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Προς όλα τα µέλη της ακαδηµα2κής κοινότητας

Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας συνέταξε αυτόν τον Κώδικα ∆εοντολογίας,
έτσι ώστε όλα τα µέλη της ακαδηµα2κής κοινότητας, διδάσκοντες, ερευνη-
τές, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό, να συµπορευθούν στην εφαρµογή
των βασικών αρχών ηθικής και δεοντολογίας, οι οποίες πρωτίστως αφορούν
τις µεταξύ τους σχέσεις, την έρευνα, τα πνευµατικά δικαιώµατα και τη δι-
δασκαλία.

Η τήρηση των αρχών του Κώδικα, συνεισφέρει αφ’ ενός στην προσω-
πική βελτίωση του καθενός, αφ’ ετέρου στην ανάδειξη της ποιότητας και
την εξύψωση του κύρους του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Θεωρούµε ότι η
ανώτατη εκπαίδευση της χώρας µας, πέρα από την προαγωγή της επιστήµης
και τη διάδοση της γνώσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, οφείλει να επι-
βεβαιώνεται διαρκώς ως κοινωνική πρωτοπορία σε θέµατα αξιοκρατίας,
αµεροληψίας, σεβασµού των δικαιωµάτων, και να εµπνέει στα µέλη της,
αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, το αίσθηµα του καθήκοντος και της
ανιδιοτελούς προσφοράς.
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∆ιδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας (ΠΘ) συγκροτούν ακαδηµαϊκή κοινότητα, ταγµένη στην προαγωγή
και διάδοση της γνώσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο αριστείας. Η εξυπηρέ-
τηση του σκοπού αυτού απαιτεί ακαδηµαϊκό ήθος και συνεπάγεται υποχρεώσεις
που βαίνουν πέραν της αυτονόητης υποχρέωσης κάθε πολίτη να υπακούει στους
νόµους του κράτους.
Η φιλαλήθεια, το αίσθηµα δικαιοσύνης, η αµεροληψία, η εντιµότητα, η ακεραι-
ότητα, ο αυτοσεβασµός και ο σεβασµός των δικαιωµάτων και της προσωπικό-
τητας των άλλων, το αίσθηµα του καθήκοντος και της προσφοράς, η σεµνότητα,
η διαφύλαξη του κύρους της ακαδηµαϊκής ιδιότητας και η αποφυγή κάθε κατά-
χρησής της αποτελούν αρετές που τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας οφεί-
λουν να επιδεικνύουν σε όλες τις εκφάνσεις της ακαδηµαϊκής και της εν γένει
δηµόσιας ζωής τους.
Όλα τα µέλη της κοινότητας του ΠΘ (διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές και διοι-
κητικό προσωπικό) οφείλουν να γνωρίζουν ότι καµία µορφή διάκρισης λόγω
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθή-
σεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού δεν είναι ανεκτή από
το Ίδρυµα και ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης µεταχείρισης. Καµία
µορφή άµεσης ή έµµεσης διάκρισης, παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενό-
χλησης δεν είναι ανεκτή από το Ίδρυµα. Στον εργασιακό χώρο όλες οι κατηγο-
ρίες µελών της κοινότητας του ΠΘ οφείλουν να συµπεριφέρονται µε το δέοντα
σεβασµό, απουσία οποιασδήποτε µορφής διάκρισης και οποιασδήποτε µορφής
παρενόχλησης.
Χωρίς να παραβλάπτεται η γενικότητα των παραπάνω διατυπώσεων, ο παρών
Κώδικας διαλαµβάνει ορισµένους κανόνες που αναφέρονται στις κατ’ ιδίαν κα-
τηγορίες των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Η παράβασή τους µπορεί ν’
αποτελεί λιγότερο ή περισσότερο σοβαρό, κατά περίπτωση, πειθαρχικό αδίκηµα
και να επισύρει κυρώσεις, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόµος.
Ο παρών Κώδικας εκφράζει βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας, που αφο-
ρούν τις µεταξύ των µελών της κοινότητας σχέσεις, την έρευνα, τα πνευµατικά δι-
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καιώµατα, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των φοιτητών και δεν αναιρεί ή
υποκαθιστά µε οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την
κείµενη νοµοθεσία, µε τις οποίες τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας οφείλουν
να συµµορφώνονται απαρέγκλιτα.

Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας συγκροτείται και λειτουργεί Επιτροπή ∆εοντολογίας,
η οποία απαρτίζεται από τους:

• Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ως Πρόεδρο
• Κοσµήτορα της Σχολής Επιστηµών του Ανθρώπου
• Κοσµήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής
• Κοσµήτορα της Σχολής Επιστηµών Υγείας
• Κοσµήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών
• Πρόεδρο του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών
• Πρόεδρο του ΤΕΦΑΑ

Το ΠΘ µε διαλέξεις σεµινάρια, µαθήµατα ή σχετικές εκδόσεις ενηµερώνει, εξει-
δικεύει και επιµορφώνει διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές και διοικητικό προ-
σωπικό για όλα τα σχετικά µε την ηθική και δεοντολογία ζητήµατα. Η Κεντρική
Επιτροπή ∆εοντολογίας (ΚΕ∆) επικοινωνεί τακτικά µε τις ανά Τµήµα Εσωτερικές
Επιτροπές ∆εοντολογίας (ΕΕ∆), συντονίζει το έργο τους και επιλαµβάνεται θε-
µάτων, τα οποία λόγω της σοβαρότητάς τους δεν µπορούν να λυθούν σε επίπεδο
Τµήµατος (βλέπε κεφάλαιο VI).
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1. Σχέσεις µεταξύ διδασκόντων

Τα µέλη ∆ΕΠ και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων (ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ, συµβασιούχοι
407, κ.λπ.) οφείλουν να συµπεριφέρονται στους συναδέλφους τους µε τον δέ-
οντα σεβασµό. Επιφυλασσοµένου του δικαιώµατός τους να εκφέρουν αντικει-
µενική επιστηµονική κρίση, οφείλουν να αποφεύγουν µειωτικές και
προσβλητικές εκφράσεις για το επιστηµονικό και διδακτικό έργο των συναδέλ-
φων τους.
Η εκ µέρους των διδασκόντων εργασιακή παρενόχληση των συναδέλφων τους
και η µε οποιονδήποτε τρόπο εκµετάλλευση της ιδιότητάς τους, ιδίως δε της βαθ-
µίδας στην οποία ανήκουν, ή του θεσµικού τους ρόλου, προκειµένου να υπο-
χρεώσουν άλλα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε συγκεκριµένη πράξη,
παράλειψη, κρίση ή ψήφο συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.

2. Συµπεριφορά κατά τη συµµετοχή σε συλλογικά όργανα

Τα µέλη ∆ΕΠ και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων οφείλουν να συµµετέχουν
ανελλιπώς στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστηµίου, όταν και όπως ο νόµος
ορίζει. Οφείλουν, επίσης, να µην αρνούνται αδικαιολόγητα τη συµµετοχή τους σε
κατά περίπτωση συνιστώµενες επιτροπές.
Κατά τη συµµετοχή τους στις εργασίες των συλλογικών οργάνων του Πανεπι-
στηµίου, τα µέλη ∆ΕΠ και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων οφείλουν να συµ-
µορφώνονται µε τις υποδείξεις του εκάστοτε προεδρεύοντος, λαµβάνοντας το
λόγο µόνον όταν τους δίδεται, να µη διακόπτουν άλλους οµιλητές, να µην απο-
χωρούν από τις συνεδριάσεις των οργάνων αδικαιολόγητα, να µη διακόπτουν ή
δυσχεραίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την οµαλή πρόοδο των εργασιών τους και
να εκφράζουν τις απόψεις τους µε µετριοπάθεια, αµεροληψία και συντοµία, απο-
φεύγοντας εκφράσεις προσβλητικές ή µειωτικές για τις απόψεις των λοιπών
συµµετεχόντων.
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3. Σχέσεις µε τους φοιτητές

Τα µέλη ∆ΕΠ και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων οφείλουν σε όλους τους φοιτη-
τές και φοιτήτριες ίσο σεβασµό και µέριµνα, ανεξάρτητα από το φύλο τους, την
εθνική τους προέλευση, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους.
Ειδικότερα, οι διδάσκοντες οφείλουν να διαθέτουν επαρκή χρόνο, προκειµένου να
καθοδηγούν ακόµα και σε ατοµική βάση τους φοιτητές τους, µε γνώµονα το συµ-
φέρον των τελευταίων και την επιστηµονική και ακαδηµαϊκή τους εξέλιξη.
Η µε οποιοδήποτε τρόπο χρησιµοποίηση φοιτητών σε έργα άσχετα προς τα πανεπι-
στηµιακά τους καθήκοντα, ιδίως δε για σκοπούς προσπορισµού οποιασδήποτε ωφέ-
λειας εκ µέρους των διδασκόντων, συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.

4. Σχέσεις µε το διοικητικό προσωπικό

Τα µέλη ∆ΕΠ και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων οφείλουν να συµπεριφέρον-
ται προς το διοικητικό προσωπικό µε τον πρέποντα σεβασµό.
Ειδικότερα, οφείλουν να µη θίγουν την αξιοπρέπεια των εν λόγω υπαλλήλων,
να µην απαιτούν από αυτούς την εκτέλεση εργασιών που κείνται πέραν των αρ-
µοδιοτήτων τους, ούτε να απαιτούν από αυτούς την κατά προτεραιότητα ικανο-
ποίηση προσωπικών τους αιτηµάτων προς βλάβη της οµαλής λειτουργίας του
Πανεπιστηµίου.

5. Συµπεριφορά εκτός Πανεπιστηµίου

Τα µέλη ∆ΕΠ και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων οφείλουν κατά την εκτός Πα-
νεπιστηµίου δηµόσια ζωή τους να µη χρησιµοποιούν την πανεπιστηµιακή ιδιό-
τητά τους κατά τρόπο ο οποίος µπορεί να εκθέσει το Πανεπιστήµιο ή προκειµένου
να αποσπάσουν οφέλη πάσης φύσεως για λόγους που δεν σχετίζονται µε τις επι-
στηµονικές τους δεξιότητες.
Οσάκις διαδίδουν τους στοχασµούς τους µέσω των ΜΜΕ, οφείλουν να καθιστούν
σαφές αν το πράττουν υπό την επιστηµονική τους ιδιότητα ή όχι. Γενικότερα, θε-
ωρείται φρόνιµο να αποφεύγουν τη συµµετοχή τους σε δηµόσιες συζητήσεις, οι
οποίες, ως εκ του είδους, του ύφους ή του περιεχοµένου τους, πλήττουν το κύρος
της ακαδηµαϊκής κοινότητας.
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1. Γενικά

Οι Σχολές ή και τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου µπορεί να εξειδικεύουν τους σχε-
τικούς µε την έρευνα κανόνες στα κατιδίαν επιστηµονικά-ερευνητικά πεδία ενα-
σχόλησής τους. Ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή ερευνητικών προγραµµάτων
οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες της επιστηµονικής δεοντολογίας και τεκ-
µηρίωσης. Η κατασκευή ή η παραποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων αποτελούν
σοβαρά παραπτώµατα που επισύρουν την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

2. Βασικές προϋποθέσεις για διεξαγωγή έρευνας

Κατά την ανάληψη, τη διεξαγωγή και τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της
έρευνας τα µέλη ∆ΕΠ οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι:

α) έχουν λάβει τυχόν απαιτούµενες από τους αρµόδιους φορείς άδειες για τη
διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας

β) δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους οποιαδήποτε σύγκρουση συµφερόντων που
θα απαγόρευε ή θα δυσχέραινε τη διεξαγωγή της έρευνας κατά τρόπο αντι-
κειµενικό και επιστηµονικά αδιάβλητο

γ) τηρούν τυχόν ειδικές διατάξεις που έχουν εφαρµογή στο συγκεκριµένο είδος
έρευνας, όπως ιδίως συµβαίνει:
• για κοινωνικές έρευνες που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες
• για την έρευνα στις βιολογικές επιστήµες (π.χ. κλινικές έρευνες,

στα πειράµατα που χρησιµοποιούν ζώα, έρευνα σε άγρια είδη)
• στη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων

δ) δεν παραβιάζουν διατάξεις της νοµοθεσίας για την προστασία των προσω-
πικών δεδοµένων και

ε) δεν παραβιάζουν τη νοµοθεσία για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Για το σκοπό αυτό, τα µέλη ∆ΕΠ οφείλουν ν’ απευθύνονται στις αρµόδιες κατά
περίπτωση αρχές και να λαµβάνουν κατάλληλες νοµικές συµβουλές, πριν από
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την έναρξη οποιασδήποτε ερευνητικής δραστηριότητας, τηρώντας ένα ενηµε-
ρωµένο αρχείο της σχετικής αλληλογραφίας τους για επαρκές χρονικό διάστηµα
µετά το πέρας της έρευνας.
Σε περίπτωση αµφιβολίας, τα µέλη ∆ΕΠ οφείλουν ν’ απευθύνονται στην Επιτροπή
∆εοντολογίας του Τµήµατος, ή του Πανεπιστηµίου, ή στον εκάστοτε αρµόδιο Αν-
τιπρύτανη, είτε και απευθείας στις νοµικές υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου.

3. Ευθύνη του ερευνητή

Η ερευνητική δραστηριότητα πρέπει να διενεργείται µε απόλυτο σεβασµό στην
αξία του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι ερευνητές δεσµεύονται
από τις γενικά αναγνωρισµένες αρχές προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµά-
των, της ισότητας, της προστασίας της δηµόσιας υγείας, της προστασίας του παι-
διού και των ευαίσθητων οµάδων, καθώς και της προστασίας της βιοποικιλότητας.
Οι ερευνητές οφείλουν να µεριµνούν για την υπεύθυνη ενηµέρωση του ευρύτε-
ρου κοινού.

4. Ευθύνη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Το ΠΘ επωµίζεται ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Έχει υπο-
χρέωση να προστατεύει την ανεξαρτησία των ερευνητών και να µεριµνά για την
τήρηση της δεοντολογικά ορθής ερευνητικής πρακτικής, όπως αυτή εξειδι-
κεύεται στον παρόντα Κώδικα.
Το ΠΘ καταρτίζει λίστα εµπειρογνωµόνων του Ιδρύµατος, µέσα από τη συµµε-
τοχή των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας, για να συνδράµουν την Επι-
τροπή ∆εοντολογίας στο έργο της.

5. Ανεξαρτησία του ερευνητή

Οι ερευνητές απολαµβάνουν τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη ελευθερία της
έρευνας. Οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να την προ-
ασπίζουν από οποιεσδήποτε έξωθεν πολιτικές, ιδεολογικές ή άλλες πιέσεις και
παρεµβάσεις.
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6. Χρηµατοδότηση

Οι ερευνητές πρέπει να γνωρίζουν και να δηµοσιοποιούν τις πηγές της χρηµα-
τοδότησης που τους εξασφαλίζουν τα µέσα για την έρευνά τους. Κατά τη σύναψη
συµφωνίας χρηµατοδότησης είναι ανεπίτρεπτο να δέχονται όρους που διακυ-
βεύουν την ελευθερία τους κατά το σχεδιασµό, τη διεξαγωγή ή τη δηµοσίευση
της έρευνάς τους.

7. Ακεραιότητα του ερευνητή. Αποτελέσµατα της έρευνας

Ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή ενός ερευνητικού προγράµµατος οφείλουν να
ακολουθούν τους κανόνες της επιστηµονικής τεκµηρίωσης.
Οι ερευνητές, η οµάδα στην οποία εργάζονται, καθώς και ο ερευνητικός οργα-
νισµός έχουν υποχρέωση να καταθέτουν στην Επιτροπή Ερευνών έκθεση µε τα
συνολικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από συγκεκριµένο ερευνητικό πρό-
γραµµα. Η επιλεκτική δηµοσίευση µόνον των αποτελεσµάτων που φαίνονται να
επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση εργασίας οδηγεί σε παραπλανητικά συµ-
περάσµατα, µπορεί να έχει δυσµενείς συνέπειες για την επιστήµη, ενδεχοµένως
και για το κοινωνικό σύνολο, και πρέπει να αποθαρρύνεται.
Η κατασκευή ή η παραποίηση αποτελεσµάτων αποτελεί σοβαρό παράπτωµα και
πρέπει να τιµωρείται.
Η οικειοποίηση αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την ερευνητική προσπά-
θεια άλλου ή άλλων ερευνητών της ίδιας ή άλλης ερευνητικής µονάδας, επίσης,
ελέγχεται και τιµωρείται σύµφωνα µε τις αρχές προστασίας πνευµατικών δι-
καιωµάτων (βλ. σχετικά άρθρα).

8. Τήρηση κανονισµών ασφαλείας

Οι ερευνητές πρέπει να µεριµνούν για τη σχολαστική τήρηση των κανονισµών
ασφαλείας ιδιαίτερα σε εργαστηριακές έρευνες. Σε περίπτωση που η τήρηση
κανονισµών ασφαλείας εξαρτάται από θέµα υποδοµών/εξοπλισµού ενηµερώ-
νει τους αρµοδίους, για να ληφθούν άµεσα τα απαραίτητα µέτρα.
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9. Τήρηση αρχείων

Οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν πλήρες αρχείο για την εξέλιξη και τα αποτε-
λέσµατα ενός προγράµµατος, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος, µε ταυτό-
χρονη πάντως διασφάλιση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και
προστασίας προσωπικών δεδοµένων.

10. Σχέσεις µεταξύ ερευνητών. Σεβασµός - Ίση µεταχείριση

Οι ερευνητές έχουν υποχρέωση αµοιβαίου σεβασµού, εχεµύθειας και δικαίωµα
ίσης µεταχείρισης. Στους νεότερους ερευνητές οφείλεται σεβασµός της προσωπι-
κότητας και δίκαιη αξιολόγηση των ικανοτήτων τους. Οι ίδιοι έχουν, αντίστοιχα, υπο-
χρέωση σεβασµού και αναγνώρισης της εµπειρίας των παλαιοτέρων.
Οι έµπειροι ερευνητές οφείλουν να µυούν τους νεότερους στη µεθοδολογία και το
ήθος της έρευνας, αποβλέποντας στην πρόοδο της ερευνητικής δραστηριότητας.

11. Αναγνώριση ατοµικής συµβολής

Η ατοµική συµβολή κάθε ερευνητή σε συλλογικές ερευνητικές προσπάθειες
πρέπει να αναγνωρίζεται. Η αποτύπωση αυτής της συµβολής µε ακρίβεια, είτε
σε επιστηµονικές δηµοσιεύσεις είτε σε οποιαδήποτε δηµόσια παρουσίαση του
ερευνητικού προγράµµατος, αποτελεί δικαίωµα του ερευνητή. Η σχετική ευθύνη
βαρύνει όλα τα µέλη της επιστηµονικής οµάδας και ιδίως τους επικεφαλής του
προγράµµατος.

12. Τήρηση αρχών βιοηθικής. Γενικός κανόνας

Όσοι διενεργούν έρευνα στις βιολογικές επιστήµες πρέπει να είναι ενήµεροι
για τις αρχές βιοηθικής και τις ειδικότερες απαιτήσεις δεοντολογίας που διέ-
πουν το αντικείµενό τους. Ο ερευνητικός οργανισµός έχει υποχρέωση να επι-
µορφώνει τους ερευνητές µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Κάθε έρευνα στο πεδίο
αυτό προϋποθέτει έγκριση του πρωτοκόλλου της από την Επιτροπή ∆εοντολο-
γίας του ερευνητικού οργανισµού.
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13. Κλινικές µελέτες

Οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν τις αρχές που διέπουν τις κλινικές µελέτες,
συµπεριλαµβανοµένων και των ερευνών συµπεριφοράς στον άνθρωπο, όπως
τις προβλέπουν αναλυτικά τα συναφή νοµοθετικά κείµενα και κείµενα δεοντο-
λογίας.
Γενικής εφαρµογής αρχές που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή είναι ιδίως αυτές της
συναίνεσης ύστερα από πληροφόρηση, της προστασίας των παιδιών και ευαί-
σθητων οµάδων, καθώς και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που
συλλέγονται και αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας.

14. Έρευνα σε ανθρώπινο βιολογικό υλικό

Όσοι διενεργούν έρευνα σε ανθρώπινο βιολογικό υλικό δεσµεύονται από τις
αρχές της συναίνεσης ύστερα από πληροφόρηση του δότη, και της προστασίας
των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε
επεξεργασία.
Ο δότης πρέπει να ενηµερώνεται επιπλέον για την πολιτική της κτήσης περιου-
σιακών δικαιωµάτων στο εν λόγω υλικό και να ζητείται ειδική συναίνεσή του
ως προς τούτο.

15. Έρευνα στο έµβρυο

Η έρευνα στο έµβρυο διενεργείται µόνον στην έκταση που την επιτρέπει ρητά ο
νόµος. Οι ερευνητές δεσµεύονται από τις αρχές της συναίνεσης, ύστερα από πλη-
ροφόρηση των δοτών των γαµετών, καθώς και της προστασίας των ευαίσθητων
προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία.

16. Έρευνα σε ζώα

Η έρευνα σε ζώα εργαστηρίου πρέπει να διενεργείται µόνον εφόσον δεν υπάρ-
χει εναλλακτικός τρόπος έρευνας, στον απολύτως αναγκαίο αριθµό ζώων και µε
ιδιαίτερη µέριµνα των ερευνητών να αποφεύγονται η άσκοπη ταλαιπωρία και ο
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πόνος. Στις περιπτώσεις που απαιτείται θανάτωση των ζώων, αυτή πρέπει να
είναι ανώδυνη. Οι συνθήκες διαµονής των ζώων πρέπει να προσαρµόζονται,
όσο είναι δυνατόν, στο φυσικό περιβάλλον διαβίωσής τους.

17. Έρευνα σε κοινωνικές επιστήµες

Η έρευνα στις κοινωνικές επιστήµες (κοινωνιολογία, ψυχολογία, κ.λπ.) διεξά-
γεται µε την τήρηση των κανόνων της εχεµύθειας, εξασφαλίζοντας την ανωνυ-
µία, την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, και το σεβασµό των ατοµικών
και γενικά όλων των συνταγµατικών δικαιωµάτων των ανθρώπων. Οι ερευνητές
οφείλουν επίσης να ζητήσουν τη συναίνεση των υποκειµένων της έρευνας για τη
συµµετοχή τους ύστερα από πληροφόρησή τους σχετικά µε τους στόχους και τους
πιθανούς τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας. Η έρευνα στις
κοινωνικές επιστήµες σέβεται τις πολιτιστικές και ατοµικές διαφορές και τις δια-
φορές ρόλων, συµπεριλαµβανοµένων και όσων οφείλονται στην ηλικία, το φύλο,
τη φυλή, τη µειονότητα, την εθνική προέλευση, τη θρησκεία, τις σεξουαλικές προ-
τιµήσεις, την αναπηρία, τη γλώσσα και το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο.

18. Επικεφαλής ερευνητικής οµάδας.
Υποχρέωση ενηµέρωσης και ελέγχου

Οι επικεφαλής ερευνητικών οµάδων, πέρα από τις ατοµικές τους υποχρεώσεις,
είναι υπεύθυνοι για την ενηµέρωση των µελών της οµάδας τους ως προς τα δι-
καιώµατα και τις υποχρεώσεις των τελευταίων και ως προς τους κανονισµούς
λειτουργίας του ερευνητικού οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένων των οικείων
κανόνων δεοντολογίας.
Είναι, επίσης, υπεύθυνοι για την επίβλεψη της τήρησης των παραπάνω.

19. Εργασιακό περιβάλλον

Οι επικεφαλής οφείλουν να µεριµνούν ώστε το εργασιακό περιβάλλον να είναι
εποικοδοµητικό και αναλαµβάνουν να επιλύουν τυχόν προβλήµατα στις εργα-
σιακές σχέσεις εντός της ερευνητικής οµάδας.
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20. Περισσότερες οδηγίες

Για περισσότερες οδηγίες πάνω στο θέµα µπορεί κανείς να συµβουλευτεί την
ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής στην οποία περιέχονται σχετικά νο-
µοθετικά κείµενα: (Υπόδειγµα Κώδικα ∆εοντολογίας για την έρευνα στις βιολο-
γικές επιστήµες και Οδηγός για τις Επιτροπές ∆εοντολογίας της Βιολογικής
Έρευνας, http://www.bioethics.gr).

1. Γενικά

Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τµηµάτων πνευµατικών έργων τρίτων προσώ-
πων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, κ.λπ.) καθώς και η µετάφραση, η διασκευή,
η παραποίηση ή αποµίµησή τους, χωρίς την άδεια του δηµιουργού τους, απαγο-
ρεύεται από το νόµο, ανεξάρτητα από τη µορφή µε την οποία αυτή γίνεται (έν-
τυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κ.λπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό
αδίκηµα, συνάµα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
Κάθε δηµιουργός ή συνδηµιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να ανα-
γνωρίζεται ως τέτοιος, απολαµβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώµατα
που απορρέουν από το έργο.
Η παράλειψη της αναφοράς της πνευµατικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δη-
µοσιευµένο έργο ή, αντίθετα, η συµπερίληψη προσώπου ως δηµιουργού ή συν-
δηµιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δηµιουργικό έργο,
συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώµατα και µπορούν να έχουν και άλλες
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νοµικές συνέπειες.
Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσµα της πραγµατικής δηµιουργικής συ-
νεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρον-
ται όλα ως συνδηµιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της
συµβολής τους.
Σε περίπτωση που το δηµοσίευµα είναι καρπός αµειβόµενου έργου που ανατέ-
θηκε µε σύµβαση από δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να
λαµβάνεται, προκειµένου να τηρούνται οι συµβατικές υποχρεώσεις που έχουν
τυχόν αναληφθεί και οι οποίες µπορεί να περιορίζουν τα περιουσιακά και ηθικά
δικαιώµατα των δηµιουργών.
Η εκµετάλλευση των περιουσιακών δικαιωµάτων που προκύπτουν από δι-
καιώµατα βιοµηχανικής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας από το δηµιουργό ή τον
εφευρέτη µπορεί να υπόκειται σε περιορισµούς, προκειµένου, ιδίως, για έργα
που παρήχθησαν µε τα µέσα ή τη χρηµατοδότηση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
ή άλλου φορέα.

2. Λογοκλοπή

Λογοκλοπή είναι η ενσωµάτωση σε έργο ιδεών, αποσπασµάτων ή και µεµονω-
µένων φράσεων έργου τρίτου προσώπου, χωρίς αναφορά της σχετικής πηγής.
Μολονότι η λογοκλοπή µπορεί υπό ορισµένες περιστάσεις να µη συνιστά πα-
ραβίαση της νοµοθεσίας περί πνευµατικής ιδιοκτησίας εν στενή εννοία, συνιστά
σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από µέλη της πα-
νεπιστηµιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εµφανίζονται ως πρωτό-
τυπα έργα του συγγραφέα τους.
Τα µέλη του ΠΘ οφείλουν να αποφεύγουν τη δηµοσίευση του ίδιου έργου σε δια-
φορετικές µορφές είτε σε διαφορετικά έντυπα, χωρίς ή µε επουσιώδεις αλλαγές,
ώστε τα δηµοσιεύµατα που προκύπτουν να εµφανίζονται πλασµατικά ως πλεί-
ονες αυτοτελείς και πρωτότυπες εργασίες του δηµοσιεύοντος.
Η λογοκλοπή διαπράττεται, όταν το πνευµατικό έργο τρίτων, όπως ορίζεται πα-
ραπάνω, δηµοσιεύεται είτε έντυπα, είτε ηλεκτρονικά, ακόµα και σε πανεπιστη-
µιακές σηµειώσεις.
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3. Πνευµατικά δικαιώµατα µεταπτυχιακής εργασίας ή
διδακτορικού διπλώµατος

Τα πνευµατικά δικαιώµατα της µεταπτυχιακής εργασίας ή του διδακτορικού δι-
πλώµατος ανήκουν στο µεταπτυχιακό ή διδακτορικό φοιτητή. Η µεταπτυχιακή
εργασία ή το διδακτορικό δίπλωµα οφείλουν να είναι έργο του υποψηφίου, αλ-
λιώς δεν µπορεί να του χορηγηθεί ο σχετικός τίτλος, αφού κατά το νόµο απαι-
τείται τα σχετικά έργα να διαλαµβάνουν την πρωτότυπη συµβολή του υποψήφιου.
Στην εκ των υστέρων δηµοσίευση εργασιών που εκπορεύονται από τις εργασίες
αυτές και εφόσον ο επιβλέπων Καθηγητής ή άλλα πρόσωπα είχαν ουσιαστική
δηµιουργική συνεισφορά στο έργο, ο καθένας πρέπει να αναφέρεται σύµφωνα
µε την πραγµατική του συνεισφορά.
Στην οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση της µεταπτυχιακής ή διδακτο-
ρικής εργασίας, όπως επίσης και στις σχετικές δηµοσιεύσεις, όλοι οφείλουν να
δηλώνουν το όνοµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και του Τµήµατος στο οποίο
εκπονήθηκε το έργο.
Για τα πνευµατικά δικαιώµατα µεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικού διπλώ-
µατος το οποίο αποτελεί µέρος µεγαλύτερου ερευνητικού προγράµµατος, πρέ-
πει να λαµβάνονται υπόψη και οι διατάξεις (ΙΙΙ, 4) του παρόντος κανονισµού.

4. Πνευµατικά δικαιώµατα ερευνητικών έργων

Για τη ρύθµιση των πνευµατικών δικαιωµάτων ερευνητικών έργων, τα οποία εκ-
πονούνται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, πρέπει να υπογράφονται µε την έναρξη
των έργων αυτών σαφείς συµβάσεις, ή πρωτόκολλα ανάµεσα στο ΠΘ, ή το χρη-
µατοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των µελών της ερευνη-
τικής οµάδας.
Οµοίως, για επιµέρους έρευνες που εκπονούνται σε εργαστήρια ή κλινικές, χρή-
σιµο είναι να υπάρχουν εξαρχής έγγραφες συµφωνίες που να καθορίζουν αυτά
τα ζητήµατα.
Στην οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση, δηµοσίευση ή ανακοίνωση
των σχετικών αποτελεσµάτων, όλοι οφείλουν να δηλώνουν το όνοµα του Πανε-
πιστηµίου Θεσσαλίας στο οποίο εκπονήθηκε το έργο.
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Η Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ ή τα εργαστήρια οφείλουν να συντάσσουν πρότυπα
σχετικά πρωτόκολλα, που ενσωµατώνουν κάθε σχετικό µε τα πνευµατικά δι-
καιώµατα του έργου ζήτηµα στις συµβάσεις έργου που υπογράφονται ανάµεσα
στο ΠΘ, ή το χρηµατοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και των µελών της
ερευνητικής οµάδας.
Οι ερευνητές κατά την υποβολή προτάσεων ή αιτήσεων για εκπόνηση έρευνας
δηλώνουν εγγράφως προς την Επιτροπή Ερευνών ότι έλαβαν γνώση του πα-
ρόντος κώδικα.

5. Σχετική νοµοθεσία

Οι σχετικές µε τα πνευµατικά δικαιώµατα ρυθµίσεις περιλαµβάνονται στο νόµο
2121/1993. Ειδικές ρυθµίσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια οποιασδή-
ποτε ερευνητικής ή άλλης έµµισθης εργασίας περιλαµβάνονται στο νόµο
1733/1988 το σχετικό µε τις εφευρέσεις.
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1. Γενικά

Τα µέλη ∆ΕΠ και όλες οι λοιπές κατηγορίες διδασκόντων του ΠΘ οφείλουν να
τηρούν µε συνέπεια τις διδακτικές τους υποχρεώσεις και όσες µε αυτές συνδέ-
ονται στενά, εκπληρώνοντας αυτές αυτοπροσώπως. Η ανάθεση διδακτικού
έργου σε τρίτα πρόσωπα πρέπει να γίνεται κατ’ εξαίρεση και πάντα µε απόφαση
των αρµοδίων οργάνων του Τµήµατος.

2. Πνευµατικό έργο τρίτων για διδακτικούς σκοπούς

Σύµφωνα µε το νόµο «επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς
αµοιβή, η αναπαραγωγή άρθρων νοµίµως δηµοσιευµένων σε εφηµερίδα ή σε
περιοδικό, σύντοµων αποσπασµάτων έργου ή τµηµάτων σύντοµου έργου ή
έργου των εικαστικών τεχνών νοµίµως δηµοσιευµένου, εφόσον γίνεται απο-
κλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυµα, στο µέτρο
που δικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο σκοπό, είναι σύµφωνη µε τα χρηστά
ήθη και δεν εµποδίζει την κανονική εκµετάλλευση. Η αναπαραγωγή πρέπει να
συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονοµάτων του δηµιουργού και
του εκδότη, εφόσον τα ονόµατα αυτά εµφανίζονται στην πηγή».
Πάντως, η αναπαραγωγή του συνόλου ενός έργου ή ουσιωδών τµηµάτων αυτού
δεν επιτρέπεται.

3. Χρήση διαδικτύου

Τα µέλη ∆ΕΠ και όλες οι λοιπές κατηγορίες διδασκόντων του ΠΘ που επιθυµούν
να αναρτήσουν στο διαδίκτυο κείµενα, ασκήσεις, παραδείγµατα κ.λπ. από δηµι-
ουργήµατα τρίτων, προς χρήση των φοιτητών τους για τις ανάγκες της διδασκα-
λίας τους οφείλουν να µεριµνούν, ώστε η πρόσβαση στα σχετικά αρχεία να είναι
δυνατή µόνον στους φοιτητές τους.
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4. Εξετάσεις-βαθµολογία

Τα µέλη ∆ΕΠ και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων στο ΠΘ οφείλουν να παρέχουν
στους φοιτητές τη δυνατότητα να εξετασθούν για τις δεξιότητες και τις γνώσεις
που απέκτησαν κατά τρόπο αντικειµενικό. Η βαθµολογία των φοιτητών πρέπει
να γίνεται κατά τρόπο αµερόληπτο και διαφανή. Προκειµένου να εξασφαλίζεται
στο µέγιστο δυνατό βαθµό η αξιοπιστία και εγκυρότητα της βαθµολόγησης των
φοιτητών, οι διδάσκοντες πρέπει:
• Να χρησιµοποιούν ποικιλία τεχνικών αξιολόγησης.
• Τα τεστ ή οι εξετάσεις να καλύπτουν όλη τη διδακτέα ύλη.
• Οι βαθµοί να αποτελούν σύνθεση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόν-

των, όπως εργασιών, τεστ προόδου, τεστ πολλαπλής επιλογής.
• Οι βαθµοί να συνδέονται µε την επίτευξη των µαθησιακών στόχων.
• Οι τρόποι αξιολόγησης των µαθηµάτων να αναγράφονται σαφώς στο περί-

γραµµα των µαθηµάτων και των οδηγών σπουδών.
• Οι βαθµοί να κοινοποιούνται στη Γραµµατεία του Τµήµατος και στους φοιτη-

τές εντός 20 ηµερών από την ηµέρα των εξετάσεων.

5. ∆ιαφάνεια

Όλα τα Τµήµατα του ΠΘ καλούνται να υιοθετήσουν τρόπους ελέγχου της αντι-
κειµενικότητας της αξιολόγησης των µαθηµάτων, αναπτύσσοντας εσωτερικούς
µηχανισµούς ελέγχου και διαφάνειας.

6. Πληροφορίες

Τα µέλη ∆ΕΠ και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων οφείλουν να καταθέτουν έγ-
καιρα κάθε πληροφορία που σχετίζεται µε το περιεχόµενο των µαθηµάτων που
διδάσκουν, τους τίτλους των διαλέξεων ή των εργαστηρίων, τον τρόπο αξιολό-
γησης και τη σχετική βιβλιογραφία. Όλες αυτές οι πληροφορίες δηµοσιεύονται
στους Κανονισµούς Σπουδών των Τµηµάτων και ταυτοχρόνως είναι αναρτηµέ-
νοι στις ιστοσελίδες των Τµηµάτων.
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7. Οδηγίες

Για περισσότερες οδηγίες πάνω στο θέµα τα µέλη ∆ΕΠ µπορούν να συµβουλευ-
τούν δυο σχετικές εργασίες, που είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Κώδικα ∆ε-
οντολογίας του ΠΘ: http://www.uth.gr/ethics.

1.Συµπεριφορά

Η συµπεριφορά των φοιτητών προς τους συµφοιτητές τους και τα λοιπά µέλη της
πανεπιστηµιακής κοινότητας οφείλει να διέπεται από τις αρχές που διατυπώ-
νονται στο προοίµιο του παρόντος κανονισµού.

2. Εκπόνηση εργασιών

Η λογοκλοπή είτε η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από
το πλέγµα των διατάξεων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως αυτές ορίζονται
παραπάνω στον παρόντα Κανονισµό, συνιστούν σοβαρές πειθαρχικές παραβά-
σεις και για τους φοιτητές και φοιτήτριες.
Ιδίως απαγορεύεται:
• Η χρησιµοποίηση των πνευµατικών δηµιουργηµάτων τρίτων προσώπων και

η εµφάνισή τους ως προσωπικών δηµιουργηµάτων του φοιτητή, προκειµέ-
νης της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο
της διδακτικής ή ερευνητικής διαδικασίας.

• Η υποβολή εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία µε άλλους φοι-
τητές ως προϊόντων αποκλειστικά ατοµικής εργασίας ενός φοιτητή.

• Η επανυποβολή εργασίας, εν όλω ή εν µέρει, που εκπονήθηκε για τις ανάγ-
κες άλλης διδακτικής ή ερευνητικής διαδικασίας, για την εκπλήρωση υπο-
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χρεώσεων που ο φοιτητής έχει αναλάβει στο πλαίσιο ορισµένης τέτοιας νέας
διαδικασίας.

3. Εξετάσεις

Η µη αυτοπρόσωπη εκπλήρωση δοκιµασίας που έχει καθοριστεί για την αξιολό-
γηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών, η κατά τη διάρκεια εξετάσεων
κάθε µορφής αντιγραφή ή µη επιτρεπόµενη συνεργασία µε τρίτους ή η χρησιµο-
ποίηση βοηθηµάτων ή σηµειώσεων χωρίς την άδεια του διδάσκοντα συνιστούν
σοβαρά πειθαρχικά αδικήµατα που συνεπάγονται την επιβολή κυρώσεων.
Η συµµετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις γίνεται µε την επίδειξη της φοιτητικής
ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου, όταν αυτό ζητείται από τους
εξεταστές.

1. Γενικά

Για την καλύτερη υποστήριξη της έρευνας και της διδασκαλίας και για την απο-
δοτική και εύρυθµη λειτουργία της Επιτροπής ∆εοντολογίας το κάθε Τµήµα του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ορίζει Εσωτερική Επιτροπή ∆εοντολογίας1 αποτε-
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VΙ. -Εσωτερική Επιτροπή ∆εοντολογίας ανά Τµήµα

1. Σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας των µελών της, του πλουραλισµού
(αντιπροσωπευτικότητα/ πολυφωνία) και της επιστηµονικής επάρκειας (βλ. τις συστάσεις της
Εθνικής Επιτροπή Βιοηθικής:
http://www.bioethics.gr/document.php?category_id=69&document_id=322 πχ «Η Ε.∆. πρέπει
να απαρτίζεται από ανθρώπους ικανούς για την απαιτούµενη εξέταση και αξιολόγηση των επι-
στηµονικών, µεθοδολογικών, νοµικών και ηθικών ζητηµάτων που προκύπτουν στα πλαίσια των
ερευνητικών εργασιών που εξετάζουν. Η σύνθεση της Ε.∆. πρέπει να εγγυάται την ανεξαρτησία των
κρίσεών της από προκαταλήψεις και αθέµιτες επιρροές).



λούµενη από τρία έως πέντε µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος και διαφόρων γνωστικών
αντικειµένων µε αναγνωρισµένο ερευνητικό έργο. Η θητεία στην Επιτροπή έχει
ορισµένη διάρκεια (µέγιστη 3 έτη) και ανανεώνεται ανάλογα µε τον τρόπο που
θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος.
Ο ρόλος της ΕΕ∆ είναι καταρχήν συµβουλευτικός προς τους ερευνητές και δι-
δάσκοντες του Τµήµατος, προκειµένου να βελτιώσουν τα ερευνητικά πρωτό-
κολλά τους και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις διεθνών χρηµατοδοτικών
οργανισµών σε σχέση µε τον πειραµατισµό. Επίσης, η Επιτροπή αυτή είναι αρ-
µόδια για τη χορήγηση οποιασδήποτε πιστοποίησης ζητείται από τους ερευνητές
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, είτε για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων,
είτε για υποβολή των εργασιών τους για δηµοσίευση, όταν αυτό απαιτείται. Η
διαδικασία αυτή είναι σύµφωνη µε τις διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις πολ-
λών επιστηµονικών περιοδικών. Ερευνητικές εργασίες που συνδέονται µε την
υλοποίηση διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραµµάτων υποχρεώνονται
να λαµβάνουν έγκριση της Επιτροπής ∆εοντολογίας για την οµαλή υλοποίηση
του έργου.
Τονίζεται ότι η υποβολή ερευνητικών προτάσεων στην ΕΕ∆ για έγκριση είναι
προαιρετική. ∆εν επιτρέπεται, όµως, η υποβολή αυτή να γίνεται εκ των υστέρων
για λόγους σκοπιµότητας. Το κάθε Τµήµα αποφασίζει εάν θα είναι υποχρεωτική
η διαδικασία έγκρισης των ερευνητικών πρωτοκόλλων για την απόκτηση µετα-
πτυχιακής εργασίας ή διδακτορικού διπλώµατος.

2. ∆ιαδικασίες για θέµατα έρευνας

Η ΕΕ∆ συνέρχεται τακτικά, εξετάζει τις κατατεθειµένες ερευνητικές προτάσεις
και καταγράφει σε βιβλίο πρακτικών τις αποφάσεις της. Για να εξετάσει εγκαί-
ρως µία πρόταση ζητά να κατατίθεται σε ορισµένο χρονικό διάστηµα προ της συ-
νεδριάσεως, διάστηµα το οποίο ορίζει αυτή.
Η ΕΕ∆ δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του Τµήµατος τη διαδικασία, τα απαραίτητα
έντυπα και τις ηµεροµηνίες των συνεδριάσεων για κάθε ακαδηµαϊκό έτος. ∆ια-
τηρεί λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (π.χ ethics@όνοµα τµήµατος.gr),
στον οποίο µπορούν να επικοινωνούν οι ενδιαφερόµενοι.
Η ΕΕ∆ κρίνει µε γνώµονα τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου, την
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ηθική χρήση των ζωικών µοντέλων, όπως καθορίζεται από Εθνικές και Ευρω-
παϊκές ∆ιατάξεις, τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος, και τη διασφάλιση
της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της ερευνητικής διαδικασίας.
Κατά την εξέταση ερευνητικών προτάσεων, συνιστάται η ΕΕ∆ να επικεντρώνεται
σε θέµατα ερευνητικής διαδικασίας και όχι σε θέµατα ποιότητας της προτεινό-
µενης έρευνας.
Η ΕΕ∆ µπορεί να ζητεί τη γνώµη από µέλη άλλων ΕΕ∆ του ΠΘ, εάν το κρίνει απα-
ραίτητο.
Η ΕΕ∆ υποχρεώνεται να εκδίδει έντυπη και υπογεγραµµένη βεβαίωση έγκρισης
της έρευνας µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα (5 ηµερών), την οποία διαθέτει
στους αιτούντες.
Σε περίπτωση µη έγκρισης κάποιας πρότασης, υποχρεώνεται να πληροφορεί
γραπτά (ηλεκτρονικά ή έντυπα) τον υπεύθυνο έρευνας για τους λόγους της
απόρριψης ή την µετά από διορθώσεις αποδοχή. Ο ερευνητής µπορεί να κατα-
θέσει αιτιολογηµένη ένσταση για την απόφαση της ΕΕ∆. Η ΕΕ∆ οφείλει να επα-
νεξετάσει την πρόταση µε βάση την ένσταση. Εάν πάλι απορριφθεί η πρόταση, ο
ερευνητής µπορεί να αιτηθεί παραποµπή της πρότασής του για εξέταση από την
Κεντρική Επιτροπή ∆εοντολογίας του ΠΘ.

3. ∆ιαδικασίες για θέµατα πνευµατικών δικαιωµάτων

Η ΕΕ∆ βοηθά τον Πρόεδρο του Τµήµατος στη διερεύνηση περιπτώσεων λογο-
κλοπής ή ακαδηµαϊκής συµπαιγνίας µε τήρηση του απορρήτου. Σε περίπτωση
λογοκλοπής σε φοιτητική εργασία, καλείται για συζήτηση, εκτός των άµεσα εν-
διαφεροµένων, και εκπρόσωπος της εκάστοτε Επιτροπής Φοιτητικών Θεµάτων.
Επειδή όµως η εµπλοκή σε θέµατα λογοκλοπής ή συµπαιγνίας, ιδιαίτερα διδα-
σκόντων, µπορεί να επιφέρει και πειθαρχικές κυρώσεις ή και ποινικές ευθύ-
νες, γίνεται άµεσα ενηµέρωση της Κεντρικής Επιτροπής ∆εοντολογίας του ΠΘ η
οποία θα αποφασίσει για περαιτέρω διεργασίες.
Η ΕΕ∆ του Τµήµατος επικοινωνεί µε την Κεντρική Επιτροπή ∆εοντολογίας του ΠΘ,
σε περίπτωση ιδιαίτερης δυσχέρειας λήψης αποφάσεων ή για θέµατα για τα
οποία χρειάζεται νοµική κάλυψη.
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Η προστασία της πανεπιστηµιακής περιουσίας και ο σεβασµός των πανεπιστη-
µιακών χώρων και εγκαταστάσεων αποτελούν θεµελιώδεις υποχρεώσεις δι-
δασκόντων, ερενητών, φοιτητών και διοικητικού προσωπικού. Είναι υποχρέωση
όλων να προστατεύουν την περιουσία του Πανεπιστηµίου ή να αναφέρουν αρ-
µοδίως κάθε ασυνήθιστη φθορά ή καταστροφή.
Το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου οφείλει να τηρεί τους κανόνες που
αναφέρονται στο προοίµιο του παρόντος και να εκτελεί τα καθήκοντα που του
έχουν ανατεθεί, χωρίς υπερβολική προσήλωση στους τύπους, αλλά µε γνώµονα
την καλύτερη εξυπηρέτηση της ακαδηµαϊκής διαδικασίας, έρευνας, γνώσης και
διδασκαλίας.
Ως εκ της ιδιότητάς του, το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου έχει ιδιαί-
τερη υποχρέωση να αναφέρει αρµοδίως χωρίς καθυστέρηση κάθε παρούσα ή
επαπειλούµενη παραβίαση του νόµου ή των κανόνων και υποχρεώσεων που
απορρέουν από τον παρόντα Κανονισµό, από οποιονδήποτε και αν προέρχονται.

Ο κώδικας αυτός ψηφίσθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας την 3 Ιουλίου 2009. Η επι-
τροπή που εισηγήθηκε το θέµα αποτελούνταν από τους: Θεοδωράκη Ιωάννη, καθηγητή Αντιπρύτανη
Ακαδηµαϊκών θεµάτων, τον κ. Παπαρηγόπουλο Ξενοφώντα, Αναπληρωτή καθηγητή του Οικονοµικού
Τµήµατος, την Γιαννακούρου Γεωργία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΤΜΧΠΠΑ, Καρατζαφέρη Χρι-
στίνα, Λέκτορα του ΤΕΦΑΑ και Μανωλάκου Κατερίνα, Λέκτορα του Τµήµατος Κτηνιατρικής.
Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας http://www.uth.gr/ethics υπάρχουν σχετικά κείµενα για
τα πνευµατικά δικαιώµατα, τις εφευρέσεις, την αξιολόγηση και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.
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VII.– Γενικά θέµατα. ∆ιοικητικό προσωπικό




