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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της
Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΚΚΕ
Έχοντας υπ όψιν:
I
II
III
IV
V
VI

Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
Το π. δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών»
(ΦΕΚ Α΄ 150/3.10.1986)
Την Απόφαση με Α.Π. 4906/ΦΟΡ/257/13.5.1995 Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του ΕΚΚΕ (ΦΕΚ 219/Β/1995)
Τα άρθρα 21 έως 27 του ν. 4521/2018 « Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018)
Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ η οποία έχει ληφθεί στην υπ’ αριθ.
264/26-06-2018 συνεδρίασή του (θέμα 16ο)
αποφασίζει

καλεί τους ενδιαφερομένους για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής
Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΗΔΕ) του ΕΚΚΕ να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας,
σύμφωνα με τα ακόλουθα:
1. Σύνθεση, συγκρότηση, σκοπός, αρμοδιότητες και λειτουργία της ΕΗΔΕ
του ΕΚΚΕ
Η σύνθεση και η συγκρότηση της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4521/2018. Ο σκοπός της ΕΗΔΕ, οι αρμοδιότητες και
η λειτουργία της ορίζεται στα άρθρα 21 επ. του ν. 4521/2018.
2. Σύνθεση της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ
Η σύνθεση της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των
§§ 1 και 2 του άρθρου 22 του ν. 4521/2018 ως εξής:
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Η ΕΗΔΕ είναι πενταμελής και αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και πέντε (5)
αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της ΕΗΔΕ είναι επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα
έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ειδικότερα: Τρία μέλη –
και τα αναπληρωματικά τους – είναι επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα έρευνας
στα γνωστικά αντικείμενα των κοινωνικών και πολιτικών ερευνών. Ένα (1)
τουλάχιστον μέλος – και το αναπληρωματικό του – είναι επιστήμονας με ειδίκευση
σε θέματα ηθικής/βιοηθικής της έρευνας. Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της
ΕΗΔΕ – και τα αναπληρωματικά τους –είναι πρόσωπα εκτός του ΕΚΚΕ. Τα γνωστικά
αντικείμενα των μελών της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του
δυνατού, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, την εκπροσώπηση των γνωστικών
αντικειμένων του ΕΚΚΕ. Τα ασυμβίβαστα και η σύγκρουση συμφερόντων των μελών
της ΕΗΔΕ περιγράφονται στο άρθρο 26 του ν. 4521/2018. Τα μέλη της ΕΗΔΕ δεν
δικαιούνται αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της.
3. Θητεία των μελών της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ
Η διάρκεια της θητείας των μελών της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ είναι τριετής και
μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.
4. Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την πλήρωση των
θέσεων της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, έως και την
23η Ιουλίου 2018 και ώρα 16:00. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, συνοδευόμενες από τα
αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
president@ekke.gr. Το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να έχει ως θέμα «Αίτηση
υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ» και ως
συνημμένα την αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα του
ενδιαφερομένου.
Ο ν. 2541/2018 είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα:
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/n.4521-18.pdf.
5. Συγκρότηση ΕΗΔΕ
Το ΔΣ του ΕΚΚΕ θα αξιολογήσει τις αιτήσεις υποψηφιότητας και θα
αποφασίσει τη σύνθεση της ΕΗΔΕ. Στην αξιολόγηση θα εκτιμηθεί η σχετική
διοικητική και ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων και το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης τους. Η ΕΗΔΕ συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΕΚΚΕ.
Στη σχετική απόφαση συγκρότησης ορίζεται επίσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός
της ΕΗΔΕ.
Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Εσωτερική Διανομή
 Γραφείο Προέδρου
 Δ/νση Διοικητικού
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