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Αρ. Πρωτ.: 043154   

Ημερομηνία: 27-01-2020   

  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
για τη Συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε)  

στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ  
 

Το Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 27 του Ν. 4521/2018 
(ΦΕΚ τ. Α’ 38/2-3-2018), στη συνεδρίασή του αριθμ. 359/25-11-2019  ενέκρινε την εκ νέου 

δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής 
Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του ΕΚΕΤΑ και καλεί τους ενδιαφερόμενους 

να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με τα ακόλουθα:  

1. Σύσταση και Σκοπός της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του 

ΕΚΕΤΑ 

Στο ΕΚΕΤΑ, πρόκειται να συσταθεί και να λειτουργήσει Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας 
της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 21 του Ν.4521/2018 όπως 

ισχύει και τη σχετική απόφαση με αριθ. 321/09-10-2018 απόφαση ΔΣ ΕΚΕΤΑ. 

Σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχει, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, εγγύηση 
αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο ΕΚΕΤΑ.  

  

2. Σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε.- ΕΚΕΤΑ - Λειτουργία 

Η σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. του ΕΚΕΤΑ προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 

και 2 του άρθρου 22 του Ν. 4521/2018. 

Συγκεκριμένα, η Ε.Η.Δ.Ε. του ΕΚΕΤΑ, θα αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη με 

ισάριθμα αναπληρωματικά.  

Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε.  θα πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, 
ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.  

Πέντε (5) από τα μέλη – και τα αναπληρωματικά τους – θα πρέπει να προέρχονται από το 

ΕΚΕΤΑ, κατά προτεραιότητα Ερευνητές. 

Δύο (2) από τα μέλη – και τα αναπληρωματικά τους – θα πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός 

του ΕΚΕΤΑ. 

Ένα (1) τουλάχιστον από τα μέλη – και το αναπληρωματικό του – πρέπει να έχει ειδίκευση 

στην ηθική/βιοηθική. 
 

Στην απόφαση για τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε θα ληφθούν υπόψη: 

α.  Η εμπειρία των υποψηφίων στην υλοποίηση και διαχείριση έργων ως Επιστημονικά 
Υπεύθυνοι 
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β. Η προηγούμενη συμμετοχή των υποψηφίων σε αντίστοιχες επιτροπές 
δεοντολογίας/ ηθικής/βιοηθικής 

γ.  Η εκπροσώπηση στη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. των γνωστικών αντικειμένων σύμφωνα 
με τα Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ, ως εξής: 

• Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων - (ΙΔΕΠ)  

• Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - (ΙΠΤΗΛ)  

• Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών - (ΙΜΕΤ)  

• Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών - (ΙΝΕΒ)  

• Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας - (ΙΒΟ)  

δ) Η σύνθεσης της Ε.Η.Δ.Ε έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διεπιστημονική προσέγγιση 
και η σφαιρική εξέταση των επιστημονικών, νομικών και ηθικών ζητημάτων που 

προκύπτουν στο πλαίσιο της έρευνας. 

Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιούνται για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της, 

αμοιβή ή άλλη αποζημίωση. 

Η λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 25 του Ν.4521/2018. 

 

3. Θητεία των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. 

Η θητεία των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. είναι τριετής (3ετής) και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) 

μόνο φορά.  
 

4. Αρμοδιότητες Ε.Η.Δ.Ε.   

Οι αρμοδιότητες της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζονται στο άρθρο 23 του Ν. 4521/2018. 

 

5. Ασυμβίβαστα 

Η ιδιότητα του μέλους Ε.Η.Δ.Ε. είναι ασυμβίβαστη την ιδιότητα του Προέδρου και Μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ και του Ε.Σ.Ι. Ινστιτούτου. 

 

6. Υποβολή Αίτησης – Προθεσμία 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή 28-02-

2020, υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας (σε αρχείο pdf), συνοδευόμενη από 

Βιογραφικό Σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση certh@certh.gr με την ένδειξη 

«Αίτηση Υποψηφιότητας για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 

(Ε.Η.Δ.Ε) του ΕΚΕΤΑ» Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα των 

αναφερομένων στοιχείων και υποχρεούνται, αν και όταν απαιτηθεί, να προσκομίσουν τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία. 

 

7. Συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε.   

Το ΔΣ θα αξιολογήσει το σύνολο των αιτήσεων υποψηφιότητας και θα αποφασίσει τη 

σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 21-27 του Ν. 4521/2018. 

Με απόφαση του ΔΣ θα συγκροτηθεί η Ε.Η.Δ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του 

άρθ. 22 του Ν. 4521/2018. Στη σχετική απόφαση θα ορίζεται επίσης ο Πρόεδρος και ο 

Αντιπρόεδρός της. 
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Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε., 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν και στα άρθρα 21 έως 27 του N.4521/2018 

(https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4521_FEK_38%CE%91_02-

03-2018.pdf ). 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ (www.certh.gr) και στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Για το ΕΚΕΤΑ  

 

 

 

Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος  

Διευθυντής Κ.Δ. & Πρόεδρος Δ.Σ.   
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