
 

                                                           

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πάτρα, 9 Ιουλίου 2018 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας της Έρευνας 

 
Η Επιτροπή Ερευνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του 
Ν.4521/2018, κεφ. Ε΄, άρθρα 21 έως 27, και σύµφωνα µε απόφαση που ελήφθη στην 179

η
/15-06-2018 

συνεδρίασή της, καλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών της Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.∆.Ε.). 
 
Η Επιτροπή Ερευνών θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα αποφασίσει για τη σύνθεση της Ε.Η.∆.Ε. 
λαµβάνοντας υπόψη της τις ακόλουθες παραµέτρους:  
1. Η Ε.Η.∆.Ε. θα αποτελείται από πέντε (5) τακτικά µέλη, µε τα αναπληρωµατικά τους.  
2. Τρία (3) από τα µέλη –και τα αναπληρωµατικά τους– θα πρέπει να είναι µέλη ∆ΕΠ του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, κατά προτεραιότητα Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές, καθώς και 
Οµότιµοι Καθηγητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 
3. ∆ύο (2) από τα µέλη –και τα αναπληρωµατικά τους– θα πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.  
Για τις θέσεις των εξωτερικών µελών µπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα ερευνητές Ερευνητικών 
Κέντρων, κατά προτεραιότητα Α΄ ή Β΄ βαθµίδας, και επιστήµονες µε ειδίκευση σε θέµατα έρευνας, 
ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.  
4. Ένα (1) τουλάχιστον από τα πέντε µέλη –και το αναπληρωµατικό του– πρέπει να έχει ειδίκευση στην 
ηθική/βιοηθική. 
 
Στην απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για τη σύνθεση της Ε.Η.∆.Ε. θα συνεκτιµηθούν:  
1. Η εµπειρία των υποψηφίων στην υλοποίηση και διαχείριση έργων ως Επιστηµονικά Υπεύθυνοι.  
2. Η προηγούµενη συµµετοχή των υποψηφίων σε αντίστοιχες επιτροπές 
δεοντολογίας/ηθικής/βιοηθικής.  
3. Η εκπροσώπηση στη σύνθεση της Ε.Η.∆.Ε. των γνωστικών αντικειµένων των τεσσάρων Σχολών του 
Ιδρύµατος.  
4. Η διαµόρφωση της τελικής σύνθεσης της Ε.Η.∆.Ε. έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διεπιστηµονική 
προσέγγιση και η σφαιρική εξέταση των επιστηµονικών, νοµικών και ηθικών ζητηµάτων που προκύπτουν 
στο πλαίσιο της έρευνας.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 
 

 
Πάτρα    09/07/2018 

   Αρ.Πρωτ.: ΕΛΚΕ- 

9391/09-07-2018  

Διεύθυνση:  

Πάροδος Αριστοτέλους 18,  

Τ.Κ. 263 35 
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Στην τελική απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.∆.Ε., η οποία εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας 
Επιτροπής, θα οριστούν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός της. 
 
Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικό µήνυµα στη 
διεύθυνση elke@eap.gr µέχρι την Tετάρτη 1 Αυγούστου 2018. Το ηλεκτρονικό µήνυµα θα πρέπει να έχει 
θέµα «∆ήλωση Ενδιαφέροντος για την Επιτροπή Ηθικής και ∆εοντολογίας» και να περιλαµβάνει ως 
συνηµµένο το βιογραφικό σηµείωµα του ενδιαφερόµενου. 
 
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αρµοδιότητες και τη λειτουργία της Ε.Η.∆.Ε., οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να ανατρέξουν στα άρθρα 21 έως 27 του Ν.4521/2018, τα οποία επισυνάπτονται ως Παράρτηµα της 
παρούσας πρόσκλησης. 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ  
 
 

                           ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ 
                           ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Νόµος 4521/2018, Κεφάλαιο Ε΄ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Άρθρο 21 
Σύσταση - σκοπός 

1. Συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) και σε κάθε ερευνητικό και 
τεχνολογικό κέντρο του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (εφεξής ερευνητικό φορέα) Επιτροπή Ηθικής και 
∆εοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.∆.Ε.).  
2. Σκοπός των Ε.Η.∆.Ε. είναι να παρέχουν σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των 
ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς. Οι Ε.Η.∆.Ε. ελέγχουν αν 
ένα ερευνητικό έργο διενεργείται µε σεβασµό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονοµία των 
προσώπων που συµµετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδοµένα, καθώς και στο 
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά 
παραδεδεγµένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστηµονικής 
πρακτικής. 
 

Άρθρο 22 
Σύνθεση - θητεία 

1. Οι Ε.Η.∆.Ε. αποτελούνται από πέντε (5) ή επτά (7) τακτικά µέλη µε τους αναπληρωτές τους. Ο αριθµός 
των µελών των Ε.Η.∆.Ε., καθορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή του ∆.Σ. του 
ερευνητικού φορέα, ανάλογα µε τα γνωστικά αντικείµενα του Ιδρύµατος.  
Τα µέλη πρέπει να είναι επιστήµονες, µε ειδίκευση σε θέµατα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και 
δεοντολογίας της έρευνας. Ένα (1) τουλάχιστον µέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική / βιοηθική.  
∆ύο (2) τουλάχιστον από τα µέλη πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα. Τα 
γνωστικά αντικείµενα των µελών πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το µέτρο του δυνατού, την 
εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειµένων του Ιδρύµατος.  
2. Τα µέλη των Ε.Η.∆.Ε. επιλέγονται ως εξής:  
α. H Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή το ∆.Σ. του ερευνητικού φορέα καταρτίζει και δηµοσιεύει στο 
διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
πλήρωση των θέσεων το αργότερο τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας κάθε µέλους. Στην 
πρόσκληση προσδιορίζεται ο ακριβής αριθµός των µελών των Ε.Η.∆.Ε. του φορέα και εξειδικεύονται τα 
προσόντα που πρέπει να έχουν τα µέλη της Ε.Η.∆.Ε., ανάλογα µε τα επιστηµονικά πεδία του Α.Ε.Ι. ή του 
ερευνητικού φορέα. Οι υποψηφιότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους 
ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά,  
β. η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή το ∆.Σ. του ερευνητικού φορέα αξιολογεί τις υποψηφιότητες και 
αποφασίζει για τη σύνθεση της Ε.Η.∆.Ε..  
3. H Ε.Η.∆.Ε. συγκροτείται µε απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή του Προέδρου του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ερευνητικού φορέα. Στην απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.∆.Ε. ορίζεται ο Πρόεδρος και ο 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. 
4. Η διάρκεια της θητείας των µελών των Ε.Η.∆.Ε. είναι τριετής και µπορεί να ανανεωθεί µια (1) µόνο 
φορά.  
5. Αν κάποιο µέλος της Ε.Η.∆.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία 
του αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωµατικό του µέλος. 
 

Άρθρο 23 
Αρµοδιότητες 

1. Αρµοδιότητα της Ε.Η.∆.Ε. είναι να διαπιστώνει αν συγκεκριµένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να 
εκπονηθεί στο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα δεν αντιβαίνει στην κείµενη νοµοθεσία και αν συνάδει µε γενικά 
παραδεδεγµένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόµενο και προς τον 
τρόπο διεξαγωγής της. Η Ε.Η.∆.Ε. αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και:  
α. την εγκρίνει ή  
β. προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και 
δεοντολογικά κωλύµατα.  
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Οι συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένες. Η Ε.Η.∆.Ε. µπορεί, όποτε κρίνει 
σκόπιµο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστηµονικό υπεύθυνο του 
ερευνητικού έργου και να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει.  
2.α. Τα χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστηµονικού υπευθύνου, 
περιλαµβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, 
κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδοµένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, 
υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.∆.Ε. και το έργο δεν µπορεί να αρχίσει να υλοποιείται 
στο Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό φορέα αν δεν λάβει προηγουµένως τη σχετική έγκριση.  
β. Εκτός από τα ερευνητικά έργα της περίπτωσης α’, η Ε.Η.∆.Ε. µπορεί να εξετάσει, ύστερα από αίτηση 
ενδιαφερόµενου προσώπου ή καταγγελία, και άλλο ερευνητικό έργο και να γνωµατεύσει για θέµατα 
ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό ή υπό 
εκπόνηση διπλωµατική εργασία ή διδακτορική διατριβή.  
γ. Οι αποφάσεις της Ε.Η.∆. Ε. είναι δεσµευτικές για το Α.Ε.Ι. και τον ερευνητικό φορέα.  
3. Αν η νοµοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρµόδια δηµόσια υπηρεσία, 
διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.∆.Ε. δεν υποκαθιστά την εν 
λόγω έγκριση ή αδειοδότηση.  
4. Η Ε.Η.∆.Ε. αποφασίζει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων 
συνοδευτικών εγγράφων. Αν, µέσα στη προθεσµία αυτή, η Ε.Η.∆.Ε. δεν εκδώσει απόφαση, η αίτηση 
θεωρείται εγκεκριµένη.  
5. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.∆.Ε. αποφασίζει το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
υποβολή της καταγγελίας. Αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν εκδοθεί απόφαση, η καταγγελία θεωρείται 
ότι έχει απορριφθεί.  
6. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να καταθέσει, ενώπιον της Ε.Η.∆.Ε., µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 
έκδοση της απόφασης, αίτηση θεραπείας κατά των συστάσεων της Επιτροπής υποβάλλοντας νέα 
στοιχεία. Για την εξέταση της αίτησης θεραπείας η Ε.Η.∆.Ε. ζητά τη γνώµη της Εθνικής Επιτροπής 
Βιοηθικής, η οποία οφείλει να τη διατυπώσει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν η Εθνική Επιτροπή 
Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώµη µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, η Ε.Η.∆.Ε. προχωρεί στην εξέταση της 
αίτησης θεραπείας χωρίς τη γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. 
 

Άρθρο 24 
Υποβολή προτάσεων 

 1. Η πρόταση ερευνητικού έργου που υποβάλλεται για έγκριση από την Ε.Η.∆.Ε., πρέπει απαραιτήτως 
να περιλαµβάνει ερωτηµατολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά µε την καταλληλότητα και συµβατότητα 
του ερευνητικού έργου µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο επιστηµονικός υπεύθυνος 
προσδιορίζει αν ο σκοπός και η µεθοδολογία του ερευνητικού έργου συµβιβάζονται µε τις αρχές της 
ηθικής και τη νοµοθεσία.  
2. Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα µπορεί να υποβάλλονται από τον επιστηµονικό 
υπεύθυνο του έργου ηλεκτρονικά, µέσω του διαδικτυακού τόπου του οικείου Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού 
φορέα. Οι εν λόγω αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα µπορεί να υποβάλλονται στην Επιτροπή 
Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή στο ∆.Σ. του ερευνητικού φορέα για να διαβιβαστούν στην Ε.Η.∆.Ε..  
3. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.∆.Ε. ορίζει για κάθε αίτηση που υποβάλλεται εισηγητή, κατά προτεραιότητα µέλος 
της Ε.Η.∆.Ε., ανάλογα µε το επιστηµονικό αντικείµενο του ερευνητικού έργου. Αν το γνωστικό 
αντικείµενο του έργου δεν µπορεί να καλυφθεί από τα µέλη της Ε.Η.∆.Ε., ορίζεται εξωτερικός 
εµπειρογνώµονας, ο οποίος γνωµοδοτεί. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.∆.Ε. µπορεί να γίνονται εξ αποστάσεως 
µε ηλεκτρονικά µέσα. 
 

Άρθρο 25 
Λειτουργία της Ε.Η.∆.Ε. 

1. Η Ε.Η.∆.Ε. συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά το µήνα και εκτάκτως όποτε ζητηθεί αυτό από τον 
Πρόεδρό της, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ερευνητικού 
φορέα.  
2. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.∆.Ε. έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία της Επιτροπής και συγκαλεί και 
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διευθύνει τις συνεδριάσεις της.  
3. Η Ε.Η.∆.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον µέλη της, αν είναι 
πενταµελής, ή τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη της, αν είναι επταµελής, συµπεριλαµβανοµένου του 
Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της, καθώς και ενός από τα µέλη της που δεν ανήκουν στο ΑΕΙ, και 
αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων.  
4. Τα µέλη της Ε.Η.∆.Ε. δεν δικαιούνται αµοιβή ή άλλη αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους  στις 
συνεδριάσεις της.  
5. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./∆.Σ. του ερευνητικού φορέα καταρτίζει Κανονισµό Αρχών και 
Λειτουργίας των Ε.Η.∆.Ε.. Στον Κανονισµό εξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και ακεραιότητας της 
έρευνας που διεξάγεται στο οικείο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων και 
τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής του από την Ε.Η.∆.Ε., οι τρόποι συνεργασίας 
µεταξύ των Ε.Η.∆.Ε. και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και άλλης αρµόδιας αρχής, καθώς και κάθε 
άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία των Ε.Η.∆.Ε. 
 

Άρθρο 26 
Ασυµβίβαστα - Σύγκρουση συµφερόντων 

1. Η ιδιότητα του µέλους Ε.Η.∆.Ε. είναι ασυµβίβαστη µε τις ιδιότητες:  
α. του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη και του Κοσµήτορα, καθώς και µέλους της Επιτροπής Ερευνών ή  
Προέδρου Τµήµατος του οικείου Α.Ε.Ι.,  
β. του Προέδρου και µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ε.Σ.Ι. του οικείου ερευνητικού και 
τεχνολογικού κέντρου ή ινστιτούτου του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.  
2. Μέλος της Ε.Η.∆.Ε. έχει κώλυµα συµµετοχής στη συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση κατά την οποία 
µπορεί να προκύψει σύγκρουση συµφερόντων. Σύγκρουση συµφερόντων προκύπτει όταν µέλος της 
Ε.Η.∆.Ε. έχει συµφέρον το οποίο µπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αµερόληπτη και 
αντικειµενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτηµα υπέρ 
του ιδίου ή του συζύγου του ή συγγενούς α’ βαθµού. Σε περίπτωση δήλωσης τέτοιου κωλύµατος 
αναφορικά µε συγκεκριµένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το µέλος που δηλώνει το κώλυµα αντικαθίσταται 
από τον αναπληρωτή του.  
3. Τα µέλη των Ε.Η.∆.Ε., οι εισηγητές και κάθε εµπλεκόµενο µέλος που ασκεί υποστηρικτικό έργο έχουν 
υποχρέωση τήρησης εχεµύθειας για τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις. 
 

Άρθρο 27 
Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ 

1. Με απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου του ∆.Σ., τα Α.Ε.Ι. και οι ερευνητικοί φορείς συγκροτούν 
Ε.Η.∆.Ε. µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εφόσον διαθέτουν ήδη Ε.Η.∆.Ε. η 
Επιτροπή Βιοηθικής η άλλο συναφές συλλογικό όργανο που να ασχολείται µε τα ερευνητικά 
προγράµµατα, οφείλουν, µέσα στο ίδιο χρονικό διάστηµα, να τροποποιήσουν τις αποφάσεις 
συγκρότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.  
2. Με τον Οδηγό Χρηµατοδότησης του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 καταρτίζεται Κανονισµός Αρχών και 
Λειτουργίας της Ε.Η.∆.Ε.. Στον εν λόγω Κανονισµό εξειδικεύονται τα έγγραφα που υποβάλλονται από 
τους επιστηµονικούς υπευθύνους όπως, αίτηση, ερωτηµατολόγιο και έκθεση καταλληλόλητας και η 
διαδικασία υποβολής τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Ε.Η.∆.Ε., καθώς και κάθε 
άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της Ε.Η.∆.Ε. 
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