
 

 
 

Ηράκλειο 20.7.2021  

Αριθμ. Πρωτ: 57737 

 

 

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της ‘Επιτροπής 

Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας’ (Ε.Η.Δ.Ε) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ( Ι.Τ.Ε.) 

 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)  καλεί εκ νέου τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι πληρούν τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, όπως καταθέσουν τις προτάσεις υποψηφιότητας 

τους για την πλήρωση των θέσεων  των τακτικών και αναπληρωματικών μελών  της  Επιτροπής Ηθικής και 

Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΙΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 28 του ν. 

4521/2018. 

 

1. Σύσταση και Σκοπός της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του ΙΤΕ. 

Η σύσταση, ο σκοπός και η λειτουργία της Επιτροπής διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 28 

του ν. 4521/2018, τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΗΔΕ, και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΙΤΕ. 

Σκοπός  της ΕΗΔΕ  είναι να παρέχει, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, εγγύηση αξιοπιστίας των 

ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Ι.Τ.Ε.  Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει κατά πόσον ένα ερευνητικό έργο 

διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που 

συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και με φροντίδα για το φυσικό 

και πολιτιστικό περιβάλλον. Η Επιτροπή ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών 

της ακεραιότητας της έρευνας  και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής. 

 

2. Σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. ΙΤΕ 

Η ΕΗΔΕ αποτελείται από επτά   (7) μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους. Τα μέλη της  θα πρέπει 

να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.  

Ειδικότερα: 

Πέντε (5) μέλη – και τα αναπληρωματικά τους - πρέπει να είναι, επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα 

έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα των ερευνητικών Ινστιτούτων του ΙΤΕ τα οποία είναι: 

 To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) 

 To Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) - Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) 

 To Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) 

 Το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) 

 Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) 

 Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ)  

 Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής (ΙΑ) 

 Το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ)  

Ένα (1) τουλάχιστον μέλος – και το αναπληρωματικό του - πρέπει να είναι επιστήμονας με ειδίκευση σε 

θέματα ηθικής/βιοηθικής της έρευνας. 

Ένα (1) τουλάχιστον μέλος – και το αναπληρωματικό του - πρέπει να είναι επιστήμονας με ειδίκευση σε 

θέματα δεοντολογίας της έρευνας.  

Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της ΕΗΔΕ – και τα αναπληρωματικά τους πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός 

του ερευνητικού φορέα. 
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3. Θητεία των μελών της Ε.Η.Δ.Ε  

Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Δ.Ε.,  είναι τριετής (3ετής) και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) 

μόνο φορά.  

 

4. Αρμοδιότητες Ε.Η.Δ.Ε.  

Οι αρμοδιότητες της Ε.Η.Δ.Ε., προσδιορίζονται στο άρθρο 23 του Ν. 4521/2018.  

 

5. Έγκριση Ερευνητικών Έργων από την Ε.Η.Δ.Ε.  

Η έγκριση των ερευνητικών έργων από την Ε.Η.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 

επ. του Ν.4521/2018. 

 

6. Λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.  

Η λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 25 επ. του Ν.4521/2018 και του 

Κανονισμού Αρχών και Λειτουργίας ΕΗΔΕ. 

 

7. Ασυμβίβαστα - σύγκρουση συμφερόντων – εχεμύθεια  

Τα μέλη της ΕΗΔΕ δεν πρέπει να έχουν:     

 1.  την ιδιότητα, ‘Προέδρου’, ‘Μέλους’ του  Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε ‘Μέλους’ του Ε.Σ.Ι. των 

Ινστιτούτων του ITE.  

 2.   κώλυμα συμμετοχής  στις συνεδριάσεις λόγω ‘σύγκρουση συμφερόντων’  κατά τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις του άρθρο. 26 του Ν. 4521/2018. 

 

Τα μέλη της επιτροπής της ΕΗΔΕ, οι εισηγητές και κάθε εμπλεκόμενο μέλος έχει υποχρέωση τήρησης 

εχεμυθείας για τις υπό αξιολόγηση  ερευνητικές προτάσεις. 

 

Κανένα μέλος δεν δικαιούται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της 

ΕΗΔΕ κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρο 25 παρ. 4 του Ν. 4521/2018. 

 

8. Κατάθεση Αιτήσεων Υποψηφιότητας  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να υποβάλουν την  υποψηφιότητας  τους για την Ε.Η.Δ.Ε. του ΙΤΕ, 

υποβάλλοντας την συνημμένη αίτηση συνοδευόμενη από  το βιογραφικό τους, έως και την Δευτέρα 30 

Αυγούστου 2021 και ώρα 16:00.  

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση central@admin.forth.gr.  

Το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει θέμα «Υποβολή υποψηφιότητας για την ΕΗΔΕ του 

ΙΤΕ» και να περιλαμβάνει ως συνηµμένα (1) την αίτηση υποψηφιότητας η οποία επισυνάπτεται στην 

παρούσα πρόσκληση  και  (2) το βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου.  

Για λεπτομέρειες σχετικά µε τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Ε.Η.∆.Ε. Ι.Τ.Ε., οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να ανατρέξουν και στα άρθρα 21 έως 27 του N.4521/2018 

(https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/n.4521-18.pdf).  

To ITE εφαρμόζει όσα προβλέπονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 

ΙΤΕ σε ότι αφορά την επεξεργασία, συλλογή, χρήση, ασφάλεια, εμπιστευτικότητα των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων  οι οποίοι μπορούν να ανατρέξουν στην σχετική ιστοσελίδα 

του ΙΤΕ https://www.ics.forth.gr/privacy-policy?lang=el και να επικοινωνούν σχετικά με τον ΙΤΕ Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων (dpo@admin.forth.gr) για τυχόν σχετικές απορίες. 

 

9. Αξιολόγηση αιτήσεων  Ε.Η.Δ.Ε.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ITE θα αξιολογήσει τις  υποψηφιότητες και θα αποφασίσει τη σύνθεση της 

νέας  Επιτροπής 3ετούς θητείας, από  τον  Σεπτέμβριο 2021 έως τον Σεπτέμβριο 2024, καθώς και τον 

ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  21-27 του Ν. 

4521/2018,  τις  διατάξεις του Κανονισμού Αρχών και Λειτουργίας ΕΗΔΕ.  

Στο πλαίσιο αξιολόγησης θα συνεκτιμηθούν :  

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/n.4521-18.pdf
https://www.ics.forth.gr/privacy-policy?lang=el
mailto:dpo@admin.forth.gr
ΑΔΑ: 6Μ4Φ469ΗΚΥ-ΘΧΑ



 
 
    1.    Η εμπειρία των υποψηφίων στην υλοποίηση και διαχείριση έργων ως επιστημονικά  υπεύθυνοι.  

    2.  Η προηγούμενη συμμετοχή των υποψηφίων σε αντίστοιχες επιτροπές 

δεοντολογίας/ηθικής/βιοηθικής. ερευνητικών οργανισμών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.  

    3.   Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών της ΕΗΔΕ έτσι ώστε να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του 

δυνατού, την κάλυψη των ερευνητικών πεδίων των Ινστιτούτων του ΙΤΕ. 

    4.  Η διαμόρφωση της τελικής σύνθεσης της ΕΗΔΕ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διεπιστημονική 

προσέγγιση και η σφαιρική εξέταση των επιστημονικών, νομικών και ηθικών ζητημάτων που 

προκύπτουν στο πλαίσιο της έρευνας των έργων που αξιολογούνται από ΕΗΔΕ κατά το Ν. 

4521/2018. 

 

  Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ. 

 

                                                                                                                                 Για το ΙΤΕ 

 

 

             Νεκτάριος Ταβερναράκης        

   Πρόεδρος ΔΣ/ΙΤΕ και Δ/ντής ΚΔ/ΙΤΕ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)  

 

Στοιχεία προσώπου που υποβάλλει την αίτηση: 

Επίθετο:  

Όνομα:  

Πατρώνυμο:  

Ιδιότητα:  

Γνωστικό Αντικείμενο:  

ΑΔΤ:  

Διεύθυνση:  

Τηλέφωνο:  

e-mail:   

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ 

 

Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω την υποψηφιότητάς μου για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της 

Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).  

Συνημμένα υποβάλλω: 

 

Βιογραφικό σημείωμα 

 

1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στην παρούσα αίτηση και τα συνημμένα αυτής είναι 

ακριβείς και αληθείς. 

2. Δηλώνω υπεύθυνα ότι ενημερώθηκα σχετικά και παρέχω στο ΙΤΕ τη συναίνεσή μου για την εκ μέρους του 

τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, όπως αυτά  

περιέχονται και περιλαμβάνονται στην υποψηφιότητά μου και για το σκοπό της αξιολόγησής της, στο πλαίσιο 

και για τις ανάγκες του έργου, σύμφωνα  με τις διατάξεις του  Ν.4624/2019 «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.» 

(ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019) 
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(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) 
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