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ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Η Επιτροπι Ερευνϊν – Διαχείριςθσ ΕΛΚΕ καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν υποψθφιότθτα για 

τθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπήσ Θθικήσ και Δεοντολογίασ τησ Ζρευνασ (Ε.Θ.Δ.Ε.) του ΤΕΙ Θεςςαλίασ, 

ςφμφωνα με τα παρακάτω, όπωσ προβλζπεται ςτο κεφάλαιο Ε’ (άρκρα 21-27) του Ν. 4521/2-3-2018 ΦΕΚ 

38. 

Α. ΤΣΑΘ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΘ Ε.Θ.Δ.Ε. 

Στο ΤΕΙ Θεςςαλίασ πρόκειται να ςυςτακεί και να λειτουργιςει Επιτροπι Ηκικισ και Δεοντολογίασ τθσ 

Ζρευνασ (Ε.Η.Δ.Ε.).  

Ο ςκοπόσ τθσ Ε.Η.Δ.Ε. κα είναι να παρζχει ςε θκικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγφθςθ αξιοπιςτίασ των 

ερευνθτικϊν ζργων που διεξάγονται ςτο ΤΕΙ Θεςςαλίασ. Η Ε.Η.Δ.Ε. κα 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 τουσ δεδομζνα, κακϊσ και ςτο φυςικό και πολιτιςτικό 

περιβάλλον. Η  Ε.Η.Δ.Ε. κα ελζγχει, επίςθσ, τθν τιρθςθ των γενικά παραδεδεγμζνων αρχϊν τθσ 

ακεραιότθτασ τθσ ζρευνασ και των κριτθρίων τθσ ορκισ επιςτθμονικισ πρακτικισ.  

Β. ΣΑ ΜΕΛΘ ΣΘ Ε.Θ.Δ.Ε.  

Τα μζλθ κα 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. Δφο 

(2) τουλάχιςτον από τα μζλθ πρζπει να είναι πρόςωπα εκτόσ του ΤΕΙ Θεςςαλίασ. Τα γνωςτικά αντικείμενα 

των μελϊν κα εξαςφαλίηουν, κατά το μζτρο του δυνατοφ, τθν εκπροςϊπθςθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων 

του Ιδρφματοσ. 

Ο αρικμόσ των μελϊν τθσ Ε.Η.Δ.Ε. κα είναι πζντε (5) με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. Τα προςόντα που πρζπει 

να ζχουν τα μζλθ τθσ Ε.Η.Δ.Ε., είναι ανάλογα με τα επιςτθμονικά πεδία του ΤΕΙ Θεςςαλίασ και 

ςυγκεκριμζνα με τουσ τομείσ: 

 Επιζηημών σγείας και πρόνοιας 

 Αγροηικών επιζηημών  

 Τροθίμων, διαηροθής και διαιηολογίας 

 Επιζηημών πληροθορικής 

 Επιζηημών περιβάλλονηος 
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 Οικονομικών επιζηημών 
 Τετνολογικών Εθαρμογών 

Οι υποψθφιότθτεσ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (αίτθςθ και βιογραφικό ςθμείωμα) υποβάλλονται 

από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: proistamenos_elke@teilar.gr  

Η Επιτροπι Ερευνϊν του ΤΕΙ Θεςςαλίασ κα αξιολογιςει τισ υποψθφιότθτεσ και κα αποφαςίςει για τθ 

ςφνκεςθ τθσ Ε.Η.Δ.Ε..  

H Ε.Η.Δ.Ε. κα ςυγκροτθκεί με απόφαςθ του Πρφτανθ του ΤΕΙ Θεςςαλίασ. Στθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ τθσ 

Ε.Η.Δ.Ε. κα ορίηεται ο Πρόεδροσ και ο Αντιπρόεδροσ τθσ Επιτροπισ.  

Η διάρκεια τθσ κθτείασ των μελϊν τθσ Ε.Η.Δ.Ε. κα είναι τριετισ και μπορεί να ανανεωκεί μια (1) μόνο 

φορά.  

Αν κάποιο μζλοσ τθσ Ε.Η.Δ.Ε. παραιτθκεί, ελλείψει ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο παφςει τθ κθτεία του 

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

Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΣΘ Ε.Θ.Δ.Ε. 

Αρμοδιότθτα τθσ Ε.Η.Δ.Ε. κα αποτελεί το να διαπιςτϊνει αν ςυγκεκριμζνο ερευνθτικό ζργο που πρόκειται 

να εκπονθκεί ςτο ΤΕΙ Θεςςαλίασ δεν αντιβαίνει ςτθν κείμενθ νομοκεςία και αν ςυνάδει με γενικά 

παραδεδεγμζνουσ κανόνεσ θκικισ και δεοντολογίασ τθσ ζρευνασ ωσ προσ το περιεχόμενο και προσ τον 

τρόπο διεξαγωγισ τθσ.  

Η Ε.Η.Δ.Ε. κα αξιολογεί τθν ερευνθτικι πρόταςθ και α) κα τθν εγκρίνει ι β) 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 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 ςτο ΤΕΙ 

Θεςςαλίασ αν δεν λάβει προθγουμζνωσ τθ ςχετικι ζγκριςθ.  

Εκτόσ από τα ερευνθτικά ζργα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, θ Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να εξετάςει, φςτερα από 

αίτθςθ ενδιαφερόμενου προςϊπου ι 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. κα είναι δεςμευτικζσ για το ΤΕΙ Θεςςαλίασ.  

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

διοικθτικό όργανο ι ανεξάρτθτθ διοικθτικι Αρχι, θ ςχετικι απόφαςθ τθσ Ε.Η.Δ.Ε. δεν κα υποκακιςτά τθν 

εν λόγω ζγκριςθ ι αδειοδότθςθ.  

Η Ε.Η.Δ.Ε. κα 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 κα 

κεωρείται εγκεκριμζνθ.  

Σε περίπτωςθ καταγγελίασ, θ Ε.Η.Δ.Ε. αποφαςίηει το αργότερο μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν 

υποβολι τθσ καταγγελίασ. Αν μζςα ςτθν προκεςμία αυτι δεν εκδοκεί απόφαςθ, θ καταγγελία κεωρείται 

ότι ζχει απορριφκεί.  
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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. κα 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. κα προχωρεί ςτθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ 

κεραπείασ χωρίσ τθ γνϊμθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Βιοθκικισ.  

Δ. ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

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 κα 

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 μπορεί να υποβάλλονται από τον επιςτθμονικό 

υπεφκυνο του ζργου θλεκτρονικά, μζςω του διαδικτυακοφ τόπου του ΤΕΙ Θεςςαλίασ και ςυγκεκριμζνα  

ςτθ διεφκυνςθ http://elke.teilar.gr/index.php/formaepikoinwnias.html  

Ο Πρόεδροσ τθσ Ε.Η.Δ.Ε. κα 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 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. 

Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΘ Ε.Θ.Δ.Ε.  

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

Πρόεδρό τθσ, τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του ΤΕΙ Θεςςαλίασ. 

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

και κα διευκφνει τισ ςυνεδριάςεισ τθσ. 

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

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

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

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

ςυνεδριάςεισ τθσ.  

Η Επιτροπι Ερευνϊν του ΤΕΙ Θεςςαλίασ κα καταρτίςει Κανονιςμό Αρχϊν και Λειτουργίασ των Ε.Η.Δ.Ε.. 

Στον Κανονιςμό κα εξειδικεφονται οι βαςικζσ αρχζσ θκικισ και ακεραιότθτασ τθσ ζρευνασ που κα 

διεξάγεται ςτο Κδρυμα, θ διαδικαςία υποβολισ των προτάςεων και τα ςυνοδευτικά ζγγραφα αυτισ, θ 

διαδικαςία αξιολόγθςισ του 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..  

Σ. ΑΤΜΒΙΒΑΣΑ – ΤΓΚΡΟΤΘ ΤΜΦΡΟΝΣΩΝ 

Η ιδιότθτα του μζλουσ τθσ Ε.Η.Δ.Ε. είναι αςυμβίβαςτθ με τισ ιδιότθτεσ: του Πρφτανθ, του Αντιπρφτανθ και 

του Κοςμιτορα, κακϊσ και μζλουσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν ι Προζδρου Τμιματοσ του Ιδρφματοσ.  

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 

ςυηφγου του ι ςυγγενοφσ α’ βακμοφ. Σε περίπτωςθ διλωςθσ τζτοιου κωλφματοσ αναφορικά με 
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ςυγκεκριμζνθ υπό αξιολόγθςθ πρόταςθ, το μζλοσ που δθλϊνει το κϊλυμα αντικακίςταται από τον 

αναπλθρωτι του.  

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. 

Η. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΘ ΔΙΑΣΑΞΘ 

Με τον Οδθγό Χρθματοδότθςθσ του ΤΕΙ Θεςςαλίασ ςφμφωνα με το άρκρου 68 του ν. 4485/2017 κα 

καταρτιςτεί ο Κανονιςμόσ Αρχϊν και Λειτουργίασ τθσ Ε.Η.Δ.Ε. του ΤΕΙ Θεςςαλίασ. Στον εν λόγω Κανονιςμό 

κα εξειδικεφονται τα ζγγραφα που υποβάλλονται από τουσ επιςτθμονικοφσ υπευκφνουσ όπωσ, αίτθςθ, 

ερωτθματολόγιο και ζκκεςθ καταλλθλόλθτασ και θ διαδικαςία υποβολισ τουσ, ο τρόποσ λειτουργίασ και 

λιψθσ αποφάςεων τθσ Ε.Η.Δ.Ε., κακϊσ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθ λειτουργία τθσ Ε.Η.Δ.Ε.. 

Θ. ΚΑΣΑΘΕΘ ΑΙΣΘΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ  για μζλοσ τθσ Ε.Η.Δ.Ε. (θ οποία κα ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα)  

 κα πρζπει να κατατεκεί ζωσ 20-04-2018, ημζρα Παραςκευή και ώρα 12:00. Η πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ να αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του ΤΕΙ Θεςςαλίασ και ςτον ιςτότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε του ΤΕΙ 

Θεςςαλίασ 

 

Ο Πρόεδροσ  
τησ Επιτροπήσ Ερευνών & Διαχείριςησ  

ΕΛΚΕ ΣΕΙ Θεςςαλίασ 
 

 

Παναγιώτησ Πλαγεράσ 
Αντιπρφτανησ Ζρευνασ & Δια Βίου Μάθηςησ 

 

 


