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Προοίμιο – Πεδίο εφαρμογής
Ο αλληλοσεβασμός και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των άλλων, η διαφύλαξη
του κύρους της ακαδημαϊκής ιδιότητας και η αποφυγή κάθε κατάχρησής της, η αμεροληψία, η
εντιμότητα, και η ακεραιότητα, το αίσθημα του καθήκοντος και της προσφοράς, είναι αρετές που τα μέλη
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οφείλουν να επιδεικνύουν σε όλες τις εκφάνσεις της
ακαδημαϊκής και της εν γένει δημόσιας ζωής τους. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των παραπάνω, ο
Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εξειδικεύει σε
κανόνες που αφορούν στις κατηγορίες των μελών του Πανεπιστημίου.
Ο παρών Κώδικας συντάχθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου, όπως αυτή συστήθηκε με την απόφαση 22/27-02-2020 της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου. Η σύνταξη του παρόντος Κώδικα έγινε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαιτέρως
τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του Ν. 4485/2017, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αναφερόμενα στον Κανονισμό
Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου, αλλά και
με βάση δημοσιευμένες και διαθέσιμες πηγές για σχετικές πολιτικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από
άλλα Ελληνικά ακαδημαϊκά Ιδρύματα, με στόχο την εναρμόνιση του με αναγνωρισμένες καλές πρακτικές.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής ισχύει για:
α)

όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου, μόνιμα ή συνεργαζόμενα, ήτοι για τα μέλη Δ.Ε.Π. (υπηρετούντα,
επίτιμα, και ομότιμα) και τις λοιπές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
το διοικητικό προσωπικό, το τεχνικό προσωπικό, τους ερευνητές, το αποσπασμένο προσωπικό, τους
φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, τους πάσης φύσεως εξωτερικούς συνεργάτες, το κάθε άλλης
φύσεως προσωπικό ή εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο, αλλά και τους επισκέπτες εντός των χώρων
ευθύνης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου,

β)

τις πάσης φύσεως ακαδημαϊκές, διοικητικές, ερευνητικές ή άλλες δραστηριότητες που λαμβάνουν
χώρα στους χώρους ευθύνης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου, αλλά και τις παρεχόμενες
υπηρεσίες ή άλλες δράσεις που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο.

Ο παρών Κώδικας εκφράζει αρχές και πολιτικές δεοντολογίας, καλών πρακτικών αλλά και ηθικής, και δεν
αναιρεί ή υποκαθιστά με οποιοδήποτε τρόπο την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από αυτή, με τις οποίες όλοι οφείλουν να συμμορφώνονται απαρέγκλιτα.
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Α. Επιτροπή Δεοντολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Α.1. Σύσταση – Σύνθεση
Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συστήνεται με απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, και απαρτίζεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριμνας και από τους Κοσμήτορες των Σχολών. Ο Αντιπρύτανης προΐσταται της
Επιτροπής εκτελώντας χρέη Προέδρου, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αναπληρώνει ο
αρχαιότερος Κοσμήτορας, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού του στη
βαθμίδα του μέλους Δ.Ε.Π. που υπηρετεί. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας δεν λαμβάνουν
αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Α.2. Σκοπός
Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ως έργο να ορίσει το πλαίσιο των αρχών και πολιτικών δεοντολογίας
του Πανεπιστημίου, και τη διασφάλιση της τήρησης και εφαρμογής τους από όλα τα μέλη του
Πανεπιστημίου. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τα μέλη του Πανεπιστημίου
και επιλαμβάνεται δεοντολογικών ζητημάτων, για τα οποία γραπτώς ενημερώνεται. Συνεργάζεται με
τις ανάλογες Επιτροπές του Πανεπιστημίου, των Σχολών και των Τμημάτων του, όπου υπάρχουν.
Επίσης, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τα μέλη του Πανεπιστημίου σε θέματα δεοντολογίας, καλής
πρακτικής, συμπεριφοράς και ηθικού προβληματισμού.

Α.3. Αρμοδιότητες
Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
α) Καταρτίζει «Κώδικα δεοντολογίας και καλής πρακτικής» για ακαδημαϊκά, διοικητικά και
ερευνητικά θέματα (κανόνες βιοηθικής κ.λπ.), ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και
ενσωματώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου.
β) Διασφαλίζει την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών
του Πανεπιστημίου και διαπιστώνει παραβάσεις των κανόνων δεοντολογίας.
γ) Συντάσσει γενική ετήσια έκθεση ως προς την τήρηση και εφαρμογή ή την ανάγκη αναθεώρησης
των κανόνων δεοντολογίας, η οποία υποβάλλεται στον Πρύτανη και κοινοποιείται στη Σύγκλητο
του Πανεπιστημίου στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
δ) Εξετάζει αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη αναφορά – καταγγελία φοιτητών, μελών Δ.Ε.Π.,
μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ερευνητών, επισκεπτών διδασκόντων και ερευνητών, και διοικητικού
προσωπικού σε θέματα της αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διαπιστώσει την παράβαση των
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κανόνων του κώδικα δεοντολογίας ή διερευνά σχετικά περιστατικά ύστερα από εντολή του
Πρύτανη. Αν διαπιστωθεί παράβαση των κανόνων δεοντολογίας ή κατά τη διερεύνηση
διαπιστωθεί τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, αποστέλλει το σχετικό πόρισμα στον Πρύτανη,
προκειμένου αυτός να αξιολογήσει το περιστατικό και να διενεργήσει τα νόμιμα.

Α.4. Λειτουργία
α) Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδριάζει εφόσον ανακύπτουν θέματα της αρμοδιότητάς της
κατόπιν γραπτής καταγγελίας, είτε έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου, ή κατόπιν εντολής του
Πρύτανη, ή εφόσον το ζητήσουν γραπτώς δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της. Η συμμετοχή των
μελών της στις συνεδριάσεις είναι υποχρεωτική, με κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέσο. Για τις
συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά που επικυρώνονται από τα μέλη της.
β) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων μελών, και
σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λαμβάνεται διπλή. Οι αποφάσεις της και τα
πορίσματά της οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, αποστέλλονται στον Πρύτανη και
γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους.
γ) Η Επιτροπή τελεί σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά από τα μέλη της. Σε περίπτωση που
η συνεδρίαση ματαιώνεται λόγω έλλειψης απαρτίας, η Επιτροπή συνεδριάζει εκ νέου το
αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου με τα ίδια θέματα. Τότε
η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη της και αν είναι παρόντα.
δ) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής, ρυθμίζεται στον
Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου.
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Β. Βασικές αρχές δεοντολογίας
Με βασικές αρχές τον αλληλοσεβασμό και την προάσπιση αξιών και αγαθών, όπως η ανθρώπινη αξία, το
δικαίωμα στην παιδεία και την υγεία, η ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, η πνευματική ιδιοκτησία,
και το περιβάλλον, αλλά και με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της παιδείας, εν γένει,
όλα τα μέλη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, μόνιμα ή συνεργαζόμενα, δεσμεύονται να
ενεργούν στα πλαίσια των ακόλουθων αρχών δεοντολογίας, καλής πρακτικής, και ηθικής και σε κάθε
εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική ή άλλη τους δραστηριότητα. Ειδικότερα, μεριμνούν και
δεσμεύονται:
α)

Για τη διαφύλαξη της συνταγματικά κατοχυρωμένης ακαδημαϊκής ελευθερίας, και την προαγωγή
της ελεύθερης σκέψης, του διαλόγου, και της δημιουργικής έκφρασης.

β)

Για την ίση μεταχείριση όλων, χωρίς καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου,
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, υγείας ή σωματικής
κατάστασης, οικονομικής ή/και κοινωνικής κατάστασης, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, ή
για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

γ)

Για την προαγωγή των ίσων ευκαιριών απασχόλησης, στη βάση των αρχών της διαφάνειας και της
αμεροληψίας.

δ)

Για τη διαφύλαξη του κύρους του Πανεπιστημίου, ενεργώντας με ακεραιότητα, ακαδημαϊκό ήθος,
και με αίσθημα του καθήκοντος έναντι του Πανεπιστημίου και του κοινωνικού συνόλου σε όλες τις
δραστηριότητές τους.

ε)

Για την αμερόληπτη μεταχείριση και συμπεριφορά με τον προσήκοντα σεβασμό ως προς τα
δικαιώματα και την προσωπικότητα όλων των προσώπων με τα οποία συνεργάζονται και
συνδιαλέγονται εντός και εκτός του Πανεπιστημίου, με προσήλωση στο νόμο, τις αρχές της
δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας, αποφεύγοντας ενέργειες που συνιστούν ή υποδηλώνουν εύνοια,
προκατάληψη ή αρνητική προδιάθεση προς οποιονδήποτε.

στ) Για τον σεβασμό και τη συμμόρφωσή τους με τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης, των
συλλογικών οργάνων και των επιτροπών (σε επίπεδο Πανεπιστημίου, Σχολής, Τμήματος ή άλλο),
αλλά και την ενεργό και ανελλιπή συμμετοχή και προσφορά τους σε αυτά, όταν η συμμετοχή τους
απορρέει από την ιδιότητά τους ή από τον ορισμό τους σε αυτά, και να μην αρνούνται αδικαιολόγητα
τη συμμετοχή τους.
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ζ)

Για την προαγωγή και υιοθέτηση στην πράξη εκείνων των πολιτικών προσβασιμότητας και ενεργού
υποστήριξης που επιτρέπουν σε κάθε ένα από τα μέλη του Πανεπιστημίου την επίτευξη του
καλύτερου δυνατού αποτελέσματος και την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του.

η)

Για την προσήλωση στις αρχές της διαφάνειας και της ανατροφοδότησης από την κοινωνία, και της
κοινωνικής λογοδοσίας, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του
Πανεπιστημίου και της κοινωνίας, προς όφελος της περαιτέρω ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και
του ρόλου του.

θ)

Για την τήρηση της νομοθεσίας, κανόνων, και καλών πρακτικών για την προστασία του πολιτιστικού
περιβάλλοντος, και του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

ι)

Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, της βιολογικής και πνευματικής ακεραιότητας και της
ιδιωτικότητας του ανθρώπου, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας.

ια) Για τη συνεχή προαγωγή και εφαρμογή των αρχών και πολιτικών δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.
Τα παραπάνω οφείλουν να σέβονται και να ακολουθούν και οι επισκέπτες εντός των χώρων ευθύνης και
λειτουργίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Αντιστοίχως, όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου
οφείλουν να σέβονται τους κανόνες δεοντολογίας, καλής πρακτικής και ηθικής των Ιδρυμάτων που
επισκέπτονται, εντός ή εκτός Ελλάδας.
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προάγει συνεχώς την εφαρμογή των αρχών και των πολιτικών
δεοντολογίας, καλής πρακτικής και ηθικής, διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του είναι ενήμερα και αναρτά
τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, ώστε να
είναι άμεσα διαθέσιμος.
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπερασπίζεται τα μέλη του από κακόβουλη παραβίασή της
ιδιωτικότητάς τους σε σχέση με την ακαδημαϊκή τους δραστηριότητα, την οποία και ελέγχει με τα κατά
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όργανα και άτομα. Φαινόμενα εκφοβισμού (λεκτικού, σωματικού,
ηλεκτρονικού κ.ά.), βίας (αναίτιας, ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής κ.ά.), προσωπικών επιθέσεων,
και παρενόχλησης (ηθικής, σεξουαλικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής) δεν είναι ανεκτά.
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Γ. Πολιτικές δεοντολογίας
Με βάση τις βασικές αρχές δεοντολογίας, καλής πρακτικής και ηθικής που αναφέρθηκαν, εδώ
εξειδικεύονται ζητήματα πολιτικών δεοντολογίας κατά περίπτωση.

Γ.1. Προσωπικό
Οι αναφερόμενες πολιτικές δεοντολογίας αφορούν στο σύνολο του προσωπικού, μόνιμου ή
συνεργαζόμενου, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ως μέλη της κοινότητας του
Πανεπιστημίου, όλο το προσωπικό δεσμεύεται για την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας, ώστε
να εκπληρώνονται η αποστολή και οι στόχοι του Πανεπιστημίου και να διαφυλάσσεται το κύρος του.
Οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με υπευθυνότητα,
αφοσίωση, αμεροληψία, εντιμότητα, επιμέλεια, και ενδιαφέρον.
Με βασική αρχή τον αλληλοσεβασμό και το σεβασμό των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των
άλλων, πρέπει να συμπεριφέρονται με τρόπο που να μη θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
αποφεύγοντας προσβλητικές και μειωτικές εκφράσεις ή υπονοούμενα, ξεπερνώντας τα όρια του
δικαιώματός τους να εκφράζουν την άποψή τους ή να εκφέρουν αντικειμενική κρίση. Δεν είναι
ανεκτή η, με οποιονδήποτε τρόπο, εκμετάλλευση της ιδιότητας που κατέχει κάποιος (π.χ. βαθμίδα,
βαθμός, θεσμικός ρόλος) για την επίτευξη προσωπικών επιδιώξεων, την ικανοποίηση προσωπικών
αιτημάτων ή την εκτέλεση προσωπικών εργασιών από άλλον, την κατ’ εξαίρεση ή κατά
προτεραιότητα αντιμετώπισή του, την εκτέλεση εργασιών από κάποιον άλλο πέρα από τις
αρμοδιότητες ή τα καθήκοντά του, την ανάθεση εργασιών εκτός του συνήθους ωραρίου χωρίς να
συντρέχουν λόγοι, ή τον εξαναγκασμό τρίτων σε συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις.
Πέρα από τη συμπεριφορά εντός των χώρων λειτουργίας και ευθύνης του Πανεπιστημίου, όλοι
οφείλουν να επιδεικνύουν ανάλογη συμπεριφορά στην εκτός Πανεπιστημίου δημόσια ζωή τους, ώστε
να μην εκθέτουν το κύρος ή να υπονομεύουν την έξωθεν καλή εικόνα του Πανεπιστημίου, και χωρίς
να εκμεταλλεύονται τον τίτλο, το αξίωμα ή τη θέση που κατέχουν στο Πανεπιστήμιο. Κατά την εκφορά
δημόσιου λόγου με οποιοδήποτε μέσο, και ιδίως μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας, πρέπει να
καθιστούν σαφές υπό ποια ιδιότητα ενεργούν, και εάν οι απόψεις που εκφράζονται απηχούν
προσωπικές θέσεις. Ιδιαιτέρως όσοι κατέχουν την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού, θα πρέπει να
συμπεριφέρονται με τρόπο που να τιμά τον ρόλο τους.
Κατά τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως συλλογικό όργανο ή επιτροπή οφείλουν να σέβονται τις
διαδικασίες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του εκάστοτε προεδρεύοντος, λαμβάνοντας το
λόγο μόνον όταν τους δίδεται, να μη διακόπτουν άλλους ομιλητές, να μην επιβάλλουν αθέμιτα ή με
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εκβιαστικό τρόπο τις απόψεις τους, να μην αποχωρούν από τις συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, να
εκφράζουν τις απόψεις τους με σαφήνεια, μετριοπάθεια, αμεροληψία και συντομία, να αιτιολογούν
την κρίση τους, και να μη διακόπτουν, δυσχεραίνουν ή παρεμποδίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την
ομαλή πρόοδο των εργασιών.
Σε περιπτώσεις που προσωπικά συμφέροντα, άμεσα ή έμμεσα, έρχονται σε σύγκρουση με την
τελική έκβαση διαδικασιών ή δραστηριοτήτων, οφείλουν να το δηλώνουν και να απέχουν από αυτές.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ενημερώνουν αρμοδίως για εκκρεμούσες ποινικές διώξεις που τους
αφορούν, και να μην αποσιωπούν συνειδητά δεδομένα ή πληροφορίες ή την άμεση ή έμμεση
συνεισφορά άλλων, ιδιαίτερα σε θέματα διδασκαλίας και έρευνας. Θα πρέπει επίσης να φροντίζουν
ώστε μην παρακωλύεται, κατά το δυνατόν, η κανονική λειτουργία του Πανεπιστημίου και των
υπηρεσιών του από τις αιτήσεις αδειών του προσωπικού.
Είναι υποχρέωση όλων να σέβονται και να διαφυλάσσουν την περιουσία του Πανεπιστημίου
(χώρους, υποδομές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, υλικούς πόρους, τεχνολογίες), και να μην τη
χρησιμοποιούν χωρίς άδεια, εάν αυτή απαιτείται, ή με τρόπο αντίθετο προς τον προορισμό και τους
κανονισμούς που τη διέπουν ή προς ίδιον όφελος ή για την παραγωγή προσωπικού έργου επ’
ωφελεία ή με καταστρατήγηση των εργασιακών υποχρεώσεων για μη ακαδημαϊκές δραστηριότητες
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι υποχρέωση όλων να αναφέρουν αρμοδίως κάθε φθορά ή
καταστροφή, ενώ πρέπει να μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας σε όλες τις
δραστηριότητες. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι δεσμευμένο στην παροχή ασφαλούς
και υγιούς περιβάλλοντος προς όλα τα μέλη του διασφαλίζοντας την εφαρμογή όλων των
διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των χώρων, των υποδομών και της χρήσης εξοπλισμού.
Σημειώνεται, ότι απαγορεύεται η χρήση ή η εκμετάλλευση πόρων ή πληροφοριακών τεχνολογιών του
Πανεπιστημίου για παράνομες δραστηριότητες και τυχερά παίγνια, αλλά και η παραβίαση
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας λογισμικών πακέτων ή τροποποίηση αυτών χωρίς τις κατά νόμο
προβλεπόμενες άδειες ή εξουσιοδοτήσεις του Πανεπιστημίου, αν το λογισμικό ανήκει στο
Πανεπιστήμιο.
Ειδικότερα για το διοικητικό προσωπικό, επισημαίνεται ότι, όπως απορρέει από την ιδιότητά του,
έχει την ιδιαίτερη υποχρέωση να αναφέρει αρμοδίως και εγκαίρως κάθε παρούσα ή επαπειλούμενη
παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, των κανονισμών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από
τον παρόντα Κώδικα ή τις αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων, από οποιονδήποτε και αν
προέρχονται. Πρέπει μάλιστα να εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, χωρίς υπερβολική ή
αναίτια προσήλωση στους τύπους, αλλά με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση της ακαδημαϊκής
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διαδικασίας, έρευνας, γνώσης και διδασκαλίας, ενεργώντας πάντα στα πλαίσια την νομιμότητας. Για
το τεχνικό προσωπικό, σημειώνεται πως φέρει την ευθύνη της έγκαιρης ανανέωσης των
πιστοποιητικών που το νομιμοποιούν για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών οποιουδήποτε επιπέδου.
Το Πανεπιστήμιο οφείλει να παρέχει τις δέουσες διευκολύνσεις (άδεια κλπ.) για την ανανέωση των
πιστοποιητικών αυτών ή τη λήψη νέων που επιβάλλονται με νεότερη νομοθεσία.
Οι υπηρεσίες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συλλέγουν, επεξεργάζονται και διατηρούν
πλήθος πληροφοριών, μεταξύ αυτών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οικονομικών δεδομένων,
και άλλων ευαίσθητων δεδομένων, για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του, το διδακτικό,
ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του, καθώς και άλλων χρηστών. Τα στοιχεία αυτά είναι
απαραίτητα για σειρά ενεργειών, όπως για την έκδοση τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών,
βεβαιώσεων κ.ά., για την παρακολούθηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών του Πανεπιστημίου κ.λπ.
Το Πανεπιστήμιο και το προσωπικό του δεσμεύονται για την ορθή, νόμιμη και δίκαιη διαχείριση των
δεδομένων αυτών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιτίθεται στην αποστολή, τους
στόχους και τις αξίες και αρχές του Πανεπιστημίου.
Στο πλαίσιο αυτό, το προσωπικό που εμπλέκεται στη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και φύλαξη
αυτών των δεδομένων θα πρέπει να διασφαλίζει τη γνησιότητά τους, να τα προστατεύει και να
απαγορεύει την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους φορείς και πρόσωπα, να τα διατηρεί επαρκή,
ακριβή και ενημερωμένα διαφυλάττοντάς τα από καταστροφές, να μην τα χρησιμοποιεί προς ίδιον
όφελος ή προς όφελος άλλων ατόμων εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου, και να ενημερώνει αρμοδίως
για αλλαγές ή για τυχόν λάθη που επισημαίνονται.
Το προσωπικό του Πανεπιστημίου οφείλει να ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για αλλαγές επί
στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, απαραίτητων για το ακαδημαϊκό και διοικητικό έργο (λ.χ. αλλαγή
σε στοιχεία επικοινωνίας). Επίσης, έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε οποιοδήποτε δεδομένο
προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορά είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπα. Για την άσκηση του
δικαιώματος αυτού, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Γ.2. Φοιτητές
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο δεσμεύεται για την αντιμετώπιση όλων των φοιτητών του ως
ισότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ως φοιτητές νοούνται όσοι έχουν αποκτήσει την ιδιότητα
αυτή με την εγγραφή τους σε προγράμματα σπουδών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών που
προσφέρει το Πανεπιστήμιο, και με βάση την κείμενη νομοθεσία, αλλά και φοιτητές που βρίσκονται
στο Πανεπιστήμιο στα πλαίσια προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών, κινητικότητας, δια βίου
μάθησης κ.ά.
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Οι δραστηριότητες και η συνολική συμπεριφορά των φοιτητών διέπονται από τις αρχές δεοντολογίας,
καλής πρακτικής και ηθικής του παρόντος Κώδικα, και πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές. Στα
πλαίσια αυτά, οι φοιτητές ιδιαιτέρως δεσμεύονται και οφείλουν:
α) Να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις διαδικασίες και τους κανόνες του Κανονισμού του
Πανεπιστημίου, των εσωτερικών κανονισμών των επιμέρους ακαδημαϊκών Τμημάτων και άλλων
μονάδων του Πανεπιστημίου, των κανονισμών ασφαλείας, και των προγραμμάτων σπουδών.
β) Να σέβονται την περιουσία του Πανεπιστημίου και να μην προβαίνουν σε ενέργειες καταστροφής
της εκ προθέσεως, το οποίο συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα,
γ) Να προσέρχονται εγκαίρως και αυτοπροσώπως σε κάθε μορφή εξέτασης ή αξιολογικής
διαδικασίας, να επιδεικνύουν την φοιτητική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο έγγραφο
ταυτοπροσωπίας όταν τους ζητείται από τους αρμόδιους, και να μην καταφεύγουν σε ενέργειες
και μεθόδους που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων και υπονομεύουν την αξιολογική
διαδικασία (κάθε είδους αντιγραφή, συνεργασία με τρίτους, χωρίς άδεια ή αθέμιτη χρήση
ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων, βοηθημάτων, βιβλίων, σημειώσεων κ.α.), το οποίο και αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωμα.
δ) Να εκπονούν οι ίδιοι τις εργασίες που έχουν αναλάβει για την εκπλήρωση οποιασδήποτε
εκπαιδευτικής, διδακτικής, ερευνητικής ή άλλης διαδικασίας, και να αναγνωρίζουν, κατά
περίπτωση, την συν-συγγραφή, τη συμβολή, ή τη βοήθεια τρίτων σε αυτές, και να φροντίζουν για
τις απαραίτητες παραπομπές, χωρίς να καταφεύγουν σε πρακτικές λογοκλοπής, στην χωρίς άδεια
χρήση δημιουργημάτων ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, την υποβολή εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει
εργασιών ή πονημάτων τρίτων, την υποβολή εκ νέου εργασιών που έχουν υποβάλλει στο
παρελθόν στα πλαίσια νέων υποχρεώσεων, τα οποία συνιστούν και πειθαρχικά παραπτώματα.
ε) Να σέβονται και να τηρούν τα ωράρια λειτουργίας των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και των
Τμημάτων του, τα ωράρια παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές (π.χ. σίτισης), και τις ώρες
επικοινωνίας με τους διδάσκοντες.

Γ.3. Διδασκαλία
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει στόχο να παρέχει στους φοιτητές του υψηλού επιπέδου
εκπαίδευση, ώστε να καλλιεργήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους
και να αποκτήσουν όλα τα εφόδια που θα τους κάνουν ικανούς να προσφέρουν στο κοινωνικό
σύνολο. Προς το σκοπό αυτό, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την επικαιροποίηση των
προγραμμάτων σπουδών ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης επιστήμης. Ασπαζόμενοι
αυτά, όλοι οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου:
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α) Οφείλουν να εκπληρώνουν τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις αυτοπροσώπως, με
επαγγελματισμό και συνέπεια, θέτοντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους στη διάθεση των
φοιτητών. Οφείλουν επίσης να δημοσιοποιούν και να καθιστούν γνωστά στους φοιτητές τα
ωράρια επικοινωνίας με αυτούς, να τα τηρούν, αλλά και να διαθέτουν επαρκή χρόνο
προκειμένου να καθοδηγούν ακόμα και σε ατομική βάση τους φοιτητές τους, με γνώμονα το
συμφέρον των τελευταίων και την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.
β) Οφείλουν να αντιμετωπίζουν αμερόληπτα, αντικειμενικά, και με σεβασμό όλους τους φοιτητές
χωρίς καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, και χωρίς να τους χρησιμοποιούν σε έργο που
δε σχετίζεται με τη διδασκαλία ή τους σκοπούς του μαθήματος, και ιδίως προς προσωπικό τους
όφελος.
γ) Οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα τους φοιτητές για κάθε θέμα που άπτεται της διδασκαλίας
του μαθήματος (περιεχόμενο των μαθημάτων, τίτλοι διαλέξεων ή εργαστηριακών ασκήσεων,
κριτήρια και τρόπο αξιολόγησης, βιβλιογραφία και πηγές κ.λπ.). Σε περίπτωση αιτιολογημένης,
προγραμματισμένης ή μη, αναβολής διάλεξης (π.χ. λόγω συμμετοχής συνέδρια, σε συνεδριάσεις
οργάνων ή εκλεκτορικών σωμάτων που δεν επιδέχονται αναβολή, προβλήματος υγείας,
ατυχήματος κ.ά.) οφείλουν να το ανακοινώνουν εγκαίρως με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως και τον
τρόπο αναπλήρωσής της.
δ) Όταν για τις ανάγκες της διδασκαλίας θέτουν στη διάθεση των φοιτητών, κατά την κρίση τους και
με οποιοδήποτε τρόπο (έντυπα ή ηλεκτρονικά), σημειώσεις, ασκήσεις και παραδείγματα,
επιστημονικές δημοσιεύσεις, κ.λπ. από δημιουργήματα τρίτων, οφείλουν να μεριμνούν για την
τήρηση των προϋποθέσεων και των δεσμεύσεων που απορρέουν από δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει σαφής
αναφορά ή παραπομπή στις πηγές, τους δημιουργούς και τους εκδότες όπως αυτοί εμφανίζονται.
ε) Οφείλουν να παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να εξετασθούν για τις δεξιότητες και τις
γνώσεις που απέκτησαν κατά τρόπο αντικειμενικό. Η βαθμολόγηση θα πρέπει να γίνεται κατά
τρόπο αμερόληπτο και διαφανή, και θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να δουν τα
βαθμολογημένα γραπτά τους ή εργασίες τους, εφ’ όσον το ζητήσουν με αίτημά τους, και να τους
εξηγούνται τα σφάλματά τους. Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας της
βαθμολόγησης των φοιτητών, θα πρέπει οι βαθμοί να αποτελούν σύνθεση όσο το δυνατόν
περισσότερων παραγόντων (π.χ. εργασιών, εξέτασης προόδου, τεστ πολλαπλής επιλογής) και να
συνδέονται με την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, τα τεστ ή οι εξετάσεις να καλύπτουν όλη
τη διδακτέα ύλη, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι τρόποι αξιολόγησης των μαθημάτων να
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αναγράφονται σαφώς στο περίγραμμα των μαθημάτων και των οδηγών σπουδών. Τέλος, οι
διδάσκοντες οφείλουν να καταθέτουν εγκαίρως τις βαθμολογίες των φοιτητών στη Γραμματεία
του Τμήματος.
Το διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εκτελεί τα
καθήκοντα του με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του διδακτικού έργου και την υποστήριξη των
διδασκόντων για την παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους φοιτητές, και για την
απρόσκοπτη φοίτησή τους.

Γ.4. Έρευνα
Η ερευνητική δραστηριότητα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αποσκοπεί στην προαγωγή της
επιστημονικής γνώσης προς όφελος της κοινωνίας έμμεσα ή άμεσα, και πρέπει να διενεργείται με
απόλυτο σεβασμό στην αξία του ανθρώπου, του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, και της
βιοποικιλότητας. Κατά την υλοποίηση οποιασδήποτε ερευνητικής δραστηριότητας θα πρέπει να
τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία, και οι διεθνείς κανόνες που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες ή
από αποφάσεις διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελλάδα.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Κεφάλαιο Ε', Ν. 4521/2018) η Επιτροπή Ηθικής και
Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παρέχει σε ηθικό
και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο
Πανεπιστήμιο, και ελέγχει αν 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 στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η Ε.Η.Δ.Ε. του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων
αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής, ενώ
είναι αρμόδια να διαπιστώνει αν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο
Πανεπιστήμιο δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και αν συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους
κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής
της.
Οι αρχές δεοντολογίας και καλής πρακτικής που αναφέρονται εδώ δεν αντικαθιστούν ή καθ’
οποιοδήποτε τρόπο αναιρούν τα όσα αναφέρονται στον εγκεκριμένο και δημοσιευμένο Κανονισμό
Αρχών

και

Λειτουργίας

της

Ε.Η.Δ.Ε.

του

Ελληνικού

Μεσογειακού

Πανεπιστημίου

(https://www.hmu.gr/hmu/15683), αλλά ούτε τους κανονισμούς του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου, και ιδιαίτερα τους κανόνες περί ευθύνης και υποχρεώσεων
των συντονιστών και επιστημονικών υπευθύνων ερευνητικών έργων, των ερευνητών και
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συνεργατών. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την υλοποίηση οποιασδήποτε ερευνητικής δραστηριότητας, τα
συμμετέχοντα σε αυτή μέλη του Πανεπιστημίου:
α) Οφείλουν να ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την
έρευνα, καθώς και τις διεθνείς διακηρύξεις για τη βιοηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να
ενεργούν με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση
των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Επίσης, να ακολουθούν τις συστάσεις και τις οδηγίες των
συντονιστών ή/και των επιστημονικών υπευθύνων των ερευνητικών έργων, εφόσον αυτές δεν
αντίκεινται στη νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τον παρόντα Κώδικα.
β) Οφείλουν να λαμβάνουν συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης από όλους τους συμμετέχοντες, οι
οποίοι διατηρούν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάκλησης της συγκατάθεσής τους ή της
αποχώρησης από την έρευνα. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις έρευνας που αφορά σε φυσικά
πρόσωπα, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση τους, η διασφάλιση ασφαλών συνθηκών
διεξαγωγής της έρευνας, και η δέσμευση για τη μη εκμετάλλευση προσώπων που μετέχουν στην
έρευνα, καλλιεργώντας σχέσεις εξουσίας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σχέσης, η οποία δύναται
να βλάψει τα ερευνώμενα πρόσωπα.
γ) Οφείλουν να μεριμνούν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σεβόμενοι φυλετικές,
έμφυλες, θρησκευτικές, πολιτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων. Ιδιαίτερα
ως κριτές οφείλουν να απέχουν από την λήψη αποφάσεων στις οποίες ανακύπτει θέμα
σύγκρουσης συμφερόντων ή κανόνων δεοντολογίας.
δ) Δεν πρέπει να δέχονται όρους κατά τη σύναψη συμφωνίας χρηματοδότησης, που διακυβεύουν
την ελευθερία τους, το κύρος και τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου κατά τον σχεδιασμό, τη
διεξαγωγή και τη δημοσίευση της έρευνάς τους. Απαιτείται να τηρούν τις αρχές της χρηστής,
διαφανούς και αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
ε) Δεσμεύονται να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων που
θα απαγόρευε ή θα δυσχέραινε τη διεξαγωγή της έρευνας κατά τρόπο αντικειμενικό και
επιστημονικά αδιάβλητο. Επίσης, δεσμεύονται να μην οικειοποιούνται αποτελέσματα τρίτων, να
μην αλλοιώνουν, παραποιούν, ή αποκρύπτουν τα ερευνητικά αποτελέσματα της έρευνας, και να
μην τα παρουσιάζουν με τρόπο προκατειλημμένο ή με πόλωση ή επηρεασμένοι από κοινωνικούς,
πολιτικούς ή οικονομικούς παράγοντες, τηρώντας πάντα πλήρη αρχεία αποτελεσμάτων και
προόδου της έρευνας με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος για τη
διασφάλιση πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
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στ) Έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας, αποφεύγοντας ενέργειες που
συνεπάγονται την εκμετάλλευση της γνώσης ή του προϊόντος της έρευνας προς ίδιον ή αλλότριο
όφελος.
ζ)

Θα πρέπει, αν απαιτείται, να έχουν εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια χρήσης συγκεκριμένων
εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού του Πανεπιστημίου, και να φροντίζουν ώστε να μην
παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργίες που τυχόν λαμβάνουν χώρα στις
εγκαταστάσεις αυτές. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού του
Πανεπιστημίου είναι οι χρήστες να είναι μέλη του Πανεπιστημίου ή συνεργάτες αυτών. Σε
περίπτωση χρήσης εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού εξ΄ ολοκλήρου από τρίτους το Ελληνικό
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης αποζημίωσης ή αντιμισθίου
ενοικίου.

η) Πρέπει να μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας του Πανεπιστημίου στους χώρους
της έρευνας εντός Πανεπιστημίου, αλλά και όλων των ειδικών κανόνων ασφαλείας κατά τη
διεξαγωγή της έρευνας, όπως αυτοί ορίζονται από τα ισχύοντα για το εξειδικευμένο επιστημονικό
πεδίο, όπως για παράδειγμα για έρευνα που ενέχει διαχείριση επικίνδυνων ουσιών και
αποβλήτων, έρευνα που περιλαμβάνει ανθρώπινα όργανα ή ιστούς, πειραματόζωα, και ιατρικές
ή βιογενετικές πληροφορίες.
θ) Οφείλουν να αναφέρουν σε κάθε είδους δημοσίευση (επιστημονική δημοσίευση, παρουσίαση
σε συνέδρια, ή άλλου είδους δημοσίευση και πληροφοριακό υλικό) κατ’ ελάχιστον το όνομα του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η έρευνα.
Μεριμνούν για την συμπερίληψη ως συν-συγγραφείς όλων εκείνων που είχαν ουσιαστική
δημιουργική συνεισφορά στην έρευνα και σε σειρά σύμφωνα με την συνεισφορά του καθενός,
ενώ θα πρέπει να γίνεται μνεία σε τρίτους που βοήθησαν ή συνέβαλλαν στην έρευνα. Σε
περίπτωση χρηματοδοτούμενης έρευνας, η αναφορά του φορέα χρηματοδότησης σε
οποιοδήποτε μέσο προβολής, ως υποχρέωση που απορρέει από τους κανόνες χρηματοδότησης,
χρειάζεται να καταγράφεται με σαφή τρόπο που να μη δημιουργεί σύγχυση ως προς το φορέα
χρηματοδότησης. Επίσης, όταν πρόκειται για χορηγό, θα πρέπει η προβολή να μη δημιουργεί την
αίσθηση διαφήμισης συγκεκριμένου προϊόντος και να μη δημιουργεί εντυπώσεις για μόνιμη
σύνδεση του χορηγού με το Πανεπιστήμιο.
ι)

Δεν κάνουν χρήση ή εκμεταλλεύονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο το πληροφοριακό υλικό και τα
μέσα προβολής των ερευνητικών αποτελεσμάτων (πινακίδες, ανακοινώσεις, έντυπο και
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ηλεκτρονικό υλικό, δελτίο τύπου, συνεντεύξεις κ.ά.) για την προσωπική τους προβολή ή την
επαγγελματική τους προβολή ή την προβολή τους στην έρευνα κατά αθέμιτο τρόπο.
ια) Δεσμεύονται ώστε η δημοσιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων να πραγματοποιείται με
όρους που διασφαλίζουν την ανωνυμία όσων συμμετέχουν στην έρευνα, καθώς και
οποιοδήποτε ευαίσθητο δεδομένο.
ιβ) Δεσμεύονται για την παροχή πλήρων, κατανοητών, ενημερωμένων και με ακρίβεια στοιχείων της
έρευνας, σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό, δελτίο τύπου, συνέντευξη κ.λπ.
Κατά την εκφορά δημόσιου λόγου, και ιδίως μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας, δεσμεύονται
να μην εκθέσουν το κύρος του Πανεπιστημίου, και να καθιστούν σαφές υπό ποια ιδιότητα
ενεργούν, και εάν οι απόψεις που εκφράζονται απηχούν προσωπικές θέσεις.
ιγ) Οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να μη θίγουν καθ' οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, την οποία υποχρεούνται να αποδίδουν στον δημιουργό της.
Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων επί των αποτελεσμάτων της έρευνας εξειδικεύονται
περαιτέρω στην παράγραφο Γ.5.3 του παρόντος Κώδικα.

Γ.5. Πνευματικά δικαιώματα
Όλα τα μέλη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές,
διοικητικές και λοιπές τους δραστηριότητες, δεσμεύονται να λαμβάνουν υπόψη τους και να μη
θίγουν καθ’ οποιοδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, τηρώντας την σχετική
νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του, το Ελληνικό
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μεριμνά, πέρα από την κατοχύρωση των δικών του δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, και για την προστασία των συναφών δικαιωμάτων των μελών του.

Γ.5.1. Γενικά θέματα πνευματικών δικαιωμάτων
α) Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους πνευματικών έργων τρίτων (βιβλίων,
άρθρων, εργασιών, επιστημονικών δημοσιεύσεων και δεδομένων, έργων εικαστικών και
εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η ιδιοποίηση, η
παραποίηση ή απομίμησή τους, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται
(έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κ.λπ.), χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, και πόσο
μάλλον χωρίς την αναφορά σε παραπομπή στο έργο τους.
β) Σε οποιοδήποτε έργο που είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας και πραγματικής
δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να
αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της
συμβολής τους, και να απολαμβάνουν και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα τα οποία
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απορρέουν από την ιδιότητα του συνδημιουργού. Δεν επιτρέπεται αναφορά ή η
συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν έχει
συνεισφέρει πραγματικά.
γ) Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα
βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να
υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη
χρηματοδότηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ή άλλου φορέα. Για την
εξαρχής ρύθμιση θεμάτων που αφορούν σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και
ιδιαίτερα στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων, το Πανεπιστήμιο και οι,
κατά περίπτωση, υπηρεσίες του μεριμνούν για την υπογραφή συμφωνητικών ή την
συμπερίληψη όρων σε συμφωνητικά ή συμβάσεις μεταξύ του Πανεπιστημίου, του
χρηματοδότη και του συνόλου των μελών που εκπονούν το έργο, βάσει των οποίων θα
αποσαφηνίζεται η άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα πάντα με
την κείμενη νομοθεσία.
δ) Στα πλαίσια της διδασκαλίας ή της εξεταστικής και αξιολογικής διαδικασίας, οι διδάσκοντες
θέτουν, κατά την κρίση τους, στη διάθεση των φοιτητών κείμενα, άρθρα, ασκήσεις, εργασίες,
επιστημονικές δημοσιεύσεις, και κάθε άλλης μορφής έργα τρίτων, μόνον τηρώντας τις
προϋποθέσεις και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
σύμφωνα με τη νομοθεσία, στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό και
δεν εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά ή παραπομπή
στην πηγή, τους δημιουργούς και τους εκδότες, όπως αυτοί εμφανίζονται.

Γ.5.2. Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, και διδακτορικές διατριβές
α) Οι προπτυχιακές (διπλωματικές & πτυχιακές) και μεταπτυχιακές εργασίες και οι
διδακτορικές διατριβές, οι οποίες υποβάλλονται προς κρίση / αξιολόγηση στα πλαίσια
υποχρεώσεων για την απόκτηση των αντίστοιχων τίτλων σπουδών, θα πρέπει να είναι
πρωτότυπα έργα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων
διδακτόρων, διαφορετικά δεν μπορεί να τους χορηγηθεί ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών.
β) Η έγκριση των διπλωματικών & πτυχιακών εργασιών, των μεταπτυχιακών εργασιών και των
διδακτορικών διατριβών από τα αρμόδια όργανα δεν αποτελεί και έγκριση των απόψεων
των δημιουργών, ή ταύτιση με αυτές, από τα όργανα αυτά ή το Πανεπιστήμιο.
γ) Κατά την έκδοση των παραπάνω εργασιών και διατριβών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική ή
οποιαδήποτε άλλη μορφή, θα πρέπει να αναφέρεται, κατ’ ελάχιστον, το όνομα του
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Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε το
συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να αναγράφονται σε αυτές οι επιβλέποντες, και να γίνεται
μνεία σε τρίτους που βοήθησαν ή συνέβαλλαν στην ολοκλήρωσή τους.
δ) Σε όλες τις δημοσιεύσεις (επιστημονικές εργασίες, παρουσιάσεις σε συνέδρια, ή άλλες
δημοσιεύσεις), έντυπες, ηλεκτρονικές ή άλλης μορφής, που εκπορεύονται από τις
παραπάνω εργασίες και διατριβές, τόσο πριν όσο και μετά την απονομή του αντίστοιχου
τίτλου σπουδών, θα πρέπει να αναφέρεται, κατ’ ελάχιστον, το όνομα του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε το συγκεκριμένο
έργο, θα πρέπει να αναγράφονται σε αυτές ως συν-συγγραφείς όλοι όσοι είχαν ουσιαστική
δημιουργική συνεισφορά στο έργο και σε σειρά σύμφωνα με την συνεισφορά του καθενός,
ενώ θα πρέπει να γίνεται μνεία σε τρίτους που βοήθησαν ή συνέβαλλαν στην ολοκλήρωσή
τους.
ε) Σε περιπτώσεις που οι προπτυχιακές (διπλωματικές & πτυχιακές) και μεταπτυχιακές
εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές, εκπονούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων
ερευνητικών προγραμμάτων ή τυγχάνουν κάποιας άλλης μορφής χρηματοδότησης, θα
πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη τυχόν περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες
υποχρεώσεις, σύμφωνα με τους όρους υλοποίησης και χρηματοδότησης.

Γ.5.3. Πνευματικά δικαιώματα αποτελεσμάτων έρευνας
α) Τα μέλη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά την ερευνητική τους
δραστηριότητα οφείλουν να μη θίγουν πνευματικά δικαιώματα ή την πνευματική και
βιομηχανική ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου ή τρίτων. Οφείλουν, δε, να τηρούν τα κατάλληλα
αρχεία και να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο, για την ταυτοποίηση του έργου τους και τη
διαφύλαξη και κατοχύρωση δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό.
β) Τα μέλη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποκτούν δικαιώματα επί των
προϊόντων και αποτελεσμάτων της έρευνάς τους κατά την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτά
αφορούν και σε προγράμματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας (λογισμικά), καθώς και στο
προπαρασκευαστικό υλικό. Είναι ωστόσο δυνατό σε υπογραφόμενες συμβάσεις με τους
χρηματοδότες ή τους εντολείς της έρευνας, η πνευματική ιδιοκτησία να ορίζεται
διαφορετικά. Αντιστοίχως, το Πανεπιστήμιο αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της
έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή
γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά
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οφέλη, τα μέλη οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Πανεπιστήμιο και να
συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
γ) Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται
στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και η
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου οφείλουν να συντάσσουν πρότυπα σχετικά
πρωτόκολλα ή κείμενα, που ενσωματώνουν κάθε σχετικό ζήτημα με τα πνευματικά
δικαιώματα του έργου στις συμβάσεις έργου που υπογράφονται με τον χρηματοδότη του
έργου, τον υπεύθυνο του έργου και τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Ομοίως, για επιμέρους
έρευνες που εκπονούνται σε Εργαστήρια ή Κλινικές, χρήσιμο είναι να υπάρχουν εξαρχής
έγγραφες συμφωνίες που να καθορίζουν αυτά τα ζητήματα.
δ) Σε όλες τις δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας (επιστημονικές εργασίες,
παρουσιάσεις, βιβλία, ή άλλες), έντυπες, ηλεκτρονικές ή άλλης μορφής, θα πρέπει να
αναφέρεται, κατ’ ελάχιστον, το όνομα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του
Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα.
ε) Οι ερευνητές κατά την υποβολή προτάσεων ή αιτήσεων για εκπόνηση έρευνας δηλώνουν
εγγράφως προς την Επιτροπή Ερευνών ότι έλαβαν γνώση του παρόντος Κώδικα.
στ) Αν πρόκειται για εφεύρεση οι ερευνητές έχουν το ηθικό δικαίωμα να αναγνωρίζονται ως
εφευρέτες.

Γ.5.4. Λογοκλοπή
Τα μέλη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οφείλουν συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και να δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα λογοκλοπής.
Η χρήση αποσπασμάτων, μερών ή εξ’ ολοκλήρου έργων τρίτων σε κάθε μορφής έντυπο ή
ηλεκτρονικό έργο (εργασίες, δημοσιεύματα, διδακτικές σημειώσεις, βιβλία, ερευνητικές
δημοσιεύσεις κ.ά.) που εμφανίζεται ως πρωτότυπο έργο του συγγραφέα χωρίς τις απαραίτητες
αναφορές στις πηγές ή την απαραίτητη άδεια, κατά περίπτωση, είναι πρακτικές από τις οποίες
τα μέλη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα πρέπει επιμελώς να απέχουν. Για την
αποφυγή και την πρόληψη της λογοκλοπής, και με αίσθημα ευθύνης ως προς αυτό, το Ελληνικό
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα ελέγχου με ειδικό λογισμικό.
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Αναφορές – Παραπομπές – Πηγές
Η σύνταξη του παρόντος Κώδικα έγινε με βάση δημοσιευμένες και διαθέσιμες πηγές για σχετικές
πολιτικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από άλλα Ελληνικά ακαδημαϊκά Ιδρύματα, με στόχο την
εναρμόνιση του με αναγνωρισμένες καλές πρακτικές. Εδώ γίνεται αναφορά και παραπομπή σε αυτές,
αναγνωρίζοντας ενδεικτικές διαθέσιμες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.
1.

Πολιτική Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας – Βιοηθικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://www.uoa.gr/to_panepistimio/apostoli_politikes_kai_dimosieymata/politiki_akadimaikis_deontologias_bioithikis/

2.

Κώδικας Δεοντολογίας & Καλής Πρακτικής (2018), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/genikes_anakoinwseis/2018/2606_kwdikas_deontologias_online.pdf

3.

Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
https://www.elke.ntua.gr/ehde/

4.

Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
https://www.ehde.uoc.gr/index.php/el/

5.

Επιτροπή Δεοντολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
https://www.auth.gr/committee/25754

6.

Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας, Πολυτεχνείο Κρήτης
https://www.elke.tuc.gr/index.php?id=9802

7.

Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας της Επιστημονικής Έρευνας (2019), Πανεπιστήμιο Πατρών
https://research.upatras.gr/sites/default/files/kodikas_hthikis_kai_deontologias_pp.pdf

8.

Κώδικας Δεοντολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
http://www.rc.uoi.gr/index.php/thesmiko-plaisio/kodikas-deontologias

9.

Θέματα Δεοντολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
https://www.uth.gr/panepistimio/thesmika/themata-deontologias

10. Κώδικας Δεοντολογίας (2009), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
https://www.uth.gr/sites/default/files/contents/2018/Kwdikas_Deontologias.pdf

11. Κώδικας Δεοντολογίας & Καλής Πρακτικής (2018), Πανεπιστήμιο Αιγαίου
https://modip.aegean.gr/?q=system/files/content_type_file/4_Κωδικας.pdf

12. Επιτροπή Δεοντολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
https://uowm.gr/epitropi-deontologias-tou-panepistimiou-ditikis-makedonias/

13. Κώδικας Δεοντολογίας & Καλής Πρακτικής (2018), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
https://uowm.gr/wp-content/uploads/2019/12/Κώδικας_Δεοντολογίας_ΠΜΔ.pdf

14. Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
https://www.forth.gr/index_main.php?c=46&l=g&s=&p=1&y=
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