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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 5η/19.04.2022 Αρ. Θέματος: 14 

 

Θέμα: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της 

Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Ελληνικού 

Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό 

προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως 

τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 

4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018), 

2172/236743/23.09.2019(ΦΕΚ Β’ 3570/25.09.2019)και 1765/225308/25.08.2021 (ΦΕΚ Β’ 

3955/27.08.2021) όμοιες. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την 

αριθμ. 2120/267905/29.09.2021 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 852/6.10.2021) όμοια.. 

4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με τις οποίες,  στο 

ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, 

εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 21,22 του Κεφαλαίου Ε΄ «Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της 

Έρευνας» του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 38/2-3-2018), σύμφωνα με τα οποία: 

• Συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) και σε κάθε ερευνητικό και 

τεχνολογικό κέντρο του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014 Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της 

Έρευνας (ΕΗΔΕ). 

• Τα μέλη της ΕΗΔΕ επιλέγονται ως εξής:  

α. η Επιτροπή Ερευνών του ΑΕΙ ή το ΔΣ του ερευνητικού φορέα καταρτίζει και δημοσιεύει 

στο διαδικτυακό τόπο του ΑΕΙ ή του ερευνητικού φορέα πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη 

της θητείας κάθε  μέλους. Στην πρόσκληση προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των 

μελών των ΕΗΔΕ του φορέα και εξειδικεύονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα 
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μέλη της ΕΗΔΕ, ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία του ΑΕΙ ή του ερευνητικού φορέα. 

Οι υποψηφιότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους 

ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά 

β. η Επιτροπή Ερευνών του ΑΕΙ ή το ΔΣ του ερευνητικού φορέα αξιολογεί τις 

υποψηφιότητες και αποφασίζει για τη σύνθεση της ΕΗΔΕ. 

γ. H ΕΗΔΕ συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη του ΑΕΙ ή του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού φορέα. Στην απόφαση συγκρότησης της 

ΕΗΔΕ ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. 

δ. Η διάρκεια της θητείας των μελών των ΕΗΔΕ είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια 

(1) μόνο φορά. 

ε. Αν κάποιο μέλος της ΕΗΔΕ παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει 

τη θητεία του αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό 

του μέλος. 

6. Την Απόφαση της 127ης/10-1-2019 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ η οποία 

αναφέρεται στον ορισμό των μελών της  Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 

(ΕΗΔΕ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

7. Την Απόφαση της 145ης/31-7-2019 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ η οποία 

αναφέρεται στην έγκριση του Κανονισμού Αρχών και Λειτουργίας της  Επιτροπής Ηθικής και 

Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

8. Το γεγονός ότι έως τώρα έχουν υποβληθεί στην ΕΗΔΕ αιτήματα Ερευνητών των Ινστιτούτων 

Αγροτικής Έρευνας και έχει εγκριθεί η διεξαγωγή ερευνητικών έργων με Απόφαση της ΕΗΔΕ 

περί τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας, η θητεία της οποίας έληξε τον Ιανουάριο 2022 και 

δεν ανανεώθηκε. 

9. Την αριθ. πρωτ. 19939/11.04.2022 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Αποφασίζουμε  

Την έγκριση και δημοσίευση του συνημμένου στην εισήγηση σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού για την υποβολή αιτήσεων 

υποψηφιότητας, με σκοπό τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 

(ΕΗΔΕ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Η χρονική διάρκεια υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες, αρχόμενης από την 

ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Ακριβές αντίγραφο 

Η Γραμματέας του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Αικατερίνη Νίκου Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 
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