
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξι-
ολόγησης αρ. 21 ν. 4369/2016 της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής και των ν.π.δ.δ. που επο-
πτεύει.

2 2η Συμπλήρωση της 49378/18-12-2017 απόφα-
σης Δημάρχου περί «Καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας για το μόνιμο προσωπικό και προσωπι-
κό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (ΙΔΑΧ) του Δήμου Αρταίων, για το έτος 
2018» (ΦΕΚ 4707/τ. Β΄/29-12-2017).

3 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολο-
γίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και 
Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 80316/26934 (1)
Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξι-

ολόγησης αρ. 21 ν. 4369/2016 της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης Αττικής και των ν.π.δ.δ. που επο-

πτεύει.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 
όπως ισχύει.

3. τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Κα-

ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 
33/Α΄/27-2-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, 
συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προ-
ϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικό-
τητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις και 
υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές 
και δημοτικές εκλογές», όπως ισχύει.

5. τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

6. την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ/32.14/753/οικ.7513/3-3-2017 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

7. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

τη σύσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 
Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης με έδρα την Αθήνα.

Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από:
1. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτε-

ρικής Λειτουργίας (αρμόδιας για θέματα προσωπικού), 
ως Πρόεδρο.

2. έναν Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης του οικείου φο-
ρέα.

3. έναν Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης άλλου φορέα.
με ισάριθμους ομοιόβαθμους αναπληρωτές τους από 

τον οικείο ή άλλο φορέα. Εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν 
επαρκούν οι Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων, ορίζονται 
τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη Προϊστάμενοι Δ/νσεων.

Η επιλογή του τακτικού και των αναπληρωματικών με-
λών από τον οικείο φορέα, εκτός του Προέδρου, γίνεται 
με δημόσια κλήρωση.

Η επιλογή του μέλους της Επιτροπής και του αναπλη-
ρωτή του, που προέρχεται από άλλο φορέα, διενεργείται 
με δημόσια κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υπο-
ψηφίων που προέρχονται από πέντε (5) διαφορετικούς 
φορείς.

Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζε-
ται υπάλληλος της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής με τον αναπληρωτή του.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και 
δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή 
υπαλλήλων (με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου (Ι.Δ.Α.Χ.), αναλόγως της υπηρεσιακής σχέσης του 
αξιολογούμενου.

Στην Επιτροπή μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκ-
πρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλ-
λόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι 
μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστά-
σεων του αρ. 20, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων 
κατά τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 12 του αρ. 17, στις 
παρ. 5 και 11 του αρ. 18 και στην παρ. 4 του αρ. 16 του 
ν. 4369/2016 όπως ισχύει.

Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή 
εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που 
έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκε-
κριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση 
του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του 
παίρνει ο αναπληρωτής του.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 25827/2018 (2)
2η Συμπλήρωση της 49378/18-12-2017 απόφα-

σης του Δημάρχου περί «Καθιέρωσης υπερω-

ριακής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό και 

προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του Δήμου Αρταίων, 

για το έτος 2018» (ΦΕΚ 4707/τ. Β΄/29-12-2017).

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ.2 και 3 και του 
άρθρου 49 του ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 
143Α΄/28-06-2007), σύμφωνα με τις οποίες η έκτακτη 
εποχική ή όλως απρόβλεπτη υπηρεσιακή ανάγκη για 
καθιέρωση υπερωριακής εργασίας διαπιστώνεται με 
απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου, με τους 
όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν κάθε φορά 
για τους δημοσίους υπαλλήλους και με επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 3584/2007.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ. Α΄/16-12-2015) «Αποζημίωση για εργασία καθ΄ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου-Αποζημίωση για 
εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου».

4) Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του 
ν. 2503/1997«Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περι-
φέρειας ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄/30-05-1997).

5) Την με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 Εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (176/Α΄).

6) Την αρίθμ. απόφαση του Δ.Σ. 621/2017 (ΑΔΑ: ΩΑ-
2ΝΩΨΑ-8ΦΡ) με θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου 
Αρταίων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 
2018 (αριθμ. 553/2017 Α.Ο.Ε.)».

7) Τον ΟΕΥ του Δήμου Αρταίων ο οποίος δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 3464/τ. Β΄/4-10-2017.

8) Την με αρ. 49378/18-12-2017 απόφασης του Δη-
μάρχου περί Καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για το 
μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του Δήμου 
Αρταίων, για το έτος 2018» (ΦΕΚ 4707/τ. Β΄/29-12-2017).

9) Την αριθμ. 19566/21-08-2018 απόφαση του Δημάρ-
χου περί συμπλήρωσης της αριθμ. 49378/18-12-2017 
απόφασης Δημάρχου περί «Καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας για το μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) 
του Δήμου Αρταίων, για το έτος 2018» (ΦΕΚ 4707/τ. Β΄/
29-12-2017).

10) Την ΔΔΔΑ/Φ4/101/29223/21.09.2018 απόφα-
ση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 
1108/τ. Γ΄/02-10-2018) περί μετατάξεως της Κουτσού-
μπα Φωτεινής του Αθανασίου, σε κενή οργανική θέση 
κατηγορίας/κλάδου Π Ε Γεωπόνων του Δήμου Αρταίων.

11) Την αριθμ. 25417/22-10-2018 βεβαίωση ύπαρξης 
πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμ-
φωνα με την οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στους παρακάτω ΚΑ:

• Στον ΚΑ 70-6012.001 με τίτλο ‘Αποζημίωση υπερωρι-
ακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μόνιμου προσωπι-
κού’ πίστωση 5.000,00 €,

• Στον ΚΑ 70-6051 με τίτλο ‘Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου’ πίστωση 
84.000,00 €, αποφασίζουμε:

1. Συμπληρώνουμε την με αρ. 49378/18-12-2017 
απόφαση του Δημάρχου Αρταίων περί Καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό και 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του Δήμου Αρταίων, για το έτος 
2018 (ΦΕΚ 4707/τ. Β΄/29-12-2017) και καθιερώνουμε για 
το οικονομικό έτος 2018 υπερωριακή εργασία με αμοι-
βή κατά τις απογευματινές ώρες πέρα από το κανονικό 
ωράριο, για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των 
Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων Νομού Άρτας για έναν 
(1) επιπλέον μόνιμο υπάλληλο από μετάταξη της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών 
Πόρων, Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Γεωπόνων.

2. Οι ώρες απασχόλησης καθ΄ υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου δεν θα ξεπερνούν για κάθε υπάλληλο τις 
εκατόν είκοσι (120) ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει δυ-
νατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων σύμ-
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φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
3. Η βεβαίωση πραγματοποίησης των ωρών υπερω-

ριακής εργασίας του υπαλλήλου θα γίνεται με σχετική 
απόφαση του Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αρταίων και έγκριση του Δημάρχου και Αντιδη-
μάρχου Αρταίων Νομού Άρτας.

4. Η απαιτούμενη για την πληρωμή του ανωτέρω 
υπαλλήλου δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις των αντί-
στοιχων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άρτα 25 Οκτωβρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

I

    Αριθμ. 76137 (3)
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολο-

γίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και 

Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Αριθμ. συνεδρίασης 343/15.10.2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ' αριθμ. 4317/Ζ1/14.01.2016 διαπιστωτική 

πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί διορισμού της Μαρίας Νικολαΐ-
δη, Καθηγήτριας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλε-
ματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας, ως Πρύτανη 
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με πλήρη θητεία, από 
την έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2, περ. ιε΄, των 
άρθρων 30-45 του ΣΤ΄ Κεφαλαίου και του άρθρου 85 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύουν.

3. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικια-
κής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλο-
ντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών (αρ. 
συν. 91/25.06.2018).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,  
εγκρίνεται:

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περι-
βάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομι-
κών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Οι διδακτορικές σπουδές αποσκοπούν στην προα-
γωγή της γνώσης και της επιστημονικής έρευνας στα 
επιστημονικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα Οικιακής 
Οικονομίας και Οικολογίας. Οδηγούν στην απόκτηση 
Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί 

την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και 
την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην ανά-
πτυξη καίριων γνωστικών περιοχών που εμπίπτουν στα 
επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος.

Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Οικιακής Οικονο-
μίας και Οικολογίας προσφέρονται δωρεάν.

Άρθρο 2
Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

Η Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών ορί-
ζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, έχει 
τριετή θητεία και απαρτίζεται από πέντε μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος, από αυτά που έχουν τη δυνατότητα ανάληψης 
και επίβλεψης διδακτορικών διατριβών. Η Συντονιστική 
Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών είναι υπεύθυνη για την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό της διαδικασίας 
επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος. 
Γενικά, ο ρόλος της Συντονιστικής Επιτροπής Διδακτορι-
κών Σπουδών είναι να εποπτεύει, να διαχειρίζεται και να 
εισηγείται θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουρ-
γία των Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορι-
κής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι κάτοχοι 
αναγνωρισμένου (από τον ΔΟΑΤΑΠ) τίτλου σπουδών 
μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή 
οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών με-
ταπτυχιακού επιπέδου, ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που 
οργανώνεται σε τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ' ελάχιστον 
δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα 
για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρό-
γραμμα σπουδών).

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς και πιστο-
ποιημένα τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα (σε επίπεδο 
Γ1/C1).

Οι αλλοδαποί πτυχιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν 
επαρκώς και πιστοποιημένα την ελληνική γλώσσα.

Το αντικείμενο της διατριβής θα πρέπει να εντάσσεται 
στα αντικείμενα του Τμήματος και οι σπουδές του υπο-
ψηφίου σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο πρέπει 
να είναι συναφείς με τα αντικείμενα του Τμήματος.

Άρθρο 4
Υποβολή Αιτήσεων

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο ενδια-
φερόμενος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 
από 1 έως 15 Οκτωβρίου και από 1 έως 15 Μαρτίου κάθε 
ακαδημαϊκού έτους. Επίσης, το Τμήμα μπορεί να προκη-
ρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, υποτρόφων ή μη, 
μετά από εισήγηση του ενδιαφερομένου μέλους ΔΕΠ με 
απόφαση της Συνέλευσής του. Η προκήρυξη των θέσε-
ων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και δημο-
σιοποιείται και στον ημερήσιο τύπο. Στην προκήρυξη 
μνημονεύονται ρητά το ερευνητικό θέμα, ο επιβλέπων 
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καθηγητής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής 
της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, οι προϋποθέ-
σεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης 
υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, 
καθώς και οι πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, παραδοτέα 
και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών. Και στις 
δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις (είτε μέσω αίτησης 
του ενδιαφερομένου είτε μέσω προκήρυξης από το Τμή-
μα) στην αίτηση που θα υποβάλει ο υποψήφιος προς το 
Τμήμα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:

α. Ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής, 
β. Η γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
γ. Ο προτεινόμενος επιβλέπων καθηγητής ο οποίος 

είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
Μαζί με την αίτησή του, ο υποψήφιος οφείλει να υπο-

βάλει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο πτυχίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
β. Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως 
ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτ-
λου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 
του ν. 4485/2017.

γ. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχι-
ακών και μεταπτυχιακών σπουδών,

δ. Πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (προ-
σχέδιο διδακτορικής διατριβής) που περιλαμβάνει:

• Βιβλιογραφική επισκόπηση (θεωρητικό πλαίσιο και 
επισκόπηση ερευνών).

• Σημεία καινοτομίας και σημαντικότητα της προτει-
νόμενης διατριβής.

• Ερευνητικό μέρος (σκοποί και στόχοι της έρευνας, 
ερευνητικά ερωτήματα μεθοδολογία, δεοντολογία έρευ-
νας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έρευνας).

• Βιβλιογραφία.
ε. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
στ. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.
ζ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
η. Πτυχιακή και διπλωματική εργασία (εάν υπάρχουν).
θ. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
ι. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές Πανε-

πιστημίου (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση και 
τα στοιχεία επικοινωνίας του συντάξαντος).

ια. Βεβαιώσεις για την επαγγελματική εμπειρία σε πε-
δία συναφή με το προτεινόμενο αντικείμενο της διδα-
κτορικής διατριβής (εάν υπάρχουν),

ιβ. Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη, από διάφο-
ρους φορείς, υποτροφίας ή οικονομικής κάλυψης της 
διδακτορικής διατριβής (εάν υπάρχουν), ιγ. Κάθε συ-
μπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση 
του υποψηφίου.

Άρθρο 5
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με 
βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και 
ορίζει μία τριμελή επιτροπή, που αποτελείται από μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τρι-

μελής Επιτροπή συνεδριάζει δύο (2) φορές το χρόνο, 
ενώ σε περίπτωση προκήρυξης της θέσης δύναται να 
συνεδριάσει εκτάκτως μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η τριμελής 
Επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυ-
ποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε 
συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμή-
ματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται 
οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν 
πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επι-
βλέπων, εφόσον δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η 
Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προ-
τεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα 
της Επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα 
την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση η 
Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο 
επιβλέποντα την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής 
και ορίζει τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιό-
τητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και 
συγγραφή της. Επίσης, στην εγκριτική απόφαση ορίζεται 
και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. 
Εάν η διδακτορική διατριβή γράφεται σε άλλη γλώσσα 
πλην της ελληνικής, θα περιέχει εκτεταμένη ελληνική 
περίληψη ενδεικτικού μεγέθους 10 σελίδων.

Μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τον ορισμό της 
τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ο υποψήφιος δι-
δάκτορας πραγματοποιεί εγγραφή στο Τμήμα.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή Διδα-
κτορικού Διπλώματος είναι τα τρία (3) πλήρη ημερολο-
γιακά έτη και η μέγιστη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι 
(6) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Για σοβαρούς λόγους και μετά από αιτιολογημένη αί-
τηση του υποψήφιου διδάκτορα, η οποία συνοδεύεται 
από τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, η Συνέλευ-
ση του Τμήματος μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια των 
σπουδών του κατά ένα (1) ακόμα έτος.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα να 
διακόψουν προσωρινά τις σπουδές τους, με έγγραφη 
πλήρως τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη αίτηση τους, 
τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος Καθηγητή και 
έγκριση της Συνέλευσης, για συνεχόμενες ή μη εκπαι-
δευτικές περιόδους, που αθροιζόμενες δεν μπορούν να 
υπερβούν το διάστημα των δύο (2) ετών. Το διάστημα 
αυτό δεν προσμετράται στη διάρκεια φοίτησης. Ο χρό-
νος υποχρεωτικής στράτευσης, ως και η προβλεπόμενη 
από τη νομοθεσία άδεια μητρότητας, θεωρείται αυτο-
δίκαια ως χρόνος διακοπής σπουδών, πέραν του τυχόν 
πιο πάνω αναφερόμενου χρόνου αναστολής σπουδών.

Κατά την περίοδο διακοπής των σπουδών του ο υπο-
ψήφιος διδάκτορας χάνει προσωρινά τα δικαιώματα και 
τις παροχές που προβλέπονται από τον ν. 4485/2017. 
Μετά το πέρας της εγκεκριμένης διακοπής σπουδών 
ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να υποβάλει αίτηση 
επανεγγραφής στο Τμήμα.
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Άρθρο 7
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα 
μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρω-
τή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος. 
Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5) το 
πολύ υποψήφιους διδάκτορες.

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στο μέλος ΔΕΠ 
που έχει προταθεί την επίβλεψη της διδακτορικής δια-
τριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή με 
αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκ-
πόνηση και συγγραφή της.

Στην τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη τα οποία πρέ-
πει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και 
Επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή Καθηγητές ανα-
γνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνη-
τικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής που έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση 
διδακτορική διατριβή.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή δι-
απιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα η Συνέλευση του Τμήματος, 
εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επί-
βλεψη, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα 
και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφο-
ρετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ' υπέρβαση 
του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπο-
ρεί 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. Τα 
αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με τον 
νόμο, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. Αντικατάσταση επιβλέποντος μπορεί 
να γίνει μόνο με αίτηση του και μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 8
Τροποποίηση Τίτλου Διδακτορικής Διατριβής

Τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατρι-
βής πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του 
υποψηφίου διδάκτορα με τη σύμφωνη γνώμη της τρι-
μελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Επίσης, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί αλλαγή μέλους της τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση 
του επιβλέποντος και με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων 
μελών της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αλλά 

και του νέου προτεινόμενου μέλους προς τη Συνέλευση 
του Τμήματος.

Άρθρο 9
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
Υποψήφιων Διδακτόρων

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 δεύτερου κύκλου σπουδών. Μέχρι 
και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορι-
κής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, 
δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να ανανεώ-
νουν την εγγραφή τους στο Τμήμα ανά ακαδημαϊκό έτος. 
Η ανανέωση εγγραφής των υποψηφίων διδακτόρων ανά 
ακαδημαϊκό έτος γίνεται κατά την έναρξη του χειμερινού 
εξαμήνου και ειδικότερα από 1 έως 20 Οκτωβρίου.

Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος (το δεύτερο δε-
καπενθήμερο του Μαΐου) παρουσιάζει προφορικά (σύμ-
φωνα και με την κρίση του επιβλέποντα Καθηγητή) και 
υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα στην τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της 
διδακτορικής του διατριβής. Στο αναλυτικό υπόμνημα 
αναφέρεται η ερευνητική πρόοδος της διδακτορικής 
διατριβής, στην οποία περιλαμβάνονται το αντικείμενο 
της έρευνας και ενδεχόμενες αναπροσαρμογές του, η με-
θοδολογία, τα βασικά προσωρινά ευρήματα και συμπε-
ράσματα, η περιγραφή και τεκμηρίωση των εργασιών 
κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους και το χρονοδιά-
γραμμα ολοκλήρωσης της εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής. Επίσης, περιλαμβάνονται τυχόν δημοσιεύσεις 
σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχές σε επιστημονικά 
συνέδρια, καθώς και παρακολούθηση άλλων εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων. Τέλος, πρέπει να αναφέρονται 
στο αναλυτικό υπόμνημα οι ενδεχόμενες δυσκολίες και 
τα προβλήματα που εμφανίστηκαν το προηγούμενο έτος 
και ο τρόπος με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν.

Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ' 
αυτού από τον επιβλέποντα ή/και τα υπόλοιπα μέλη της 
τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και εκθέσεις προ-
όδου που υποβάλλονται σε συνέχεια του ανωτέρω υπο-
μνήματος και υπογράφονται από την τριμελή επιτροπή, 
καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

Οι νέοι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος ενδέ-
χεται να κληθούν να παρακολουθήσουν και να εξετα-
στούν επιτυχώς σε κάποια μαθήματα προπτυχιακού ή 
μεταπτυχιακού επιπέδου προκειμένου να ενισχύσουν 
το επιστημονικό-ερευνητικό τους υπόβαθρο μετά από 
εισήγηση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η 
οποία εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Επί-
σης, οι υποψήφιοι διδάκτορες ενδέχεται να κληθούν να 
παρακολουθήσουν ή να συμμετέχουν σε εργαστήρια 
ή σεμινάρια σχετικά με τη διδακτορική τους διατριβή.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες, στο πλαίσιο εκπόνησης της 
διδακτορικής τους διατριβής, οφείλουν να συμμετέχουν 
στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος (π.χ. 
διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων κ.α.) 
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σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος. Επίσης, πρέπει να αναγράφουν πάντα το Τμήμα στις 
δημοσιεύσεις και στις ανακοινώσεις τους, που προέρχο-
νται από τη διδακτορική τους διατριβή.

Με στόχο την εποπτεία της προόδου της διδακτορι-
κής διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να έχει 
τακτικές συναντήσεις με τον επιβλέποντα καθηγητή και 
με τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, είτε κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας είτε κατό-
πιν πρόσκλησης του επιβλέποντος ή άλλου μέλους της 
τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλε-
πόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονού-
μενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη 
αυτών, καθώς και τα μέλη των Συμβουλευτικών Επιτρο-
πών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 10
Υποτροφίες-Παροχές

• Στους υποψήφιους διδάκτορες παρέχεται αβίαστη 
πρόσβαση σε όλες τις ερευνητικές και λοιπές υποδομές 
που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της έρευνας 
τους.

• Παρέχεται, επίσης, εφόσον αυτό είναι εφικτό, και 
η κάλυψη εξόδων για τη δημοσίευση και παρουσίαση 
του ερευνητικού έργου που δημοσιεύουν για την ολο-
κλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, όπως και 
η παροχή εργαστηριακών αναλωσίμων που πιθανά να 
απαιτούνται.

• Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να συμμετέχουν 
σε ερευνητικά έργα του Ιδρύματος και να χρηματοδο-
τούνται από αυτά είτε με τη μορφή υποτροφίας είτε με 
τη μορφή αμοιβής.

Άρθρο 11
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να αποφασίσει, 
μετά από εισήγηση του επιβλέποντος, τη διαγραφή του 
υποψηφίου διδάκτορα στις κάτωθι περιπτώσεις:

• Μη υποβολής αναλυτικού υπομνήματος προόδου 
ή αρνητικών εκθέσεων προόδου για δύο συνεχόμενα 
ακαδημαϊκά έτη.

• Μη ανανέωσης εγγραφής για δύο συνεχόμενα ακα-
δημαϊκά έτη.

• Μη ολοκλήρωσης εκπόνησης της διδακτορικής δι-
ατριβής εντός της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας, 
όπως ορίζεται από τον Κανονισμό.

• Λογοκλοπής
• Μετά από αίτηση διαγραφής του ίδιου του υποψη-

φίου διδάκτορα.

Άρθρο 12
Υποστήριξη και Αξιολόγηση της Διδακτορικής 
Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορι-
κής διατριβής και την κατάθεση της στην τριμελή Συμ-
βουλευτική Επιτροπή, η τελευταία δέχεται ή απορρίπτει 
αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και 
την αξιολόγηση της. Αν η τριμελής Συμβουλευτική Επι-

τροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσ-
σει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη 
Συνέλευση του Τμήματος, ζητώντας τον ορισμό επταμε-
λούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτο-
ρικής διατριβής. Κάθε διαφωνία μέλους της τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής διατυπώνεται εγγράφως 
με συγκεκριμένες υποδείξεις, παρατηρήσεις και διορ-
θώσεις προς τον υποψήφιο διδάκτορα. Στην επταμελή 
Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και τέσσερα (4) 
επιπλέον μέλη τα οποία είναι 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 αναγνωρισμέ-
να ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και 
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την 
υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Τα αφυπηρετήσαντα 
μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται 
από ισάριθμα μέλη, όπως ορίζει ο νόμος.

Ο υποψήφιος οφείλει να παραδώσει αντίτυπο της δι-
ατριβής στην επταμελή εξεταστική επιτροπή και να κα-
ταθέσει στη Γραμματεία περίληψη της διδακτορικής του 
διατριβής και σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Απαραίτη-
τη προϋπόθεση για τον ορισμό επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής αποτελεί η δημοσίευση εκ μέρους του υπο-
ψηφίου διδάκτορα τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεων 
στο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά/συλλογικούς τόμους με κριτές 
ή εναλλακτικά τουλάχιστον μίας (1) δημοσίευσης σε δι-
εθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές και τουλάχιστον 
δύο (2) ανακοινώσεων σε διεθνή Συνέδρια με κριτές. Τα 
παραπάνω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τον 
ορισμό επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

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 Επι-
τροπής, 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 
πρωτοτυπία της και τη συμβολή της στην επιστήμη και 
με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία 
πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της, και αξιολογεί 
τη διδακτορική διατριβή με βαθμούς ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑ-
ΛΩΣ ή ΑΡΙΣΤΑ. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί 
σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί να παρίστανται κατά τη 
συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 13
Αναγόρευση Υποψηφίου σε Διδάκτορα

Η εγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, μετά τις τυχόν 
διορθώσεις που προτείνει η επταμελής Εξεταστική Επι-
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τροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
σε δύο αντίτυπα, ήτοι ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο 
και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή και στο Εθνικό Απο-
θετήριο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης.

Ο υποψήφιος διδάκτορας φέρει τον τίτλο του διδάκτο-
ρα του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας 
της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμο-
σμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 
μετά την υποστήριξη και επιτυχή εξέταση της διδακτο-
ρικής διατριβής από την επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. 
Προϋπόθεση για τη χορήγηση βεβαίωσης περάτωσης 
αποτελεί η κατάθεση των αντιτύπων στη βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Η αναγόρευση του διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευ-
ση του Τμήματος, ενώ η ορκωμοσία του σε ειδική τελετή 
που πραγματοποιείται με την παρουσία του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 14
Μορφή και Περιεχόμενο Διδακτορικού Τίτλου

Η μορφή και το περιεχόμενο του απονεμόμενου δι-
πλώματος καθορίζεται στον κανονισμό διδακτορικών 
σπουδών του Ιδρύματος.

Άρθρο 15
Κανόνες Δεοντολογίας που Αφορούν στα
Πνευματικά Δικαιώματα και τις Δημοσιεύσεις

1. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή του όλου ή 
μέρους πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλί-
ων, άρθρων, εργασιών, κ.λπ.) καθώς και η μετάφραση, 
διασκευή, παραποίηση ή η απομίμησή τους χωρίς την 
κατάλληλη άδεια, όπως επιβάλλεται από τη νομοθεσία. 
Η απαγόρευση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από τη μορφή 
αναπαραγωγής (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, 
κ.λπ.) και συνιστά αφενός αστικό και ποινικό αδίκημα, 
αφετέρου σοβαρή πειθαρχική παράβαση. Το Τμήμα 
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ερευνά όλες τις 
κατατεθειμένες διατριβές των υποψηφίων διδακτόρων, 
αξιοποιώντας το λογισμικό ανίχνευσης αντιγραφών που 
διαθέτει το Πανεπιστήμιο.

2. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής συ-
νεισφοράς τρίτων προσώπων σε οποιοδήποτε δημοσι-
ευμένο έργο καθώς και η συμπερίληψη προσώπου ως 
δημιουργού ή συν-δημιουργού σε έργο στο οποίο δεν 
συνεισέφερε προσωπικό πνευματικό έργο, συνιστούν 
σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, πέραν των λοιπών 
νομικών συνεπειών που μπορεί να έχουν.

3. Σε περίπτωση πνευματικού έργου που είναι συλλο-
γικό αποτέλεσμα συνεισφοράς περισσοτέρων του ενός 
προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται 
όλα ως συν-δημιουργοί του εν λόγω πνευματικού έργου 
και ενδεχομένως κατά τη σειρά σπουδαιότητας της συμ-
βολής τους ή όπως συνηθίζεται σε κάθε επιστημονική 
περιοχή, καθώς επιμέρους περιοχές έχουν διαφορετικές 
συμβάσεις για τη σειρά των ονομάτων.

4. Αν το πνευματικό έργο είναι το τελικό εξαγόμενο 
αμειβόμενου ερευνητικού έργου που ανατέθηκε μέσω 
σύμβασης, είτε από φορέα του δημόσιου και του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα, είτε από ιδιωτικό φορέα, πρέπει 
να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση των 

συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί μέσω 
των όρων της σύμβασης.

5. Για την περίπτωση της εκμετάλλευσης των περιου-
σιακών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύπτουν από 
την εκμετάλλευση δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας, είτε από τον δημιουργό, είτε από 
τον εφευρέτη, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί οι 
οποίοι θα πρέπει να διερευνώνται κατά περίπτωση. Η 
περίπτωση αυτή ισχύει για έργα τα οποία παρήχθησαν 
με μέσα ή με τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου ή 
και άλλου φορέα.

6. Στην περίπτωση εκπόνησης διδακτορικών δια-
τριβών, τα πνευματικά δικαιώματά τους, κατ' αρχήν, 
ανήκουν από κοινού και εξ ίσου στον υποψήφιο, στον 
επιβλέποντα και στο Τμήμα, εκτός αν προβλέπεται δι-
αφορετικά σε περίπτωση που η έρευνα έχει χρηματο-
δοτηθεί από ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος, 
θεωρείται αυτονόητο ότι η διδακτορική διατριβή είναι 
πρωτότυπο έργο του υποψηφίου, ο οποίος την υποβάλ-
λει προς κρίση στις αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης 
του Πανεπιστημίου.

7. Όταν ο διδακτορικός φοιτητής δημοσιεύει πρωτό-
τυπες εργασίες που προκύπτουν από τη διδακτορική 
διατριβή, εφόσον ο επιβλέπων καθηγητής ή άλλοι ερευ-
νητές ή άλλα πρόσωπα έχουν ουσιαστική και πραγματική 
συνεισφορά στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων εργασι-
ών, τότε καθένας από αυτούς θα πρέπει να αναφέρεται 
ως συν-συγγραφέας σύμφωνα με την συνεισφορά στην 
παραγωγή της συγκεκριμένης εργασίας.

8. Εφόσον υποψήφιος διδάκτορας εκδώσει σε οποια-
δήποτε μορφή τη διδακτορική του διατριβή, είναι υπο-
χρεωμένος να αναφέρει το όνομα του Ιδρύματος, της 
Σχολής και του Τμήματος. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και 
στην περίπτωση των πρωτότυπων δημοσιεύσεων.

9. Όταν ο επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού 
έργου προβεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση μέρους 
ή/και του συνόλου των αποτελεσμάτων του ερευνητικού 
έργου, τότε είναι υποχρεωμένος να αναγράφει παντού το 
όνομα του Ιδρύματος, εφόσον το συγκεκριμένο ερευνη-
τικό έργο υλοποιήθηκε εντός των εγκαταστάσεων αυτού. 
Το ίδιο ισχύει για κάθε δημοσίευση που προέρχεται από 
μέλος του Ιδρύματος.

10. Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των 
διδακτορικών διατριβών των φοιτητών του στον δικτυ-
ακό τόπου του Τμήματος ή/και σε διαδικτυακώς προ-
σβάσιμα αποθετήρια ψηφιακών εγγράφων στα οποία 
συμμετέχει.

Άρθρο 16
Λοιπά Θέματα

Η Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για την επί-
λυση θεμάτων που δεν διευκρινίζονται στον παρόντα 
κανονισμό ή χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης, καθώς 
και για κάθε αναθεώρηση-τροποποίηση του κανονισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2018

Η Πρύτανης

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ  
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*02051451611180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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