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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ημερομηνία: 9.06.2022
Αρ. πρωτ. : 5111
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΈΡΕΥΝΑΣ (ΕΗΔΕ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του N. 4521/2018 (ΦΕΚ τ. Α' 38/2018) όπως ισχύει,
2. Τον Ν. 4528/16.03.2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’, Αρ. Φύλλου 50),
3. Τον Ν. 4310/14 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄258/8.12.2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ισχύει,
4. Τον N. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» και ισχύει,
5. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/13.7.2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο
Πρόγραμμα Διαύγεια”, όπως ισχύει,
6. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 119/8.7.2019) “Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων”,
7. Τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 27/4/2016 και το Ν. 4624/29.08.2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»
(Α΄ 137), όπως ισχύει
8. Την υπ’ αριθμ. 103777/23.9.2021 Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του
Υπουργού Παιδείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 813) με θέμα: «Ορισμός Γενικού Διευθυντού του Ελληνικού Ινστιτούτου
Παστέρ (Ε.Ι. Παστέρ)( ΦΕΚ ΥΟΔΔ /813/ 29.9.2021)»
9. Την υπ’ αριθμ.11304/15.10.2021 απόφαση της 12ης Συνεδριάσεως (14.10.2021) του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Ι.Π.. με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού
Ινστιτούτου Παστέρ στον Γενικό Διευθυντή (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/4957/26.10.2021)»
10. Την υπ. αριθμ. 858/31.1.2022 απόφαση της 1ης/28.1.2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα: «Προκήρυξη
πλήρωσης 5 μελών της Ε.Η.Δ.Ε. του Ε.Ι.Π.» [ΑΔΑ: ΩΣΡΟ46ΨΧ6Τ-Β6Π]
11. Την υπ. αριθμ. 867/1.2.2022 απόφαση της 1ης/28.1.2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα: «Επικύρωση του
Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Βιοϊατρικής Έρευνας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της
‘Έρευνας του Ε.Ι.Π. (Ε.Η.Δ.Ε.).» [ΑΔΑ: 6Δ046ΨΧ6Τ-ΗΟΖ]
12. Την υπ. αριθμ. 870/1.2.2022 απόφαση της 1ης/28.1.2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα: «Επικύρωση του
Κανονισμού Εφαρμογής Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Ε.Ι.Π.
(Ε.Η.Δ.Ε.).» [ΑΔΑ: 9ΔΓΡ46ΨΧ6Τ-ΜΗΑ]
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13. Την υπ. αριθμ. 4802/31.05.2022 απόφαση της 7ης/27.05.2022 Συνεδριάσεως του Δ.Σ., με θέμα: «Ορισμός
μελών Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)»
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) καλεί τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, όπως καταθέσουν τις προτάσεις υποψηφιότητας για την επιλογή
ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για την πενταμελή Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του
ΕΙΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 28 του ν. 4521/2018.
Α. Σκοπός και λειτουργία της ΕΗΔΕ
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) αποτελείται από πέντε (5) μέλη και τα αντίστοιχα
αναπληρωματικά αυτών, μεταξύ των οποίων ορίζεται ο/η Πρόεδρος και ο/η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.
Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 28 του ν. 4521/2018, τον Κώδικα
Ηθικής και Δεοντολογίας της Βιοϊατρικής Έρευνας, τον Κανονισμό Εφαρμογής Αρχών και Λειτουργίας της
ΕΗΔΕ, και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΠ.
Σκοπός της ως άνω Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εξέταση κάθε ερευνητικού έργου που θα διενεργηθεί από
το ΕΙΠ και του οποίου το φυσικό αντικείμενο σχετίζεται με ζητήματα ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας.
Αντικείμενο της Επιτροπής είναι να ελέγχει εάν τα ερευνητικά έργα που θα διεξάγονται από το ΕΙΠ είναι
σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες
ηθικής, βιοηθικής, δεοντολογίας, αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής
επιστημονικής πρακτικής, αλλά και ότι αυτά θα εκτελούνται 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.
Η Επιτροπή θα αξιολογεί τις προτάσεις των ερευνητικών έργων και θα εισηγείται θετικά, εφόσον τηρείται το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο και οι αρχές ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας. Σε περίπτωση που η Επιτροπή
διαπιστώσει ότι για οιονδήποτε λόγο δεν τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή οι αρχές ηθικής, βιοηθικής και
δεοντολογίας οφείλει να προβεί σε συστάσεις προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, προκειμένου να
θεραπευτούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μη θετική εισήγηση της Επιτροπής επί της υποβληθείσας
πρότασης. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, αφού λάβει υπόψη του τις συστάσεις της Επιτροπής, υποβάλλει εκ
νέου την πρόταση έχοντας κάνει τις απαραίτητες βελτιώσεις ή προσθήκες ή μεταβολές, θεραπεύοντας αυτή
από τυχόν ζητήματα που προσέκρουαν στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή τις γενικώς παραδεδεγμένες αρχές
ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας. Η Επιτροπή επανεξετάζει την πρόταση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και,
εφόσον αυτή έχει θεραπευτεί και πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, εισηγείται θετικά.
Β. Σύνθεση και προσόντα μελών της ΕΗΔΕ
Τα μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας είναι επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα
έρευνας, ηθικής-βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
Ο αριθμός των μελών της ΕΗΔΕ έχει καθοριστεί, με την υπ. αριθμ. 858/31.01.2022 απόφαση της
1ης/28.1.2022 Συνεδριάσεως του Δ.Σ., σε πέντε (5) τακτικά μέλη, μαζί με τους αναπληρωματικούς αυτών,
ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα του ΕΙΠ.
Ένα (1) μέλος - και το αναπληρωματικό του- προέρχεται από φυσικά πρόσωπα εκτός του ΕΙΠ και
συγκεκριμένα από:
• Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές, καθώς και Ομότιμους Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων με ειδίκευση ή ενασχόληση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της
έρευνας, και
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•

Ερευνητές ή ΕΛΕ, κατά προτεραιότητα Α΄ ή Β΄ βαθμίδας, με ειδίκευση ή ενασχόληση σε θέματα
έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

Τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή καλύπτουν, κατά το μέτρο του δυνατού, ένα ή περισσότερα από τα
επιστημονικά –γνωστικά πεδία του ΕΙΠ σε έναν από τους παρακάτω τομείς:
▪ Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες
▪ Θέματα Δικαίου και Βιοηθικής
▪ Ηθική και Βιοηθική
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά για την επιλογή ενός (1) αναπληρωματικού μέλους
της ΕΗΔΕ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ερευνητική εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα ως άνω γνωστικά
αντικείμενα και να διαθέτουν συγγραφικό έργο σχετικό με αυτό, ενώ θα συνεκτιμηθεί συμμετοχή σε
αντίστοιχες επιτροπές δεοντολογίας έρευνας κατά το παρελθόν ή σε διδασκαλία αντίστοιχων μαθημάτων
μεθοδολογίας έρευνας.
Γ. Συνεδριάσεις - Θητεία της ΕΗΔΕ - Υποχρεώσεις των μελών της
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΙΠ θα συνεδριάζει όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο,
μετά από σχετική πρόσκληση του/της Προέδρου της ή μετά από αίτημα του/της Προέδρου του ΔΣ ή του/της
Γενικού/κής Διευθυντού/ντριας του ΕΙΠ.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως όταν παρίστανται τα τρία (3) μέλη της, εκ των
οποίων ένα (1) είναι υποχρεωτικά ο/η Πρόεδρος ή ο/η Αντιπρόεδρος της και ένα μέλος από εκείνα που
προέρχονται εκτός του ΕΙΠ. Η λήψη της απόφασης γίνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Τα μέλη της ΕΗΔΕ (τακτικά και αναπληρωματικά) δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλου είδους αποζημίωσης για
τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής.
Τα μέλη της ΕΗΔΕ έχουν την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για τις προτάσεις των ερευνητικών έργων που
θα αξιολογούν. Επίσης, τα μέλη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει να είναι αντικειμενικά και
αμερόληπτα.
Η θητεία των μελών της ΕΗΔΕ είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί άπαξ. Σε περίπτωση παραίτησης
μέλους, το αναπληρωματικό του καθίσταται αυτοδικαίως τακτικό και λαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος
μέλους έως το τέλος της θητείας της ΕΗΔΕ.
Δ. Αξιολόγηση των προτάσεων υποψηφιότητας
Οι προτάσεις υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων θα αξιολογηθούν από το ΔΣ του ΕΙΠ,
κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντού, με γνώμονα τα ακόλουθα κριτήρια:
• Κάλυψη ενός τουλάχιστον από τα γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά εκτέθηκαν ανωτέρω
• Εξειδίκευση σε ζητήματα έρευνας, ηθικής - βιοηθικής, δεοντολογίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων
στην έρευνα κ.λπ.
• Γνώσεις ή εξειδίκευση στο εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο σε ζητήματα που αφορούν στην ηθική βιοηθική και τη δεοντολογία της έρευνας
• Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα που είχαν ως αντικείμενο τη λήψη αποφάσεων ή παροχή συμβουλευτικής
γνώμης επί θεμάτων ηθικής - βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας
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Κάθε πρόταση υποψηφιότητας θα αξιολογηθεί ως προς τα άνω κριτήρια τόσο μεμονωμένα όσο και
συγκριτικά με τις υπόλοιπες, προκειμένου το ΔΣ του ΕΙΠ να επιλέξει ως μέλος της Επιτροπής Ηθικής και
Δεοντολογίας της Έρευνας τον υποψήφιο που πληροί τα περισσότερα από τα ως άνω κριτήρια.
Ως προς την επιλογή του μέλους (αναπληρωματικού) και την ανασυγκρότηση της ΕΗΔΕ, το ΔΣ του ΕΙΠ θα
μεριμνήσει το αναπληρωματικό μέλος να εκπροσωπεί ποιοτικά και ποσοτικά-κατά το μέτρο του δυνατού- τη
μέγιστη δυνατή κάλυψη των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων.
Ε. Υποβολή υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν πρόταση υποψηφιότητας σύμφωνα με το Παράρτημα
(επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης) με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα
περιγράφεται η επιστημονική τους κατάρτιση, η εμπειρία τους σε θέματα έρευνας, ηθικής-βιοηθικής και
δεοντολογίας, η εξειδίκευσή τους σε ένα ή περισσότερα από τα γνωστικά αντικείμενα που ζητούνται από την
παρούσα πρόσκληση.
Ως συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν οτιδήποτε θεωρούν
απαραίτητο για την αξιολόγησή τους και σχετίζεται με την ειδίκευση τους σε θέματα έρευνας, ηθικήςβιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας (π.χ. δικαιολογητικά ή έγγραφα που θα αποδεικνύουν την εμπειρία ή
εξειδίκευση αυτών σε ένα ή περισσότερα από τα γνωστικά αντικείμενα που ζητούνται από την παρούσα
πρόσκληση και γενικότερα σε θέματα έρευνας, ηθικής-βιοηθικής και δεοντολογίας, αποφάσεις για τη
συμμετοχή σε Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας κ.λπ.).
Η δήλωση των υποψηφιοτήτων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr.director@pasteur.gr το αργότερο έως τις 28 Ιουνίου 2022.
Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα έχει θέμα «Δήλωση Ενδιαφέροντος για την ΕΔΗΕ του ΕΙΠ» και θα περιλαμβάνει
ως συνημμένα την πρόταση υποψηφιότητας, το βιογραφικό σημείωμα και τυχόν άλλα σχετικά επιπρόσθετα
δικαιολογητικά του/της ενδιαφερόμενου/ης.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της ΕΗΔΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ανατρέξουν στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Βιοϊατρικής Έρευνας [ΑΔΑ: 6Δ0Ω46ΨΧ6Τ-ΗΟΖ]
και τον Κανονισμό Εφαρμογής Αρχών και Λειτουργίας της ΕΗΔΕ [ΑΔΑ: 9ΔΓΡ46ΨΧ6Τ-ΜΗΑ].
ΣΤ. Δημοσίευση της απόφασης ανασυγκρότησης της ΕΗΔΕ
Η απόφαση του ΔΣ του ΕΙΠ με θέμα την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της
Έρευνας (ΕΗΔΕ) θα δημοσιευτεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΙΠ.

Digitally signed by EFSTATHIOS GKONOS
Date: 2022.06.09 17:54:54 EEST

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΙΠ
Δρ Ευστάθιος Γκόνος
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[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ]
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση)
Επώνυμο: ……………………………….……………………. Όνομα: ……………………..………………….
Ιδιότητα: ……………………… ………………………………………………
Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……………….……..………… Νομός: ….………………..…
Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ……………………………………….………………………………....…….
Όνομα και επώνυμο της μητέρας: …………………….…………..…………………………….……………….
Διεύθυνση κατοικίας: Οδός: …………………………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……….. Πόλη: .……..
Τηλ.: ………………………...………..
Διεύθυνση εργασίας: Οδός: ………………………….………………… Αρ: …….. Τ.Κ.: ………. Πόλη: ……..
Τηλ.: ..………………………………....
Κινητό τηλ: ……………….……………………….. e-mail: …………....………………………
Α.Δ.Τ.………………..……………....
Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση υποψηφιότητάς μου για αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ).
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς
και αληθείς.
Ημερομηνία: ___/___/______

Συνημμένα υποβάλλω:
1.
2.
3.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

