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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου
στη Δημοτική Ενότητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια)
Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης.

2

Καθιέρωση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας του Μάγειρα της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας.

3

Κανονισμός διδακτορικών σπουδών του τμήματος περιβάλλοντος της σχολής περιβάλλοντος
του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10523
(1)
Τροποποίηση ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου
στη Δημοτική Ενότητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια)
Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976
(ΦΕΚ 143/Α’/11-06-1976), όπως τροποποιήθηκε με
τις όμοιες της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995
(ΦΕΚ 113/Α’/15-06-1995).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010).
3. Τις διατάξεις της αριθ. 127080/57460/21.12.2010
απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η
ληξιαρχική περιφέρεια κάθε νέου Δήμου που συνίσταται
με τον ν. 3852/2010, υποδιαιρείται σε τόσες όσες και οι
Δημοτικές Ενότητες, κατά τρόπο ώστε η ληξιαρχική περιφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια μιας
Δημοτικής Ενότητας.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 880

5. Την αριθ. πρωτ. 14138/1505-2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών στο με αριθ. ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
26-05-2017, αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη
Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
6. Την αριθ. 35748/30-05-2017 απόφαση Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, περί
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/07-06-2017).
7. Την αριθ. πρωτ. 60978/31.08.2015 προγενέστερη
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, αναφορικά με την ανάθεση
καθηκόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά Νομού
Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1988/Β’/15.09.2015).
8. Το αριθ. πρωτ. 3.864/18.02.2019 έγγραφο του Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης, σχετικά με την
72/3.864/18.02.2019 απόφαση/πρόταση του Δημάρχου
Λαγκαδά περί τροποποίησης στην άσκηση καθηκόντων απαλλαγή του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κορώνειας του οικείου φορέα από τον μόνιμο υπάλληλο Χαράλαμπο Παπαδόπουλο του Χρήστου, ΔΕ Διοικητικών
Υπαλλήλων με βαθμό Γ’, λόγω συνταξιοδότησης. Με την
συγκεκριμένη πρόταση ανατίθενται τα καθήκοντα άσκησης Ληξιάρχου, στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα, στην
μόνιμη υπάλληλο του Δήμου, Δέσποινα Ζαχαριάδου του
Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών με βαθμό Α’.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται
πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαγκαδά, για το έτος 2019, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 60978/31.08.2015 απόφαση
μας, και συγκεκριμένα αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου για τη Δημοτική Ενότητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια)
Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά στην μόνιμο υπάλληλο
του Δήμου, Δέσποινα Ζαχαριάδου του Αντωνίου, κλάδου
ΔΕ Διοικητικών με βαθμό Α’.
(Αριθ. πρωτ. Εισήγησης Δημάρχου Λαγκαδά: 3.864/
72/18.02.2019).
Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος Τ.Α.
και Ν.Π. Νομού Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ
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Αριθμ. 31

(2)

Καθιέρωση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας του Μάγειρα της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 49 παρ. 4
του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143
Α’/28.6.2007).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α’/16-12-2015).
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Κόνιτσας (ΦΕΚ 2170/28-9-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό
του Δήμου Οικονομικού έτους 2019.
5. Την ανάγκη να εργαστεί ο Μάγειρας της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας, ο οποίος έχει
προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
δίμηνης διάρκειας, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για το
χρονικό διάστημα από 26-2-2019 έως 26-4-2019, λόγω
των φιλοξενιών του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Κόνιτσας, αποφασίζει:
Καθιερώνουμε για το χρονικό διάστημα από 26-2-2019
έως 26-4-2019 πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας απασχόληση του Μάγειρα της Μαθητικής Εστίας
Κόνιτσας, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών
και πιο συγκεκριμένα ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΧΡΟΝΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΟΧΙ ΑΡΓΙΕΣ)
ΔΕ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ
ΕΣΤΙΑ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

1

1

40

Σύνολο ωρών απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
για το διάστημα από 26-2-2019 έως 26-4-2019 (όχι αργίες):
40

Η δαπάνη για την αποζημίωση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας απασχόλησης του πιο πάνω
προσωπικού, θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες προβλεπόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου του ΚΑ 02. 70.6012.01 ποσού 130,00 €.

Τεύχος Β’ 880/14.03.2019

Ο αριθμός των πραγματοποιηθέντων ωρών υπερωριακής απασχόλησης της υπαλλήλου θα βεβαιώνεται με
υπηρεσιακό σημείωμα, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις του
Προϊσταμένου της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόνιτσα, 26 Φεβρουαρίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Ι

Αριθμ. 1085
(3)
Κανονισμός διδακτορικών σπουδών του τμήματος περιβάλλοντος της σχολής περιβάλλοντος
του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31, τ.Α’) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 79/27-5-2013 (Ίδρυση Σχολών, κατάργηση
Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο) ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ.Α’.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017/τ.Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/
03.08.2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
5. Την με αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 3075/04-12-2015 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί
διορισμού του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Βασίλειου Χρυσικόπουλου του Κωνσταντίνου, ως Πρύτανη του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
6. Την με αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 2780/09-11-2015 απόφαση
του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 819/
16-11-2015 τ. ΥΟΔΔ) που αφορά στον διορισμό του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου
Πανεπιστημίου κ. Βασίλειου Χρυσικόπουλου ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου.
7. Την από 29-11-2017 απόφαση της Συγκλήτου/5η
συνεδρίαση, (ΦΕΚ 678/14-12-2017 τ. ΥΟΔΔ) που αφορά
στη διόρθωση της αριθμ. 2780/09-11-2015 απόφασης
του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με
τη λήξη της θητείας του Πρύτανη: «... με πλήρη τετραετή
θητεία, αρχομένης από την έκδοση της διαπιστωτικής
πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 18
παρ. 6, του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/03-08-2018, τ.Α’).

Τεύχος Β’ 880/14.03.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

8. Την απόφαση της 4ης/04-10-2018 συνεδρίασης της
Συγκλήτου, με την οποία ορίστηκε η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.
9. Την απόφαση της 10ης/16-01-2019 συνεδρίασης της
προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος,
με την οποία καταρτίστηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος.
10. Την απόφαση της 15ης/21-02-2019 συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, με την οποία
εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του
Τμήματος Περιβάλλοντος.
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του
Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του
Ιονίου Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος
του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Διδακτορικών Σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν
στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
Άρθρο 2
Στόχος των διδακτορικών σπουδών
Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στη διεξαγωγή
υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Οι
απόφοιτοι διδάκτορες προορίζονται να στελεχώσουν το
ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό
της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, οι Διδακτορικές Σπουδές αποτελούν για το τμήμα, αλλά και το
Πανεπιστήμιο γενικότερα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους
και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλουν στην ποιοτική
και ποσοτική αναβάθμιση της έρευνας.
Άρθρο 3
Νομικό και θεσμικό πλαίσιο
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Περιβάλλοντος οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 όπως αυτές ισχύουν και
όπως διαμορφωθούν στο μέλλον, τις ισχύουσες λοιπές
σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 4
Τυπικά προσόντα υποψηφίων
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης (άρθρο 38 του ν. 4485/
2017) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου
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της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017.
2. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν
επαρκώς την ελληνική ή/και την αγγλική γλώσσα τόσο
σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο. Σε περίπτωση
που η διδακτορική διατριβή γραφεί σε άλλη γλώσσα, ο/η
υποψήφιος/α υποβάλλει συνημμένη στη διδακτορική
διατριβή εκτενή περίληψη της στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 5
Υποβολή αιτήσεων
1. Το τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων
διδακτόρων, οι οποίες δημοσιοποιούνται και αναρτώνται
ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του τμήματος.
2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις
αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, μνημονεύονται ρητά στις σχετικές
προκηρύξεις και προσκλήσεις.
3. Οι ημερομηνίες που μπορεί να υποβληθούν αιτήσεις
για τη θέση του υποψηφίου διδάκτορα, ορίζονται ως οι
αρχές του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (ΣεπτέμβριοςΟκτώβριος ή Φεβρουάριος-Μάρτιος).
4. Στις ημερομηνίες αυτές, ο υποψήφιος καταθέτει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος, στην οποία
αναγράφεται:
α) Ο προτεινόμενος τίτλος.
β) Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, ελληνική ή
αγγλική.
γ) Ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής
διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τον νόμο
(ν. 4485/2017, άρθρο 39, παράγραφος 1).
δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
ε) Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής.
5. Στην αίτηση αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο Δ.Μ.Σ., του εσωτερικού
ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου
σπουδών του εξωτερικού.
γ) Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ άλλων
Πανεπιστημίων ή/και Ερευνητές που ανήκουν σε Ερευνητικά Κέντρα.
δ) Αντίγραφα πτυχιακών εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών.
ε) Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης
επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να προσθέσει και άλλα κριτήρια, όπως ερευνητικό έργο, εξετάσεις, παρακολούθηση
μαθημάτων, κ.τλ. Δύναται Υποψήφιος/α να υποβάλλει,
σχετική αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος στο οποίο
επιθυμεί να εκπονήσει συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
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α. Αίτηση (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).
β. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ισόκυρο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
γ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (άρθρο 38 του
ν. 4485/2017).
δ. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, ε. Επικυρωμένο αντίγραφο Δ.Μ.Σ., του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών
του εξωτερικού.
στ. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον
επίσημης γλώσσας της Ευρώπης, εφόσον προβλέπεται
στις απαιτήσεις του τμήματος ή αναφέρεται στην προκήρυξη.
ζ. Τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι. με τους/τις οποίους/οποίες ο/η Υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση. Συστατική επιστολή
από εργοδότη/τρια θα ζητείται ως επιπρόσθετη.
η. Ανάτυπα ή ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες
με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις.
θ. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών από τα οποία ο/η Υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει, και δεν έχουν δημοσιευτεί, σε ψηφιακή μορφή.
ι. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) το οποίο μπορεί να
περιέχει:
i. Προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής.
ii. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής,
καθώς και των επιμέρους στόχων αυτής.
iii. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.
iv. Ενδεικτική βιβλιογραφία.
v. Προσδοκώμενα αποτελέσματα.
vi. Χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Άρθρο 6
Αξιολόγηση αιτήσεων
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με
βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και
με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου,
ορίζει, ανά κατηγορία αιτήσεων, τριμελή επιτροπή αξιολόγησης από Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Κάθε τριμελής
επιτροπή, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους
σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του
Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή
δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος
επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον
υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη
γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά
με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην
εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής
της διδακτορικής διατριβής.
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Άρθρο 7
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν
τα μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου
του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι.
2. Ο μέγιστος αριθμός υποψήφιων διδακτόρων που
μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα είναι έξι
(6) μη συνυπολογιζομένων τυχόν συνεπιβλέψεων. Σε
περίπτωση προκήρυξης για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής, η ανάθεση της επίβλεψης μπορεί βάσει της
προκήρυξης να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες και
κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον νόμο και
στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (άρθρο
42 του ν. 4485/2017).
3. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, την επίβλεψη της διδακτορικής
διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή,
με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την
εκπόνηση και συγγραφή της.
Στην επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν
ως μέλη, ο επιβλέπων και δυο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο
Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β’ ή Γ’ από
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την
υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική
επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από
τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος. Προτείνεται ένα μέλος της να είναι εκτός των μελών Δ.Ε.Π.
του Τμήματος.
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την
επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου
διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος,
διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων
που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα. Αν
ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα
Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει,
και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το
τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. Με τη
σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί
να υπάρξει αλλαγή επιβλέποντος μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα στην οποία θα προτείνεται ο νέος επιβλέπων, και τη σύμφωνη γνώμη του
προηγούμενου και του νέου προτεινόμενου επιβλέποντα.
5. Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των
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εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη
περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο
του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 8
Διάρκεια εκπόνησης διδακτορικών σπουδών
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία
ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
2. Η μέγιστη παραμονή του ορίζεται στα έξι (6) έτη
μετά τη ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το διάστημα αυτό μπορεί
να παραταθεί για δυο (2) ακόμη έτη μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα και σχετική
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
4. Ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται να ζητήσει αναστολή σπουδών μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη. Η συνέλευση κρίνει
τη σπουδαιότητα των λόγων της αιτούμενης αναστολής
και, εφόσον γίνει αποδεκτή, δίδεται η δυνατότητα στον
υποψήφιο διδάκτορα να συνεχίσει την εκπόνηση της
διδακτορικής του διατριβής μετά το χρονικό διάστημα
της αναστολής, αλλά κατά τις διατάξεις του ισχύοντος
κανονισμού.
5. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη παραμονή
του υποψήφιου διδάκτορα δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα οκτώ (8) συνολικά έτη, εξαιρουμένης της αναστολής.
6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας υπερβεί
την οριζόμενη διάρκεια φοίτησης, διαγράφεται από το
διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών.
Άρθρο 9
Δικαιώματα και υποχρεώσεις
Υποψήφιων διδακτόρων
1. Το Π.Δ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης.
2. Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος την περίοδο
Δεκεμβρίου και αφού έχει ολοκληρώσει τον 1ο χρόνο
της διδακτορικής του διατριβής, υποβάλλει εγγράφως
αναλυτικό υπόμνημα στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια
επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή
και εκθέσεις προόδου, καταχωρίζονται στον ατομικό
φάκελο του υποψηφίου.
3. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη
ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για
τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών εκτός από
εκείνο των δωρεάν συγγραμμάτων. Μέχρι και πέντε (5)
έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
4. Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, μπορεί να
πραγματοποιηθεί μέχρι και το τέλος του τρίτου έτους
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μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του
Τμήματος. Η αλλαγή του τίτλου της διδακτορικής διατριβής αποκλείεται μετά την υποβολή αίτησης του/της
υποψήφιου/ας διδάκτορος για τη δημόσια υποστήριξη
και την αξιολόγησή της.
5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος οφείλουν
να παρέχουν επικουρικό έργο, εφόσον τους ζητηθεί,
σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής
διατριβής με την υπό την επίβλεψη και ευθύνη από τον
επιβλέποντα καθηγητή τους. Το επικουρικό εκπαιδευτικό
έργο ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνει:
α) διδασκαλία φροντιστηρίων σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα,
β) επίβλεψη εργαστηρίων,
γ) συνεπίβλεψη εκπόνησης εργασιών) από τους φοιτητές,
δ) επιτήρηση εξετάσεων στις εξεταστικές περιόδους
του πρώτου και του δεύτερου κύκλου σπουδών σε μαθήματα στα οποία επιτελούν επικουρικό έργο.
6. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος οφείλουν να
συμμετέχουν ενεργά σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες
του Τμήματος, καθώς και να συμβάλλουν στην διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων που έχει αναλάβει το Τμήμα.
Σε περίπτωση που ζητηθεί από το Τμήμα, οι υποψήφιοι
διδάκτορες μπορεί να συμμετάσχουν και σε εκδηλώσεις
του Πανεπιστημίου.
7. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να διεκπεραιώνουν το ερευνητικό τους έργο σε συνεργασία με τον
επιβλέποντα καθηγητή και ενδεχομένως με άλλους καθηγητές ή λέκτορες του Τμήματος.
8. Για την επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας Π.Δ.Σ.,
ύστερα από απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος,
ανατίθενται καθήκοντα Επόπτη Διδακτορικών Σπουδών (Ε.Δ.Σ.) σε μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος που επιβλέπει
τουλάχιστον έναν υποψήφιο διδάκτορα. Τα καθήκοντα
του Ε.Δ.Σ. είναι η τήρηση του παρόντος κανονισμού και
η επίβλεψη των υποχρεώσεων των υποψηφίων διδακτόρων.
9. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές υποχρεώσεις, ο Ε.Δ.Σ. θα ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή. Εφόσον το ζήτημα
δεν διευθετηθεί θα ενημερώνεται η Συνέλευση του Τμήματος ενώ θα προκύπτει ζήτημα διαγραφής των συγκεκριμένων υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να λάβει
χώρα μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος.
10. Κάθε αρχή ακαδημαϊκού έτους (ΣεπτέμβριοςΟκτώβριος) οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να
ανανεώνουν την εγγραφή τους στη Γραμματεία του
Τμήματος.
Άρθρο 10
Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων
Είναι δυνατή η διαγραφή υποψήφιου διδάκτορα από
το Π.Δ.Σ., με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
μετά από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Μεταξύ των λόγων για διαγραφή ενός υποψήφιου διδάκτορα περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:
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α) Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς
αναφορά σ’ αυτούς.
β) Ανάρμοστη συμπεριφορά και λοιπά παραπτώματα που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του υποψήφιου
διδάκτορα.
γ) Μη επιτυχής εξέταση της διδακτορικής διατριβής
του μετά την πρώτη αναπομπή της από την Εξεταστική
Επιτροπή.
δ) Μη ανταπόκριση του σε ακαδημαϊκή δραστηριότητα, από αυτές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, που του έχει ανατεθεί από το τμήμα χωρίς σοβαρή
δικαιολογία.
ε) Ανεπαρκής πρόοδος κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής που διαπιστώνεται από την τριμελή
συμβουλευτική επιτροπή.
στ) Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ενδιαφερόμενο.
ζ) Παρέλευση χρονικού διαστήματος οκτώ (8) ετών, και
των όποιων παρατάσεων μέχρι δέκα (10) έτη, από την
έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής, μη
συνυπυλογιζομένων των χρονικών διαστημάτων κρίσης
των υποβληθέντων ερευνητικών εργασιών σε διεθνή
περιοδικά.
Άρθρο 11
Παρακολούθηση διαλέξεων
1. Ο επιβλέπων καθηγητής, μετά από σύμφωνη γνώμη
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, μπορεί να
ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα την υποχρεωτική
παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών ή ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να συνεπάγεται τη συμμετοχή σε
εξετάσεις, όχι όμως δικαίωμα ή υποχρέωση εγγραφής ή
αποφοίτησης από το πρόγραμμα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών.
2. Με απόφαση της Συνέλευσης μπορεί να προβλεφθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων διδακτορικού επιπέδου που προσφέρονται στους
υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος. Εάν απαιτηθεί
η υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων από τον
υποψήφιο διδάκτορα, αυτό πρέπει να συμβεί κατά το
πρώτο έτος εγγραφής του στο Π.Δ.Σ.
3. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσει ένα μέρος της διδακτορικής του έρευνας σε άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής μετά από σύμφωνη γνώμη
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και απόφαση
της Συνέλευσης.
Άρθρο 12
Εκπόνηση διδακτορικής έρευνας
1. Η διδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και
να αποτελεί συμβολή στη διεθνή επιστημονική γνώση.
2. Ο επιβλέποντας καθηγητής καθοδηγεί τη διδακτορική έρευνα του υποψήφιου διδάκτορα μεταφέροντας
του επιστημονική εμπειρία και γνώση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του επιβλέποντος είναι σημαντικός και δεν
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υποκαθίσταται από τον ρόλο της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η άμεση συνεργασία μεταξύ του
επιβλέποντα καθηγητή και του υποψήφιου διδάκτορα
πρέπει να είναι τακτική καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης
της διδακτορικής διατριβής του.
Άρθρο 13
Συγγραφή, υποστήριξη και
αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής
1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγηση της. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του
υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και
την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας
τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την
κρίση της διδακτορικής διατριβής.
2. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός
από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται
από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου
39 του ν. 4485/2017, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον
μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.
Συνίσταται τουλάχιστον δύο μέλη της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής να μην είναι μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος και τουλάχιστον ένα μέλος της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής να είναι Καθηγητής α’ βαθμίδας.
3. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από
τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας
υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των
τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν
και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η εξεταστική
επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει
την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την
πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και
με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία
πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής,
που έχουν αντικατασταθεί, μπορεί να παρίστανται κατά
τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Στο πλαίσιο διασφάλισης της υψηλής ποιότητας των
διδακτορικών που χορηγεί το Τμήμα, πρέπει, για την περάτωση της διδακτορικής διατριβής και τη σύσταση της
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής από τη Συνέλευση
του Τμήματος, να ικανοποιούνται οι ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:
- Δύο (2) τουλάχιστον παρουσιάσεις σε συνέδρια.
- Δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (έντυπα ή ηλεκτρονικά) τα οποία έχουν
συμπεριληφθεί σε Citation Index ή διαθέτουν Impact
Factor και είναι σε θεματική περιοχή που συμπίπτει με
το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν οι παραπάνω δημοσιεύσεις, είναι
δυνατόν να γίνουν αποδεκτές δημοσιεύσεις σε διεθνή
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επιστημονικά περιοδικά (έντυπα ή ηλεκτρονικά) που
εκδίδονται από διεθνώς αναγνωρισμένους εκδοτικούς
οίκους ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων δεν μπορεί
σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την κρίση των μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την πρωτοτυπία και την επιστημονική συμβολή της διατριβής.
5. Συνίσταται από τον Υποψήφιο Διδάκτορα η πραγματοποίηση δύο (2) τουλάχιστον παρουσιάσεων σε ελληνικά ή/και διεθνή συνέδρια, σε θεματική περιοχή που
συμπίπτει με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής, με
σύστημα κριτών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχουν
δημοσιευτεί στα πρακτικά του συνεδρίου.
6. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχοντας συγγράψει τη διδακτορική του διατριβή, παραδίδει αντίγραφα αυτής στα
επτά μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, τα
οποία, αφού τη μελετήσουν και συμφωνήσουν ως προς
τη δομή και το περιεχόμενό της, προσδιορίζουν κοινά
αποδεκτή ημερομηνία εξέτασης της διδακτορικής διατριβής, που δεν μπορεί να απέχει χρονικά λιγότερο από
ένα μήνα από την παραλαβή της διδακτορικής διατριβής.
7. Μετά τη διαδικασία υποστήριξης, η επταμελής εξεταστική επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιέχονται οι γνώμες των παριστάμενων μελών της σχετικά
με την πρωτοτυπία και την επιστημονική συμβολή της
διατριβής και η τελική απόφαση της Επιτροπής ως προς
την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής. Κάθε διδακτορική διατριβή αξιολογείται με την κλίμακα «καλώς»,
«λίαν καλώς» ή «άριστα».
8. Η επταμελής εξεταστική επιτροπή δύναται να αναπέμψει, με απόφαση της πλειοψηφίας των παριστάμενων
μελών της, τη διδακτορική διατριβή για διορθώσεις ή
επεξηγήσεις για διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την
ημερομηνία της εξέτασης.
9. Το τελικό πρακτικό της επταμελούς εξεταστικής
επιτροπής υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη (είτε
συμμετείχαν με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης).
10. Από ένα αντίτυπο της διδακτορικής διατριβής
κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
(σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική
μορφή).
Άρθρο 14
Αναγόρευση Διδακτόρων
1. Η Συνέλευση του Τμήματος αναγορεύει τον υποψήφιο διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του Τμήματος.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το
πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της
διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης
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της διδακτορικής διατριβής, και ακολουθεί η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τμήματος.
2. Η τελετή ορκωμοσίας και καθομολόγησης, η οποία
γίνεται παρουσία του Πρύτανη ή Αντιπρύτανη του Ιονίου
Πανεπιστημίου, καθώς και ο τύπος του διδακτορικού διπλώματος ακολουθεί τα πρότυπα σχετικών αποφάσεων
της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
3. Ο υποψήφιος διδάκτορας, πριν από την αναγόρευση και καθομολόγησή του/της από την Συνέλευση του
Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης.
Άρθρο 15
Συνεπίβλεψη διδακτορικής διατριβής
Το Τμήμα Περιβάλλοντος δύναται να συνεργάζεται
με Τμήματα Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, για
την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα από
τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέπων
από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από
τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./ερευνητών.
Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής,
από την επιλογή του/της υποψήφιου διδάκτορα έως
και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η
χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται από
τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από
την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης
των Ερευνητικών Κέντρων.
Άρθρο 16
Ανάκληση διδακτορικού διπλώματος
Διδακτορικός τίτλος που χορηγήθηκε είναι δυνατόν
να ανακληθεί ή ακυρωθεί, εάν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησης του οι εκ του νόμου
και του παρόντος κανονισμού προϋποθέσεις κτήσης
του και, κατεξοχήν αλλά μη περιοριστικά, εάν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή μέρος της διδακτορικής διατριβής
αποτελεί προϊόν λογοκλοπής. Η ανάκληση ή ακύρωση
γίνεται μετά από πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση της
Συνέλευσης του Τμήματος η οποία κοινοποιείται στον
Πρύτανη του ιδρύματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 28 Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρύτανης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02008801403190008*

