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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πλήρωση  θέσης
αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
(EKKE)ΕΗΔΕ) του ΕΚΚΕ

Το ΔΣ του ΕΚΚΕ, έχοντας υπ’ όψιν:
1. τα άρθρα 21 έως 27 του ν. 4521/2018
2. ότι  κατά  την  υπ’  αριθ.  298/25.6.2021  συνεδρίασή του  (θέμα  11ο)  ελήφθη

απόφαση για την ανανέωση της θητείας των μελών της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ
(κατ’ άρθρο 2 § 5 του ν. 4521/2018 και

3. ότι  αναπληρωματικό  μέλος  της  ΕΗΔΕ  του  ΕΚΚΕ,  κατόπιν  σχετικής
γνωστοποιήσεως του Διευθυντή του ΕΚΚΕ, δήλωσε εγγράφως την επιθυμία
του να μη ανανεωθεί η θητεία του 

καλεί  τους  ενδιαφερομένους  για  την  πλήρωση  μιας  θέσης  αναπληρωματικού
μέλους  της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας,  σύμφωνα με τα
ακόλουθα:

1. Σύνθεση,  συγκρότηση,  σκοπός, αρμοδιότητες και λειτουργία της ΕΔΗΕ
του ΕΚΚΕ

Η σύνθεση και η συγκρότηση της ΕΔΗΕ 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. Η σύνθεση της ΕΗΔΕ του
ΕΚΚΕ καθορίζεται  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των §§ 1 και  2  του άρθρου 22 του ν.
4521/2018 ως εξής: Η ΕΔΗΕ είναι πενταμελής και αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και
πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της ΕΗΔΕ είναι επιστήμονες με ειδίκευση σε
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θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ειδικότερα: Τρία μέλη
της– 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 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.

H σύνθεση της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ έχει ως εξής: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1. Ρεθυμιωτάκη
Ελένη, Αν. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος, 2. Τσινόρεμα
Σταυρούλα,  Καθηγήτρια  Σύγχρονης  και  Νεότερης  Φιλοσοφίας  –Βιοηθικής,
Αντιπρόεδρος,  3.  Τσίγκανου  Ιωάννα,  Διευθύντρια  Ερευνών  ΕΚΚΕ,  4.Σταθοπούλου
Θεώνη, Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ, 5. Τσατσάνης Εμμανουήλ, Ερευνητής Γ΄ ΕΚΚΕ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1.  (προς  πλήρωση),  2.  Παπαδοπούλου Θεοδώρα,  Δρ
Πολιτικής Φιλοσοφίας, 3. Σακελλαρίου Αλέξανδρος, Μέλος Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο, 4. Πετούση Βασιλική, Αν. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου και
της  Παρέκκλισης,  Παν.  Κρήτης,  5.  Καρακιουλάφη  Χριστίνα  –  Αικατερίνη,  Μον.
Επίκουρη Καθηγήτρια.

3. Θητεία των μελών της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ
Η διάρκεια της θητείας των μελών της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ είναι τριετής.

4. Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για την πλήρωση

των κενών θέσεων της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ, συνοδευόμενες από συνημμένο βιογραφικό
σημείωμα, έως και την 31η Αυγούστου 2021 και ώρα 16:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση
president  @  ekke  .  gr  . Το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να έχει ως θέμα  «Αίτηση
υποψηφιότητας  για  την  πλήρωση  κενών  θέσεων  της  ΕΔΗΕ  του  ΕΚΚΕ».  Ο  ν.
2541/2018  είναι  διαθέσιμος  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα:
https  ://  www  .  minedu  .  gov  .  gr  /  publications  /  docs  2018/  n  .4521-18.  pdf  .  Επίσης  ο  Κώδικας
και  Κανονισμός  της  ΕΔΗΕ  είναι  ομοίως  διαθέσιμος:
https  ://  www  .  ekke  .  gr  /  uploads  /  announcements  /  privacy  _  policy  /  fek  _  ekke  _  privacy  _  policy  .  p  
df. 

5. Πλήρωση της θέσης 
Το ΔΣ του ΕΚΚΕ θα αξιολογήσει τις αιτήσεις υποψηφιότητας και θα αποφασίσει την
πλήρωση της θέσης του αναπληρωματικού μέλους και τη συγκρότηση της  ΕΗΔΕ του
ΕΚΚΕ για τη νέα τριετή θητεία των μελών της. Στην αξιολόγηση θα εκτιμηθεί η σχετική
διοικητική και  ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων και  το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης τους.                     

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής
Εσωτερική Διανομή
– -Γραφείο Προέδρου
– -Δ/νση Διοικητικού
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