Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

{Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 3/15-2-2022}

Θεσσαλονίκη 2021-2022

Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Γενικές Αρχές
Άρθρο 1
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος ιδρύθηκε Δυνάμει του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων - ΤΕΙ, πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, ΓΑΚ» (Α’ 70), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και το
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης)
καταργήθηκαν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και εντάχθηκαν στο ΔΙΠΑΕ, το οποίο υπεισήλθε
αυτοδικαίως σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις των
ΤΕΙ, ως οιονεί καθολικός διάδοχος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ. Το Τμήμα
Φυσικοθεραπείας λειτουργεί στο πλαίσιο του άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγματος και των
νόμων που διέπουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας.
Αποστολή & Όραμα

Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων
στην επιστήμη και την τεχνολογία, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της
Φυσικοθεραπείας μέσω της διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας. Επίσης, να
παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση
και κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και
εξέλιξη. Το επιστημονικό πεδίο της φυσικοθεραπείας εντάσσεται στα καθιερωμένα
διεθνώς επιστημονικά πεδία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτά προσδιορίζονται
από την διεθνή κατηγοριοποίηση των επιστημονικών πεδίων στην εκπαίδευση της
UNESCO στο 9ο ευρύ πεδίο (Broad field) και ποιο συγκεκριμένα στο λεπτομερές πεδίο
(Detailed field) με κωδικό 0905 (therapy and rehabilitation) (ISCED 2013, παράρτημα 1 ),
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-trainin
g-2013-en.pdf.
Επιδιώξεις και Αξίες
Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα:
1. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα.
2. Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
3. Συνεργάζεται με φορείς, οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος
4. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στη διδασκαλία και στις άλλες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Τμήματος.

5. Διεξάγει έρευνα με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ερευνητικά
προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις εργασιών.
6. Διευκολύνει τους/τις φοιτητές/τριες στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους
καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον, π. χ.
ανταλλαγές φοιτητών/τριών με αντίστοιχα ιδρύματα άλλων χωρών, ενημερωτικές ημερίδες και
άλλα.
7. Προετοιμάζεται, ώστε να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες
εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές
περιβάλλον.
8. Φροντίζει για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει.

Σκοπός & Στόχος
Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας Οι στόχοι και οι
σκοποί του Τμήματος προσαρμόζονται στις ανάγκες των καιρών, στις ραγδαίες εξελίξεις της
Ιατρικής και της Αποκατάστασης και μέσω της αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών
προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα χωρίς όμως να ξεφεύγουν από τον σκοπό που είναι η
θεραπεία και η λειτουργική αποκατάσταση. Ο σκοπός του Τμήματος, η αναγκαιότητα του
λειτουργήματος του Φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η συνεχώς αυξανόμενη
ανάγκη βελτίωσης της μετατραυματικής ή μετεγχειρητικής αποκατάστασης καθώς και η
επιτυχημένη σταδιοδρομία των αποφοίτων είτε στο ελεύθερο επάγγελμα είτε στα Δημόσια ή
Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης, Κέντρα Ανοικτής
Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η), Οίκους Ευγηρίας, Κέντρα περίθαλψης ή θεραπείας
ατόμων με αναπηρίες, αποδεικνύει την αποδοχή και την εκτίμηση του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε στην Ακαδημαϊκή κοινότητα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της
χώρας.

Άρθρο 2
ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει ως έμβλημα ένα κλαδί ελιάς, την υδρόγειο σφαίρα, δυο φίδια
που αποτελούν το σύμβολο των Φυσικοθεραπευτών και φέρει μπλε χρώμα. Το έμβλημα του
Τμήματος χρησιμοποιείται στην αλληλογραφία του Τμήματος και των Εργαστηρίων Έρευνας
που διαθέτει το Τμήμα. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του εμβλήματος και του ονόματος
του Πανεπιστημίου για τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 3
Όργανα Διοίκησης: Ανάδειξη & αρμοδιότητες

1.

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος διακρίνονται σε μονομελή και συλλογικά.

2.

Μονομελή όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι ο/η Πρόεδρος Τμήματος

α. Προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του
Τμήματος και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.
β. Συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως
εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της,
εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της
Συνέλευσης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.
γ. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των
εργασιών του και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.
δ. Μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
ε. Εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο και πρέπει να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις
συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συγκλήτου.
στ. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας για
οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει
μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου της θητείας ασκώντας τα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, του
Οργανισμού και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος και ό,τι του
ανατίθεται κατ’ εξουσιοδότηση της Συνέλευσης του Τμήματος.
ο Διευθυντής/τρια Ερευνητικού Εργαστηρίου

α. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει και ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται
από τη Συνέλευση του Τμήματος.
β. Συντονίζει το έργο των μελών (ή των ερευνητικών ομάδων) του Εργαστηρίου, καθώς
και τη σύνδεσή του με το διδακτικό έργο του Τμήματος.
γ. Εκπροσωπεί το εργαστήριο στα σχετικά όργανα του πανεπιστημίου. Ο Διευθυντής
ευθύνεται έναντι του πανεπιστημίου για την επιστημονική ποιότητα των ερευνητικών
δραστηριοτήτων αλλά και για τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.
δ. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του
Εργαστηρίου.
ε. Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου, εισηγείται στη
Συνέλευση του Τμήματος την έγκρισή του και μεριμνά για την εφαρμογή του.
στ. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων και του εξοπλισμού στο Εργαστήριο, για την
αποδοτικότερη διαχείρισή τους.
ζ. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το απαραίτητο προσωπικό. η.
Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του Εργαστηρίου.
θ. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την προμήθεια του απαραίτητου
εξοπλισμού και αναλωσίμων.
ι. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων του Εργαστηρίου.
κ. Συντάσσει τον ετήσιο και τον 3ετή απολογισμό των δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου.
κα. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και είναι υπεύθυνος για την ομαλή
λειτουργία του Εργαστηρίου.
3. Τα μονομελή όργανα διοίκησης αναπληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
του νόμου. Ο/Η Πρόεδρος Τμήματος αναπληρώνεται από τον/την αναπληρωτή/τρια
Πρόεδρο, ενώ ο/η Διευθυντή/τρια Τομέα από το αρχαιότερο μέλος του Ερευνητικού
Εργαστηρίου.
4. Το συλλογικό όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση Τμήματος.
α) Χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την
πορεία ανάπτυξής του, στο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύματος.
β) Γνωμοδοτεί για τα θέματα της Οργάνωσης Σπουδών του Τμήματος και συντάσσει τον
Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Εσωτερικού
Κανονισμού του Ιδρύματος.
γ) Η Συνέλευση του Τμήματος έχει όσες άλλες αρμοδιότητες προβλέπονται από τις
λοιπές διατάξεις της ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας, του Οργανισμού, και του
παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.

δ) Η Συνέλευση του Τμήματος συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του
Τμήματος υποχρεωτικώς τέσσερις, τουλάχιστον, φορές το ακαδημαϊκό έτος.
5. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο/η Γραμματέας του Τμήματος, ο οποίος ορίζεται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο Γραμματέας του οργάνου τηρεί τα πρακτικά
εκάστης συνεδρίασης. Υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Στα
πρακτικά καταχωρίζονται συνοπτικώς οι συζητήσεις, οι εισηγήσεις, οι προτάσεις και
αποδίδονται με ακρίβεια οι αποφάσεις. Καθ’ υπαγόρευση αναπτύξεις δεν
συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά, εκτός εάν υποβληθούν γραπτώς κατά τη διάρκεια
της ίδιας συνεδρίασης. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατή η
χρήση μαγνητοφώνου.
6. Για τα λοιπά θέματα σύγκλησης και λειτουργίας της Συνέλευσης του Τμήματος
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
7. Η ανάδειξη, η θητεία, οι κανόνες λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των μονομελών
οργάνων διοίκησης του Τμήματος ρυθμίζονται από τις διατάξεις της εκάστοτε
νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος (ΦΕΚ 4889/6.9.2020, τ. Β’), όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Η σύνθεση, η συγκρότηση, η θητεία των μελών, οι κανόνες λειτουργίας και οι
αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Τμήματος ρυθμίζονται από τις
διατάξεις της εκάστοτε νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ 4889/6.9.2020, τ. Β’), όπως εκάστοτε
ισχύει.

Άρθρο 4
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Στο παρόν άρθρο του Εσωτερικού Κανονισμού ρυθμίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των
εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης του
Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθώς και τα
ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών
Δ.Ε.Π, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), του
διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Τμήματος,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, περ. ια), του άρθρου 8 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
Τα μέλη του Τμήματος οφείλουν να συμμετέχουν και να αποδέχονται τον ορισμό τους
ως μελών των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος. Για τη διαδικασία ανάδειξης των
μονοπρόσωπων οργάνων μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις στις παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης 77561/Ζ1/19.06.2020 (Β’ 2481),
όπως ισχύουν. Οι προϋποθέσεις ανάδειξης των μονοπρόσωπων οργάνων, η θητεία
τους καθώς και η σχετική εκλογική διαδικασία, διέπονται από το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
Τμήματος γίνεται από τον Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των
υπηρετούντων Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω
προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας
ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον
διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο
αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή, με
απόφαση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο ανήκει το Εργαστήριο,
προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος για
θητεία δύο ακαδημαϊκών (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων
βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και επίκουρος καθηγητής. Αν δεν υπάρχουν
υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των
υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες
και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας
ορίζεται στην προκήρυξη. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που
αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά
τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για
δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να
επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν
επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από
τέσσερις (4) θητείες συνολικά. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει
συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με
εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου και Μουσείου, Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ.
και του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή
Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην προκήρυξη, στον Κοσμήτορα ή στον Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε
αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Το Εργαστήριο διευθύνεται από πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. (σύμφωνα με το
άρθρο 29 του ν. 4485/2017) βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, αντίστοιχου
γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο του Εργαστηρίου, ο οποίος ανήκει στην
ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα ή Σχολή) στην οποία ανήκει το Εργαστήριο. Η θητεία του
Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως
Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου
Α.Ε.Ι. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης
θέσης.

Άρθρο 5
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συγκρότησης των συλλογικών οργάνων διέπονται
καθ’ ολοκληρία από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
α. Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη,
όλων των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, κατά τις προβλέψεις του νόμου. Ο
ορισμός του ίδιου προσώπου με περισσότερες από μία ιδιότητες δεν επιτρέπεται εκτός
αν το ορίζει ο νόμος. Αν ορισμένα μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και
τα μέλη αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η
συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή
τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
β. Τα συλλογικά όργανα, αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από
τρία (3) τουλάχιστον μέλη.
γ. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συλλογικού οργάνου ορίζονται, μαζί με τους
αναπληρωματικούς τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με την πράξη
συγκρότησής του.
δ. Αν το συλλογικό όργανο συγκροτείται αποκλειστικώς από αιρετά μέλη, ο πρόεδρος,
ο γραμματέας και τα λοιπά μέλη στα οποία ανατίθεται συγκεκριμένο αξίωμα, μαζί με
τους αναπληρωματικούς τους, εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του
συλλογικού οργάνου.
ε. Η τυχόν κατά παράνομο τρόπο κτήση της ιδιότητας υπό την οποία κάποιος ορίζεται
μέλος συλλογικού οργάνου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της συγκρότησης του
οργάνου.
στ. Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν
κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή

απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις
του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
ζ. Όταν ο νόμος προβλέπει θητεία για τα μέλη του συλλογικού οργάνου, η
αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγο
αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος και πρέπει να βεβαιώνεται στη
σχετική πράξη. Η Συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας, έχει ως εξής:
Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται από:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ως εξής:
αα. Από τους ανωτέρω, εφόσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα
(30).
αβ. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. υπερβαίνουν τα τριάντα (30), στη Συνέλευση μετέχουν τριάντα
(30) εκπρόσωποι, οι οποίοι κατανέμονται στους Τομείς ανάλογα με το συνολικό αριθμό
των μελών Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα.
β) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος
γ) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της
Συνέλευσης του Τμήματος των περιπτώσεων α και β και σε κάθε περίπτωση όχι
περισσότερους των δέκα (10). Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας
(1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των
υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών
εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με
δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των
φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος.
δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για
ετήσια θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με
άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας
προσωπικού του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί
νόμιμα έστω και αν οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ’ και δ’ δεν έχουν εκλεγεί. Οι
προπτυχιακοί φοιτητές δεν ψηφίζουν για θέματα που αφορούν στις σπουδές δεύτερου
και τρίτου κύκλου.

Άρθρο 6
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο πλαίσιο της αποστολής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ο σκοπός των
προπτυχιακών σπουδών είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις και την ποιοτική
και ολοκληρωμένη εκπαίδευση που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν και να
καλλιεργήσουν επιστημονικά και επαγγελματικά το γνωστικό αντικείμενο της
Φυσικοθεραπείας, σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης επιστήμης, της τεχνολογίας
και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής, παράλληλα με την
καλλιέργεια του ήθους και της προσωπικότητάς τους ως υπεύθυνων ακαδημαϊκών
πολιτών. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το Τμήμα Φυσικοθεραπείας παρέχει σε
όλους τους φοιτητές υψηλό επίπεδο σπουδών και προσαρμόζει τα προγράμματα
σπουδών και τις μεθόδους έρευνας και διδασκαλίας στις σύγχρονες εξελίξεις της
επιστήμης. Ο παρών Κανονισμός, εναρμονισμένος στον Εσωτερικό Κανονισμό του
Ιδρύματος, ρυθμίζει θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των προπτυχιακών σπουδών
στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

1. Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος
σπουδών του οποίου το κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες, και
ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών πρώτου
κύκλου δύναται να προσφερθεί σε ξένη γλώσσα (Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών),
κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα
Φυσικοθεραπείας διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμήνων και ο ελάχιστος
αριθμός εξαμήνων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου ανέρχεται σε οκτώ (8)
εξάμηνα.
2. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και
υποχρεωτικά επιλεγόμενα. Στα υποχρεωτικά μαθήματα προσδιορίζεται η χρονική
αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση (ως προαπαιτούμενα μαθήματα) τα μαθήματα της
Κλινικής Άσκησης προκειμένου να μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να εκπονήσει Πρακτική
Άσκηση.
3. Το πρόγραμμα σπουδών καταρτίζεται κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και
υλοποιείται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης.
4. Στο Τμήμα λειτουργούν εργαστηριακοί και ερευνητικοί χώροι και υποδομές με
εργαστηριακό εξοπλισμό καθώς και αίθουσα υπολογιστών εξοπλισμένα με
υπολογιστικά συστήματα και συστήματα δικτύων σύγχρονης τεχνολογίας για την
κάλυψη των εκπαιδευτικών και εργαστηριακών αναγκών του Τμήματος.

Άρθρο 8
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών γίνεται σύμφωνα με το
ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται και για τα δύο (2) εξάμηνα, από τη Συνέλευση
του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση Επιτροπής που ορίζεται με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος, πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, γνωστοποιείται
εγκαίρως στους φοιτητές και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος από τη
Γραμματεία του Τμήματος.
2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προπτυχιακών προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει
την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών
μέσα στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες, καθώς και τις
αίθουσες διδασκαλίας. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι επιτρεπτή η διεξαγωγή
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τα Σαββατοκύριακα. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των
μεταπτυχιακών μαθημάτων προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνει την κατανομή των
ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών σε οποιεσδήποτε
ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβάνονται τα Σαββατοκύριακα), τους διδάσκοντες,
καθώς και τις αίθουσες διδασκαλίας.
3. Η διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών είναι
υποχρεωτική. Η παρακολούθηση των εργαστηρίων, είναι υποχρεωτική για τους
φοιτητές.
4. Η άσκηση των φοιτητών (κλινική - εργαστηριακή) εντός και εκτός του Πανεπιστημίου
αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα
σπουδών.
5. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκπόνησης και αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών
ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 9
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του
εαρινού εξαμήνου κατά τις περιόδους Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και Ιουνίου Ιουλίου, για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Οι φοιτητές
δικαιούται να εξεταστούν στα μαθήματα και των δύο (2) εξαμήνων πριν από την
έναρξη του χειμερινού εξαμήνου κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές που
περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των

αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην
εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους
σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή
εαρινό εξάμηνο, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
2. Ειδικότερα, οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν μία (1) εβδομάδα μετά
την περάτωση των μαθημάτων του εξαμήνου, διαρκούν τρεις (3) εβδομάδες και
ακολουθούνται κατά κανόνα από μία (1) ελεύθερη εβδομάδα πριν από την έναρξη
διδασκαλίας των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εαρινού
εξαμήνου αρχίζουν μία (1) εβδομάδα μετά την περάτωση των μαθημάτων του
εξαμήνου και διαρκούν τρεις (3) εβδομάδες. Απόκλιση από τις ανωτέρω προθεσμίες
επιτρέπεται με απόφαση της Συγκλήτου.
3. Η βαθμολογία της εξέτασης κάθε μαθήματος καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στο
βαθμολόγιο του μαθήματος της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου κάθε ακαδημαϊκού
έτους με ευθύνη του/της αρμόδιου/ας διδάσκοντος/ουσας, εντός της προθεσμίας που
ορίζεται από το Τμήμα και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων
μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και το
πέρας της ορισθείσας ημερομηνίας, τροποποίηση βαθμολογίων (διόρθωση ή και
προσθήκη βαθμού, κ.λπ.) δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον
δύναται να πραγματοποιηθεί επιμέρους τροποποίηση βαθμολογίου εξεταστικής
περιόδου (διόρθωση ή και προσθήκη βαθμού, κ.λπ.) με αιτιολογημένη απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης
του/της αρμόδιου/ας διδάσκοντος/ουσας, και πάντως όχι μετά το πέρας των δύο (2)
μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. Τροποποίηση της
βαθμολογίας μαθημάτων στη μερίδα φοιτητή, στον οποίο έχει απονεμηθεί ο τίτλος
σπουδών, δεν επιτρέπεται.
4. Αν ένας/μια φοιτητής/ρια αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές σε ένα
μάθημα με βαθμούς μεγαλύτερους του ένα (1) και διαφορετικούς μεταξύ τους,
δύναται με αίτησή του, και απόφαση του/της Κοσμήτορα, να εξεταστεί από τριμελή
επιτροπή καθηγητών της οικείας Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο και ορίζονται από τον/την Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η
υπεύθυνος/η της εξέτασης διδάσκων/ουσα. Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία της
Κοσμητείας της οικείας Σχολής και κοινοποιείται στον/την Πρόεδρο του οικείου
Τμήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για το
καθεστώς περαιτέρω συμμετοχής του στις εξετάσεις του μαθήματος, καθώς και για τη
λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την διαδικασία της παρούσας παρ..

Άρθρο 10
ΦΥΛΑΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

Τα γραπτά δοκίμια των εξετάσεων φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια του/της
υπεύθυνου/ης του μαθήματος για δώδεκα (12) μήνες. Μετά την πάροδο του χρόνου
αυτού, τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί
σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία.

Άρθρο 11
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1. Στη διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας συμμετέχουν όλοι οι
εγγεγραμμένοι φοιτητές του Τμήματος. Η αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με
οδηγίες, διαδικασίες και πρότυπα της ΜΟΔΙΠ του πανεπιστημίου, τα οποία
ακολουθούν τα πρότυπα της ΕΘΑΑΕ. Οι φοιτητές συμμετέχουν στην Εσωτερική
Αξιολόγηση του Τμήματος με μία περιοδικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία μέσω
συγκεκριμένων ερωτηματολογίων, τα οποία τους παρέχουν την ευκαιρία να
διατυπώνουν τις απόψεις τους ανώνυμα. Η συμπλήρωση των εμπιστευτικών αυτών
ερωτηματολογίων είναι πολύ σημαντική, καθώς συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες
για μαθήματα, διδάσκοντες και υποδομές, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαρκή βελτίωση του εν γένει εκπαιδευτικού έργου και
των υπηρεσιών που προσφέρονται στους φοιτητές.
2. Δυνατότητα συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά,
εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εν
λόγω μαθήματα. Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων διεξάγεται μέσω
της ηλεκτρονικής γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ιδρύματος
εντός της περιόδου υποβολής των δηλώσεων αλλά μέσω και των τοπικών
ηλεκτρονικών συστημάτων που λειτουργούν στα Τμήματα και πρέπει να υλοποιείται με
τρόπο που διασφαλίζεται η ανωνυμία τους.
3. Η συμμετοχή των διδασκόντων και των εκπαιδευτικών μονάδων του Ιδρύματος στη
διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού έργου τους είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 12
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Για την κατάρτιση του προγράμματος εξετάσεων κατά τις εξεταστικές περιόδους
κάθε ακαδημαϊκού έτους, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να συγκροτεί Επιτροπή, η
οποία εισηγείται σχετικά.

2. Οι εξετάσεις διεξάγονται από έναν/μια διδάσκοντα/ουσα (ή περισσότερους
διδάσκοντες σε περίπτωση συνδιδασκαλίας) που του/της έχει ανατεθεί το μάθημα,
συνεπικουρούμενο από άλλα μέλη Δ.Ε.Π., λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό,
υποψήφιους διδάκτορες ή και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.
3. Η αποκλειστική ευθύνη για την διεξαγωγή των εξετάσεων ανήκει στον/τη
διδάσκοντα/ουσα που του/της έχει ανατεθεί το μάθημα.
4. Οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος,
συμμετέχουν στο έργο της επιτήρησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος.

Άρθρο 13
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για όλα τα θέματα της ακαδημαϊκής ζωής
που τους αφορούν.
β) Να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για εκπαιδευτικά και άλλα ακαδημαϊκά
θέματα, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας και με σεβασμό στους κανόνες
δεοντολογίας και στην κείμενη νομοθεσία.
γ) Να αξιολογούν το έργο των μελών Δ.Ε.Π. και του λοιπού εν γένει εκπαιδευτικού
προσωπικού, καθώς και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού
έργου και των διοικητικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και των
Κανονισμών του Τμήματος.
δ) Να ενημερώνονται εγκαίρως από το Τμήμα για το Πρόγραμμα Σπουδών του
επόμενου ακαδημαϊκού έτους, τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις, τους κανόνες και
τις προϋποθέσεις για την ανεμπόδιστη φοίτησή τους.
ε) Να συνεργάζονται με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό για τις εκπαιδευτικές
και εξεταστικές τους ανάγκες, στις ημέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί στην αρχή
κάθε εξαμήνου.
στ) Να υποβάλουν αιτήσεις προς τις διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος και να
εξυπηρετούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά.
ζ) Να κάνουν δέουσα χρήση των εγκαταστάσεων, υποδομών και των μέσων του
Τμήματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς του.
η) Να επωφελούνται από τις κοινωνικές και άλλες παροχές που απορρέουν από την
ιδιότητα του φοιτητή γενικά και του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ειδικά.

θ) Να υποβάλουν αναφορές και αιτήματα στα αρμόδια όργανα του Τμήματος σχετικά
με θέματα της φοίτησής τους.
ι) Να εκπροσωπούνται, διά των νομίμως ορισμένων εκπροσώπων τους, στα συλλογικά
όργανα και τις επιτροπές του Τμήματος.
2. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να είναι ενημερωμένοι για τον Κώδικα Δεοντολογίας, τον Εσωτερικό Κανονισμό και
τους λοιπούς επιμέρους κανονισμούς λειτουργίας του Τμήματος και τους κανονισμούς
σπουδών που τους αφορούν και να τους εφαρμόζουν με συνέπεια και υπευθυνότητα.
β) Να είναι ενημερωμένοι για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν και το
ακαδημαϊκό ημερολόγιο και να διεκπεραιώνουν τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους
υποχρεώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
γ) Να προάγουν την εικόνα του Τμήματος με τις ακαδημαϊκές, πολιτιστικές και
κοινωνικές δραστηριότητές τους.
δ) Να σέβονται και να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις, υποδομές και τον εξοπλισμό
του Τμήματος και να μην επιδεικνύουν συμπεριφορά που απάδει προς την φοιτητική
ιδιότητα.

Άρθρο 14
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Ο Σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα
σπουδών τους.
2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση
καθηκόντων συμβούλου σπουδών στα μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με ετήσια
θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και μπορεί να
ανανεώνεται με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου. Η ανάθεση δύναται να
διενεργηθεί ανά φοιτητή, με την αντιστοίχιση του καταλόγου των μελών Δ.Ε.Π. του
Τμήματος με τον αντίστοιχο κατάλογο των πρωτοετών φοιτητών εκάστου ακαδημαϊκού
έτους.
3. Οι Σύμβουλοι Σπουδών συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές
με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές σε θέματα
των σπουδών τους, καθώς και σε θέματα για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωσή
τους.
4. Τα Μέλη Δ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, και το λοιπό εν γένει εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό
προσωπικό, οι Διευθυντές/ριες των Εργαστηρίων, και ο Πρόεδρος του Τμήματος,
καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος συνεργάζονται και υποστηρίζουν τους

Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους, ενώ λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες,
παρατηρήσεις, υποδείξεις και αιτήσεις τους, για τυχόν ελλείψεις, δυσλειτουργίες που
δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές και τυχόν προτάσεις για την αντιμετώπισή
τους.

Άρθρο 15
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π.

1. Η ένταξη των καθηγητών σε κατηγορίες πλήρους ή μερικής απασχόλησης διέπεται
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Κάθε Μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης δικαιούται και υποχρεούται να παρέχει
πλήρες διδακτικό- εκπαιδευτικό, ερευνητικό/επιστημονικό και διοικητικό έργο.
3. Τα μέλη Δ.Ε.Π υποχρεούνται α) να διαμένουν και να εγκαθίστανται στο νομό όπου
εδρεύει το Τμήμα του Ιδρύματος στο οποίο ανήκουν, και β) να παραδίδουν διδακτικό
έργο, όπως προπτυχιακά ή/και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και να διδάσκουν
εργαστήρια στο Τμήμα έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής
απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης δύνανται να αυξηθούν το πολύ
κατά δύο (2) ώρες, με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από σύμφωνη γνώμη της
Συνέλευσης του Τμήματος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεώνεται να παραδίδει
προπτυχιακά ή/και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και να διδάσκει σε εργαστήρια,
ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος κατ’ ελάχιστον τρεις (3) ώρες
εβδομαδιαίως.
4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να δέχονται δύο (2) ώρες την
εβδομάδα τους φοιτητές για θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι ώρες ανακοινώνονται στους φοιτητές και τον/την Πρόεδρο του Τμήματος στην αρχή
κάθε διδακτικού έτους. Τα μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης, αντίστοιχα,
υποχρεούνται να δέχονται τους φοιτητές μία (1) τουλάχιστον ώρα την εβδομάδα.
5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης υποχρεούνται να παραδίδουν προπτυχιακά
ή/και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και να διδάσκουν σε εργαστήρια, ενταγμένα στο
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, κατ’ ελάχιστον όριο τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως,
με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, και να παρευρίσκονται στους
πανεπιστημιακούς χώρους επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστον, πέραν των
τριών (3) ωρών διδασκαλίας, κατανεμόμενες σε δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και
να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό - επιστημονικό και διοικητικό έργο.
6. Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως διδασκαλία προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών μαθημάτων, οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων,
εργαστηριακών ή κλινικών ασκήσεων και εργασιών, συμμετοχή σε συγγραφή
διδακτικών βοηθημάτων, συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές,
διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην

εξεταστική διαδικασία. Το ερευνητικό-επιστημονικό έργο περιλαμβάνει κυρίως βασική
ή εφαρμοσμένη έρευνα, καθοδήγηση και επίβλεψη κατά την εκπόνηση πτυχιακών
εργασιών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, καθώς και συμμετοχή σε
συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια. Στο ερευνητικό έργο περιλαμβάνεται και η
απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. ως επιστημονικά υπευθύνων ερευνητικών
προγραμμάτων. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. υποχρεούται να αναφέρει την επίσημη
επωνυμία του Πανεπιστημίου και του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σε όλες τις
επιστημονικές του παρουσίες και δημοσιεύσεις. Τα μέλη Δ.Ε.Π. καταθέτουν τη
διδακτορική τους διατριβή, τις επιστημονικές τους εργασίες και τα βιβλία τους στην
κεντρική βιβλιοθήκη και το ψηφιακό καταθετήριο του Πανεπιστημίου και καταβάλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή ελεύθερης πρόσβασης (open access) σε αυτά.

Άρθρο 16
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Η κτιριακή και λοιπή υποδομή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας έχει ως πρωταρχικό
σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η χρήση της καθορίζεται από
τη Συνέλευση του Τμήματος.
2. Η χρήση από τους φοιτητές των εργαστηριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
του Τμήματος γίνεται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος
σπουδών και κάτω από τις οδηγίες και την επίβλεψη του/της διδάσκοντος/σας.
3. Το εκπαιδευτικό έργο επιτελείται στο χώρο και κατά το χρόνο που προβλέπεται από
το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
4. Για έκτακτη χρήση αίθουσας διδασκαλίας, που προκαλεί παρακώλυση του
εκπαιδευτικού έργου, απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση του διδάσκοντα
και του/της Προέδρου του Τμήματος.
5. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες μπορούν να χρησιμοποιούν τις εργαστηριακές και
λοιπές εγκαταστάσεις του Τμήματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες ανάγκες του
ερευνητικού τους προγράμματος
6. Οι επιβλέποντες/ουσες καθηγητές/ριες και επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών
προγραμμάτων υποχρεούνται να ενημερώνουν για την ανάγκη χρήσης του σχετικού
εξοπλισμού.
7. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας εκπαιδευτικού ή εργαστηριακού υλικού, το
υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ υποχρεούται να αναφέρει το γεγονός στον/την Πρόεδρο του
Τμήματος και στον/την Πρύτανη.

8. Η χρήση των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Τμήματος από εξω-πανεπιστημιακά
πρόσωπα ή φορείς επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας των αρμοδίων οργάνων,
κοινοποιούμενης της σχετικής εγκρίσεως ή μη στον Πρύτανη.
9. Η χρήση των εγκαταστάσεων του Τμήματος από τους φοιτητικούς συλλόγους ή από
ομάδες φοιτητών για συνελεύσεις ή συγκεντρώσεις είναι δυνατή, εφόσον δεν
παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία, μετά από έγκριση του/της Προέδρου του
Τμήματος.
10. Τα μέλη ΔΕΠ τα οποία συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται, οφείλουν να
αποδεσμεύουν τους χώρους που τους είχαν διατεθεί, εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος, που θα ορίζεται με απόφαση του Τμήματος και πάντως όχι πέραν του
ενός (1) έτους. Ειδικότερα, τα μέλη ΔΕΠ που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν ή να
παραιτηθούν οφείλουν, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αποχώρησή τους, να
μεριμνούν για την παράδοση του μη αναλωσίμου υλικού και πάγιου εξοπλισμού τους
στο αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο (Διευθυντή/ρια Εργαστηρίου, Πρόεδρο).
Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση παραίτησης, συνταξιοδότησης, λήξης θητείας κ.λπ.
μελών ΔΕΠ Διευθυντών Εργαστηρίων, ορίζεται από τον/την Πρόεδρο Επιτροπή
Παραλαβής του μη αναλωσίμου υλικού και πάγιου εξοπλισμού και παράδοσή του στον
νέο υπεύθυνο της οικείας μονάδας. Η παράδοση και παραλαβή διενεργείται βάσει των
δελτίων εισαγωγής του υλικού που τηρούνται στη μονάδα. Αντίγραφα των
πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής με σημειώσεις ή παρατηρήσεις για τυχόν
διαπιστωθείσες ελλείψεις, κοινοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του Ιδρύματος.

Άρθρο 17
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΤΟΥΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Οι σχέσεις μεταξύ των μελών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας πρέπει να βασίζονται
στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην αφοσίωση στην αποστολή που ο καθένας έχει
αναλάβει να φέρει σε πέρας. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να συμπεριφέρεται στους
συναδέλφους του με τον πρέποντα σεβασμό και αξιοπρέπεια.
2. Το προσωπικό του Τμήματος πρέπει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να
διαχωρίσει τις προσωπικές του πεποιθήσεις από τα επαγγελματικά του καθήκοντα,
έτσι ώστε αυτές να μην επηρεάζουν αρνητικά την εκπλήρωση της αποστολής του
Τμήματος και του έργου του.
3. Όλοι οι διδάσκοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στους συναδέλφους τους με τον
δέοντα σεβασμό. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση της
ιδιότητάς τους, της βαθμίδας στην οποία ανήκουν ή του θεσμικού τους ρόλου, για να

εξαναγκάσουν άλλα μέλη του Τμήματος σε συγκεκριμένη πράξη, παράλειψη, κρίση ή
ψήφο.
4. Όλοι οι διδάσκοντες οφείλουν να τηρούν τον Κανονισμούς Προσωπικών Δεδομένων.
5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων οφείλουν να συμμετέχουν
ανελλιπώς στα συλλογικά όργανα του Τμήματος, όταν και, όπως ο νόμος ορίζει.
Οφείλουν επίσης, να πλαισιώνουν τις κατά περίπτωση συγκροτούμενες επιτροπές.
6. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων οφείλουν στους φοιτητές ίσο
σεβασμό και μέριμνα. Ο εξαναγκασμός φοιτητών σε έργα μη συναφή προς τα
πανεπιστημιακά τους καθήκοντα, ιδίως δε για σκοπούς προσπορισμού οποιασδήποτε
ωφέλειας εκ μέρους των διδασκόντων, συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
7. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων οφείλουν σε όλους τους φοιτητές
και φοιτήτριες ίσο σεβασμό και μέριμνα, ανεξάρτητα από το φύλο τους, την εθνική
τους προέλευση, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους. Οι διδάσκοντες οφείλουν
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.
8. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων οφείλουν να συμπεριφέρονται
προς το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου με τον δέοντα σεβασμό. Ειδικότερα,
οφείλουν να μην απαιτούν από αυτούς την εκτέλεση εργασιών πέραν των
αρμοδιοτήτων τους, ούτε να απαιτούν από αυτούς την κατά προτεραιότητα
ικανοποίηση προσωπικών τους αιτημάτων εις βάρος της ομαλής λειτουργίας του
Τμήματος.
9. Κατά τη συμμετοχή τους στις εργασίες των συλλογικών οργάνων του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων οφείλουν να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του εκάστοτε προεδρεύοντος, λαμβάνοντας το λόγο
μόνον όταν τους δίδεται, να μη διακόπτουν άλλους ομιλητές, να μην αποχωρούν από
τις συνεδριάσεις 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, αποφεύγοντας εκφράσεις προσβλητικές ή
μειωτικές για τις απόψεις των λοιπών συμμετεχόντων.
10. Η εκ μέρους των διδασκόντων εργασιακή παρενόχληση των συναδέλφων τους και η
με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση της ιδιότητάς τους, ιδίως δε της βαθμίδας στην
οποία ανήκουν, ή του θεσμικού τους ρόλου, προκειμένου να υποχρεώσουν άλλα μέλη
της ακαδημαϊκής κοινότητας σε συγκεκριμένη πράξη, παράλειψη, κρίση ή ψήφο
συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
11. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων οφείλουν κατά την εκτός
Πανεπιστημίου δημόσια ζωή τους να μη χρησιμοποιούν την πανεπιστημιακή ιδιότητά
τους κατά τρόπο ο οποίος μπορεί δυνητικά να εκθέσει το Τμήμα ή προκειμένου να
αποσπάσουν οφέλη πάσης φύσεως για λόγους που δεν σχετίζονται με τις
επιστημονικές τους δεξιότητες.

Άρθρο 18
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1. Οι προαναφερθείσες αρχές για τους καθηγητές ισχύουν και για τη συμπεριφορά των
φοιτητών τόσο προς τους συμφοιτητές τους όσο και προς τα άλλα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι φοιτητές οφείλουν να τους συμπεριφέρονται με τον
δέοντα σεβασμό και τη δέουσα αξιοπρέπεια.
2. Θεμελιώδη κανόνα δεοντολογίας για τους φοιτητές συνιστά η μη προσφυγή στη
λογοκλοπή κατά την εκπόνηση των εργασιών που εκπονούν κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους. Η λογοκλοπή αποτελεί ευθεία παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας
περί πνευματικής ιδιοκτησίας και η διαπίστωσή της συνεπάγεται σοβαρές πειθαρχικές
κυρώσεις για τους φοιτητές που υποπίπτουν στο συγκεκριμένο παράπτωμα.
3. Απαγορεύεται ρητά:
α) η χρήση των πνευματικών δημιουργημάτων τρίτων και η εμφάνισή τους από τους
φοιτητές ως δικών τους, κατά την εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων,
β) η παρουσίαση εργασιών που έχουν εκπονηθεί συνεργατικά με άλλους φοιτητές, ως
δημιούργημα ατομικό,
γ) η υποβολή εργασίας, εν όλω ή εν μέρει, που ενώ έχει εκπονηθεί για την εκπλήρωση
συγκεκριμένων διδακτικών ή ερευνητικών απαιτήσεων κατά το παρελθόν,
επανυποβάλλεται για την εκπλήρωση άλλων ή νέων διδακτικών ή ερευνητικών
απαιτήσεων,
δ) η κάθε μορφής αντιγραφή, η συνεργασία με τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια
οποιασδήποτε εξεταστικής διαδικασίας, καθώς και η χρήση κάθε είδους βοηθημάτων,
σημειώσεων και ηλεκτρονικών μέσων, εκτός αν ο έχων την ευθύνη της εξεταστικής
διαδικασίας επιτρέπει την χρήση αυτών.
4. Οι φοιτητές οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις και τον
εξοπλισμό του Τμήματος, να μεριμνούν για την καθαριότητα των χώρων του και να
αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φθορές και ζημιές στα κτίρια,
τις εγκαταστάσεις και την περιουσία του.
5. Οι φοιτητές οφείλουν να μην χρησιμοποιούν και να μην επιτρέπουν να
χρησιμοποιείται ο χώρος του Τμήματος για έκνομες πράξεις ή πράξεις που το
ζημιώνουν και να απέχουν από πράξεις που δεν συνάδουν με την ακαδημαϊκή
αποστολή του Τμήματος, την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ελεύθερη έκφραση και
διακίνηση των ιδεών.

Άρθρο 19
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Οι κανόνες δεοντολογίας για την έρευνα και τα πνευματικά δικαιώματα
εφαρμόζονται σε όλες τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες που
διεξάγονται υπό την ευθύνη ή με συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού του
Τμήματος, στους χώρους του ή εκτός αυτών, με ή χωρίς χρηματοδότηση. Ο σχεδιασμός
και η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες
της επιστημονικής δεοντολογίας και τεκμηρίωσης. Η κατασκευή ή η παραποίηση
ερευνητικών αποτελεσμάτων αποτελούν σοβαρά παραπτώματα που επισύρουν την
επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.
2. Οι ερευνητές απολαμβάνουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της έρευνας
και οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να την προασπίζουν από
οποιεσδήποτε έξωθεν πολιτικές, ιδεολογικές ή άλλες πιέσεις και παρεμβάσεις.
3. Η οικειοποίηση αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την ερευνητική προσπάθεια
άλλου ή άλλων ερευνητών της ίδιας ή άλλης ερευνητικής μονάδας, επίσης, ελέγχεται
και τιμωρείται σύμφωνα με τις αρχές προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Η
ατομική συμβολή κάθε ερευνητή/ριας 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/της ερευνητή/ριας. Η σχετική
ευθύνη βαρύνει όλα τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και ιδίως τους επικεφαλής του
προγράμματος.
4. Οι επικεφαλής ερευνητικών ομάδων, πέρα από τις ατομικές τους υποχρεώσεις, είναι
υπεύθυνοι για την ενημέρωση των μελών της ομάδας τους ως προς τα δικαιώματα 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.
5. 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 δικαιωμάτων, της
ισότητας, της προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς και της προστασίας του παιδιού
και των ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων.
6. Κατά την ανάληψη, τη διεξαγωγή και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της
έρευνας τα μέλη ΔΕΠ 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 αντικειμενικό,
αμερόληπτο και επιστημονικά και ηθικά αδιάβλητο
γ) τηρούν τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν το συγκεκριμένο ερευνητικό
αντικείμενο, ιδίως: για κοινωνικές έρευνες που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες, τις βιολογικές ή κλινικές έρευνες, τα πειράματα που χρησιμοποιούν ζώα, τη
διαχείριση επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων και δεν παραβιάζουν διατάξεις της
νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας. Για το σκοπό αυτό, τα μέλη ΔΕΠ υποχρεούνται να
απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές και να λαμβάνουν κατάλληλες νομικές συμβουλές,
πριν από την έναρξη οποιασδήποτε ερευνητικής δραστηριότητας, τηρώντας πλήρες
αρχείο της σχετικής αλληλογραφίας τους και μετά το πέρας της έρευνας. Σε περίπτωση
αμφιβολίας, τα μέλη ΔΕΠ οφείλουν να απευθύνονται στην Επιτροπή Ηθικής και
Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου.
7. 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 ενημερώνει τους
αρμοδίους, για να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα.

Άρθρο 20
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

1. Οι υποχρεώσεις των διδασκόντων του Τμήματος οφείλουν να τηρούνται με συνέπεια
και να εκπληρώνονται από τους ίδιους αυτοπροσώπως. Ενδεχόμενη ανάθεση
διδακτικού έργου σε τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται, ενώ μπορεί να γίνεται μόνον κατ’
εξαίρεση και μετά από την παροχή σύμφωνης γνώμης της Συνέλευσης του Τμήματος
2. Πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με τις πολιτικές χρήσεις επιστημονικού υλικού
(δεδομένα, διαγράμματα, σλάιτς κ.α.) για διδακτικούς σκοπούς.
3. Η απονομή βαθμών στους φοιτητές από τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους διδάσκοντες θα
πρέπει να γίνεται με τρόπο αμερόληπτο και διαφανή.

Άρθρο 21
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους πνευματικών έργων τρίτων προσώπων
(βιβλίων, άρθρων, εργασιών,κ.λπ.) καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση
ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από τον νόμο,

ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική,
φωτογραφική, κ.λπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, αλλά και σοβαρή
πειθαρχική παράβαση. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να
αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν
περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο. Η παράλειψη της αναφοράς της
πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η
συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν
εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.
2. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής
συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται
όλοι ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής
τους. Σε περίπτωση που το δημοσίευμα είναι καρπός αμειβόμενου έργου που
ανατέθηκε 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
3. Λογοκλοπή είναι η ενσωμάτωση σε έργο ιδεών, αποσπασμάτων ή και μεμονωμένων
φράσεων έργου τρίτου προσώπου, χωρίς αναφορά της σχετικής πηγής.
Απαγορεύεται:
α) η χρησιμοποίηση των πνευματικών δημιουργημάτων τρίτων προσώπων και η
εμφάνισή τους ως προσωπικών δημιουργημάτων του μέλους της πανεπιστημιακής
κοινότητας,
β) η υποβολή εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με άλλους ως προϊόντων
αποκλειστικά ατομικής εργασίας ενός μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας.
4. Η λογοκλοπή συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται
από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως
πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους. Τα μέλη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της
οφείλουν να αποφεύγουν τη δημοσίευση του ίδιου έργου σε διαφορετικές μορφές είτε
σε διαφορετικά έντυπα, χωρίς ή με επουσιώδεις αλλαγές, ώστε τα δημοσιεύματα που
προκύπτουν να εμφανίζονται πλασματικά ως πλείονες αυτοτελείς και πρωτότυπες
εργασίες του δημοσιεύοντος.
5. Η Σύγκλητος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος μεριμνά την παροχή
εργαλείων ελέγχου λογοκλοπής.

