. Οι πληροφορίες θα ληφθούν από 

τους ίδιους τους μαθητές, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς. Οι πληροφορίες που θα 

συλλεχθούν θα είναι ανώνυμες. Συγκεκριμένα, θα δοθεί σε κάθε συμμετέχοντα ένας τυχαίος 

αριθμός με στόχο την ανωνυμοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων. Κανένα άλλο 

πρόσωπο από την ερευνητική ομάδα (αλλά ούτε και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία) ΔΕΝ θα 

είναι σε θέση να συνδέσουν τα ερωτηματολόγια με τη ταυτότητα των μαθητών, πέραν από τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο Δρα Κώστα Α. Φάντη. 
 

Μετά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης συλλογής δεδομένων και με βάση τα συμπεράσματα 

που θα προκύψουν, η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας θα 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα είδη και τις επιπτώσεις της βίας στα σχολεία. Πιο 

συγκεκριμένα, αυτό θα γίνεται με την παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων με στόχο την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας.  

 

 

 

 

 
Επίθετο:  

……………………………………………….………. 

Όνομα:  
……………………………………. 

 

 

Υπογραφή: 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
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για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα 
(Τα έντυπα αποτελούνται συνολικά από 8 σελίδες) 
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Δημιουργία Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο 
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Λεπτομέρειες του τι θα ζητηθεί ή/και τι θα συμβεί στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 
Σε περίπτωση που δεχθείτε να συμμετάσχετε, θα ζητηθεί από εσάς (πατέρας, μητέρα και ή 

αντίστοιχα από άνδρα κηδεμόνα ή και από γυναίκα κηδεμόνα), να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά 

(α) ένα ερωτηματολόγιο που αφορά εσάς προσωπικά, τη σχέση σας με το παιδί σας καθώς και 

τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε και χειρίζεστε φαινόμενα βίας, καθώς και (β) ένα 

ερωτηματολόγιο, ξεχωριστά για το κάθε παιδί σας που θα συμμετάσχει στην έρευνα για τρεις 

(3) διαδοχικές φορές μεταξύ των ετών 2020-2023. Η συνολική διάρκεια συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων δεν ξεπερνά τα 45 λεπτά. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα, 

και να επιστρέψετε στην συμπλήρωση των ερωτήσεων πατώντας τον ίδιο σύνδεσμο. Το παιδί 

σας (άνω των 10 ετών) θα συμμετάσχει στην έρευνα με τη συμπλήρωση παρόμοιου 

ερωτηματολογίου, το οποίο θα απαντηθεί ηλεκτρονικά σε ιδιωτικό χρόνο μια (1) φορά σε κάθε 

ακαδημαϊκό έτος.  

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε, ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρετε τη συμμετοχή 

σας ή τη συμμετοχή του παιδιού σας από την έρευνα χωρίς να δώσετε περαιτέρω διευκρινίσεις 

και χωρίς να έχετε οποιεσδήποτε συνέπειες από αυτή την απόφαση σας.  

 

 
Λεπτομέρειες της  χρηματοδότησης του  ερευνητικού  προγράμματος 

Η Σύμβαση για την εκπόνηση της έρευνας χρηματοδοτείται κατά 100% από εθνικούς πόρους 

και κρατικά κονδύλια του Παρατηρητηρίου για τη Βία στα Σχολεία. 

 
Λεπτομέρειες οποιωνδήποτε κινδύνων που πιθανόν να υπάρξουν ή ταλαιπωρία που τυχόν 

θα υποστούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. 

Δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι ή ταλαιπωρία με τη συμμετοχή σας. Υπάρχει 

πιθανότητα να αισθανθείτε ελαφρά κούραση με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, η 

οποία δεν θα ξεπερνά την κούραση που προκύπτει από τις καθημερινές σας δραστηριότητες. 

Σε περίπτωση που τα θέματα τα οποία θα περιληφθούν στα ερωτηματολόγια σας προκαλέσουν 

οποιονδήποτε προβληματισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε σε πρώτη φάση με τον υπεύθυνο 

της έρευνας Δρα Κώστα Φάντη (τηλ. 22-892067, ηλεκτρονική διεύθυνση kfanti@ucy.ac.cy). 

Για πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες συμβουλευτικής και στήριξης μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τη Δρα Χαρά Α. Δημητρίου, Κλινική Ψυχολόγο (Αρ. Εγγραφής 542) (τηλ. 

22-892071, ηλεκτρονική διεύθυνση demetriou.chara@ucy.ac.cy). Στον σύνδεσμο που 

ακολουθεί μπορείτε να βρείτε επίσης στοιχεία επικοινωνίας για δομές συμβουλευτικής 

στήριξης https://www.ucy.ac.cy/mhc/documents/DPL_CounselingServices.pdf. 

 

 

 

 

Επίθετο:  
……………………………………………….………. 

Όνομα:  
…………………………………….. 

 

 

Υπογραφή: 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
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Λεπτομέρειες για το ποιες πληροφορίες ή/και τι υλικό θα συλλεγεί στα πλαίσια του 

προγράμματος, ποιος/ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά και για πόσο χρονικό διάστημα. 

Η έρευνα θα συλλέξει με τη χρήση ερωτηματολογίων ηλεκτρονικής μορφής πληροφορίες που 

σχετίζονται με: δημογραφικά στοιχεία, απόψεις σχετικά με τις συμπεριφορές και τα 

συναισθήματα του παιδιού σας ή εσάς καθώς και τρόπων διαχείρισης δυσκολιών/ανησυχιών 

στη συμπεριφορά των παιδιών σας.  

 

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνεται μόνο όταν χρειάζεται να 

επικοινωνήσουμε μαζί σας για τους σκοπούς της έρευνας, (π.χ., αποστολή συνδέσμου για 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων, ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια).  

 

Τα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν απαραίτητης προσοχής και εμπιστευτικότητας με τη χρήση 

μοναδικού κωδικού για κάθε συμμετέχοντα ώστε να διασφαλιστεί η ανωνυμία. Όλα τα 

δεδομένα που θα συλλεχθούν σε ηλεκτρονική μορφή και θα αποθηκευτούν σε βάση 

δεδομένων, σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές που βρίσκονται κλειδωμένοι στο Εργαστήριο 

Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την καθοδήγηση του Δρος 

Κώστα Φάντη. Στη βάση δεδομένων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές θα έχουν πρόσβαση, 

μέσω κωδικού, μόνο ο υπεύθυνος και οι ερευνητές του προγράμματος. Η βάση δεδομένων δε 

θα περιλαμβάνει όνομα ή άλλα στοιχεία που θα αποκαλύπτουν την ταυτότητα των 

συμμετεχόντων. Τα έντυπα συγκατάθεσης που περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία θα 

φυλάσσονται κλειδωμένα χωριστά από οποιοδήποτε άλλο έντυπο που αφορά τη συμμετοχή 

του ατόμου στην έρευνα για να μην υπάρχει πιθανότητα ταυτοποίησης προσωπικών στοιχείων. 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας τα έντυπα συγκατάθεσης θα κρατηθούν κλειδωμένα για 

περίοδο πέντε (5) ετών και μετά θα καταστραφούν με μηχανή απόσχισης.  

 

 
Σε περίπτωση που ανακαλυφθούν νέες πληροφορίες που επηρεάζουν άμεσα την υγεία σας 

θα θέλατε να πληροφορηθείτε; 

 

ΝΑΙ 

 

 

 
 

ΟΧΙ 

 

 

 
 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΤΩΡΑ, ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΩ 

ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΓΚΗ 

 

 
 

 

 

 
Επίθετο:  

……………………………………………….………. 

Όνομα:  
……………………………………... 

 

 

Υπογραφή: 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 

 

 

 



ΕΝΤΥΠΑ  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα 
(Τα έντυπα αποτελούνται συνολικά από 8 σελίδες) 

  Τίτλος του Προγράμματος στο οποίο καλείστε να συμμετάσχετε 

Δημιουργία Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο 

Σχολείο 

 

 

Ενημερωμένη Συγκατάθεση_Γονείς/Κηδεμόνες 

6/8 
 

Λεπτομέρειες για το ποια δεδομένα θα προκύψουν για σας στα πλαίσια του προγράμματος 

και ποιος/ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά και για πόσο χρονικό διάστημα. 

Η έρευνα αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την προαγωγή της κατανόησης των 

παραγόντων που  συμβάλλουν  στη  σχολική  βία, με απώτερο στόχο την χάραξη ολιστικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής για διαχείριση του φαινομένου. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας 

δηλώνουν ότι δεν θα έχουν οποιοδήποτε προσωπικό, εμπορικό ή οικονομικό όφελος από την 

ολοκλήρωση της έρευνας, πέρα από την αποζημίωση που θα τύχουν ορισμένα υποστηρικτικά 

μέλη της ερευνητικής ομάδας για τον χρόνο που θα αφιερώσουν.  

 

Η βάση δεδομένων που θα περιέχει τις απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια θα βρίσκεται 

αποθηκευμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα έχουν πρόσβαση, μέσω κωδικού, μόνο ο 

υπεύθυνος και οι ερευνητές του προγράμματος και όχι το εκπαιδευτικό προσωπικό του 

σχολείου. Η βάση δεδομένων δε θα περιλαμβάνει όνομα ή άλλα στοιχεία που θα 

αποκαλύπτουν την ταυτότητα των συμμετεχόντων. 

 

Τα αποτελέσματα μετά από κάθε φάση θα αποστέλλονται στο εκάστοτε σχολείο με στόχο την 

ενημέρωση της κάθε σχολικής μονάδας για τις μορφές και την έκτασή της. Παράλληλα, με 

βάσει τα αποτελέσματα θα γίνονται εισηγήσεις για διαχείριση των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν παιδιά που παρουσιάζουν κλινικές επιπτώσεις του φαινομένου της βίας. Τα 

συνολικά ευρήματα της έρευνας, χωρίς αναφορά σε οποιονδήποτε συγκεκριμένο 

συμμετέχοντα, θα συζητηθούν στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδριών που θα 

πραγματοποιηθούν με στόχο την επιμόρφωση του προσωπικού του σχολείου και των γονέων 

καθώς και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια. Επιπλέον, τα συνολικά 

αποτελέσματα, ανώνυμα μπορεί να παρουσιαστούν σε ενημερωτικές συναντήσεις για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς ή στη Βουλή για χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής στρατηγικής για 

διαχείριση της σχολικής βίας.  

 

 

Αναμενόμενο όφελος για τους συμμετέχοντες 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για εισηγήσεις σχετικά με 

παρεμβάσεις και προληπτικά προγράμματα για διαχείριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 

παιδιά στα πλαίσια του φαινομένου της βίας.  

 

Σε ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν ώστε να 

χαραχθεί μια ενιαία εκπαιδευτική στρατηγική για ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβατικών 

προγραμμάτων σχετικά με τη πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας σύμφωνα με τις 

ανάγκες των σχολικών μονάδων της Κύπρου.  

 

 
Επίθετο:  

……………………………………………….………. 

Όνομα:  
……………………………………… 
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Αναμενόμενο όφελος για ερευνητές ή/και χρηματοδότες 

Μέσα από τη συμμετοχή τους οι ερευνητές θα κατανοήσουν ολιστικά το φαινόμενο της 

νεανικής παραβατικότητας και σχολικής βίας, ώστε να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικές 

παρεμβάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας στην Κυπριακή Εκπαίδευση. 

Παράλληλα, με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας η Βουλή μπορεί να θεσμοθετήσει 

καινούριες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της βίας στα πλαίσια Εθνικής Στρατηγικής για 

την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο (http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp8129). 

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά για 

τη μείωση της σχολικής βίας στην κυπριακή κοινωνία.   

 
Λεπτομέρειες συνθηκών τερματισμού ή πρόωρης διακοπής του ερευνητικού 

προγράμματος. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα στηρίζεται εξολοκλήρου σε χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους 

και κρατικά κονδύλια. Αναμένεται να έχει διάρκεια τριών (3) ετών. Στην απίθανη περίπτωση 

τερματισμού του ερευνητικού προγράμματος πριν την ολοκλήρωσή του, τα δεδομένα των 

συμμετεχόντων θα διαγραφούν από τα αρχεία του ερευνητή και τα συμπληρωμένα έντυπα θα 

καταστραφούν με μηχανή απόσχισης. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν γραπτώς 

για τον τερματισμό ή πρόωρη διακοπή του προγράμματος. 

 

 

Χώρος και χρονική διάρκεια φύλαξης δεδομένων ή/και βιολογικών δειγμάτων που θα 

ληφθούν στο  πλαίσιο του προγράμματος 

Οι υπολογιστές στους οποίους αποθηκεύονται οι βάσεις δεδομένων και τα ενημερωτικά έντυπα 

θα προστατεύονται με κωδικό σε ειδικό κλειδωμένο χώρο στο προσωπικό γραφείο του Δρος 

Κώστα Φάντη στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο χώρος του 

Πανεπιστημίου Κύπρου φυλάσσεται με σύστημα ασφαλείας και ανθρώπινη προστασία 24 ώρες 

το εικοσιτετράωρο. Με την ολοκλήρωση της έρευνας και των στατιστικών αναλύσεων τα 

γραπτά έντυπα θα κρατηθούν κλειδωμένα για περίοδο πέντε (5) ετών και μετά θα 

καταστραφούν με μηχανή απόσχισης.  
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Περιγραφή διαδικασιών χειρισμού δεδομένων ή/και βιολογικών δειγμάτων συμμετεχόντων 

που θα αποσυρθούν από τη μελέτη πριν την ολοκλήρωση της. 

Η συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα είναι εθελοντική. Επιλέγοντας να μην λάβετε μέρος 

ή να αποχωρήσετε κατά τη διάρκεια δε θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις σε εσάς. Δε θα 

κοστίσει οτιδήποτε και ούτε θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε άλλη μορφή 

θεραπείας που πιθανόν να λαμβάνετε. Σε περίπτωση αποχώρησής σας από την έρευνα τα 

δεδομένα σας θα διαγραφούν από τα αρχεία του ερευνητή και οποιοδήποτε έντυπο έχετε 

συμπληρώσει θα καταστραφεί. Πριν τη δήλωση ενδιαφέροντος για το ερευνητικό πρόγραμμα, 

είναι σημαντικό να διαβάσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προσεκτικά και να 

συζητήσετε τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις με τον ερευνητή. 

 

 

Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και θέση ατόμου στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να 

υποβάλλουν παράπονα ή καταγγελίες που αφορούν το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 

ή να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με αυτό. 

Διευθυντής Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, του Δρος Μάριου Δημητριάδη, (Τηλέφωνο επικοινωνίας +357 

22894287) 

 

Δρ Κώστας Φάντη Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου  

τηλ. 22-892067, ηλεκτρονική διεύθυνση: kfanti@ucy.ac.cy. 

 

Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και θέση ατόμου στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να 

απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το ερευνητικό 

πρόγραμμα. 

 

Δρ Κώστας Φάντη Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου  

τηλ. 22-892067, ηλεκτρονική διεύθυνση: kfanti@ucy.ac.cy. 
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