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Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για τη ςυγκρότηςη τησ Επιτροπήσ Ηθικήσ και 

Δεοντολογίασ τησ Ζρευνασ (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιςτημίου Δυτικήσ Αττικήσ 

 

Η Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ, ςφμφωνα και με 

τθν απόφαςθ τθσ με αρικμ. 3/12-02-19 ςυνεδρίαςισ τθσ, κατά τθν οποία ενζκρινε τθν 

κατάρτιςθ και δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να 

υποβάλουν υποψθφιότθτα για τθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Ηκικισ και Δεοντολογίασ τθσ 

Ζρευνασ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ, ςφμφωνα με τα παρακάτω, όπωσ ρθτά 

προβλζπονται ςτο Κεφάλαιο Ε’ (άρκρα 21 ζωσ 27) του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 38/2-3-

2018).  

 

1. κοπόσ  

Ο ςκοπόσ τθσ Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ είναι να παρζχει ςε θκικό και 

δεοντολογικό επίπεδο εγγφθςθ αξιοπιςτίασ των ερευνθτικϊν ζργων που διεξάγονται -ςτο 

Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελζγχει αν ζνα ερευνθτικό ζργο διενεργείται με 

ςεβαςμό ςτθν αξία των ανκρϊπινων όντων, ςτθν αυτονομία των προςϊπων που 

ςυμμετζχουν, ςτθν ιδιωτικι ηωι και τα προςωπικά δεδομζνα, κακϊσ και ςτο φυςικό και 

πολιτιςτικό περιβάλλον. Η Επιτροπι ελζγχει, επίςθσ, τθν τιρθςθ των γενικά 

παραδεδεγμζνων αρχϊν τθσ ακεραιότθτασ τθσ ζρευνασ και των κριτθρίων τθσ ορκισ 

επιςτθμονικισ πρακτικισ. 
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2. φνθεςη τησ Ε.Η.Δ.Ε 

Η Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ κα αξιολογιςει τισ υποψθφιότθτεσ και κα αποφαςίςει 

για τθ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Ηκικισ και Δεοντολογίασ τθσ Ζρευνασ  (Ε.Η.Δ.Ε.) του  

Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ , ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 22 

του Ν. 4521/2018 λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθσ τα κάτωκι :  

1) Η Επιτροπι Ηκικισ και Δεοντολογίασ τθσ Ζρευνασ (Ε.Η.Δ.Ε.) κα αποτελείται από πζντε (5) 

τακτικά και πζντε (5) αναπλθρωματικά μζλθ.  

2) Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ηκικισ και Δεοντολογίασ τθσ Ζρευνασ (Ε.Η.Δ.Ε.) πρζπει να είναι 

επιςτιμονεσ με ειδίκευςθ ςε κζματα ζρευνασ, θκικισ/βιοθκικισ και δεοντολογίασ τθσ 

ζρευνασ.  Ζνα (1) τουλάχιςτον μζλοσ πρζπει να ζχει ειδίκευςθ ςτθν θκικι/βιοθκικι.  

3) Τρία (3) από τα τακτικά μζλθ και τα αναπλθρωματικά τουσ πρζπει να είναι μζλθ ΔΕΠ του 

Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ και δφο (2) από τα τακτικά μζλθ και τα αναπλθρωματικά 

τουσ πρζπει να είναι πρόςωπα εκτόσ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ.   

4) Τα γνωςτικά αντικείμενα των μελϊν πρζπει να εξαςφαλίηουν, κατά το μζτρο του 

δυνατοφ, τθν εκπροςϊπθςθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων του Ιδρφματοσ, τα οποία 

ςυνίςτανται ςτα εξισ ανά Σχολι: 

α) χολή Μηχανικϊν, η οποία ςυγκροτείται από τα Σμήματα: 

 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικϊν Μθχανικϊν, 

 Μθχανικϊν Βιοϊατρικισ, 

 Μθχανικϊν Βιομθχανικισ Σχεδίαςθσ και Παραγωγισ,  

 Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και Υπολογιςτϊν, 

 Μθχανικϊν Τοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ, 

 Μθχανολόγων Μθχανικϊν, 

 Ναυπθγϊν Μθχανικϊν, 

 Πολιτικϊν Μθχανικϊν. 

β) χολή Διοικητικϊν, Οικονομικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτημϊν, η οποία ςυγκροτείται 

από τα Σμήματα: 

 Αρχειονομίασ, Βιβλιοκθκονομίασ και Συςτθμάτων Πλθροφόρθςθσ, 

 Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, 

 Διοίκθςθσ Τουριςμοφ, 

 Κοινωνικισ Εργαςίασ, 

 Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, 

 Αγωγισ και Φροντίδασ ςτθν Πρϊιμθ Παιδικι Ηλικία. 
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γ) χολή Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν και Πολιτιςμοφ, η οποία ςυγκροτείται από τα Σμήματα: 

 Γραφιςτικισ και Οπτικισ Επικοινωνίασ, 

 Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ, 

 Συντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ, 

 Φωτογραφίασ και Οπτικοακουςτικϊν Τεχνϊν. 

δ) χολή Επιςτημϊν Τγείασ και Πρόνοιασ, η οποία ςυγκροτείται από τα Σμήματα: 

 Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν  

 Δθμόςιασ και Κοινοτικισ Υγείασ 

 Εργοκεραπείασ, 

 Μαιευτικισ, 

 Νοςθλευτικισ, 

 Φυςικοκεραπείασ. 

ε) χολή Επιςτημϊν Σροφίμων, η οποία ςυγκροτείται από τα Σμήματα: 

 Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τροφίμων 

 Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου και Ποτϊν  

Κατά τθν αξιολόγθςθ των υποψθφιοτιτων από τθν Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ κα 

ςυνεκτιμθκεί :  

1) Η πρότερθ ςυμμετοχι των υποψθφίων ςε αντίςτοιχεσ Επιτροπζσ Ηκικισ και 

Δεοντολογίασ.  

2) Η εμπειρία των υποψθφίων ςτθν υλοποίθςθ ερευνθτικϊν ζργων.  

3) Τυχόν άλλα προςόντα που εξαςφαλίηουν μία ολοκλθρωμζνθ εκπροςϊπθςθ των 

επιςτθμονικϊν πεδίων που κεραπεφονται από τισ Σχολζσ και τα Τμιματα του 

Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ. 

 

3. υγκρότηςη  

Μετά το πζρασ τθσ αξιολόγθςθσ και τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από τθν Επιτροπι 

Ερευνϊν και Διαχείριςθσ αναφορικά με τθ ςφνκεςθ των μελϊν, θ Επιτροπι Ηκικισ και 

Δεοντολογίασ τθσ Ζρευνασ (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ κα ςυγκροτθκεί με 

απόφαςθ του Πρφτανθ του Ιδρφματοσ, με τθν οποία κα ορίηεται ο Πρόεδροσ και ο 

Αντιπρόεδροσ τθσ Επιτροπισ.   

 

4.Θητεία των μελϊν τησ Ε.Η.Δ.Ε 

Η διάρκεια τθσ κθτείασ των μελϊν των Ε.Η.Δ.Ε., ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρκ. 

22 του Ν.4521/2018, είναι τριετισ και μπορεί να ανανεωκεί μια (1) μόνο φορά. Αν κάποιο 
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μζλοσ τθσ παραιτθκεί, ελλείψει ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο παφςει τθ κθτεία του, 

αντικακίςταται για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του από το αναπλθρωματικό του μζλοσ, 

ςφμφωνα με τθ ςχετικι διάταξθ τθσ παρ. 5 του άρκ. 22 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 38/2-3-

2018). 

 

5. Αρμοδιότητεσ Ε.Η.Δ.Ε. 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Ε.Η.Δ.Ε., όπωσ προςδιορίηονται ςτο αρκ. 23 του Ν. 4521/2018, είναι οι 

ακόλουκεσ: 

 Αρμοδιότθτα τθσ Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιςτϊνει αν τα ερευνθτικά ζργα που 

πρόκειται να εκπονθκοφν ςτο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ δεν αντιβαίνουν ςτθν 

κείμενθ νομοκεςία και ότι ςυνάδουν με τουσ γενικά αποδεκτοφσ κανόνεσ θκικισ 

και δεοντολογίασ τθσ ζρευνασ ωσ προσ το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγισ 

τθσ. Η Ε.Η.Δ.Ε. κα αξιολογεί κάκε ερευνθτικι πρόταςθ και είτε κα τθν εγκρίνει, είτε 

κα προβαίνει ςε ςυςτάςεισ και ςε ειςθγιςεισ για τθν ανακεϊρθςι τθσ, εφόςον 

προκφπτουν θκικά και δεοντολογικά κωλφματα. Οι ςυςτάςεισ και ειςθγιςεισ 

πρζπει να είναι ειδικά αιτιολογθμζνεσ. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί, όποτε κρίνει ςκόπιμο, να 

ηθτιςει περαιτζρω πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ από τον επιςτθμονικό υπεφκυνο 

του ερευνθτικοφ ζργου, κακϊσ επίςθσ και να παρακολουκεί τθν εξζλιξθ των 

ερευνθτικϊν ζργων που ζχει εγκρίνει.  

 Τα χρθματοδοτοφμενα ερευνθτικά ζργα που, κατά διλωςθ του επιςτθμονικοφ 

υπευκφνου, περιλαμβάνουν ζρευνα ςτον άνκρωπο, ςε υλικό που προζρχεται από 

άνκρωπο, όπωσ γενετικό υλικό, κφτταρα, ιςτοί και προςωπικά δεδομζνα, ςε ηϊα ι 

ςτο περιβάλλον, φυςικό και πολιτιςτικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για ζγκριςθ 

ςτθν Ε.Η.Δ.Ε. και το ζργο δεν μπορεί να αρχίςει να υλοποιείται, αν προθγουμζνωσ 

δεν ζχει αποφαςίςει θ Ε.Η.Δ.Ε., θ οποία κα πρζπει να παρζχει ςχετικι εγκριτικι 

απόφαςθ. Εκτόσ από τα ερευνθτικά ζργα τθσ παραπάνω αναφερόμενθσ 

περίπτωςθσ, θ Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να εξετάςει, κατόπιν  ςχετικισ  αίτθςθσ 

οποιουδιποτε ενδιαφερόμενου προςϊπου ι ςχετικι καταγγελία, και άλλο 

ερευνθτικό ζργο και να γνωματεφςει για κζματα θκικισ και δεοντολογίασ που 

αφοροφν άρκρο προσ δθμοςίευςθ ςε επιςτθμονικό περιοδικό ι υπό εκπόνθςθ 

διπλωματικι εργαςία ι διδακτορικι διατριβι. Οι αποφάςεισ τθσ Ε.Η.Δ. Ε. είναι 

δεςμευτικζσ για το Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ 

 Αν θ νομοκεςία προβλζπει ζγκριςθ ι αδειοδότθςθ του ζργου από άλλθ αρμόδια 

δθμόςια υπθρεςία, διοικθτικό όργανο ι ανεξάρτθτθ διοικθτικι Αρχι, θ ςχετικι 
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απόφαςθ τθσ Ε.Η.Δ.Ε. δεν υποκακιςτά τθν εν λόγω απαιτοφμενθ ζγκριςθ ι 

αδειοδότθςθ.  

 Η Ε.Η.Δ.Ε.  αποφαςίηει μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, το οποίο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και τθ 

ςυγκζντρωςθ όλων των απαραίτθτων ςυνοδευτικϊν εγγράφων. Αν, μζςα ςτθ 

προκεςμία αυτι, θ Ε.Η.Δ.Ε. δεν εκδϊςει απόφαςθ, θ αίτθςθ κεωρείται 

εγκεκριμζνθ.  

 Σε περίπτωςθ καταγγελίασ, θ Ε.Η.Δ.Ε. αποφαςίηει το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) 

θμερϊν από τθν υποβολι τθσ καταγγελίασ. Αν μζςα ςτθν προκεςμία αυτι δεν 

εκδοκεί απόφαςθ, θ καταγγελία κεωρείται ότι ζχει απορριφκεί.  

 Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να κατακζςει, ενϊπιον τθσ Ε.Η.Δ.Ε., μζςα ςε δζκα 

(10) θμζρεσ από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, αίτθςθ κεραπείασ κατά των ςυςτάςεων 

τθσ Επιτροπισ υποβάλλοντασ νζα ςτοιχεία. Για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ κεραπείασ 

θ Ε.Η.Δ.Ε. ηθτά τθ γνϊμθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Βιοθκικισ, θ οποία οφείλει να τθ 

διατυπϊςει μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Αν θ Εκνικι Επιτροπι Βιοθκικισ δεν 

διατυπϊςει γνϊμθ μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία, θ Ε.Η.Δ.Ε. προχωρεί ςτθν 

εξζταςθ τθσ αίτθςθσ κεραπείασ χωρίσ τθ γνϊμθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Βιοθκικισ.  

 

6. Ζγκριςη Ερευνητικϊν Ζργων από την Ε.Η.Δ.Ε. 

 Η ζγκριςθ των ερευνθτικϊν ζργων από τθν Ε.Η.Δ.Ε. γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 24 του Ν.4521/2018, ωσ ακολοφκωσ:  

 Η πρόταςθ ερευνθτικοφ ζργου που υποβάλλεται για ζγκριςθ από τθν Ε.Η.Δ.Ε., πρζπει 

απαραιτιτωσ να περιλαμβάνει ερωτθματολόγιο και ςυνοπτικι ζκκεςθ ςχετικά με τθν 

καταλλθλότθτα και ςυμβατότθτα του ερευνθτικοφ ζργου με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Στθν ζκκεςθ αυτι ο επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ προςδιορίηει αν ο ςκοπόσ και θ 

μεκοδολογία του ερευνθτικοφ ζργου ςυμβιβάηονται με τισ αρχζσ τθσ θκικισ και τθ 

νομοκεςία.  

 Οι αιτιςεισ και τα ανωτζρω ςυνοδευτικά ζγγραφα υποβάλλονται από τον επιςτθμονικά 

υπεφκυνο του ζργου είτε εντφπωσ ςτθ Μονάδα Οικονομικισ και Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ του Ε.Λ.Κ.Ε.., είτε μζςω τθσ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

elke@uniwa.gr, προκειμζνου να πρωτοκολλοφνται και να διαβιβάηονται ςτθν Ε.Η.Δ.Ε. Ο 

Πρόεδροσ τθσ Ε.Η.Δ.Ε. ορίηει για κάκε αίτθςθ που υποβάλλεται ειςθγθτι, κατά 

προτεραιότθτα μζλοσ τθσ Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με το επιςτθμονικό αντικείμενο του 

ερευνθτικοφ ζργου. Αν το γνωςτικό αντικείμενο του ζργου δεν μπορεί να καλυφκεί από 

ΑΔΑ: 6ΠΧΤ46Μ9ΞΗ-Ξ1Ω



τα μζλθ τθσ Ε.Η.Δ.Ε., ορίηεται εξωτερικόσ εμπειρογνϊμονασ, ο οποίοσ γνωμοδοτεί. Οι 

ςυνεδριάςεισ τθσ Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να γίνονται εξ αποςτάςεωσ με θλεκτρονικά μζςα.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθ λειτουργία τθσ Επιτροπισ Ηκικισ και 

Δεοντολογίασ τθσ Ζρευνασ (Ε.Η.Δ.Ε.) και άλλα ηθτιματα που ςυνδζονται με  τθ ςφςταςθ και 

τθ λειτουργία αυτισ, επιςυνάπτονται ωσ Παράρτθμα και αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

παροφςασ Πρόςκλθςθσ οι διατάξεισ των άρκρων 21 – 27 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38), οι 

οποίεσ και κα διζπουν τθν Επιτροπι Ηκικισ και Δεοντολογίασ τθσ Ζρευνασ (Ε.Η.Δ.Ε.) του 

Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ. 

 

7.Λειτουργία τησ Ε.Η.Δ.Ε.  

Η λειτουργία τθσ Ε.Η.Δ.Ε. γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρκ. 25 του Ν.4521/2018, 

ωσ ακολοφκωσ:  

 Η Ε.Η.Δ.Ε. ςυνεδριάηει τακτικά μία (1) φορά το μινα και εκτάκτωσ όποτε ηθτθκεί αυτό 

από τον Πρόεδρό τθσ ι τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ. 

 Ο Πρόεδροσ τθσ Ε.Η.Δ.Ε. ζχει τθν ευκφνθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Επιτροπισ και 

ςυγκαλεί και διευκφνει τισ ςυνεδριάςεισ τθσ.  

 Η Ε.Η.Δ.Ε. βρίςκεται ςε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιςτον μζλθ τθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Προζδρου ι του Αντιπροζδρου τθσ, κακϊσ και ενόσ από τα 

μζλθ τθσ που δεν ανικουν ςτο ΑΕΙ, και αποφαςίηει με πλειοψθφία των παρόντων.  

 Τα μζλθ τθσ Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιοφνται αμοιβι ι άλλθ αποηθμίωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ 

ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ. 

 Η Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ 

καταρτίηει κανονιςμό Αρχϊν και Λειτουργίασ τθσ Ε.Η.Δ.Ε.. Στον κανονιςμό 

εξειδικεφονται οι βαςικζσ αρχζσ θκικισ και ακεραιότθτασ τθσ ζρευνασ που διεξάγεται 

ςτο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ, θ διαδικαςία υποβολισ των προτάςεων και τα 

ςυνοδευτικά ζγγραφα αυτισ, θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τουσ από τθν Ε.Η.Δ.Ε., οι 

τρόποι ςυνεργαςίασ μεταξφ των Ε.Η.Δ.Ε. και τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Βιοθκικισ και άλλθσ 

αρμόδιασ αρχισ, κακϊσ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθ λειτουργία των Ε.Η.Δ.Ε. 

 

8.Αςυμβίβαςτα και φγκρουςη υμφερόντων. 

 Η ιδιότθτα του μζλουσ τθσ Επιτροπισ Ηκικισ και Δεοντολογίασ τθσ Ζρευνασ (Ε.Η.Δ.Ε.) 

είναι αςυμβίβαςτθ με τισ ιδιότθτεσ του Πρφτανθ, του Αντιπρφτανθ, του Κοςμιτορα, του 
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Προζδρου Τμιματοσ, κακϊσ και του μζλουσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του 

Ε.Λ.Κ.Ε.  

 Μζλοσ τθσ Ε.Η.Δ.Ε. ζχει κϊλυμα ςυμμετοχισ ςτθ ςυνεδρίαςθ ςε κάκε περίπτωςθ κατά 

τθν οποία μπορεί να προκφψει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. Σφγκρουςθ ςυμφερόντων 

προκφπτει όταν μζλοσ τθσ Ε.Η.Δ.Ε. ζχει ςυμφζρον το οποίο μπορεί να επθρεάςει ι 

φαίνεται να επθρεάηει τθν αμερόλθπτθ και αντικειμενικι εκτζλεςθ των κακθκόντων 

του. Ωσ τζτοιο νοείται οποιοδιποτε πικανό πλεονζκτθμα υπζρ του ιδίου ι του/τθσ 

ςυηφγου του ι ςυγγενοφσ α’ βακμοφ. Σε περίπτωςθ διλωςθσ τζτοιου κωλφματοσ 

αναφορικά με ςυγκεκριμζνθ υπό αξιολόγθςθ πρόταςθ, το μζλοσ που δθλϊνει το 

κϊλυμα αντικακίςταται από τον αναπλθρωτι του. 

 

9.Τποχρζωςη Εχεμφθειασ. 

Σφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκ. 26 του Ν. 4521/2018, τα μζλθ των Ε.Η.Δ.Ε., οι ειςθγθτζσ 

και κάκε εμπλεκόμενο μζλοσ που αςκεί υποςτθρικτικό ζργο ζχουν υποχρζωςθ τιρθςθσ 

εχεμφκειασ για τισ υπό αξιολόγθςθ ερευνθτικζσ προτάςεισ. 

  

10. Τποβολή αιτήςεων υποψηφιότητασ 

Η κατάκεςθ των υποψθφιοτιτων κα γίνεται θλεκτρονικά, αποςτζλλοντασ τθν 

επιςυναπτόμενθ Αίτθςθ Υποψθφιότθτασ, ςυνοδευόμενθ από το βιογραφικό ςθμείωμα του 

ενδιαφερόμενου, ζωσ και την 15-03-19 και ϊρα 14.00 μ.μ. ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου elke@uniwa.gr  με κζμα «Διλωςθ Ενδιαφζροντοσ για τθν Ε.Η.Δ.Ε.».  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ 
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΛΚΕ 

 
 

                        ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΠΑΝΤΖΘΟΥ 

 

Συνθμμζνο : 
- Αίτθςθ Υποψθφιότθτασ Ε.Η.Δ.Ε. 
- Παράρτθμα : Άρκρα 21 – 27 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38), 
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ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

(Ε.Η.Δ.Ε.) ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 

 

Προσ τθν Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ  

του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ  

Στοιχεία προςϊπου που υποβάλλει τθν αίτθςθ:  

Επίθετο:  

Όνομα:  

Πατρϊνυμο:  

Ιδιότητα:  

ΑΔΣ:  

Διεφθυνςη:  

Σηλζφωνο:  

E-mail:  

 

Παρακαλϊ να κάνετε δεκτι τθν αίτθςθ υποψθφιότθτάσ μου για τθν Επιτροπι Ηκικισ και 

Δεοντολογίασ τθσ Ζρευνασ του ΠΑΔΑ 

 Συνθμμζνα:  

1. Βιογραφικό Σθμείωμα  

Δθλϊνω υπεφκυνα ότι οι πλθροφορίεσ που δίνονται ςτθν παροφςα αίτθςθ και τα 

ςυνθμμζνα αυτισ είναι ακριβείσ και αλθκείσ . 

Ημερομθνία ---/---/2018 

 

Ονοματεπϊνυμο – Υπογραφι 
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