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ΤΙΤΛΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 Κτηνιατρική δεοντολογία και νομοθεσία 
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
Θεωρητική διδασκαλία - Ασκήσεις: Επαγγελματική συνείδηση, κώδικας καλής πρακτικής, διαφήμιση και σχέσεις 
με συναδέλφους, επαγγελματικούς και δημόσιους φορείς. Καθήκοντα προς τους πελάτες-ιδιοκτήτες ζώων και 
τα ασθενή ζώα, δεοντολογία έρευνας και πειραματισμών. Κτηνιατρική αμοιβή. Κτηνιατρική νομοθεσία στην 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικές έννοιες διοικητικού και κοινοτικού δικαίου, νομικό πλαίσιο για την 
άσκηση κτηνιατρικού επαγγέλματος, δικαιώματα και καθήκοντα κτηνιάτρου, κατηγορίες κτηνιατρικής ευθύνης. 
Νομοθεσία σχετική με τη ζωική παραγωγή. Διεθνείς και εθνικές συμβάσεις για προστασία άγριας πανίδας: 
κοινοτική οδηγία 1992/43, διεθνής σύμβαση CITES, αφρικανική σύμβαση, σύμβαση της παγκόσμιας 
κληρονομιάς, πρωτόκολλο SPAMI, σύμβαση OSPAR και ACCOBAMS. Νομοθεσία για τα αδέσποτα ζώα, 
υγειονομικοί όροι και νομοθεσία για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	‐	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	

Χρήση οπτικοακουστικών μέσων, Χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών με 
τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	
Δραστηριότητα 

Φόρτος εργασίας 
εξαμήνου 

Μαθησιακά Αποτελέσματα	
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
- περιγράφουν τον κώδικα δεοντολογίας, στις σχέσεις με συναδέλφους και με επαγγελματικούς και δημόσιους 
φορείς 
- αναγνωρίζουν τους κανόνες της δεοντολογίας έρευνας-πειραματισμών 
- κατανοούν το νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος, δικαιώματα, καθήκοντα, 
κατηγορίες κτηνιατρικής ευθύνης  
- κατανοούν το νομοθετικό πλαίσιο για τη ζωική παραγωγή, την προστασία της άγριας πανίδας, τα αδέσποτα 
ζώα και τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς 
- υπερασπίζονται τα καθήκοντα που έχει ο κτηνίατρος προς τους πελάτες-ιδιοκτήτες και τα ασθενή ζώα 
	
Γενικές Ικανότητες 
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον	
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Διαλέξεις 13 ώρες 
Φροντιστήρια 13 ώρες 
Σύνολο 26	ώρες	

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ	

Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική. 
Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης, ερωτήσεις που χρήζουν μικρής ανάπτυξης απάντηση 
(συμμετοχή κατά 70% στον τελικό βαθμό). 
Φροντιστηριακή άσκηση: συμμετοχή κατά 30% στον τελικό βαθμό. 
Ενημέρωση φοιτητών: στην έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Διδακτικές σημειώσεις σε μορφή παρουσίασης ή/και πλήρους κειμένου. 
- Ελληνική Νομοθεσία: νόμοι, προεδρικά διατάγματα, ρυθμιστικές εγκύκλιοι κλπ. για θέματα κτηνιατρικής 
δεοντολογίας και νομοθεσίας που βρίσκονται σε ελεύθερη ανάρτηση σε διαδικτυακούς τόπους. 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Επιστημονικά περιοδικά στο σύστημα Impact Factor – Web of Science, που 
δημοσιεύσουν άρθρα σχετικά με το κτηνιατρικό επάγγελμα και την κτηνιατρική εκπαίδευση. 
- Άρθρα σχετικά με την κτηνιατρική νομοθεσία και το κτηνιατρικό επάγγελμα διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 

 
  


