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δέσµη προτάσεων για το πρόγραµµα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», οι οποίες 
εκπονήθηκαν σε πλήρη εναρµόνιση µε την ανακοίνωση «Προϋπολογισµός για 
την «Ευρώπη 2020» της Επιτροπής, στηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», στο πλαίσιο της οποίας η έρευνα και η καινοτοµία θεωρείται ότι είναι 
καίριας σηµασίας για την επίτευξη των στόχων µιας έξυπνης, βιώσιµης και 
χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης. 

Το πρόγραµµα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» συµβάλλει άµεσα στην αντιµετώπιση 
των µειζόνων κοινωνιακών προκλήσεων που προσδιορίζονται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» και στις εµβληµατικές πρωτοβουλίες της. Θα συµβάλλει επίσης 
στην επίτευξη βιοµηχανικής υπεροχής στην Ευρώπη. Επίσης, θα ενισχύσει την 
αριστεία της επιστηµονικής βάσης, η οποία είναι απαραίτητη για τη 
βιωσιµότητα και τη µακροχρόνια ευηµερία και ευεξία στην Ευρώπη. Ως εκ 
τούτου, το πρόγραµµα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» συνενώνει και ενισχύει 
δραστηριότητες οι οποίες επί του παρόντος χρηµατοδοτούνται από το 7ο 
πρόγραµµα πλαίσιο έρευνας, από το σκέλος για την καινοτοµία του 
προγράµµατος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία, και από 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας - σηµαντικής 
απλούστευση και µείωση διοικητικού κόστους προς όφελος των 
συµµετεχόντων. 

Αιτιολογική σκέψη 24) 

Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας που υποστηρίζονται από το 
πρόγραµµα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να τηρούν τις θεµελιώδεις αρχές 
της δεοντολογίας. Θα ληφθούν υπόψη οι γνωµοδοτήσεις της ευρωπαϊκής 
οµάδας για τη δεοντολογία στην επιστήµη και τις νέες τεχνολογίες. Κατά τις 
ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη το άρθρο 13 
της ΣΛΕΕ και να µειωθεί η χρήση ζώων στην έρευνα και τις δοκιµές, µε 
απώτερο στόχο την αντικατάσταση της χρήσης ζώων. Όλες οι δραστηριότητες 
πρέπει να διεξάγονται διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ. 



∆ιατακτικό 

Άρθρο 16 Αρχές δεοντολογίας 

1. Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας που διεξάγονται στο 
πλαίσιο του προγράµµατος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» συµµορφώνονται µε τις 
αρχές δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, ενωσιακή και διεθνή νοµοθεσία, 
συµπεριλαµβανοµένων του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 
Ανθρώπου και των συµπληρωµατικών πρωτοκόλλων της. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αρχή της αναλογικότητας, στο δικαίωµα στην 
ιδιωτική ζωή, στο δικαίωµα προστασίας των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, στο δικαίωµα στη σωµατική και διανοητική ακεραιότητα του 
ατόµου, στο δικαίωµα της µη εισαγωγής διακρίσεων και στην ανάγκη 
διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας. 

2. Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» θα έχουν αποκλειστικό επίκεντρο τις 
εφαρµογές πολιτικού χαρακτήρα.  

3. ∆εν χρηµατοδοτούνται τα ακόλουθα ερευνητικά πεδία: 

α) ερευνητική δραστηριότητα που αποσκοπεί στην κλωνοποίηση του ανθρώπου 
για αναπαραγωγικούς σκοπούς· 

β) ερευνητική δραστηριότητα µε στόχο την τροποποίηση της γενετικής 
κληρονοµιάς των ανθρωπίνων όντων, η οποία µπορεί να καταστήσει τις εν λόγω 
τροποποιήσεις κληρονοµικές· 

γ) ερευνητικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στη δηµιουργία ανθρώπινων 
εµβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς ή για τον σκοπό της 
εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, µεταξύ άλλων µέσω µεταφοράς πυρήνων 
σωµατικών κυττάρων· 

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και εµβρυικά βλαστοκύτταρα µπορεί να 
χρηµατοδοτείται αναλόγως του περιεχοµένου της επιστηµονικής πρότασης και 
του νοµικού πλαισίου των συµµετεχόντων κρατών µελών. Καµία 
χρηµατοδότηση δεν χορηγείται για ερευνητικές δραστηριότητες που 
απαγορεύονται σε όλα τα κράτη µέλη. Καµία δραστηριότητα δεν 
χρηµατοδοτείται σε ένα κράτος µέλος εάν αυτή έχει απαγορευθεί. 



5. Tα ερευνητικά πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 µπορούν να 
αναθεωρηθούν στο πλαίσιο της ενδιάµεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 1, υπό το πρίσµα της επιστηµονικής προόδου. 

 

Η 15µελής Οµάδα ∆εοντολογίας των Επιστηµών και των Νέων 
Τεχνολογιών 

The European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) was 
created by Commission Decision dated 16 December 1997. 

The EGE is an independent, pluralist and multidisciplinary body advising the 
European Commission on ethics in science and new technologies in connection 
with Community legislation or policies. The EGE members serve in a personal 
capacity and are asked to offer independent advice to the Commission. They 
have been appointed on the basis of their expertise and a geographical 
distribution that reflects the diversity in the European Union. 

Α roundtable is held before an Opinion is adopted, to which representatives of 
the Institutions of the European Union, experts of the fields, parties representing 
different interests, including NGOs, patients and consumer organisations and 
industrial stakeholders, are invited to participate in the debate.  

On 19 September 2013 the EGE held its monthly group meeting in Brussels. 
The group worked on its Opinion 28: Ethics of Security and Surveillance 
Technologies 

Newsletter Ethically Speaking 17 τεύχος Γενάρη 2013 

 

Αν Γκλόβερ, επικεφαλής επιστηµονική σύµβουλος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

Our big challenge in Europe is translating that knowledge into better 
environments, better health, more rewarding lifestyles and a sustainable future 
and I look forward to contributing to this effort. 

I would also like to convey that science is a fundamental part of our culture in 
Europe, it's exciting, it's full of opportunity and also fun. 



We can remind ourselves that Europe, through science, engineering, technology 
and philosophy, invented the modern world and it's also in our power to invent 
the future. 

 

Γκέγκεν-Κουίν 

In the search for prosperity, jobs and a better life for everyone, research, 
innovation and new technologies present us with many different choices and 
many possible paths to follow. 

Researchers, policy makers, business people, innovators and most of all, the 
general public, have difficult choices to make as regards how science and 
technology can help tackle our different societal challenges – whether climate 
change, healthy ageing or sustainable management of our resources. 

Έπειτα από 11 χρόνια δράσης at EU level to develop and promote the role of 
science in society, at least one thing is very clear: we can only find the right 
answers to the challenges we face by involving as many stakeholders as possible 
in the research and innovation process. Research and innovation must respond to 
the needs and ambitions of society, reflect its values, and be responsible. Η 
Επίτροπος διακρίνει 6 άξονες γύρω από τους οποίους πρέπει να κινείται η 
προσπάθεια αυτή. 

1. engage people and civil society organisations in the research and innovation 
process. We know that solutions to the grand challenges we face cannot be 
purely technological. Innovations also come from the creativity of nonspecialists 
and civil society organisations working with researchers, businesses and policy 
makers. Different perspectives bring different and, sometimes, better solutions. 

2. gender. All relevant actors should be on board, women as well as men. It is 
both unfair and economically unwise to squander any of our talents, female or 
male! We need women at all levels of the research hierarchy and we also need to 
ask ourselves if the gender perspective is relevant when developing products, 
processes and services. 

3. excellent science education. Our economy needs more researchers and 
innovators, and an increasingly technological world means people need to be 
better informed about science issues. We will educate more researchers, and the 



general public will be in a better position to understand and engage in debate on 
the most important science issues affecting society. 

4. open access to scientific information and research results funded by public 
money. The fruits of publicly-funded research should be more easily available to 
other researchers and innovators. We are already testing an open access pilot 
under the 7th Framework Programme and will expand this approach under 
Horizon 2020. 

5. ethics. Surveys have shown that the general public wants developments in 
research, technology and innovation to be guided by the principles of trust, 
integrity and participation. More specifically, people also want to be involved, 
where possible, in decisions regarding new technologies when cultural, 
environmental, social and ethical values come into play. 

6. our duty as policy-makers to shape a governance framework that encourages 
responsible research and innovation. Policymakers also have a responsibility to 
prevent harmful or unethical developments in research and innovation, for 
example by using ethics reviews (αξιολογήσεις) and audits, as we do in the 7th 
Framework Programme for Research. 

 

Horizon 2020 will support the six keys to responsible research and innovation 
and will highlight responsible research and societal engagement throughout the 
programme. We will take every opportunity to get science professionals and 
interested citizens talking and working together. 

Ρόλος κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστηµών 

That is why the social sciences and humanities are more essential than ever. 
They're not the cherry on the cake or an indulgence when we can afford it. We 
need them to understand ourselves, our society and the challenges we face. 

A knowledge society needs to know itself, and the social sciences and 
humanities are the keys to do this. They are the hardware of society, on which 
all the other sciences depend. 

Society is hardwired by ethics, identity, belief, reflection, psychology and 
culture. There is no science without reason. No reason without understanding. 
No understanding without humanity. Without Greece, there is no Rome. 



Πολυ-, ∆ι-, or even υπερεπιστηµονική approaches are often needed to tackle 
today’s highly complex challenges. That is why, instead of programmes 
dedicated to particular disciplines, we will have programmes focused on our 
biggest challenges, such as climate change, health and food, and energy security. 

∆ικτυακή πύλη για τις επιστήµες στην κοινωνία 

Έρευνα-εκπαίδευση-καινοτοµία (τρίγωνο γνώσης) 

moral hazard ηθικός κίνδυνος 
In economic theory, a party insulated from risk behaves differently from how it 
would behave if it were fully exposed to the risk. 

Moral hazard arises because an individual or institution does not take the full 
consequences and responsibilities of its actions, and therefore has a tendency to 
act less carefully than it otherwise would, leaving another party to hold some 
responsibility for the consequences of those actions. 

To borrow an idea from Oscar Wilde, a society that focuses only on the 
economic benefits of knowledge is one that γνωρίζει την τιµή όλων των 
πραγµάτων αλλά αγνοεί την αξία τους. 



• http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/index_en.htm 
Ευρωπαϊκή Οµάδα ∆εοντολογίας των Επιστηµών και των Νέων Τεχνολογιών 
(EGE/ΕΟ∆) 

• http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/chief-scientific-
adviser/index_en.htm 
Αν Γκλόβερ, επικεφαλής επιστηµονική σύµβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 

• http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn 
Η Ευρωπαία Επίτροπος Έρευνας, Καινοτοµίας και Επιστηµών: Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν 

• http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm 
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» - Για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη 

• http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm 
Η εµβληµατική πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτοµίας» (στο πλαίσιο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020») - Για έξυπνη ανάπτυξη 

• http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home 
Το πρόγραµµα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτοµία - Το 
χρηµατοδοτικό µέσο για την υλοποίηση της «Ένωσης Καινοτοµίας» 

• http://erc.europa.eu 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας (ERC) 

• http://erc.europa.eu/about-erc/organisation-and-working-groups/executive-agency 
Εκτελεστικός Οργανισµός του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας (ERCEA) 

• http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm 
Εκτελεστικός Οργανισµός Έρευνας (REA) 

• http://eit.europa.eu 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (EIT) 

• http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1221 
∆ικτυακή πύλη για τις επιστήµες στην κοινωνία 


