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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
τησ 15ησ υνεδρίαςησ τησ υγκλήτου του Ιονίου Πανεπιςτημίου
ακαδ. ζτουσ 2020-2021, που ζγινε ςτην Κζρκυρα,
ςτισ 20 Ιανουαρίου 2021 και ϊρα 11:00 π.μ., με τηλεδιάςκεψη, ςτην αίθουςα
υγκλήτου του Ιονίου Πανεπιςτημίου, επί τησ οδοφ Καποδιςτρίου & Ακαδημίασ.

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

Ακαδημαϊκά Θζματα

2.

Ζγκριςη του Κϊδικα Δεοντολογίασ και Καλήσ Πρακτικήσ του Ι.Π.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ τουσ, τα μζλθ τθσ Συγκλιτου (με δικαίωμα
ψιφου), κατζλθξαν ομόφωνα ςτθν παρακάτω απόφαςθ:
ΑΠΟΦΑΗ: Η φγκλητοσ του Ιονίου Πανεπιςτημίου, λαμβάνοντασ υπόψη τισ διατάξεισ
του άρθρου 47 του Ν. 4485/2017 (Αϋ 114), εγκρίνει τον Κϊδικα Δεοντολογίασ και
Καλήσ Πρακτικήσ του Ι.Π. με ενςωματωμζνο (ωσ πρϊτο άρθρο) τον Κανονιςμό
Λειτουργίασ τησ Επιτροπήσ Δεοντολογίασ, όπωσ καταρτίςτηκε ςτην 2η ςυνεδρίαςη τησ
Επιτροπήσ Δεοντολογίασ ςτισ 8-01-2021, ωσ ακολοφθωσ:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
Κϊδικασ Δεοντολογίασ και Καλήσ Πρακτικήσ
Άρθρο 1
Επιτροπή Δεοντολογίασ Ιονίου Πανεπιςτημίου.
φςταςη, Αρμοδιότητεσ και Λειτουργία
1. Η Επιτροπι Δεοντολογίασ ζχει τισ αρμοδιότθτεσ που ορίηονται από τον Ν. 4485/2017
(Αϋ 114), άρκρο 47.
2. Η Επιτροπι Δεοντολογίασ του Ι.Π. απαρτίηεται από τουσ Κοςμιτορεσ των Σχολϊν του
Ιδρφματοσ και τον/τθν Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων, ο οποίοσ/θ οποία
προΐςταται αυτισ. Σε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ, τον/τθν Αντιπρφτανθ
αναπλθρϊνει ο αρχαιότεροσ Κοςμιτορασ, με βάςθ τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ
πράξθσ διοριςμοφ του ςτθν πρϊτθ βακμίδα μζλουσ Δ.Ε.Π.
3. Για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ, θ Επιτροπι Δεοντολογίασ καταρτίηει «Κϊδικα
Δεοντολογίασ και Καλισ Πρακτικισ», ο οποίοσ περιζχει γενικοφσ δεοντολογικοφσ
κανόνεσ για ακαδθμαϊκά, διοικθτικά και λοιπά κζματα. Ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ
εγκρίνεται από τθ Σφγκλθτο και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ.
4. Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των κανόνων δεοντολογίασ και
του ακαδθμαϊκοφ ικουσ που πρζπει να διζπουν τισ δραςτθριότθτεσ και τθ ςυμπεριφορά
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όλων των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ. Η Επιτροπι Δεοντολογίασ, εκτόσ από τισ
αρμοδιότθτεσ που ορίηει ο Νόμοσ, ζχει και όςεσ αρμοδιότθτεσ τθσ ανατίκενται με
απόφαςθ τθσ Συγκλιτου.
5. Η Επιτροπι Δεοντολογίασ διερευνά αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από ςχετικι εντολι του
Πρφτανθ ι φςτερα από ζγγραφθ αναφορά οποιουδιποτε μζλουσ τθσ ακαδθμαϊκισ
κοινότθτασ του Πανεπιςτθμίου, πικανι παράβαςθ των κανόνων του Κϊδικα
Δεοντολογίασ. Στο τζλοσ κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ
πεπραγμζνων, τθν οποία υποβάλλει ςτον Πρφτανθ.
6. Η Επιτροπι Δεοντολογίασ ςυνεδριάηει όταν ανακφπτουν κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ
τθσ ι όταν το ηθτιςουν γραπτϊσ δφο (2) τουλάχιςτον από τα μζλθ τθσ.
7. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ δεςμεφονται για τθν αυςτθρι τιρθςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ
των υποβαλλόμενων καταγγελιϊν για παραβάςεισ κανόνων δεοντολογίασ και των επ’
αυτϊν αποφάςεων, ενϊ με ςυςτάςεισ τουσ αποκαρρφνουν τθν υποβολι ανϊνυμων
καταγγελιϊν.
8. Ο/Η Πρόεδροσ ορίηει για κάκε υπόκεςθ ωσ ειςθγθτι ζνα από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ,
προκειμζνου να διερευνιςει τθν φπαρξθ ενδείξεων για τθν παράβαςθ κανόνων
δεοντολογίασ. Εφόςον υπάρχουν αποχρϊςεσ ενδείξεισ, ο/θ Πρόεδροσ, φςτερα από
πρόταςθ του ειςθγθτι, ορίηει θμζρα και ϊρα ςυηιτθςθσ τθσ υπόκεςθσ και διενζργειασ
ακροαματικισ διαδικαςίασ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ, ςτθν οποία καλείται κάκε
εμπλεκόμενο ςτθν υπόκεςθ μζλοσ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ. Η κλιςθ κοινοποιείται
εγγράφωσ τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ
διαδικαςίασ. Στθν κλιςθ αναφζρονται ςυνοπτικά τα ςχετικά πραγματικά περιςτατικά
και ο κανόνασ που φζρεται να παραβιάςτθκε. Ο καλοφμενοσ δφναται επίςθσ να
κατακζςει ενϊπιον τθσ Επιτροπισ γραπτό υπόμνθμα. Η άρνθςθ προςζλευςθσ ςτθν
Επιτροπι ι κατάκεςθσ υπομνιματοσ δεν αποτελεί λόγο διακοπισ τθσ διαδικαςίασ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυηιτθςθσ, τα μζλθ τθσ Επιτροπισ διαβουλεφονται και
διαπιςτϊνουν αιτιολογθμζνα τθν παράβαςθ ι μθ των κανόνων δεοντολογίασ ι τθν
τζλεςθ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ και εκδίδουν ςχετικι απόφαςθ. Αν διαπιςτωκεί
παράβαςθ των κανόνων δεοντολογίασ ι ι κατά τθ διερεφνθςθ διαπιςτωκεί τζλεςθ
πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ, θ Επιτροπι αποςτζλλει το ςχετικό πόριςμα ςτον Πρφτανθ,
προκειμζνου να αξιολογιςει το περιςτατικό και να διενεργιςει τα νόμιμα.
9. Η Επιτροπι Δεοντολογίασ, προκειμζνου να διαμορφϊςει τθν κρίςθ τθσ για τθν
ελεγχόμενθ υπόκεςθ, μπορεί να καλεί ωσ μάρτυρεσ πρόςωπα εντόσ ι εκτόσ
Πανεπιςτθμίου, προκειμζνου να κατακζςουν πραγματικά περιςτατικά που γνωρίηουν
ςχετικά με τθν υπόκεςθ ι λόγω τθσ εξειδικευμζνθσ επιςτθμονικισ τουσ κατάρτιςθσ.
Επίςθσ, δφναται να ηθτά και να λαμβάνει δεδομζνα και πλθροφορίεσ από τα αρχεία των
υπθρεςιϊν του Πανεπιςτθμίου.
10. Η Επιτροπι Δεοντολογίασ αποφαςίηει με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν
και, ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, θ ψιφοσ του/τθσ Προζδρου λαμβάνεται διπλι.
11. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Δεοντολογίασ πρζπει να διακατζχονται από αμερολθψία και
αντικειμενικότθτα και οφείλουν να ηθτιςουν τθν εξαίρεςι τουσ, εφόςον θ υπόκεςθ
αφορά ςε πρόςωπα με τα οποία ςυνδζονται με ιδιάηουςεσ ςχζςεισ φιλίασ ι εχκρότθτασ
ι είναι ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ ζωσ και τον τρίτο βακμό. Τθν εξαίρεςθ
μζλουσ τθσ Επιτροπισ μπορεί να ηθτιςει και ο ελεγχόμενοσ για παράβαςθ του Κϊδικα
Δεοντολογίασ, με αιτιολογθμζνθ αίτθςι του, τθν οποία υποβάλλει τουλάχιςτον δφο (2)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν θμζρα που ζχει προςδιοριςτεί θ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ, και
ςτθν οποία αναφζρει με ςαφινεια τουσ λόγουσ εξαίρεςθσ. Η Επιτροπι εξετάηει το
αίτθμα εξαίρεςθσ χωρίσ τθν παρουςία του μζλουσ του οποίου ηθτείται θ εξαίρεςθ και
αποφαίνεται αιτιολογθμζνα με απόφαςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ υπόκεςθ αφορά ςε
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μζλοσ τθσ Επιτροπισ, το μζλοσ αυτό αντικακίςταται με απόφαςθ του Πρφτανθ, από ζναν
από τουσ λοιποφσ Αντιπρυτάνεισ.
12. Ωσ προσ τθ διαδικαςία ςφγκλθςθσ των ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ και λιψθσ
αποφάςεων, κακϊσ και για κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία
τθσ Επιτροπισ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του Ιδρφματοσ.

Άρθρο 2
κοπιμότητα, γενικζσ διατάξεισ, βαςικζσ αρχζσ Δεοντολογίασ
Ο Κϊδικασ ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι Δεοντολογίασ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου
βάςει του άρκρου 47 του Ν. 4485/4-8-2017 και αποτελεί κείμενο ακαδθμαϊκϊν αρχϊν
και αξιϊν, το οποίο ζχει ωσ ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενεργοποίθςθ των μελϊν
τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ και τθν παροχι ενόσ ενιαίου πλαιςίου, ϊςτε να ενεργοφν
όλοι ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ακαδθμαϊκοφ ικουσ. Οι κανόνεσ δεοντολογίασ δεν
αφοροφν ςε ποινικζσ κυρϊςεισ, πλθν όμωσ θ παραβίαςι τουσ ενδζχεται να
ενεργοποιιςει διαδικαςίεσ επιβολισ διοικθτικϊν και πεικαρχικϊν κυρϊςεων, ςφμφωνα
με τθν κείμενθ νομοκεςία και τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου.
Ειδικότερα όςον αφορά ςτθν Ζρευνα, οι κανόνεσ δεοντολογίασ τίκενται από τθν
αρμόδια για αυτό Επιτροπι Ηκικισ και Δεοντολογίασ τθσ Ζρευνασ.
2.1
Προοίμιο-κοπιμότητα
1.
Θεμελιϊδθσ αποςτολι του Ιονίου Πανεπιςτθμίου (ΙΠ) είναι θ επιςτθμονικι
ζρευνα και θ υψθλισ ποιότθτασ διδαςκαλία, θ παραγωγι, ανάπτυξθ και διάδοςθ τθσ
γνϊςθσ και τθσ επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ ςτουσ νζουσ επιςτιμονεσ, θ καλλιζργεια
των δθμοκρατικϊν ιδεωδϊν, θ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ και των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ
ςτθν κοινωνία ευρφτερα, κακϊσ και θ επίτευξθ του, κατά το δυνατόν, υψθλότερου
βακμοφ εκπαιδευτικισ και ερευνθτικισ αριςτείασ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Για τθν
εκπλιρωςθ τθσ ανωτζρω αποςτολισ, καταρτίηεται ο παρϊν Κϊδικασ Δεοντολογίασ ωσ
ζνα ςφςτθμα ακαδθμαϊκϊν αρχϊν και αξιϊν, κατευκυντιριων γραμμϊν και προτφπων,
που ρυκμίηουν, αλλά ουδόλωσ υποκακιςτοφν τθν αυτονόθτθ υποχρζωςθ τιρθςθσ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ.
2.
Οι κεμελιϊδεισ ακαδθμαϊκζσ αξίεσ και λειτουργίεσ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ
ζρευνασ, τθσ παραγωγισ και τθσ διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ, τθσ αξιοποίθςθσ των
αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ, πρζπει να ςυντελοφνται με
προςιλωςθ ςτισ αρχζσ τθσ επιςτθμονικισ δεοντολογίασ, με απόλυτο ςεβαςμό ςτθν
ακαδθμαϊκι ελευκερία και ςτισ γενικζσ αρχζσ, τισ οποίεσ αναγνωρίηει το Κδρυμα ωσ
κεμελιϊδεισ και οι οποίεσ διζπουν τθν αποςτολι του.
3.
Οι κανόνεσ δεοντολογίασ ςυνιςτοφν κατευκυντιριεσ γραμμζσ, τόςο για τθ δράςθ
των μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, όςο για τισ μεταξφ των μελϊν τθσ
κοινότθτασ ςχζςεισ. Οι εν λόγω κανόνεσ προςδιορίηουν τισ αρχζσ τθσ κακθμερινισ
λειτουργίασ του ΙΠ και ςυντελοφν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ δθμιουργικοφ ακαδθμαϊκοφ
περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο ενκαρρφνονται οι ςυνεργαςίεσ και επιτυγχάνεται ο
επιςτθμονικόσ διάλογοσ.
4.
Τα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, κακϊσ και οι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ
του Ιδρφματοσ, οφείλουν να τθροφν, κατά τθν επιτζλεςθ του ζργου τουσ, τουσ παρόντεσ
κανόνεσ δεοντολογίασ.
2.2 Πεδίο Εφαρμογήσ
3

ΑΔΑ: 67ΕΖ46Ψ8ΝΨ-ΩΣΑ

Ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ ιςχφει, χωρίσ καμιά εξαίρεςθ, για το ςφνολο τθσ
πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ του Ιδρφματοσ, όπωσ αυτι ςυνίςταται και ςυγκροτείται
από τα μζλθ ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, τισ λοιπζσ κατθγορίεσ διδαςκόντων, τουσ/τισ
φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ όλων των κφκλων ςπουδϊν, τουσ ερευνθτζσ, τα διοικθτικά όργανα
και το διοικθτικό προςωπικό. Παράλλθλα, οι αρχζσ του Κϊδικα διζπουν και τισ ςχζςεισ
του ΙΠ με πάςθσ φφςεωσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ και φορείσ.
Το ΙΠ μεριμνά ϊςτε όλα τα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ να ζχουν ενθμερωκεί
για το περιεχόμενο του Κϊδικα Δεοντολογίασ. Προσ τοφτο, τον αναρτά ςτθν κεντρικι
ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ, ϊςτε να είναι άμεςα διακζςιμοσ τόςο ςτα μζλθ του, όςο και
ςε κάκε ενδιαφερόμενο. Επίςθσ, προάγει και υποςτθρίηει με διαρκι τρόπο τθν
εφαρμογι και τιρθςι του, ενϊ θ Επιτροπι Δεοντολογίασ του ΙΠ μεριμνά για τθν
επικαιροποίθςι του, όταν αυτι κρίνεται αναγκαία.
2.1 Αρχζσ δεοντολογίασ
2.3.1 Ακαδημαϊκή ελευθερία
Η ακαδθμαϊκι ελευκερία, ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθ ςτθ χϊρα μασ, αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίκο τθσ λειτουργίασ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, προάγοντασ τθν
ελεφκερθ ςκζψθ, τον κριτικό ςτοχαςμό, τον εποικοδομθτικό διάλογο και τθ δθμιουργικι
ζκφραςθ, ςυντελϊντασ ζτςι με ουςιαςτικό τρόπο ςτθν επιςτθμονικι πρόοδο, τθν
εκπαιδευτικι διεργαςία και τθν κοινωνικι ευθμερία. Η προαγωγι και θ διαφφλαξι τθσ
αποτελεί δομικό ςτοιχείο του Κϊδικα Δεοντολογίασ.
2.3.2 Αριςτεία και ακαδημαϊκό ήθοσ
Η επίτευξθ εκπαιδευτικισ και ερευνθτικισ αριςτείασ αποτελοφν ςτρατθγικό ςτόχο για το
ΙΠ. Αυτι όμωσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τθν τιρθςθ των κανόνων τθσ
δεοντολογίασ, ϊςτε να ςυνάδει με το ακαδθμαϊκό ικοσ. Η εντιμότθτα, θ ακεραιότθτα, θ
αξιοκρατία, το αίςκθμα κακικοντοσ, θ ςυνζπεια ςτισ υποχρεϊςεισ, ο αυτοςεβαςμόσ και
ο ςεβαςμόσ τθσ προςωπικότθτασ των άλλων, αποτελοφν αναπόςπαςτα ςυςτατικά του
ακαδθμαϊκοφ ικουσ, αλλά και παράγοντεσ που μακροχρόνια μποροφν να κεμελιϊςουν
το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ αριςτείασ.
Η εκπλιρωςθ των διδακτικϊν, ερευνθτικϊν και διοικθτικϊν κακθκόντων αποτελεί
κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ ςτοιχείο για τθν ομαλι λειτουργία του Πανεπιςτθμίου, με
γνϊμονα το ακαδθμαϊκό ικοσ.
2.3.3 Ιςοπολιτεία και αποφυγή διακρίςεων
Όλα τα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ του ΙΠ απολαμβάνουν και υποχρεοφνται
να ςζβονται το δικαίωμα τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ. Δεν είναι ανεκτι και αποδεκτι κανενόσ
τφπου και μορφισ διάκριςθ με κριτιρια το φφλο, τθν εκνικότθτα, τθ φυλι, τθν
καταγωγι, τθ γλϊςςα, τθ κρθςκεία, τθν θλικία, τθν υγεία, τθ ςωματικι ικανότθτα, τθν
ιδιωτικι ηωι, τον γενετιςιο προςανατολιςμό, τθ ςωματικι ικανότθτα και τθν
οικονομικι και κοινωνικι κατάςταςθ. Το ΙΠ μεριμνά για τθ διαςφάλιςθ τθσ αρχισ των
ίςων ευκαιριϊν και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ με άξονα τθν διαφάνεια και τθν αμερολθψία.
Οι κοινωνικζσ και ιδεολογικζσ προκαταλιψεισ είναι ζννοιεσ παντελϊσ ξζνεσ με τθν
επιςτθμονικι πρόοδο, τθν οποία το Πανεπιςτιμιο ωσ ακαδθμαϊκόσ κεςμόσ είναι
ταγμζνο να υπθρετεί.
Σε αυτό το πλαίςιο, πρζπει να αποφεφγεται κάκε ενζργεια και ςυμπεριφορά, που
ςυνιςτά διάκριςθ ςυνδεόμενθ με ζναν από τουσ ανωτζρω λόγουσ, με ςκοπό ι
αποτζλεςμα τθν προςβολι τθσ αξιοπρζπειασ προςϊπου και τθ δθμιουργία
4
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εκφοβιςτικοφ, εχκρικοφ, ταπεινωτικοφ ι επικετικοφ περιβάλλοντοσ.
2.3.4 Προςταςία και διαφφλαξη του φυςικοφ και πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ
Η προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ κατά τθν υλοποίθςθ
οποιαςδιποτε εκπαιδευτικισ, ερευνθτικισ και διοικθτικισ διαδικαςίασ ςυνιςτοφν
ςθμαντικζσ προτεραιότθτεσ για το ΙΠ. Τα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ του ΙΠ
οφείλουν όχι μόνο να ςζβονται τθ ςχετικι νομοκεςία, αλλά και να υιοκετοφν καλζσ
πρακτικζσ και πρότυπα, προάγοντασ τθν υιοκζτθςθ περιβαλλοντικισ και πολιτιςμικισ
ςυνείδθςθσ εντόσ και εκτόσ των ορίων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου.
2.3.5 εβαςμόσ τησ πνευματικήσ ιδιοκτηςίασ και των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτήρα
Το Πανεπιςτιμιο εκ τθσ κζςεωσ και τθσ λειτουργίασ του είναι αποδζκτθσ, αλλά και
κακίςταται κεματοφφλακασ πολλαπλοφ τφπου πλθροφοριϊν που άπτονται τθσ
ιδιωτικότθτασ και ενζχουν χαρακτθριςτικά δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα των
μελϊν τθσ κοινότθτασ που το απαρτίηουν. Ο απόλυτοσ ςεβαςμόσ των πλθροφοριϊν και
των δεδομζνων αυτϊν αποτελεί απαρζγκλιτθ δζςμευςθ του Ιδρφματοσ και κάκε μζλουσ
τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτάσ του.
Παράλλθλα, όλεσ οι δραςτθριότθτεσ των μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ πρζπει
να διζπονται από τον δζοντα ςεβαςμό ςτα δικαιϊματα τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ του
Ιδρφματοσ ι των μελϊν του, αλλά και τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ ςτθν οποία
ανικουν ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Η λογοκλοπι, πζρα από ποινικό αδίκθμα,
ςυνιςτά ςοβαρό πεικαρχικό παράπτωμα που εκκζτει το κφροσ του ΙΠ.
2.3.6 Κοινωνική ευθφνη και κοινωνική λογοδοςία
Το Ιόνιο Πανεπιςτιμιο αποτελεί μια επιςτθμονικι και κοινωνικι οντότθτα άρρθκτα
ςυνδεδεμζνθ με το κοινωνικό ςφνολο, μζςα ςτο οποίο δραςτθριοποιείται και το οποίο
επθρεάηει, επθρεαηόμενο ταυτόχρονα από τα δεδομζνα τθσ εποχισ και του χϊρου
δράςθσ του. Το ΙΠ είναι προςθλωμζνο ςτισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ και
ζχει ωσ υψθλι προτεραιότθτά του τθν ομαλι, αλλά και δυναμικι ςυνεργαςία με τον
κοινωνικό χϊρο ςτον οποίο ανικει, ανατροφοδοτοφμενο από αυτόν. Τα μζλθ τθσ
πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ οφείλουν να προάγουν αυτιν τθν προτεραιότθτα,
διαμορφϊνοντασ ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςτο ΙΠ και τθν κοινωνία, που κα
ςυμβάλει ςτθ περαιτζρω ανάπτυξθ του Ιδρφματοσ και του ρόλου του.
Άρθρο 3
Κανόνεσ Δεοντολογίασ για τουσ διδάςκοντεσ του ΙΠ
Τα μζλθ ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ και το εν γζνει, μόνιμο ι επί
κθτεία διδακτικό προςωπικό, αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο ωσ «διδάςκοντεσ».
Οι διδάςκοντεσ κάκε κατθγορίασ και ςχζςθσ εργαςίασ δεςμεφονται ωσ προσ τα εξισ:
3.1 Καθήκοντα προσ το Κδρυμα
1.
Να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ και να εκπλθρϊνουν τα κακικοντά τουσ που
απορρζουν από τον Νόμο, τουσ Κανονιςμοφσ του Πανεπιςτθμίου, τισ αποφάςεισ των
οργάνων του. Να ςζβονται τισ πολιτικζσ προςταςίασ οποιαςδιποτε προζλευςθσ που
αποδζχεται και εφαρμόηει το ΙΠ.
2.
Να εκτελοφν με αφοςίωςθ το διδακτικό, ερευνθτικό και διοικθτικό ζργο που
ζχουν αναλάβει, ενταςςόμενοι ςτον ςχεδιαςμό του Ιδρφματοσ, των Σχολϊν, των
5
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Τμθμάτων και των Τομζων (εφόςον αυτοί υπάρχουν).
3.
Να επιτελοφν το διδακτικό ζργο τουσ αυτοπροςϊπωσ και με ςυνζπεια, με βάςθ
τουσ Κανονιςμοφσ του οικείου κατά περίπτωςθ Προγράμματοσ Σπουδϊν, του Τμιματοσ
και του Ιδρφματοσ. Για το διδακτικό ζργο, βλ. και άρκρο 4.
4.
Να προςτατεφουν και να προάγουν το κφροσ του Πανεπιςτθμίου.
5.
Να χρθςιμοποιοφν τον ακριβι τουσ τίτλο και το όνομα του Ιδρφματοσ, Σχολισ ι
Τμιματοσ ςτα οποία υπθρετοφν, όπωσ αυτά ζχουν κακοριςτεί με απόφαςθ τθσ
Συγκλιτου.
6.
Να ςζβονται τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Λογοκλοπι εκ μζρουσ
διδάςκοντοσ αποτελεί, πζρα από ποινικό αδίκθμα, πράξθ προςβολισ του κφρουσ του
Ιδρφματοσ.
7.
Να επιδεικνφουν ευπρζπεια και ακαδθμαϊκό ικοσ ςε οποιαδιποτε εκδιλωςθ
και δράςθ τουσ. Πρζπει κατά τθ δθμόςια ηωι τουσ εκτόσ Πανεπιςτθμίου, κακϊσ και
κατά τθν παρουςία τουσ ςτα ΜΜΕ και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, να μθ
χρθςιμοποιοφν τθν πανεπιςτθμιακι τουσ ιδιότθτα με τρόπο που είναι δυνατόν να
εκκζςει το Πανεπιςτιμιο ι για να προςπορίςουν ςτον εαυτό τουσ οφζλθ που δεν ζχουν
ςχζςθ με τθν άςκθςθ τθσ επιςτιμθσ τουσ.
8.
Να διαπνζονται από ελευκερία ςυνειδιςεωσ και ανεξαρτθςία κρίςεωσ και να
ενεργοφν με αξιοκρατικά κριτιρια και με γνϊμονα τθν προαγωγι τθσ γνϊςθσ και το
ςυμφζρον του Ιδρφματοσ ςτο οποίο υπθρετοφν.
9.
Να ςυμμετζχουν κατά τον Νόμο ςτα ςυλλογικά όργανα του Τμιματοσ και του
Ιδρφματοσ, όπωσ και ςτισ διάφορεσ επιτροπζσ που ςυςτινονται ςτο πλαίςιο τθσ
λειτουργίασ του. Οφείλουν, επίςθσ, να µθν αρνοφνται αδικαιολόγθτα τθ ςυμμετοχι τουσ
ςε κατά περίπτωςθ ςυνιςτϊμενεσ επιτροπζσ.
10.
Να μθ χρθςιμοποιοφν τθν υποδομι και τα εργαςτιρια του ΙΠ για ιδιωτικοφσ
επαγγελματικοφσ ςκοποφσ που δεν αφοροφν ςτο επιςτθμονικό, ερευνθτικό ζργο που
τουσ ζχει ανατεκεί, εκτόσ εάν θ χριςθ επιτρζπεται από τον Νόμο και εφόςον υπάρχει
ςχετικι άδεια από το αρμόδιο όργανο.
11.
Να προςτατεφουν τθν ιδιωτικι ηωι των μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ,
των εργαηομζνων ςτο Πανεπιςτιμιο και των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν, τθρϊντασ τθ
νομοκεςία για τθ ςυλλογι, διαφφλαξθ και προςταςία από τθν επεξεργαςία δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα που περιιλκαν ςε αυτοφσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων
τουσ και αποδεχόμενοι πλιρωσ τισ πολιτικζσ προςταςίασ που εφαρμόηει το Κδρυμα.
3.2 χζςεισ μεταξφ διδαςκόντων
1.
Οι ςχζςεισ μεταξφ των διδαςκόντων και εν γζνει των μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ
κοινότθτασ, αλλά και οι ςχζςεισ τουσ προσ τουσ/τισ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ, διζπονται από
ακαδθμαϊκό ικοσ, εντιμότθτα, αξιοπρζπεια, αξιοκρατία και ςεβαςμό τθσ
προςωπικότθτασ των άλλων. Η δθμιουργία προχποκζςεων ςυνεργαςίασ, κακϊσ και
καλοφ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, ϊςτε να παράγεται διδακτικό, επιςτθμονικό και
ερευνθτικό ζργο ςτο υψθλότερο δυνατό επίπεδο, είναι υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ
πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ και του λοιποφ προςωπικοφ.
2.
Η επικοινωνία μεταξφ των μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ μζςω των
θλεκτρονικϊν διαφλων του Πανεπιςτθμίου, πρζπει να γίνεται με ευπρζπεια, χωρίσ τα
αποςτελλόμενα μθνφματα να περιζχουν αναλθκζσ, υβριςτικό ι/και ςυκοφαντικό
περιεχόμενο.
3.
Όλα τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ οφείλουν να επιδεικνφουν ομαδικό
πνεφμα ςυνεργαςίασ, με ανοικτι και ειλικρινι επικοινωνία μεταξφ τουσ, ϊςτε να
εκπλθρϊνεται με επιτυχία θ εργαςία που τουσ ζχει ανατεκεί και γενικότερα ο ςκοπόσ
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των Τμθμάτων και του Ιδρφματοσ, τον οποίο δεςμεφονται να επιδιϊκουν. Η
παρενόχλθςθ των μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων
τουσ και θ παρεμπόδιςθ του ζργου τουσ είναι ελεγκτζα.
4.
Κάκε μζλοσ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, οφείλει να είναι προςθλωμζνο ςτθ
δθμοκρατικι λειτουργία του Ιδρφματοσ, να εξαςφαλίηει ςυνκικεσ ατομικισ και
επιςτθμονικισ ελευκερίασ, ιςότθτα αντιμετϊπιςθσ όμοιων περιπτϊςεων και να
εμποδίηουν αναξιοκρατικζσ ςυμπεριφορζσ.
5.
Δεν είναι ανεκτι από μζλοσ ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ θ χριςθ τθσ ιδιότθτάσ του,
ιδιαίτερα δε τθσ βακμίδασ ςτθν οποία ανικει, τθσ κεςμικισ κζςθσ τθν οποία κατζχει και
των διοικθτικϊν αρμοδιοτιτων που αςκεί, για να επιβάλει ςε άλλα μζλθ τθσ
πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ πράξθ, παράλειψθ, ψιφο προσ ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ
ι επθρεαςμό τθσ κρίςθσ τουσ. Δεν είναι ανεκτι θ εκμετάλλευςθ τθσ κζςθσ και τθσ
ιδιότθτασ που κατζχει κάποιοσ για τθν επίτευξθ προςωπικϊν επιδιϊξεων, τθν
ικανοποίθςθ προςωπικϊν αιτθμάτων, τθν κατ’ εξαίρεςθ ι κατά προτεραιότθτα
αντιμετϊπιςι του.
3.3 Καθήκοντα προσ φοιτητζσ/φοιτήτριεσ
1.
Οι διδάςκοντεσ είναι προςανατολιςμζνοι ςτθν επιςτθμονικι κατάρτιςθ και
εξζλιξθ των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν και των
υποψθφίων διδακτόρων, ενεργϊντασ με υψθλό ικοσ, λαμβάνοντασ πάντοτε υπ’ όψιν το
ςυμφζρον των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν ςχετικά με τισ ςπουδζσ τουσ. Δεςμεφονται να
επιτελοφν το διδακτικό ζργο τουσ και να κακοδθγοφν τουσ/τισ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ
όλων των κφκλων ςπουδϊν, τουσ/τισ υποψιφιεσ διδάκτορεσ κακϊσ και τουσ
μεταδιδακτορικοφσ ερευνθτζσ, μεταφζροντασ τθν επιςτθμονικι γνϊςθ, τθν εμπειρία και
τθν τεχνογνωςία τουσ.
2.
Οι ςχζςεισ των διδαςκόντων με τουσ/τισ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ διαπνζονται από
αμοιβαίο ςεβαςμό. Οι διδάςκοντεσ οφείλουν να είναι αμερόλθπτοι, προςθλωμζνοι ςτθν
ιδζα τθσ αξιοκρατίασ. Δυςμενείσ διακρίςεισ εισ βάροσ διδαςκομζνων απάδουν προσ τθν
ακαδθμαϊκι ιδιότθτα.
3.
Η χρθςιμοποίθςθ φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν από διδάςκοντα ςε ζργα άςχετα προσ
τθν ιδιότθτά τουσ, τθ λειτουργία, τισ δραςτθριότθτεσ και γενικότερα τον ςκοπό του
Ιδρφματοσ, δεν επιτρζπεται. Η ςυμμετοχι φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν ςε ερευνθτικά
προγράμματα κακορίηεται εγγράφωσ και πρζπει να αναφζρεται ρθτά ςτισ
δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ.
3.4 χζςεισ διδαςκόντων με το διοικητικό προςωπικό
Οι ςχζςεισ των διδαςκόντων με το διοικθτικό προςωπικό πρζπει να βαςίηονται ςε
αμοιβαίο ςεβαςμό. Οι διδάςκοντεσ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται προσ το διοικθτικό
προςωπικό με ευγζνεια, πρζπει δε να ηθτοφν από τα μζλθ του τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν
που εμπίπτουν ςτο πεδίο τθσ εργαςίασ τουσ, χωρίσ να απαιτοφν τθν ικανοποίθςθ
προςωπικϊν τουσ αιτθμάτων που δεν εμπίπτουν ςτον ςκοπό του Ιδρφματοσ ι να κζτουν
προτεραιότθτεσ που δεν ςυνδζονται με το ζργο που τουσ ζχει ανατεκεί, παρακωλφοντασ
τθν ομαλι ροι διεκπεραίωςθσ του διοικθτικοφ ζργου.
Άρθρο 4
Κανόνεσ Δεοντολογίασ για τη Διδαςκαλία
4.1
1.

Δικαιϊματα διδαςκόντων
H διδαςκαλία, θ ζρευνα, θ τζχνθ και θ επιςτιμθ είναι ελεφκερεσ. Τα μζλθ ΔΕΠ
7
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των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων είναι δθμόςιοι λειτουργοί και το υπόλοιπο
διδακτικό προςωπικό επιτελεί επίςθσ δθμόςιο λειτοφργθμα, με τισ προχποκζςεισ που ο
νόμοσ ορίηει.
2.
Κάκε μζλοσ ΔΕΠ απολαμβάνει πλιρωσ του δικαιϊματοσ τθσ ακαδθμαϊκισ
ελευκερίασ ςτθ διδαςκαλία.
3.
Σε περιπτϊςεισ ςυνδιδαςκαλίασ, διατθρείται θ αυτοτζλεια και αυτονομία τθσ
διδαςκαλίασ του κάκε διδάςκοντοσ ςτο κοινό πλαίςιο του προγράμματοσ ςπουδϊν και
με ςυντονιςμό ςτα ηθτιματα τθσ φλθσ, του φόρτου εργαςίασ, των ςυγγραμμάτων, των
κεμάτων εξετάςεων και του τρόπου αξιολόγθςθσ.
4.2 Τποχρεϊςεισ διδαςκόντων
Τα υπθρετοφντα μζλθ ΔΕΠ, κακϊσ και μζλθ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, τα μζλθ του λοιποφ
βοθκθτικοφ και ζκτακτου διδακτικοφ-εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, οι Ομότιμοι και οι
Επίτιμοι Κακθγθτζσ, δεςμεφονται ιδίωσ από τουσ ακόλουκουσ κανόνεσ ακαδθμαϊκισ
δεοντολογίασ και οφείλουν:
1.
Να μεριμνοφν, ϊςτε να διατθρείται υψθλό το επίπεδο τθσ διδαςκαλίασ.
2.
Να ςζβονται τθν ακαδθμαϊκι ελευκερία και τθν ελευκερία τθσ διδαςκαλίασ, να
προάγουν τον επιςτθμονικό διάλογο και να διαπνζονται από πνεφμα ςυνεργαςίασ.
3.
Να εκπλθρϊνουν αυτοπροςϊπωσ, με αφοςίωςθ και με ςυνζπεια τισ διδακτικζσ
υποχρεϊςεισ τουσ, ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ του Τμιματοσ, τισ αποφάςεισ τθσ
Συγκλιτου και τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Ενδεχόμενθ ανάκεςθ διδακτικοφ ζργου ςε
τρίτα πρόςωπα μπορεί να γίνεται μόνον κατ’ εξαίρεςθ και μετά τθν παροχι ςφμφωνθσ
γνϊμθσ των αρμόδιων οργάνων του Τμιματοσ ι του Τομζα (εφόςον ζχει ςυςτακεί) ι
τθσ Σχολισ ςτθν οποία ανικει ο διδάςκων.
4.
Να δεςμεφονται για τθν ζγκαιρθ ανακοίνωςθ και τιρθςθ ωρϊν ςυνεργαςίασ με
τουσ/τισ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ.
5.
Να δεςμεφονται για τθν ζγκαιρθ ανακοίνωςθ και ενθμζρωςθ των
φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν ςε περίπτωςθ αναβολισ του μακιματοσ για ςυγκεκριμζνο λόγο
(όπωσ ςυμμετοχι ςε ςυνζδριο, ςυμμετοχι ςε εκλεκτορικό ςϊμα, ςυμμετοχι ςε
επιτροπι του Ιδρφματοσ, κζμα υγείασ, ατυχιματοσ).
6.
Να δεςμεφονται για τθν ζγκαιρθ ανακοίνωςθ και ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ
διαδικαςία και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν.
7.
Να διανζμουν ςε όλουσ/εσ τουσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ που ζχουν εγγραφεί ςτο
μάκθμα, πλθροφορίεσ, υλικό και πθγζσ ςχετικζσ με το μάκθμα. Το εκπαιδευτικό υλικό
των μακθμάτων, όπωσ παραδόςεισ-ςθμειϊςεισ, κείμενα, άρκρα, αςκιςεισ, εργαςίεσ
κ.λπ., δφνανται να αναρτϊνται από τουσ διδάςκοντεσ ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ
τθλεκπαίδευςθσ του ΙΠ, με διαςφαλιςμζνθ τθν πρόςβαςθ των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν ςε
αυτά.
8.
Να δίνουν με ιςοδφναμο τρόπο τθ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ
του Ιδρφματοσ να εξεταςκοφν για τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που απζκτθςαν κατά τθ
διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Η βακμολογία των φοιτθτϊν/ φοιτθτριϊν να
γίνεται με τρόπο αμερόλθπτο και διαφανι.
9.
Να ανταποκρίνονται και να ςυνδράμουν ςτισ διαδικαςίεσ αξιολογιςεων του
Ιδρφματοσ..
10.
Να μθν παρακωλφουν, αμζςωσ ι εμμζςωσ, άλλα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ
κοινότθτασ από τθν άςκθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ και τθσ ελευκερίασ τθσ
διδαςκαλίασ, των δικαιωμάτων και αρμοδιοτιτων τουσ.
11.
Να καλλιεργοφν το κριτικό πνεφμα, τθ δθμιουργικι ικανότθτα, κακϊσ και τθν
απόκτθςθ δεξιοτιτων των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν.
8
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12.
Να ερευνοφν τθν πρωτοτυπία των εργαςιϊν που υποβάλλονται από τουσ/τισ
φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ. Οφείλουν να μθν ανζχονται λογοκλοπι εκ μζρουσ των
φοιτθτϊν/φοιτιτριεσ, ιδίωσ δε να μεριμνοφν να μθν υποβάλλονται εκ νζου εργαςίεσ
που ζχουν εκπονθκεί ςτο παρελκόν για τθν εκπλιρωςθ διδακτικϊν υποχρεϊςεων. Σε
περίπτωςθ κατά τθν οποία διαπιςτϊνεται πάςθσ φφςεωσ λογοκλοπι, αυτι κα πρζπει να
δθλϊνεται ςτα αρμόδια όργανα προσ πεικαρχικι διερεφνθςθ.

Άρθρο 5
Κανόνεσ Δεοντολογίασ για τουσ/τισ φοιτητζσ/φοιτήτριεσ του ΙΠ
Οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ όλων των κφκλων ςπουδϊν αποκτοφν τθ φοιτθτικι ιδιότθτα με
τθν εγγραφι τουσ ςτον προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό ι διδακτορικό κφκλο ςπουδϊν και
αντιμετωπίηονται ωσ ιςότιμα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, τα οποία οφείλουν:
1.
Να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ, οι οποίοι δομοφν τισ αρχζσ τθσ
κακθμερινισ λειτουργίασ του ΙΠ, με ςτόχο τθν προαγωγι τθσ παιδείασ και τθσ γνϊςθσ
προσ όφελοσ των ατόμων και τθσ κοινωνίασ.
2.
Να επιδεικνφουν επιμζλεια, ςυνζπεια, ςεβαςμό και υπευκυνότθτα ςτισ
δραςτθριότθτζσ τουσ εντόσ του Ιδρφματοσ.
5.1 Δικαιϊματα φοιτητϊν/φοιτητριϊν
Οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ του Ιδρφματοσ ζχουν τα ακόλουκα δικαιϊματα:
1.
Να εκφράηουν ελεφκερα τισ απόψεισ τουσ για εκπαιδευτικά και άλλα κζματα,
ςτο πλαίςιο τθσ ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ και με ςεβαςμό ςτουσ κανόνεσ δεοντολογίασ
του Ιδρφματοσ.
2.
Να εκπροςωποφνται, δια των νομίμωσ οριςμζνων εκπροςϊπων τουσ, ςτα
ςυλλογικά όργανα και τισ επιτροπζσ του Ιδρφματοσ/Σχολισ/Τμιματοσ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία.
3.
Να ςυνεργάηονται με το διδακτικό και διοικθτικό προςωπικό για τισ
εκπαιδευτικζσ και λοιπζσ ανάγκεσ φοίτθςισ τουσ ςτισ θμζρεσ και ϊρεσ που ζχουν
ανακοινωκεί και να απευκφνονται ςτουσ Κοςμιτορεσ των Σχολϊν και τουσ Προζδρουσ
των Τμθμάτων για ηθτιματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.
Να αξιολογοφν το ζργο των μελϊν ΔΕΠ και του λοιποφ εκπαιδευτικοφ
προςωπικοφ, τθν ποιότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα του εκπαιδευτικοφ ζργου,
κακϊσ και τισ δομζσ του Πανεπιςτθμίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου και των
Κανονιςμϊν του οικείου Τμιματοσ και του Ιδρφματοσ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ του
επιπζδου ςπουδϊν τουσ.
5.
Να ςυμμετζχουν ςε φοιτθτικοφσ ςυλλόγουσ ι πολιτιςτικζσ, κοινωνικζσ,
ακλθτικζσ
φοιτθτικζσ
ομάδεσ
που
λειτουργοφν
ςτο
πλαίςιο
του
Ιδρφματοσ/Σχολισ/Τμιματοσ, ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ του Ιδρφματοσ.
6.
Να υποβάλλουν αιτιςεισ, αναφορζσ, αιτιματα ι ενςτάςεισ προσ τα ςυλλογικά
όργανα και τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του οικείου Τμιματοσ, Σχολισ ι του Ιδρφματοσ και
να εξυπθρετοφνται ζγκαιρα και αποτελεςματικά.
7.
Να ζχουν πρόςβαςθ ςτα ακαδθμαϊκά ατομικά τουσ ςτοιχεία, ςτον βακμό που
προβλζπεται από τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ λειτουργίασ του Πανεπιςτθμίου.
8.
Να κάνουν χριςθ των εγκαταςτάςεων, υποδομϊν και των υπθρεςιϊν, που
υποςτθρίηουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του
Ιδρφματοσ.
9.
Να επωφελοφνται από τισ κοινωνικζσ και άλλεσ δομζσ του Ιδρφματοσ (π.χ.
9
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Γραφείο Συνθγόρου του Φοιτθτι, Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ, Γραφείο Διαςφνδεςθσ
κ.λπ.), που απορρζουν από τθν ιδιότθτα του/τθσ φοιτθτι/φοιτιτριασ ςτο ΙΠ.
10.
Να αξιολογοφνται με προφορικζσ εξετάςεισ, ςτθν περίπτωςθ διεγνωςμζνων
μακθςιακϊν διαταραχϊν, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
11.
Να αναςτζλλουν τθ φοίτθςι τουσ κατά τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα
νομοκεςία.
12.
Να απευκφνουν αιτιματα ι ενςτάςεισ για παραβιάςεισ κανόνων δεοντολογίασ
και ποιότθτασ ςπουδϊν ςτον Συνιγορο του Φοιτθτι και ςτον αρμόδιο Αντιπρφτανθ
Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων.
13.
Να ορίηεται για τον κακζναν από αυτοφσ Ακαδθμαϊκόσ Σφμβουλοσ Σπουδϊν
ςφμφωνα με τον κανονιςμό που ιςχφει ςε κάκε Τμιμα/Σχολι.
14.
Nα βλζπουν το γραπτό ι τθν βακμολογθμζνθ εργαςία τουσ, κατόπιν αιτιματόσ
τουσ ςτον διδάςκοντα, με ςτόχο να τουσ υποδειχτοφν και εξθγθκοφν τα ςφάλματά τουσ.
Αναβακμολόγθςθ γραπτοφ δεν προβλζπεται.
5.2 Τποχρεϊςεισ φοιτητϊν/φοιτητριϊν
Οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ του Ιδρφματοσ ζχουν τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ:
1.
Να είναι ενθμερωμζνοι επαρκϊσ για όλα τα ακαδθμαϊκά κζματα που αφοροφν
ςτθ φοίτθςι τουσ και ςτισ παροχζσ που δικαιοφνται κατά τθ φοίτθςι τουσ ςτο ΙΠ.
2.
Να είναι ενθμερωμζνοι για τον Κϊδικα Δεοντολογίασ και τον Εςωτερικό
Κανονιςμό του Ιδρφματοσ, τισ πολιτικζσ προςταςίασ που αποδζχεται και εφαρμόηει το
Κδρυμα, κακϊσ και τουσ λοιποφσ επιμζρουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ τθσ Σχολισ ι του
Τμιματοσ ι των Φοιτθτικϊν Εςτιϊν που τουσ αφοροφν και να τουσ εφαρμόηουν με
ςυνζπεια και υπευκυνότθτα.
3.
Να είναι ενθμερωμζνοι για το πρόγραμμα ςπουδϊν που παρακολουκοφν και για
το ακαδθμαϊκό θμερολόγιο που ιςχφει κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ.
4.
Να διεκπεραιϊνουν με υπευκυνότθτα και ςυνζπεια τισ εκπαιδευτικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν του οικείου Τμιματοσ, και να
ακολουκοφν τθ διαδικαςία εξετάςεων ςφμφωνα με τον εςωτερικό Κανονιςμό του
Τμιματοσ/Σχολισ που φοιτοφν.
5.
Να ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ με επίδειξθ τθσ φοιτθτικισ ι αςτυνομικισ
ταυτότθτασ ι άλλου εγγράφου ταυτοποίθςθσ. Να επιδεικνφουν τθ φοιτθτικι ι
αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο ζγγραφο ταυτοποίθςθσ, όταν αυτό ηθτείται από τουσ
εξεταςτζσ και επιτθρθτζσ.
6.
Να μθ χρθςιμοποιοφν μζςα ι μεκόδουσ που παραβιάηουν το αδιάβλθτο των
εξετάςεων. Απαγορεφεται ρθτά και διϊκεται πεικαρχικά και ποινικά θ πλαςτοπροςωπία
ςε οποιαδιποτε εκπαιδευτικι διαδικαςία μακθμάτων και ιδιαίτερα ςε εξεταςτικζσ
δοκιμαςίεσ που αφοροφν ςτθν αξιολόγθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων των
φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν. Η απόπειρα καταδολίευςθσ των εξετάςεων είναι ελεγκτζα.
7.
Να μθν κάνουν χριςθ πθγϊν, που ςυνδζονται άμεςα με τθ χριςθ τεχνικϊν
εργαλείων (κινθτϊν τθλεφϊνων ι οποιαςδιποτε άλλθσ θλεκτρονικισ ςυςκευισ) κατά τθ
διάρκεια των μακθμάτων και των εξετάςεων. Εξαιροφνται οι περιπτϊςεισ που
χρθςιμοποιοφνται με άδεια του διδάςκοντοσ για ςκοποφσ διδαςκαλίασ.
8.
Να εκπονοφν οι ίδιοι και να μθ δζχονται τθ ςυνδρομι τρίτου κατά τθν εκπόνθςθ
των εργαςιϊν που τουσ ανατίκενται και να μθν παρουςιάηουν πνευματικά ζργα άλλων
ωσ δικά τουσ.
9.
Να ςυμπεριφζρονται ςτουσ/ςτισ ςυμφοιτθτζσ/ςυμφοιτιτριεσ, τουσ διδάςκοντεσ/τισ
διδάςκουςεσ, το προςωπικό και τα λοιπά μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ µε τον
προςικοντα ςεβαςμό και να μθν κάνουν χριςθ οποιαςδιποτε μορφισ βίασ (ςωματικισ,
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ψυχολογικισ ι/και λεκτικισ) ι απειλισ ςτον ακαδθμαϊκό χϊρο.
10.
Να υποςτθρίηουν τισ απόψεισ τουσ, χωρίσ προςωπικι αντιδικία ι ανεπίτρεπτουσ
χαρακτθριςμοφσ, αλλά με ψυχραιμία, κοςμιότθτα, ςφνεςθ και ςοβαρότθτα.
11.
Να τθροφν τθν εχεμφκεια και τθν εμπιςτευτικότθτα, όςον αφορά ςε κζματα που
περιζρχονται ςε γνϊςθ τουσ, εξαιτίασ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε ςυλλογικά όργανα του ΙΠ
και Επιτροπζσ, τθρϊντασ τθ νομοκεςία για τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα.
12.
Να χρθςιμοποιοφν επιμελϊσ, με ςεβαςμό και υπευκυνότθτα τα κτιρια, τον
περιβάλλοντα χϊρο και τισ εγκαταςτάςεισ του ΙΠ (αίκουςεσ διδαςκαλίασ, εργαςτιρια,
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, βιβλιοκικεσ), τουσ λοιποφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και τον εν
γζνει υλικοτεχνικό, εκπαιδευτικό και εργαςτθριακό εξοπλιςμό. Να μθν προβαίνουν ςε
ενζργειεσ εκ προκζςεωσ καταςτροφισ τθσ περιουςίασ του Ιδρφματοσ, κάτι που ςυνιςτά
πεικαρχικό αδίκθμα.
13.
Να ενιςχφουν τθν ακαδθμαϊκι παρουςία του Ιδρφματοσ με τισ ακαδθμαϊκζσ,
πολιτιςτικζσ και κοινωνικζσ δραςτθριότθτζσ τουσ.
14.
Να ςζβονται και να τθροφν τα ωράρια λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του ΙΠ και των
παρεχόμενων ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ υπθρεςιϊν (π.χ. ςίτιςθ).
15.
Να ςζβονται ηθτιματα προςωπικϊν δεδομζνων και να μθν προβαίνουν ςε καμιά
ενζργεια απόκτθςθσ δεδομζνων. Απαγορεφεται αυςτθρά θ φωτογράφιςθ, θχογράφθςθ
ι βιντεοςκόπθςθ οποιουδιποτε προςϊπου ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εκπαίδευςθσ και
ζρευνασ, κακϊσ και ςε κάκε εικονικι αίκουςα κατά τθ διαδικαςία τθλεκπαίδευςθσ ι
τθλεξζταςθσ και γενικά ςτον ακαδθμαϊκό χϊρο, χωρίσ τθ ρθτι και εκ των προτζρων
ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του προςϊπου αυτοφ. Σε κάκε περίπτωςθ, απαγορεφεται θ
δθμοςιοποίθςθ των οποιωνδιποτε παράνομα αποκτθκζντων δεδομζνων.

Άρθρο 6
Κανόνεσ Δεοντολογίασ για το διοικητικό και τεχνικό προςωπικό
Το διοικθτικό και τεχνικό προςωπικό του ΙΠ οφείλει:
1.
Να καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια, ϊςτε να εκπλθρϊνονται θ αποςτολι
και οι ςτόχοι του Ιδρφματοσ και να εκτελεί τα κακικοντα του με βάςθ όςα
προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
2.
Να τθρεί τουσ κανόνεσ που αναφζρονται ςτο προοίμιο του παρόντοσ και να
εκτελεί τα κακικοντα που του ζχουν ανατεκεί µε γνϊμονα τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ
τθσ ακαδθμαϊκισ ζρευνασ και διδαςκαλίασ, κακϊσ και των προβλεπόμενων διοικθτικϊν
διαδικαςιϊν.
3.
Να χρθςιμοποιεί επιμελϊσ, με ςεβαςμό και υπευκυνότθτα τα κτιρια, τισ
εγκαταςτάςεισ και εν γζνει τθν περιουςία του Πανεπιςτθμίου.
4.
Να εκπροςωπείται, διά των νομίμωσ οριςμζνων εκπροςϊπων του, ςτα
ςυλλογικά όργανα και ςτισ επιτροπζσ του Ιδρφματοσ/Σχολισ/Τμιματοσ, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία.
5.
Να ανταποκρίνεται και να ςυνδράμει ςτισ διαδικαςίεσ αξιολογιςεων του
Ιδρφματοσ.
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Άρθρο 7
Λογοκλοπή
1.
Λογοκλοπι είναι θ ενςωμάτωςθ ςε ζργο ιδεϊν, αποςπαςμάτων ι και
μεμονωμζνων φράςεων ζργου τρίτου προςϊπου, χωρίσ αναφορά τθσ ςχετικισ πθγισ.
Απαγορεφεται α) θ χρθςιμοποίθςθ των πνευματικϊν δθμιουργθμάτων τρίτων
προςϊπων και θ εμφάνιςι τουσ ωσ προςωπικϊν δθμιουργθμάτων του μζλουσ τθσ
πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, β) θ υποβολι εργαςιϊν που ζχουν εκπονθκεί ςε
ςυνεργαςία με άλλουσ ωσ προϊόντων αποκλειςτικά ατομικισ εργαςίασ ενόσ μζλουσ τθσ
πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ.
2.
Η λογοκλοπι ςυνιςτά ςοβαρό, πζρα από ποινικό αδίκθμα, πεικαρχικό
παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ,
εκκζτοντασ το κφροσ του Πανεπιςτθμίου.
3.
Για τθν αποφυγι και τθν πρόλθψθ τθσ λογοκλοπισ, το ΙΠ παρζχει ςτα μζλθ του
τθ δυνατότθτα ελζγχου με ειδικό λογιςμικό.
4.
Τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τθν
κείμενθ νομοκεςία και τον κανονιςμό του Ιδρφματοσ, επιδεικνφοντασ μθδενικι ανοχι
ςε ηθτιματα λογοκλοπισ εκ μζρουσ των κακθγθτϊν και όλων των κατθγοριϊν
διδαςκόντων και ερευνθτϊν, κακϊσ και ςτισ εργαςίεσ προπτυχιακϊν και
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν και υποψθφίων διδακτόρων.
Άρθρο 8
Διαχείριςη κτηριακϊν εγκαταςτάςεων και άλλων υλικϊν πόρων
1.
Οι κτθριακζσ και άλλεσ υποδομζσ (εργαςτιρια, εξοπλιςμόσ κ.λπ.) του ΙΠ
αξιοποιοφνται από όλα τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ αποκλειςτικά για τθν
παραγωγι εκπαιδευτικοφ, ερευνθτικοφ και διοικθτικοφ ζργου. Σε περίπτωςθ χριςθσ
των υποδομϊν από εξωτερικοφσ φορείσ, απαιτείται ςχετικι άδεια από τα αρμόδια
όργανα του ΙΠ.
2.
Η εκοφςια φκορά ι καταςτροφι τθσ περιουςίασ του ΙΠ αποτελεί, εκτόσ από
ποινικό αδίκθμα, πεικαρχικό παράπτωμα.
Η ανωτζρω Απόφαςη είναι αναρτητζα ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ από την Γραμματεία
υγκλήτου & Πρυτανικοφ υμβουλίου.

Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ο Πρφτανησ του Ιονίου Πανεπιςτημίου

Καθηγητήσ Ανδρζασ Φλϊροσ
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