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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Αυγούστου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ένταξη μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2

Κανονισμός διδακτορικών σπουδών του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής
Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 561
(1)
Ένταξη μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 15 του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/2017, τ.Α’).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4009/
2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011, τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/
11-05-2016, τ.Α’) σε συνδυασμό με τηνπαρ.4 του άρθρου
79 του ν. 4009/2011.
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/
2014 (Φ.Ε.Κ. 32/11-2-2014, τ.Α’).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264/
2014 (Φ.Ε.Κ. 118/15-5-2014, τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/
11-05-2016, τ.Α’).
5. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 20 του ν. 4452/
2017 (ΦΕΚ 17/15-02-2017, τ.Α’).
6. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 12 του
π.δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/5-08-2016, τ.Α’).
7. Την υπ αριθμ. 59950/Ζ2/6-04-2017 εγκύκλιο του
ΥΠΠΕΘ (ΑΔΑ: ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝ7).
8. Την υπ αριθμ.126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και
την υπ’ αριθμ.35125/Ζ2/1-3-2018 αναδιατύπωσή της.

Αρ. Φύλλου 3096

9. Την υπ αριθμ. 16117/1-10-2014 Πρυτανική πράξη
(ΦΕΚ 2875/27-10-2014, τ.Β’) με την οποία εντάχθηκε ο
Ιωάννης Τσάμπος σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τμήμα Φυσικής της
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
10. Το απόσπασμα πρακτικών συνέλευσης στις
7-05-2018 του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών
και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, έγκρισης της συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών του Ιωάννη Τσάμπου.
11. Την υπ αριθμ. 7924/12-06-2018 αίτηση ένταξης σε
θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Τσάμπου Ιωάννη, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του
Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
12. Την υπ αριθμ. 8019/13-06-2018 απόφαση του
Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ορισμού Τριμελούς
Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και την από 4-07-2018 εισήγηση
της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
13. Την από 12-07-2018 απόφαση της Κοσμητείας της
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την οποία εγκρίνεται η ένταξη του
Ιωάννη Τσάμπου από τη θέση του μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του
Τμήματος Φυσικής σε θέση Ε.ΔΙ.Π του ιδίου Τμήματος
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του
Ιδρύματος.
14. Την υπ’ αριθμ. 399ης/20-12-2018 τακτική συνεδρία
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την οποία
εγκρίνεται η κατανομή μιας κενής οργανικής θέσης ΕΔΙΠ
στο Τμήμα Φυσικής, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.
15. Την από 22-01-2019 έκθεση προκαλούμενης δαπάνης.
16. Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του Ιωάννη
Τσάμπου υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος
Φυσικής.
17. Την υπ αριθμό 31460/Ζ1/23-2-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣΥ1Κ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του
Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του
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Πανεπιστημίου Κρήτης, Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα του
Λύσανδρου, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.
18. Το υπ’ αριθμ.25631/Β1/19-02-2019 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
19. Την υπ’ αριθμ.4031/Β3/6-06-2019 βεβαίωση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί
ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ οικ.
έτους 2019, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη του Ιωάννη Τσάμπου του Κωνσταντίνου,
υπηρετούντος μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ του Ιδρύματός
μας, σε κενή οργανική θέση προβλεπόμενη στο άρθρο
29 του ν. 4009/2011 Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος Φυσικής
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
Η οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που κατείχε ο ανωτέρω καταργείται.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 22 Ιανουαρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 3678
(2)
Κανονισμός διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 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.
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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 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 υπ 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’).
8. Την απόφαση της 3ης/04-10-2018 Συνεδρίασης
της Συγκλήτου, με την οποία ορίστηκε η προσωρινή
Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.
9. Την απόφαση της 19ης/19-06-2019 Συνεδρίασης
της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης
και Τεχνολογίας Τροφίμων, με την οποία καταρτίστηκε
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
10. Την Απόφαση της 26ης/16-07-2019 Συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, με την οποία
εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
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 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της
Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως
ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Άρθρο 1: Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της
Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) 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 Διδα-

Τεύχος B’ 3096/01.08.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

κτορικές 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. Η επιτυχής
ολοκλήρωση των Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση του
τίτλου του Διδάκτορα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Περιβάλλοντος του
Ιονίου Πανεπιστημίου.
Άρθρο 3: Νομικό και θεσμικό Πλαίσιο
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων 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 πτυχίου Θετικών Επιστημών ή Γεωπονικών
Επιστημών ή Επιστημών Υγείας ή Χημικών Μηχανικών
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως αντίστοιχου της
αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί επίσης να γίνει δεκτός από τη Συνέλευση
του Τμήματος, με ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολογία,
ως Υποψήφιος Διδάκτορας και κάτοχος πτυχίου άλλου
επιστημονικού πεδίου, πέραν των παραπάνω αναφερόμενων επιστημών, εφόσον προκύπτει επαρκής εξοικείωση με την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων,
ώστε να πιθανολογείται η ευδόκιμη ολοκλήρωση του
κύκλου Διδακτορικών Σπουδών. Στην ανωτέρω ειδική
περίπτωση, η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η αίτηση
μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση του Υποψήφιου
Διδάκτορα να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε ορισμένο αριθμό μαθημάτων ή σεμιναρίων που
προσφέρονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων ή σε άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. με συναφή ή συγγενή
επιστημονικά αντικείμενα.
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 υποψήφιος 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 προκηρύξεις των θέσεων 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 ολοκλήρω-
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σης των διατριβών, μνημονεύονται ρητά στις σχετικές
προκηρύξεις και προσκλήσεις.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
καθ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους στη Γραμματεία του Τμήματος.
4. Η αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής απευθύνεται στη Συνέλευση του Τμήματος και σε αυτήν αναγράφονται τα εξής:
α) Ο προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής
β) Η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής (ελληνική ή αγγλική).
γ) Ο προτεινόμενος Επιβλέπων Καθηγητής της Διδακτορικής Διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν
δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα
με τον νόμο (ν. 4485/2017, Άρθρο 39, παράγραφος 1).
5. Η αίτηση εκπόνησης διατριβής συνοδεύεται από τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
β) Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
δ) Επικυρωμένο αντίγραφο Δ.Μ.Σ. του εσωτερικού ή
αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
ε) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
στ) Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή/και Ερευνητές που ανήκουν σε Ερευνητικά
Κέντρα.
ζ) Αντίγραφα πτυχιακών εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών.
η) Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης
επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας.
θ). Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
ι) Πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, αν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός. Η επάρκεια της γνώσης της ελληνικής γλώσσας για
αλλοδαπούς υποψηφίους αποδεικνύεται όταν ο υποψήφιος: i) έχει ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο
του εξωτερικού, ii) έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο
προπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή έχει
πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο Ίδρυμα (Α.Ε.Ι. ή
Τ.Ε.Ι.) ή iii) κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής
γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής
τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς.
Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να προσθέσει και
άλλα κριτήρια, όπως αντίγραφα εργασιών, συνεδρίων,
ερευνητικό έργο, παρακολούθηση μαθημάτων, κ.τ.λ.
Άρθρο 6: Αξιολόγηση Αιτήσεων
1. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με
βάση το ερευνητικό αντικείμενο και ορίζει μια Τριμελή
Επιτροπή αξιολόγησης από Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για
κάθε κατηγορία αιτήσεων.
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2. 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 Καθηγητής, 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. Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων είναι μέλος
της Τριμελούς Επιτροπής, η γνώμη του περιέχεται στο
υπόμνημα. Σε περίπτωση που ο προτεινόμενος Επιβλέπων αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να αναλάβει την επίβλεψη της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής και δεν
υπάρχει άλλο μέλος Δ.Ε.Π. στο ειδικότερο γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής, η
αίτηση απορρίπτεται. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται
και η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.
Άρθρο 7: Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών του
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων έχουν
τα μέλη Δ.Ε.Π. α βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου
Καθηγητή.
2. Ο μέγιστος αριθμός Υποψήφιων Διδακτόρων που
μπορεί να επιβλέπεται από κάθε Επιβλέποντα Καθηγητή
είναι έξι (6) μη συνυπολογιζομένων τυχόν συνεπιβλέψεων. Κατά παρέκκλιση ο αριθμός αυτός δύναται να
υπερβληθεί εφόσον ο Επιβλέπων έχει υπό την επίβλεψη
του Υποψήφιους Διδάκτορες οι οποίοι έχουν υπερβεί τα
πέντε έτη φοίτησης τους από την πρώτη τους εγγραφή.
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 Καθηγητή την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική
Επιτροπή με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή
αυτή μετέχουν ως μέλη ο Επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη
Δ.Ε.Π. α βαθμίδας, Αναπληρωτή ή 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.
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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
για οποιονδήποτε λόγο μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής -πλην του Επιβλέποντα- εκλείψει ή
διαπιστωμένα αδυνατεί να μετέχει ενεργά στο έργο της
Επιτροπής για διάστημα άνω του εξαμήνου ή παραιτηθεί
από την Επιτροπή, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ορίζει άλλο μέλος Δ.Ε.Π. στη θέση
του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, είτε
με δική της πρωτοβουλία, είτε ύστερα από αίτηση του
Υποψήφιου Διδάκτορα.
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
εκπονούμενων Διδακτορικών Διατριβών, 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 χρονική διάρκεια για την απόκτηση του
Διδακτορικού Διπλώματος ορίζεται στα έξι (6) πλήρη
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το διάστημα αυτό μπορεί
να παραταθεί για δύο (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 εκ-
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πόνηση της Διδακτορικής του Διατριβής μετά το χρονικό
διάστημα της αναστολής.
5. Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη χρονική διάρκεια για
την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος 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 Πρόγραμμα Διδακτορικών 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 ή Ιουνίου και αφού έχει ολοκληρώσει τον 1o
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 Καθηγητή 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, με εξαίρεση
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. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος οφείλουν
να παρέχουν επικουρικό έργο, εφόσον τους ζητηθεί,
σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της Διδακτορικής
Διατριβής, υπό την επίβλεψη και ευθύνη του 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 (είτε εργασιών
μαθημάτων είτε πτυχιακών εργασιών) από τους φοιτητές
δ) Επιτήρηση εξετάσεων στις εξεταστικές περιόδους
του πρώτου και του δεύτερου κύκλου σπουδών σε μαθήματα στα οποία επιτελούν επικουρικό έργο.
5. 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.
6. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν να διεκπεραιώνουν το ερευνητικό τους έργο σε συνεργασία με τον
Επιβλέποντα Καθηγητή και ενδεχομένως με άλλα μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος.
7. Ο Επιβλέπων Καθηγητής, μετά από σύμφωνη γνώμη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να

37267

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.
8. 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.
9. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας δύναται να διεξαγάγει
μέρος της έρευνας του σε άλλο Ίδρυμα/Ινστιτούτο/
Ερευνητικό Κέντρο/Οργανισμό της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μετά από σχετική πρόταση του Επιβλέποντα
Καθηγητή και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Στην περίπτωση που αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο του
Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης ERASMUS+ ή άλλου
παρόμοιου προγράμματος, αρκεί η σύμφωνη γνώμη του
Επιβλέποντα.
10. Στον Υποψήφιο Διδάκτορα επιτρέπεται να κάνει
χρήση ολογράφως του όρου «Υποψήφιος Διδάκτωρ»
αποκλειστικά για επιστημονικές δημοσιεύσεις.
11. Για την επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας του
Π.Δ.Σ., ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης 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.
12. 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.
13. Κάθε αρχή ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος Οκτώβριος) 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:
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.
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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,
προσαυξανόμενου με το χρονικό διάστημα της όποιας
αναστολής σπουδών έχει ληφθεί, από την έναρξη εκπόνησης της Διδακτορικής του Διατριβής, μη συνυπολογιζομένων των χρονικών διαστημάτων κρίσης των υποβληθέντων ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά.
Άρθρο 11: Εκπόνηση ΔιδακτορικήςΕρευνας
1. Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να συνιστά ιδιαίτερη συμβολή στη γνώση του επιστημονικού της αντικειμένου, να παρέχει τεκμήρια πρωτοτυπίας και άσκησης
προσωπικής κριτικής σκέψης, να περιλαμβάνει κριτική
αξιολόγηση της συναφούς βιβλιογραφίας, να περιγράφει
την ακολουθούμενη ερευνητική μέθοδο, να περιλαμβάνει ανάλυση των πορισμάτων της και να καταδεικνύει εις
βάθος κατανόηση του επιστημονικού αντικειμένου και
τις ερευνητικές ικανότητες του Υποψήφιου Διδάκτορα.
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
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.
3. Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής, που προτείνεται από τον Υποψήφιο Διδάκτορα σε συνεργασία με
τον προτεινόμενο Επιβλέποντα Καθηγητή, ορίζεται με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στο πλαίσιο της
ίδιας συνεδρίας με την οποία εγκρίνεται και η αποδοχή
του Υποψήφιου Διδάκτορα και θεωρείται προσωρινός,
με την έννοια ότι κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής μπορεί να τροποποιηθεί.
4. Κατά την επιλογή και διατύπωση του τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής λαμβάνεται υπόψη ότι η εκπονούμενη Διατριβή πρέπει να έχει σαφές αντικείμενο έρευνας,
το οποίο πρέπει να διακρίνεται για την επιστημονική του
πρωτοτυπία, να συμβάλλει στην πρόοδο της επιστημονικής έρευνας και να είναι εφικτό να ολοκληρωθεί εντός
των τιθέμενων χρονικών πλαισίων.
5. Αλλαγή ή εξειδίκευση του τίτλου της Διδακτορικής
Διατριβής σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν
κατά τη διάρκεια της έρευνας του Υποψήφιου Διδάκτορα επιτρέπεται μετά από αίτησή του, με τεκμηριωμένη
Εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
θετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η αλλαγή του τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής αποκλείεται
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μετά την υποβολή αίτησης του Υποψήφιου Διδάκτορος
για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγηση της.
6. Η Διδακτορική Διατριβή αποτελεί προϊόν της αποκλειστικά προσωπικής έρευνας και συγγραφής του Υποψήφιου Διδάκτορα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις
του Επιβλέποντα Καθηγητή και τυχόν διορθώσεις από
την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.
7. Κατά την υποβολή της και όσον αφορά στο περιεχόμενο, την τεκμηρίωση και τη μορφή, η Διδακτορική
Διατριβή πρέπει να είναι επιπέδου μονογραφίας έτοιμης
προς δημοσίευση, ως έχει ή μετά από διορθώσεις που θα
υποδείξει η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή.
8. 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 ικανοποιείται η ακόλουθη ελάχιστη
προϋπόθεση:
Να έχει γίνει δημοσίευση ή να υπάρχει επίσημη τελική
αποδοχή για τη δημοσίευση τουλάχιστον δύο (2) εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, τα
οποία έχουν συμπεριληφθεί σε Citation Index, διαθέτουν
Impact Factor, είναι σε θεματική περιοχή που εμπίπτει με
το γνωστικό αντικείμενο της Διατριβής και με τον Υποψήφιο Διδάκτορα ως πρώτο συγγραφέα, σε συνεργασία
με τον Επιβλέποντα Καθηγητή ή και τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή και άλλους ερευνητές
που συμμετείχαν στην έρευνα. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν οι παραπάνω δημοσιεύσεις είναι δυνατόν,
μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να
γίνουν αποδεκτές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά (έντυπα ή ηλεκτρονικά) που εκδίδονται από
διεθνώς αναγνωρισμένους εκδοτικούς οίκους. Η πλήρωση της ανωτέρω προϋπόθεσης δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να υποκαταστήσει την κρίση των μελών της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την πρωτοτυπία
και την επιστημονική συμβολή της Διατριβής.
Συνίσταται επίσης στον Υποψήφιο Διδάκτορα η πραγματοποίηση δύο (2) τουλάχιστον παρουσιάσεων σε ελληνικά ή/και διεθνή συνέδρια (με σύστημα κριτών) και
δημοσίευση τους στα πρακτικά του συνεδρίου, σε θεματική περιοχή που εμπίπτει με το γνωστικό αντικείμενο
της Διατριβής.
9. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για τον σεβασμό των διατάξεων περί πνευματικής
ιδιοκτησίας. Οφείλει, εντός του κειμένου της Διδακτορικής Διατριβής και μέσω των υποσημειώσεων και της
αναφερόμενης βιβλιογραφίας, να καθιστά σαφείς τις
πηγές άντλησης των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν, την έκταση της χρήσης έργων ή έρευνας τρίτων,
καθώς και έργων του ιδίου που έχουν τεθεί προς κρίση
στο Τμήμα ή σε άλλο Τμήμα ή/και Ίδρυμα.
10. Απαγορεύεται η υποβολή ως Διδακτορικής Διατριβής έργου του ιδίου του Υποψήφιου Διδάκτορα που
έχει ήδη υποβληθεί και αποτελέσει αντικείμενο κρίσης
στο ίδιο Τμήμα ή σε άλλο Τμήμα του ίδιου Ιδρύματος ή
σε άλλο ίδρυμα και δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς κατ’
έκταση ή περιεχόμενο από αυτό.
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11. Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται στο κυρίως
κείμενο σε γραμματοσειρά μεγέθους 12 pt με διάστημα γραμμών 1,5, στις υποσημειώσεις μεγέθους 10 pt με
διάστημα γραμμών 1 και εκτυπώνεται σε διπλή όψη.
Περιλαμβάνει διάγραμμα ύλης ή πίνακα περιεχομένων,
αναλυτικό κατάλογο βιβλιογραφίας και ευρεία περίληψη
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Συνοδεύεται
από έγγραφη δήλωση του Υποψήφιου Διδάκτορα ως
προς την μη προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας.
12. Στο εσώφυλλο κάθε κατατιθέμενης και εγκρινόμενης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος μας μνημονεύεται σε εμφανές σημείο η σύνθεση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς και η σύνθεση της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση αφυπηρέτησης Επιβλέποντα Καθηγητή ή μέλους/μελών της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναφέρεται η
αρχική σύνθεση της πριν από την αντικατάσταση τους
και στη συνέχεια μνημονεύεται η αντικατάσταση του
Επιβλέποντα Καθηγητή ή του/των μέλους/μελών της
Τριμελούς και αναφέρεται η σύνθεση της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής, κατά το ακόλουθο υπόδειγμα:
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Επιβλέπων: Καθηγητής Χ
Μέλη:.......................
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή
Επιβλέπων: Αντικατάσταση του Καθηγητή Χ από τον
Καθηγητή Ψ με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος ... (Συνεδρίαση ...), σύμφωνα με την Παράγραφο 3, άρθρο 39, ν. 4485/2017. Μέλη:.....................
13. Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με
αιτιολογημένη απόφασή της και μετά από αίτηση του
Υποψήφιου Διδάκτορα και τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή να κάνει δεκτή την εκπόνηση της
Διδακτορικής Διατριβής σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής (άρθρο 38 παρ. 2 και 3 του ν. 4485/2017) για λόγους
που άπτονται του επιστημονικού της αντικειμένου.
Άρθρο 12: 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 αξιολόγησή 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. Σε περίπτωση
απόρριψης της αίτησης του Υποψήφιου Διδάκτορα, η
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή συνεννοείται μαζί
του για τις απαιτούμενες αλλαγές, διορθώσεις και προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να γίνει
δεκτή, καθώς και για την νέα ημερομηνία αίτησης.
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
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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. Έχοντας συγγράψει τη Διδακτορική του Διατριβή ο
Υποψήφιος Διδάκτορας παραδίδει αντίγραφα αυτής στα
μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, τα οποία,
αφού τη μελετήσουν και συμφωνήσουν ως προς τη δομή
και το περιεχόμενό της, ενημερώνουν τον Επιβλέποντα
Καθηγητή για τη διαθεσιμότητά τους προκειμένου να
προσδιοριστεί κοινά αποδεκτή ημερομηνία εξέτασης
της Διδακτορικής Διατριβής.
4. Η ημερομηνία υποστήριξης ορίζεται από τον Επιβλέποντα σε συνεργασία με τον Υποψήφιο Διδάκτορα και
σε συνεννόηση με τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής εντός δύο μηνών από τη συγκρότηση της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με πρωτοβουλία
του Επιβλέποντα Καθηγητή ανακοινώνεται στη Γραμματεία που αναλαμβάνει το έργο της κοινοποίησης στην
Πανεπιστημιακή κοινότητα.
5. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια
από τον Υποψήφιο Διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία
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 εκ των μελών της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
που έχουν αντικατασταθεί, μπορούν να παρίστανται
κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
6. 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 «ΚΑΛΩΣ»,
«ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΑΡΙΣΤΑ».
7. 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.
8. Το τελικό πρακτικό της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη (είτε
συμμετείχαν με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης).
9. 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).
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Άρθρο 13: 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
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 από την Συνέλευση του
Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης.
Άρθρο 14: Συνεπίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 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
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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 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 15: 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, 18 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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