
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 563/4/18.12.2019 από-
φασης (Β΄ 641/2020) έγκρισης Κανονισμού Δι-
δακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης 
Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδι-
ασμού.

2 Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 583/1ο (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 563/4/18.12.2019 από-

φασης (Β΄ 641/2020) Έγκρισης Κανονισμού Δι-

δακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης 

Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφο-

διασμού. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Α φού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4485/ 

2017, σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Διδακτο-
ρικών Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος εγκρίνεται από 
τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (Α’ 114).

2. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017, σύμφωνα με τις οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, 
μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, να καταρτίσουν και να δημοσιεύ-
σουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45» (Α΄ 114).

3. Την υπό στοιχεία 134689/Ζ1/09.08.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
480) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται 

ο διορισμός του Σπυρίδωνος Κίντζιου του Ευαγγέλου, 
Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, της Σχολής 
Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρύτανη του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία που λήγει στις 
31-8-2022.

4. Την υπ’ αρ. 7034/12.09.2018 απόφαση Πρύτανη του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφορικά με τίτ-
λο: «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 
αρμοδιοτήτων των τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της σειράς αναπλήρω-
σης του Πρύτανη» (Β’ 4205).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
6. Την υπ’ αρ. 563/4/18.12.2019 απόφαση «Έγκριση 

Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων 
Εφοδιασμού (Β΄ 641/2020).

7. Την υπ’ αρ. 565/4/6.2.2020 απόφαση «Τροποποίηση 
απόφασης Συγκλήτου (συνεδρία: υπ’ αρ. 563/18.12.2019) 
που αφορά την Έγκριση Κανονισμού διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχει-
ρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού» (Β΄ 1439/2020).

8. Την απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης του 
Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συ-
στημάτων Εφοδιασμού, συνεδρία υπ’ αρ. 31/24.03.2021.

7. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου (συνεδρίες: υπ’ αρ. 
554/16.04.2019, 563/18.12.2019 και 565/06.02.2020).

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος τους κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Τροποποιεί την υπ’ αρ. 563/4/18.12.2019 απόφαση 
(Β΄ 641/ 2020) ως προς τα άρθρα 4 «ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟ-
ΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ», 5 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑ-
ΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ» και 6 «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ως ακολούθως:

Άρθρο 4:
«ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ»

1. Η Συνέλευση του τΔΙΓΕΣΕ, αφού λάβει υπόψη τις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με 
βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και 
ορίζει μία τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης ανά κατηγορία 
Αιτήσεων (εφεξής ΕΑΑ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Οι ΕΑΑ αποτελούνται από μέλη Δ.Ε.Π. του τΔΙΓΕΣΕ.
3. Οι EAA είναι επιφορτισμένες με την εξέταση των 

αιτήσεων, των συνυποβαλλόμενων εγγράφων και τεκμη-
ριωμένη εισήγηση προς τη Συνέλευση για την αποδοχή ή 
μη του αιτούντα. Κατά την εξέταση των αιτήσεων, κατα-
λυτική σημασία έχει η γνώμη του δυνητικά επιβλέποντα. 
Το γενικό κριτήριο σύμφωνα με το οποίο κρίνονται από 
τις EAA οι αιτήσεις για εγγραφή είναι η προοπτική του 
αιτούντος για μακροπρόθεσμη και παραγωγική ερευνη-
τική ενασχόληση με την εφαρμοσμένη οικονομική και 
κοινωνική επιστήμη.

4. Τα ειδικότερα κριτήρια αποδοχής της υποψηφιότη-
τας για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (εφεξής 
ΔΔ) στο τΔΙΓΕΣΕ είναι τα ακόλουθα:

α) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι απόφοιτος Θε-
τικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Επιστημών συναφούς 
αντικειμένου πρώτου πτυχίου ή ΜΔΕ του τΔΙΓΕΣΕ. Τη 
συνάφεια θα εξετάζει κάθε φορά η αντίστοιχη ΕΑΑ.

β) Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, 
ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχι-
ακού επιπέδου, στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και 
διδασκαλίας του τΔΙΓΕΣΕ ή τα πλέον συγγενή με αυτά, 
αλλά που προάγουν την ακαδημαϊκή διεπιστημονική 
φυσιογνωμία του τΔΙΓΕΣΕ.

γ) Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλι-
κής γλώσσας.

5. Οι ΕΑΑ εξετάζουν τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συ-
νυποβαλλόμενα έγγραφα και καλούν τους υποψηφίους 
σε συνέντευξη. Η συνέντευξη έχει ως σκοπό την αξιολό-
γηση των υποψηφίων ως προς τη δυνατότητα τους να 
ανταπεξέλθουν στο στάδιο εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής και ως προς την προσδοκώμενη συνεισφορά 
τους στην επιστήμη. Κατόπιν υποβάλουν στη Συνέλευση 
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 αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου 
επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτρο-
πής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση 
του υποψηφίου.

Άρθρο 5:
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ»

1. Το τΔΙΓΕΣΕ προκηρύσσει τις θέσεις των Υποψήφιων 
Διδακτόρων (εφεξής ΥΔ) με βάση το γνωστικό αντικείμε-
νο της υπό πλήρωσης θέσης. Η κατάθεση υποψηφιοτή-
των για ένταξη στο διδακτορικό πρόγραμμα γίνεται σε 
ημερομηνίες που ανακοινώνει ο ΔΔΣ. Οι σχετικές προ-
κηρύξεις δημοσιοποιούνται διά του ημερήσιου τύπου 
και αναρτώνται.

2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι δι-
αδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής ΥΔ, 
καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, τυχόν ρήτρες, 
παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διδα-
κτορικών διατριβών (όπως αυτά προβλέπονται στον 

παρόντα ΚΔΣ), μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προ-
κηρύξεις και προσκλήσεις. Σε περίπτωση που ο κανονι-
σμός δεν έχει προβλέψει με ακρίβεια όλα τα παραπάνω, 
αυτά καθορίζονται λεπτομερώς από τη Συνέλευση, η 
οποία είναι αρμόδια να εγκρίνει το τελικό κείμενο της 
προκήρυξης.

3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος.

Άρθρο 6:
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

1. Ο υποψήφιος υποβάλλει έντυπη ή ηλεκτρονική αίτη-
ση στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων: α) ο βαθμός 
πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ο τύπος των 
πτυχίων, β) τα αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγ-
γλικής γλώσσας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διατριβής,
δ) ο προτεινόμενος τίτλος (στην ελληνική ή αγγλική 
γλώσσα), ε) ο προτεινόμενος επιβλέπων της ΔΔ.

2. Με την αίτηση για εκπόνηση ΔΔ, ο ενδιαφερόμενος 
συνυποβάλλει τα εξής:

α) Ερευνητική πρόταση διδακτορικής διατριβής 
(γραμμένη στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα), η οποία 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: (α) Τίτλος, θεματική 
περιοχή, λέξεις κλειδιά, (β) συνοπτική περιγραφή του 
προτεινόμενου θέματος και ανασκόπηση της σχετικής 
πρόσφατης σχετικής βιβλιογραφίας, (γ) τεκμηρίωση της 
συνεισφοράς στην επιστήμη, καθώς και της ερευνητικής 
πρωτοτυπίας της προτεινόμενης διατριβής, (δ) βασική 
στόχευση, επιμέρους στόχοι, και αρχικά ερευνητικά ερω-
τήματα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, (ε) 
προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας, (στ) τεκμηρίωση 
συνάφειας ή συνέργειας του προτεινόμενου θέματος 
με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, (ζ) βιβλιο-
γραφικές αναφορές που εμφανίζονται στην ερευνητική 
πρόταση της διδακτορικής διατριβής.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδα-

πής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και 
αναλυτική βαθμολογία σπουδών.

δ) Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της 
αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών.

ε) Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλι-
κής γλώσσας.

στ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. των 
Α.Ε.Ι. της χώρας ή καθηγητές της αλλοδαπής, σε φάκελο 
κλειστό από τον συστήνοντα ή με ηλεκτρονική αποστο-
λή στο email της γραμματείας του τΔΙΓΕΣΕ.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δη-
λώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση ΔΔ σε άλλο 
Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3. Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από την ΕΑΑ 
ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Εφό-
σον ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, η 
ΕΑΑ εξετάζει το φάκελο υποψηφιότητας και ετοιμάζει 
εισήγηση σχετικά με την αποδοχή ή όχι της υποψηφι-
ότητας. Στη συνέχεια ο φάκελος υποψηφιότητας μαζί 
με την εισήγηση της ΕΑΑ διαβιβάζεται στη Συνέλευση.
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Η Συνέλευση του τΔΙΓΕΣΕ κρίνει εάν ο υποψήφιος πληροί 
τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για εκπόνηση ΔΔ και λαμ-
βάνει και την τελική απόφαση περί αποδοχής ή όχι της 
συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Αν ο υποψήφιος πληροί 
τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, τότε γίνεται αποδεκτός 
ως ΥΔ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις 
της Συγκλήτου.

Σύμφωνα με το θέμα αυτό εγκρίνεται η εκτέλεση της 
ανωτέρω απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνή σεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021

 Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ 

Ι

  Αριθμ. 9805/21/ΓΠ (2)
Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανι-

κών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνι-

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4485/ 

2017, σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Διδακτο-
ρικών Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος εγκρίνεται από 
τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017, σύμφωνα με τις οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, 
μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου να καταρτίσουν και να δημοσιεύ-
σουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45» (Α΄ 114).

3. Την υπό στοιχεία 2850/18/ΓΠ/21-02-2018 (Β’ 767) 
απόφαση της Συγκλήτου, με την οποία εγκρίθηκε ο Κα-
νονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

4. Την απόφασή της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
στην υπ’ αρ. 171/7-4-2021 συνεδρίασή της.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.Μ.Υ.) οδηγεί στην απονομή Διδα-
κτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Η δομή, η οργάνωση, η 
λειτουργία, η αξιολόγηση και οι προϋποθέσεις εισαγω-
γής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, καθώς και 
οι διαδικασίες εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και 
απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος διέπονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού στον οποίο εξειδικεύεται και συ-
μπληρώνεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει 
τις Διδακτορικές Σπουδές και ενσωματώνονται οι σχε-
τικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων 
του Τ.Η.Μ.Μ.Υ.

Σκοπός των Δ.Σ. είναι η εμβάθυνση στη γνώση, η με-
τάδοση των αρχών υψηλής ποιότητας και σύγχρονης 
επιστημονικής έρευνας η εφαρμογή τους στην προαγω-
γή της επιστημονικής γνώσης σε τομείς/αντικείμενα που 
θεραπεύει το Τμήμα και στην ευρύτερη επιστήμη του 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 
καθώς και η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων 
ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επι-
στήμης και της βασικής έρευνας.

1.1. Όργανα διδακτορικών σπουδών
Τα όργανα για την διευθέτηση θεμάτων σχετικά με 

την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών 
Σπουδών είναι:

- Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας
- Η Συνέλευση Τμήματος HMMY (Σ.Τ.)
α) Η Σύγκλητος του ΠΘ ασκεί τις αρμοδιότητες που 

περιγράφονται στα άρθρα 13 και 30 έως 45 του ν. 4485/ 
2017 (Α΄ 114) και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέ-
πεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΠΘ ασκεί τις αρμοδι-
ότητες που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 30 έως 45 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και κάθε άλλη αρμοδιότητα 
που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

γ) Η Συνέλευση του Τμήματος ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που περιγράφονται στα άρθρα 21 και 31 έως 45 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και κάθε άλλη αρμοδιότητα που 
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η συνέλευση του Τμήματος συγκροτεί επιτροπές για 
την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων 
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, όπως:

Α) Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών 
(Σ.Ε.Δ.Σ.) και Β) Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής 
(Ε.Α.Ε.).

Α) Η Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών 
(Σ.Ε.Δ.Σ.) είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την 
εποπτεία και το συντονισμό του συνόλου των διδακτο-
ρικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και φέρει την 
ευθύνη της εισήγησης στη Σ.Τ. όλων των θεμάτων των 
σχετικών με τις διδακτορικές σπουδές.

Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Δ.Σ. ορίζονται με από-
φαση της ΣΤ. κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε ακα-
δημαϊκού έτους. Η Σ.Ε.Δ.Σ. απαρτίζεται από τρία μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος με τα αναπληρωματικά τους, μεταξύ 
αυτών που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο 

John
Highlight
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ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Στη Σ.Ε.Δ.Σ. μπο-
ρούν να απευθύνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι σχετικά 
με τις διδακτορικές σπουδές.

Η γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε.Δ.Σ. γίνεται από 
τη Γραμματεία του Τμήματος.

Β) Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής (Ε.Α.Ε.) είναι 
αρμόδια για την αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων 
διδακτόρων και φέρει την ευθύνη της εισήγησης της 
στη Σ.Τ.

Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Ε.Α.Ε. ορίζονται με από-
φαση της Σ.Τ. κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε ακαδη-
μαϊκού έτους. Η Ε.Α.Ε. απαρτίζεται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος με τα αναπληρωματικά τους, μεταξύ αυ-
τών που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο 
ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.

Η γραμματειακή υποστήριξη της Ε.Α.Ε. γίνεται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

2.1. Υποψήφιοι διδάκτορες
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση δι-

δακτορικής διατριβής έχουν οι Διπλωματούχοι ή Πτυ-
χιούχοι Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Τμημάτων, 
κάτοχοι 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, στην ίδια ή συναφή επιστημονική περιοχή στην 
ευρύτερη επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
Μηχανικού Υπολογιστών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (μετά από εισήγηση της 
Ε.Α.Ε. και απόφαση της Σ.Τ.) γίνονται δεκτοί ως υποψή-
φιοι διδάκτορες (Υ.Δ.): α) Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι 
Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Τμημάτων, κάτοχοι 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλ-
λοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 
μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/4-
8-2017, με την υποχρέωση περάτωσης κύκλου επιπρό-
σθετων μαθημάτων που ορίζεται από τη ΣΤ, με εισήγη-
ση της Σ.Ε.Δ.Σ., στα πλαίσια του Π.Π.Σ και των Π.Μ.Σ. και
β) Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Πολυτεχνικών ή Πανεπι-
στημιακών Τμημάτων, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρι-
σμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής με την υποχρέωση πε-
ράτωσης κύκλου επιπρόσθετων μαθημάτων που ορίζεται 
από τη ΣΤ, με εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Σ., στα πλαίσια των Π.Μ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Πρόγραμμα Διδακτορικών 
Σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής 
καθ’ όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

2.2. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα - του Τμήματος φάκελο 
με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία αναγράφεται 
ο προτεινόμενος τίτλος (ελληνικός - αγγλικός) της Δι-
δακτορικής Διατριβής και ο προτεινόμενος επιβλέπων.
Ο επιβλέπων είναι μέλος Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή 
και επίκουρου από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή καθηγητές 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 

οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή ερευ-
νητές των βαθμίδων Α, Β, ή Γ από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανο-
μένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθη-
νών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της 
Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά 
κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν την ίδια 
ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με την υπό κρίση 
διδακτορική διατριβή. Στα μέλη Δ.Ε.Π. συμπεριλαμβά-
νονται όσα τελούν σε επιστημονική άδεια της παρ. 1 του 
άρθρου 27 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) και όσα βρίσκονται 
σε αναστολή καθηκόντων της παρ. 4 του άρθρου 24 του 
ν. 4009/2011» ή δυνάμει άλλης γενικής ή ειδικής διάτα-
ξης που προβλέπει την αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων 
λόγω εκλογής ή διορισμού σε θέση ή αξίωμα με το οποίο 
η ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. θεωρείται ασυμβίβαστη.

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών 
έχουν χορηγηθεί από A.E.I. του εξωτερικού, θα πρέπει 
να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους 
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών 
των προπτυχιακών σπουδών καθώς και των μεταπτυχι-
ακών (για κατόχους Δ.Μ.Σ.)

4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με 
σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή 
άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την 
υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού 
ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της 
αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα.

5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος συστατικών επιστο-
λών. Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη 
Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή 
από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που 
είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του 
υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική 
επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να προσκομίσουν και 
επιστολές προερχόμενες από άτομα που τους έχουν επι-
βλέψει επαγγελματικά.

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτι-
κώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδι-
αφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για 
τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορι-
κές σπουδές στο Τμήμα.

β) Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον 
υπάρχουν 

γ) Περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας (για κατόχους 
Δ.Μ.Σ.)

δ) Πρόταση έρευνας
Η πρόταση έρευνας θα πρέπει να περιλαμβάνει μία 

επαρκή περιγραφή της θεματικής περιοχής του θέμα-
τος, στόχο της επιδιωκόμενης ερευνητικής μελέτης, 
παρουσίαση και περιγραφή του γενικού επιστημονικού 
τομέα και του υπό εξέταση θέματος, προσδοκώμενη συ-
νεισφορά στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης 
στο συγκεκριμένο θέμα, προσδιορισμό των σταδίων 
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εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, αναμενόμενα 
αποτελέσματα ή κύριες θεματικές ενότητες καθώς και 
σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές.

Επιπροσθέτως, στο φάκελο υποψηφιότητας μπορεί να 
συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει ο 
υποψήφιος ότι υποστηρίζει την αίτησή του.

2.3. Διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας των 

δικαιολογητικών από την Επιτροπή Αξιολόγησης και 
Επιλογής (Ε.Α.Ε.) ο Υποψήφιος καλείται σε συνέντευξη 
ενώπιων της Ε.Α.Ε. κατά τη διάρκεια συνεδρίασής της.

Μετά την συνεδρίαση, η Ε.Α.Ε. καταθέτει σχετική εισή-
γηση στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και λαμβάνει 
την οριστική απόφαση. H Συνέλευση του Τμήματος, εφό-
σον κρίνει ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για 
εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ορίζει τριμελή Συμ-
βουλευτική Επιτροπή με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και 
να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της, καθώς 
και την γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η διδακτορική διατριβή 
γραφεί σε άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής, ο υποψήφι-
ος διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στο 
τελικό κείμενο της διδακτορικής διατριβής και εκτενή πε-
ρίληψη στην ελληνική γλώσσα. Στην επιτροπή μετέχουν 
ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθ-
μίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο 
ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνωρισμένων 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 την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με την 
υπό κρίση διδακτορική διατριβή.

Η Ε.Α.Ε. συνεδριάζει τρεις φορές το χρόνο (Οκτώβριο, 
Φεβρουάριο και Ιούνιο).

3. ΦΟΙΤΗΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

3.1. Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού 

Διπλώματος από το χρόνο της αρχικής εγγραφής τους 
είναι:

- Για τους κατόχους Δ.Μ.Σ., σε τρία (3) χρόνια το ελάχι-
στο και οκτώ (8) χρόνια το μέγιστο, εξαιρουμένων των 
αναστολών φοίτησης που δυνητικά μπορεί να λάβει ο 
υποψήφιος διδάκτορας.

- Για τους μη κατόχους Δ.Μ.Σ, σε τέσσερα (4) χρόνια το 
ελάχιστο και οκτώ (8) χρόνια, το μέγιστο, εξαιρουμένων 
των αναστολών φοίτησης που δυνητικά μπορεί να λάβει 
ο υποψήφιος διδάκτορας.

3.2. Αναστολή Φοίτησης
Ως μέγιστο διάστημα αναστολής φοιτήσεως για υπο-

ψήφιο ορίζεται, αθροιστικά, το ένα (1) έτος και χορηγεί-
ται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η αναστολή φοίτησης πρέπει να εγκριθεί από την Συ-
νέλευση του Τμήματος κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως 
του ενδιαφερομένου, με προσκόμιση των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών, θετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ. και 
της συγκατάθεσης της Τριμελούς Επιτροπής του ενδι-
αφερομένου.

3.3. Εγγραφή υποχρεώσεις και δικαιώματα υποψηφίων 
διδακτόρων

Με την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα απορρέ-
ουν τα παρακάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις:

- Ο υποψήφιος διδάκτορας κατά την έναρξη κάθε ακα-
δημαϊκού έτους παρουσιάζει προφορικά και υποχρεού-
ται να υποβάλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με 
την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Η έκθεση προ-
όδου της έρευνάς του συνιστά ανανέωση της εγγραφής 
του. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ 
αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή και 
εκθέσεις προόδου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον οι-
κείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, καταχωρούνται 
στον ατομικό φάκελο του υποψήφιου, ο οποίος διατη-
ρείται στο αρχείο της Γραμματείας.

- Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να προσφέρει επι-
κουρικό έργο στο Τμήμα μετά από εισήγηση της ΣΕΔΣ και 
απόφαση της ΣΤ ισοδύναμο με έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως.

- Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να συμμετέχει στις 
επιτηρήσεις κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιό-
δων. Απαλλαγή από την υποχρέωση επιτηρήσεως έχουν 
μόνο όσοι υποψήφιοι βρίσκονται σε αναστολή φοίτησης. 
Αναφορικά με τις επιτηρήσεις:

• Οι επιτηρητές υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με 
τον διδάσκοντα σε εύλογο χρόνο πριν την ημερομηνία 
επιτήρησης, προκειμένου να κανονίσουν τις λεπτομέ-
ρειες, όπως, π.χ., ώρα προσέλευσης.

• Οι επιτηρητές υποχρεούνται να υπογράψουν στο 
έντυπο παρουσιολόγιο επιτηρητών κατά την διάρκεια 
της επιτηρήσεως.

• Με εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Σ., συνεπάγονται την έγγρα-
φη επίπληξη: α) Η άρνηση αποδοχής του καθήκοντος 
του επιτηρητή, β) Η μη προσέλευση στην επιτήρηση, 
γ) Η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων επιτηρήσεως. 
Τρεις (3) συνολικά επιπλήξεις συνεπάγονται την διαγρα-
φή του φοιτητή από το Π.Δ.Σ.

- Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα ΗΜΜΥ του Π.Θ. 
προσφέρονται δωρεάν.

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες διατηρούν πλήρη τα δι-
καιώματα που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
Τμήματος, όπως π.χ. οικονομική υποστήριξη, βραβεία, 
υποτροφίες, υγειονομική περίθαλψη, παροχές φοιτητι-
κής μέριμνας (π.χ. σίτιση και στέγαση) και εκπροσώπηση 
σε Συλλογικά Όργανα.

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλή-
ρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα 
τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και 
για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως 
ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε 
(5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους δι-
ατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού 
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπι-
στημιακών βιβλιοθηκών.

3.4. Προϋποθέσεις Απονομής Διδακτορικού Διπλώ-
ματος
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Για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιήσουν, ανάλογα με την 
κατηγορία στην οποία ανήκουν, τις εξής προϋποθέσεις:

α) Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Πολυτεχνικών ή Πανε-
πιστημιακών Τμημάτων κάτοχοι Δ.Μ.Σ. στην ίδια ή συνα-
φή επιστημονική περιοχή στην ευρύτερη επιστήμη του 
ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών:

- Ικανοποιητική πορεία προόδου η οποία πιστοποιείται 
με την Ετήσια Έκθεση Προόδου εκ μέρους του Επιβλέπο-
ντος Καθηγητή και της Τριμελούς Επιτροπής στο τέλος 
κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η Έκθεση Προόδου εγκρίνεται 
από την Σ.Τ. κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ. 
προκειμένου να επιτραπεί στον φοιτητή η συνέχιση των 
σπουδών. Σε περίπτωση απόρριψης της Ετήσιας Έκθε-
σης Προόδου, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ., 
ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται άμεσα.

- Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
- Επιτυχή παρουσίαση και αξιολόγηση της Διδακτο-

ρικής Διατριβής
- Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών 

σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρι-
τές (τουλάχιστον δύο). Η επάρκεια του πλήθους και της 
ποιότητας των δημοσιεύσεων κρίνεται από την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή.

β) Λοιποί Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Πολυτεχνικών 
ή Πανεπιστημιακών Τμημάτων κάτοχοι ή μη Δ.Μ.Σ.

- Ικανοποίηση των προϋποθέσεων επιτυχούς παρακο-
λούθησης οργανωμένου κύκλου μαθημάτων στα πλαί-
σια του Π.Π.Σ. και των Π.Μ.Σ. που έχει καθοριστεί κατά 
την εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων,

- Ικανοποιητική πορεία προόδου η οποία πιστοποιείται 
με την Ετήσια Έκθεση Προόδου εκ μέρους του Επιβλέπο-
ντος Καθηγητή και της Τριμελούς Επιτροπής στο τέλος 
κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η Έκθεση Προόδου εγκρίνεται 
από την Σ.Τ. κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ. 
προκειμένου να επιτραπεί στον φοιτητή η συνέχιση των 
σπουδών. Σε περίπτωση απόρριψης της Ετήσιας Έκθε-
σης Προόδου, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ., 
ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται άμεσα.

- Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
- Επιτυχή παρουσίαση και αξιολόγηση της Διδακτο-

ρικής Διατριβής
- Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών 

σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρι-
τές (τουλάχιστον δύο). Η επάρκεια του πλήθους και της 
ποιότητας των δημοσιεύσεων κρίνεται από την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή.

Ο υποψήφιος ο οποίος αποτυγχάνει να ικανοποιήσει 
τους όρους που έχουν τεθεί για τη λήψη του διδακτορι-
κού διπλώματος, διαγράφεται άμεσα από το πρόγραμμα.

Υποψήφιος Διδάκτορας, ο οποίος έχει διαγραφεί από 
το πρόγραμμα για οιονδήποτε από τους αναφερόμενους 
στον παρόντα κανονισμό λόγους, δεν έχει το δικαίωμα 
να είναι εκ νέου υποψήφιος του ίδιου προγράμματος 
στο Τμήμα.

4. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
4.1. Επιβλέπων Καθηγητής
Μετά την έγκριση της αίτησης του υποψηφίου στο 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, ορίζεται από την 
Σ.Τ. Επιβλέπων Καθηγητής από μέλη Δ.Ε.Π., α’ βαθμί-
δας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου 
ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνωρισμένων 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 
την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην 
οποία ο υποψήφιος Διδάκτορας εκπονεί την διατριβή 
του. Στα μέλη Δ.Ε.Π. συμπεριλαμβάνονται όσα τελούν 
σε επιστημονική άδεια της παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195) και όσα βρίσκονται σε αναστολή 
καθηκόντων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011» 
ή δυνάμει άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που προβλέ-
πει την αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων λόγω εκλογής 
ή διορισμού σε θέση ή αξίωμα με το οποίο η ιδιότητα 
του μέλους Δ.Ε.Π. θεωρείται ασυμβίβαστη.

Ο επιβλέπων δεν δικαιούται να λάβει αμοιβή ή άλλου 
είδους αποζημίωση για την επίβλεψη της διδακτορικής 
διατριβής.

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου τμήματος μπορεί να 
αναλαμβάνει ταυτόχρονα την επίβλεψη το πολύ πέντε 
(5) υποψηφίων διδακτόρων.

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, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες 
παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδά-
κτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, δια-
φορετικά 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, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Τμήμα 
του ιδίου ή άλλου 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.

Για τροποποίηση στον τίτλο της διδακτορικής διατρι-
βής απαιτείται εισήγηση του επιβλέποντα και σύμφωνη 
γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.

4.2. Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή
Η Σ.Τ. μετά τον ορισμό επιβλέποντα καθηγητή της 

διδακτορικής διατριβής ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστη-
ρίξει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή 
μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη 
Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το 
οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνωρισμένων ομοτα-
γών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος ή ερευνητές των βαθμίδων 
Α, Β, ή Γ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
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ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από 
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της 
αλλοδαπής και έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 
ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος Διδάκτορας 
εκπονεί την διατριβή του.

Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα 
(1) μέλος ΔΕΠ του οικείου Τμήματος.

4.3. Παρουσίαση και εξέταση της Διδακτορικής Δια-
τριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει -αίτημα του υποψηφίου για τη 
δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τρι-
μελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί το αίτημα του 
υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και 
την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας 
τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και την 
οριστικοποίηση του θέματος για την κρίση της διδακτο-
ρικής διατριβής.

Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διδακτορικής 
διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, ορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Επταμελής Εξεταστική Επιτρο-
πή στην οποία μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβου-
λευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
αυτής, (εξαιρουμένου του επιβλέποντος) τα οποία με 
απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος αντικαθίστανται 
από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτε-
ρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39, καθώς 
και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτή-
ρια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39
του ν. 4485/2017.

Στη Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τουλάχι-
στον δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.

Μετά την κοινοποίηση της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση να υποβάλ-
λει την διδακτορική διατριβή στην Επταμελή Εξεταστική 
Επιτροπή μέσω της γραμματείας του τμήματος. Στη συ-
νέχεια, ο επιβλέπων και ο υποψήφιος, σε συνεννόηση με 
τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής, ορίζουν ημερομηνία 
δημόσιας παρουσίασης και εξέτασης της Διδακτορικής 
Διατριβής η οποία δεν μπορεί να λάβει χώρα πριν την 
παρέλευση τουλάχιστον ενός (1) μηνός από την υποβολή 
της Διδακτορικής Διατριβής στα μέλη της Επιτροπής. Το 
χρονικό αυτό όριο μπορεί να είναι μικρότερο, ύστερα 
από αιτιολογημένο αίτημα του Υποψηφίου και έγκριση 
της Σ.Τ., κατόπιν θετικής εισήγησης του Επιβλέποντος 
Καθηγητή.

Με το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής 
από τον υποψήφιο, 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) τουλά-
χιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντι-
κατασταθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να 
παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση μη έγκρισης της διατριβής, γνωστοποι-
ούνται στο φοιτητή οι λόγοι της μη έγκρισης και κατά 
περίπτωση η δυνατότητα για εκ νέου υποβολή εντός 
προκαθορισμένου από την Επταμελή Εξεταστική Επιτρο-
πή χρονικού ορίου, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
από τρεις (3) μήνες. Εάν ο υποψήφιος αποφασίσει να μην 
υποβάλει εκ νέου τη διατριβή ή η διατριβή δεν εγκριθεί 
για δεύτερη φορά, τότε ο υποψήφιος διαγράφεται από 
το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

Η διδακτορική διατριβή, εφόσον εγκριθεί, από την Εξε-
ταστική Επιτροπή βαθμολογείται με: α) Καλώς, β) Λίαν 
Καλώς ή γ) Άριστα. Ο εν λόγω βαθμός καθορίζει επίσης 
και τη συνολική επίδοση του φοιτητή στο Διδακτορικό 
του Δίπλωμα.

Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει 
τη φυσική παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών 
της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν 
να συμμετάσχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται 
από την Σ.Τ. κατά τις κείμενες διατάξεις.

4.4. Κατάθεση Διδακτορικών Διατριβών
Η τελική μορφή της Διδακτορικής Διατριβής κατατίθε-

ται από τον υποψήφιο στη Γραμματεία του Τμήματος σε 
ηλεκτρονική μορφή (pdf ) καθώς και σε βιβλιοδετημένη 
έντυπη μορφή, προκειμένου να αποσταλεί στο Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και την Βιβλιοθήκη του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας σε βιβλιοδετημένη έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή (pdf ).

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ
Τα πνευματικά δικαιώματα της Διδακτορικής Διατρι-

βής ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην εκπόνη-
ση της. Όλο το υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο της 
Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
(ολόκληρη ή μέρος της) χωρίς την έγγραφη άδεια του 
συγγραφέα και του επιβλέποντα. Τα φυσικά αυτά πρό-
σωπα έχουν και τα πνευματικά δικαιώματα στη δημοσί-
ευση των αποτελεσμάτων της Διδακτορικής Διατριβής 
σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Σε κάθε περί-
πτωση θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον συγγραφέα 
της εργασίας, στον τίτλο της εργασίας και στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 
Τα αναγραφόμενα στη Διδακτορική Διατριβή δεν απο-
τελούν απαραίτητα και απόψεις του Τμήματος ή της 
επιτροπής που την ενέκρινε. Εκπόνηση Διδακτορικής 
Διατριβής δηλώνει αποδοχή όλων των όρων εκπόνησης 
σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διατηρεί τα νόμιμα δικαι-
ώματα από τυχόν οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν 
από εμπορικές ή άλλες εφαρμογές των αποτελεσμάτων 
των Διδακτορικής Διατριβής σε περίπτωση που καλύπτει 
εξ’ ολοκλήρου τις δαπάνες για την εκπόνησή τους.

Η χρηματοδότηση Διδακτορικής Διατριβής από άλ-
λες πηγές, π.χ. άλλοι εθνικοί φορείς, ιδιωτικές εταιρίες, 
κ.λπ., δεν δημιουργεί δικαιώματα από τυχόν εμπορική 
ή άλλη εφαρμογή που προκύπτει από τις Διδακτορικής 
Διατριβής.

Είναι φυσικό οι πληροφορίες που αποτυπώνονται σε 
μια εργασία να μην ανήκουν όλες στον συγγραφέα. Κατά 
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τη συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής (και όχι μόνο) 
θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στο έργο άλλων, 
ώστε ο αναγνώστης να έχει ξεκάθαρη άποψη όταν δια-
βάζει μια εργασία για το ποιες ιδέες είναι του συγγραφέα 
και ποιες αποτελούν ιδέες-απόψεις άλλων συγγραφέων. 
Η έλλειψη τέτοιας αναφοράς, μπορεί να ακούγεται απλό, 
όμως θεωρείται λογοκλοπή (πλαγιαρισμός, plagiarism). 
Η λογοκλοπή, δηλαδή η ιδιοποίηση πνευματικής ιδιο-
κτησίας άλλων, είναι πράξη ηθικά ανεπίτρεπτη και πα-
ράνομη στις σύγχρονες πολιτισμένες κι ευνομούμενες 
κοινωνίες. Η καταγραφή της βιβλιογραφίας δεν μειώνει 
την εργασία αλλά της προσδίδει κύρος δείχνοντας ότι 
ερευνήθηκε και μελετήθηκε το αντικείμενό της. Οφεί-
λουμε να καταγράψουμε τα στοιχεία των πηγών που θα 
χρησιμοποιηθούν - η ηθική και η δεοντολογία μας το 
επιβάλλει.

Στη Διδακτορική Διατριβή θα συμπεριλαμβάνεται υπο-
χρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση περί πνευματικών δικαιω-
μάτων στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, ανάλογα 
με τη γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής, 
ως ακολούθως:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί 
πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ρητά ότι η παρούσα 
διδακτορική διατριβή, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία 
και πηγαίοι κώδικες που αναπτύχθηκαν ή τροποποιήθη-
καν στα πλαίσια αυτής της εργασίας, αποτελεί αποκλει-
στικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει 
κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προ-
σωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν 
περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται 
άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν 
μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμο-
ποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές 
και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονι-
κής παράθεσης. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει 
ιδέες, κείμενο, αρχεία ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, 
αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλλη-
λη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται 
στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη 
περιγραφή. Δηλώνω επίσης ότι τα αποτελέσματα της 
εργασίας δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση 
άλλου πτυχίου. Αναλαμβάνω πλήρως, ατομικά και προ-
σωπικά, όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες που 
δύναται να προκύψουν στην περίπτωση κατά την οποία 

αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της 
δεν μου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής.

Ο/Η Δηλών/ούσα
Ονοματεπώνυμο Διδάκτορα
DISCLAIMER ON ACADEMIC ETHICS AND INTELLEC-

TUAL PROPERTY RIGHTS
Being fully aware of the implications of copyright laws, 

I expressly state that this PH.D. dissertation, as well as 
the electronic files and source codes developed or modi-
fied in the course of this thesis, are solely the product 
of my personal work and do not infringe any rights of 
intellectual property, personality and personal data of 
third parties, do not contain work/contributions of third 
parties for which the permission of the authors/ben-
eficiaries is required and are not a product of partial or 
complete plagiarism, while the sources used are limited 
to the bibliographic references only and meet the rules 
of scientific citing. The points where I have used ideas, 
text, files and/or sources of other authors are clearly 
mentioned in the text with the appropriate citation 
and the relevant complete reference is included in the 
bibliographic references section. I also declare that the 
results of the work have not been used to obtain another 
degree. I fully, individually and personally undertake all 
legal and administrative consequences that may arise 
in the event that it is proven, in the course of time, that 
this thesis or part of it does not belong to me because 
it is a product of plagiarism.

The Declarant 
Name of Doctor
6. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η Σ.Τ. είναι αρμόδια για την επίλυση θεμάτων που δεν 

διευκρινίζονται είτε στον παρόντα κανονισμό είτε στις 
σχετικές παραπομπές που αναφέρθηκαν και για κάθε 
ζήτημα που προκύπτει και που αντίκειται στην εφαρ-
μογή του κανονισμού, καθώς και για κάθε αναθεώρηση 
του κανονισμού.

Μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο ο παρών κα-
νονισμός τίθεται σε ισχύ και εφαρμόζεται και για τους 
υποψηφίους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνή σεως.

Βόλος, 4 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026231806210008*



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης των περιουσια-
κών στοιχείων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Νάξου στο νεοσυσταθέν Δημοτικό Λιμενικό Τα-
μείο Αμοργού. 

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-
ριακές και Εξαιρέσιμες, πέραν της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής, Εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου κα-
θώς και Νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής σε υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Χα-
λανδρίου.

3 Τροποποίηση απόφασης Συγκλήτου (Συνεδρία: 
563/18.12.2019) (Β΄641/2020 που αφορά την 
Έγκριση Κανονισμού διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και 
Συστημάτων Εφοδιασμού.

4 Τροποποίηση της 14171/2020 (Β΄202) απόφασης 
του Διοικητή του ΕΦΚΑ μεταφοράς αρμοδιοτή-
των τ. ΟΓΑ σε δομές εντός της χωρικής αρμοδιό-
τητας της ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 12084 (1)
   Διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης των περιουσι-

ακών στοιχείων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί-

ου Νάξου στο νεοσυσταθέν Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Αμοργού.  

   Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
• των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

• του άρθρου 118 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’) «Ανα-
διοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

• του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (180/Α’) «Συλλογι-
κές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονι-
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις». 

• των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

• του π.δ. 126/2001 (ΦΕΚ 113/Α’) «Μεταφορά αρμοδι-
οτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δή-
μους Αμοργού, Δρυμαλίας, Νάξου και στις Κοινότητες 
Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων και Σχοινούσης». 

• του π.δ. 5/2018 (ΦΕΚ 10/Α’) «Τροποποίηση του π.δ. 126/
2001 (Α’/113) και σύσταση ν.π.δ.δ. με την επωνυμία “Δη-
μοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού”». 

• του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α’) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου». 

2. Την αριθμ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./
31-12-2018) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την 
οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος 
της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντι-
κής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή 
Α.Δ. Αιγαίου. 

3. Την αριθμ. 53203/27-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΝ9ΓΟΡ1Ι-Π9Ω) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου περί Ορισμού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για 
τη διενέργεια απογραφής και αποτίμησης των πάσης 
φύσεως περιουσιακών στοιχείων του δημοτικού λιμε-
νικού ταμείου Νάξου, σύμφωνα με το άρθρο 118 του 
ν. 4547/2018. 

4. Την από 14-01-2020 Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών Γεωργίου Παπαθωμά και Ηλία Γραμματικού, 
της Ελεγκτικής Εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», για 
την απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχεί-
ων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου και Κατανο-
μή περιουσιακών στοιχείων - Αναλογία διαθεσίμων σε 
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Νάξου και Αμοργού, σύμφωνα 
με το άρθρο 118 του ν. 4547/2018, η οποία περιήλθε 
στην υπηρεσία μας με το αριθμ. 315/26-2-2020 έγγραφο 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Την αριθμ. 12/21-2-2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, 
περί αποδοχής έκθεσης ορκωτών λογιστών για «Απο-
γραφή και Αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσια-
κών στοιχείων στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Νάξου 
και Αμοργού, τον προσδιορισμό των διαθεσίμων που 
δικαιούται κάθε Λιμενικό Ταμείο, την σύνταξη πρωτο-
κόλλων παράδοσης-παραλαβής για την απόδοση των 
περιουσιακών στοιχείων στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 
Νάξου και Αμοργού». 

6. Το αριθμ. 375/5-3-2020 έγγραφο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Νάξου με τα συνημμένα σε αυτό, 
διαπιστώνουμε:

Tη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου στο νεοσυσταθέν 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού, σύμφωνα με την 
αριθμ. 12/21-2-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, με 
την οποία αποφασίστηκε η αποδοχή της έκθεσης των 
Ορκωτών Λογιστών της αναδόχου εταιρείας «PKF ΕΥΡΩ-
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» για την αποτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η 
κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και η αναλογία 
των διαθεσίμων στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Νάξου 
και Αμοργού, ως εξής: 

1. Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση τα έσοδα του 
ΔΛΤ Νάξου την περίοδο από το έτος 2003 έως και
24-01-2018, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύτηκε 
σε ΦΕΚ η ίδρυση του ΔΛΤ Αμοργού, ανήλθαν συνολικά 
σε 16.633.732,84 ευρώ μείον (-) τα από αυτά μη διαχω-
ριζόμενα (κωδ.02 και 32) 1.739.512,03 ευρώ ίσον (=) 
14.894.220,81 ευρώ, τα οποία και λαμβάνονται υπόψη 
για το μερισμό των διαθεσίμων. 

Τα έσοδα των λιμένων της Αμοργού την ανωτέρω πε-
ρίοδο ανήλθαν σε 1.841.115,35 ευρώ, που σημαίνει ότι 
ανέρχονται σε ποσοστό 12,36127% επί του συνόλου των 
εσόδων του ΔΛΤ Νάξου. 

Η αναλογία των διαθεσίμων που αναλογούν στο ΔΛΤ 
Νάξου και αφορούν τους λιμένες Νάξου - Δονούσας - 
Σχοινούσας - Ηρακλειάς - Κουφονησίων ανέρχεται σε 
ποσοστό 87,63873%. 

Η αναλογία των διαθεσίμων που αναλογούν στο ΔΛΤ 
Αμοργού και αφορούν τους λιμένες Καταπόλων και Αι-
γιάλης ανέρχεται σε ποσοστό 12,36127%. 

Το υπόλοιπο των λογαριασμών του ΔΛΤ Νάξου την
24-01-2018 ανέρχεται σε 5.157.630,75 ευρώ. Τα διαθέσι-
μα που αναλογούν στο ΔΛΤ Νάξου, βάσει της αναλογί-
ας επί του συνόλου εσόδων (87,63873%), ανέρχεται σε 
4.520.081,91 ευρώ. 

Τα διαθέσιμα που αναλογούν στο ΔΛΤ Αμοργού, βάσει 
της αναλογίας επί του συνόλου εσόδων του ΔΛΤ Νάξου 
(12,36127%), ανέρχεται σε 637.548,84 ευρώ. Λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι μετά την 24-1-2018 απεδόθη στο ΔΛΤ 
Νάξου ποσό 2.252,14 ευρώ, που αφορούσε λιμενικά τέλη 
λιμένων Αμοργού, το συνολικό ποσό που πρέπει να απο-
δοθεί στο ΔΛΤ Αμοργού ανέρχεται σε 639.800,98 ευρώ. 

2α. Την κατανομή στο ΔΛΤ Νάξου ποσού 4.520.081,91 
ευρώ βάσει της αναλογίας επί του συνόλου εσόδων του 
ΔΛΤ Νάξου (87,63873%), όπως αυτό διαμορφώθηκε την 
24.01.2018. 

β. Την κατανομή στο ΔΛΤ Αμοργού ποσού 637.548,84 
ευρώ βάσει της αναλογίας επί του συνόλου εσόδων του 
ΔΛΤ Νάξου (12,36127%), όπως αυτό διαμορφώθηκε την 
24.01.2018. 

Μετά την 24.01.2018 απεδόθη στο ΔΛΤ Νάξου ποσό 
2.252,14 ευρώ που αφορούσε λιμενικά τέλη λιμένων 
Αμοργού παρελθόντος έτους, και ως εκ τούτου, το ποσό 
που κατανέμεται στο ΔΛΤ Αμοργού ανέρχεται συνολικά 
σε 639.800,98 ευρώ. 

3α. Tη μεταφορά (παραμονή), στο Δημοτικό Λιμε-
νικό Ταμείο Νάξου, ενός μεταφορικού μέσου (όχημα 
με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4637 και αριθμό πλαι-
σίου ZCFA1VJ0402558099) συμπεριλαμβανομένων 
και των κάδων συμπίεσης που εμφανίζεται στον κωδ. 
ΓΛ 14.09.00.0001, με περιγραφή PRES CONTAINER PC 
100/10 M4 άδεια κτήσεως, ποσού 22.491,00 ευρώ και 
αναπόσβεστη ποσού 0,01 ευρώ. 

β. Τη μεταφορά, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Αμοργού, ενός μεταφορικού μέσου (όχημα με αριθ-
μό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4636 και αριθμό πλαισίου 
ZCFA1VJ0402558098) συμπεριλαμβανομένου και 
του κάδου συμπίεσης που εμφανίζεται στον κωδ. ΓΛ 
14.09.00.0001 με περιγραφή PRES CONTAINER PC 100/10 
M4 άδεια κτήσεως ποσού 22.491,00 ευρώ και αναπόσβε-
στη ποσού 0,01 ευρώ. 

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής το νεοσυ-
σταθέν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού υπεισέρ-
χεται στα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις του αρχικώς συσταθέντος Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Νάξου. 

Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσ-
σεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2020

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 277 (2)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-

ριακές και Εξαιρέσιμες, πέραν της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής, Εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες 

καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου κα-

θώς και Νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρω-

ση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής σε υπαλλή-

λους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου 

Χαλανδρίου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Περί 

αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις του αρθ. 48 του ν. 3584/2007.
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3. Τις διατάξεις του άρθ. 20 του ν. 4354/2015 «Αποζη-
μίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου και για εργασία προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου».

4. Την αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την αριθμ. 133921/33682/10-02-2020 (ΦΕΚ 796/
2020/τ.Β’) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, για την καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας 
των τμημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δήμου 
Χαλανδρίου.

6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
Δήμου Χαλανδρίου.

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας για το έτος 
2020, αποφασίζει:

Καθιερώνουμε για το έτος 2020 για τους υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας (μόνιμο 
προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδ. Δικαίου αορίστου 
χρόνου και ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου):

Α) Υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.

Β) Εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου.

Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο 
(2) εξαμήνων μέσα στο έτος ως εξής: Για υπερωριακή 
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
και κατά τις νυχτερινές ώρες, για υπαλλήλους που 
ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νό-
μου είτε όλες τις ημέρες το μήνα είτε σε δωδεκάωρη 
ή εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες ορίζονται 
μέχρι ενενήντα έξι (96) αντίστοιχα ανά υπάλληλο το 
εξάμηνο.

Γ) Εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες (έως 176 ώρες 
ανά υπάλληλο το μήνα) προς συμπλήρωση της εβδο-
μαδιαίας υποχρεωτικής για υπαλλήλους που ανήκουν 
στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, που λειτουργούν βάσει 
νόμου σε εικοσιτετράωρη βάση (μόνιμο προσωπικό, 
με σχέση εργασίας ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου και ιδ. 
Δικαίου ορισμένου χρόνου) του Δήμου Χαλανδρίου για 
το έτος 2020.

Α. ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
• ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΔΕΝΤΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 9 ΑΤΟΜΑ
ΔΕ ΕΠΟΠΤΕΣ 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3 ΑΤΟΜΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΑΤΟΜΟ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΟ

• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΟ

• ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ

• ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 4 ΑΤΟΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΤΟΜΟ 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΑΤΟΜΟ 1
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΑΤΟΜΑ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΤΟΜΑ 2

• ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΟ 1
• ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 8 ΑΤΟΜΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΑ
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΙ 10 ΑΤΟΜΑ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 8 ΑΤΟΜΑ
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 1 ΑΤΟΜΑ

• ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 4 ΑΤΟΜΑ

Β. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
• ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΔΕΝΤΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 9 ΑΤΟΜΑ
ΔΕ ΕΠΟΠΤΕΣ 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3 ΑΤΟΜΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΑΤΟΜΟ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΟ

• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΟ

• ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΤΟΜΟ 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΑΤΟΜΟ 1
ΔΕΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΑΤΟΜΑ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΤΟΜΑ 2

• ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ

• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 8 ΑΤΟΜΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΑ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 8 ΑΤΟΜΑ
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 1 ΑΤΟΜΑ

Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
• ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΔΕΝΤΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 9 ΑΤΟΜΑ
ΔΕ ΕΠΟΠΤΕΣ 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3 ΑΤΟΜΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΑΤΟΜΟ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 2 ΑΤΟΜΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2 ΑΤΟΜΑ

• ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 8 ΑΤΟΜΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΑ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 8 ΑΤΟΜΑ
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 1 ΑΤΟΜΑ

Oι παραπάνω υπάλληλοι θα εργαστούν υπερωριακά 
μόνο εφόσον οι ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλο-
ντος του Δήμου το απαιτήσουν κατά περίπτωση, όπως 
επίσης και για την συμπλήρωση βαρδιών λόγω ελλιπούς 
προσωπικού, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που 
θα προκύπτουν από την εκδήλωση έντονων καιρικών 
φαινομένων κ.α.

Η δαπάνη που θα απαιτηθεί, έχει προβλεφθεί και θα 
βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του Προϋπολογισμού του 
Δήμου μας για το O.E. 2020 με τους κάτωθι Κ.Α.:

K.A. 35.6012.01 με συνολική πρόβλεψη του K.A. 
8.000,00 €

K.A. 45.6012.01 με συνολική πρόβλεψη του Κ.Α. 
6.000,00 €

K.A. 45.6022.01 με συνολική πρόβλεψη του Κ.Α. 
1.300,00 €

K.A. 20.6042.01 με συνολική πρόβλεψη του Κ.Α. 
56.000,00 €

K.A. 35.6022.01 με συνολική πρόβλεψη του Κ.Α. 
4.000,00 €

K.A. 35.6042.01 με συνολική πρόβλεψη του Κ.Α. 
5.000,00 €

K.A. 45.602.02 με συνολική πρόβλεψη του Κ.Α. 4.500,00 €
K.A. 35.6012.02 με συνολική πρόβλεψη του Κ.Α. 

4.000,00 €
K.A. 35.6022.02 με συνολική πρόβλεψη του Κ.Α. 

1.000,00 €
K.A. 45.6022.02 με συνολική πρόβλεψη του Κ.Α. 

1.300,00 €
K.A. 35.6041.01 Με συνολική πρόβλεψη του Κ.Α. 

6.000,00 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Χαλάνδρι, 17 Μαρτίου 2020 

Ο Δήμαρχος

ΣΥΜΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 565/4/6.2.2020 (3)
    Τροποποίηση απόφασης Συγκλήτου (Συνεδρία: 

563/18.12.2019) (Β΄ 641/2020)που αφορά την 

Έγκριση Κανονισμού διδακτορικών Σπουδών 

του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρή-

σεων και Συστημάτων Εφοδιασμού.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ τ.Α’/114/4-8-2017), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 6 εδ. β του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ τ.Α’/114/4-8-2017), σύμφωνα με τις οποί-
ες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να κα-
ταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του 
άρθρου 45».
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3. Την αριθμ. 134689/Ζ1/09.08.2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
480/24.08.2018) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία δι-
απιστώνεται ο διορισμός του Σπυρίδωνος Κίντζιου του 
Ευαγγέλου, Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, 
της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 
του Γ.Π.Α., ως Πρύτανη του Γ.Π.Α. με θητεία που λήγει 
στις 31-8-2022.

4. Την αριθμ. 7034/12.09.2018 απόφαση Πρύτανη του 
Γ.Π.Α., αναφορικά με τον εξής ορισμό: «Καθορισμός του 
τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των 
τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη» 
(ΦΕΚ τ.Β’/4205/25.09.2018).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 
13/τ.Α’/29.01.2019).

6. Την απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημά-
των Εφοδιασμού, συνεδρία 8/05.11.2019.

7. Τις απόφασεις της Συγκλήτου (Συνεδρίες: 
554/16.04.2019 και 563/18.12.2019).

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος τους κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Τροποποιεί την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρία: 
563/18.12.2019) ως προς το άρθρο 16 «Είδος και τύπος 
διδκατορικού διπλώματος» ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ)

1. Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος (Περγαμηνή) 
είναι δημόσιο έγγραφο, και απονέμεται από το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο εκπονήθηκε η 
διδακτορική διατριβή.

2. Ο παραπάνω Διδακτορικός τίτλος αποτυπώνεται στα 
επίσημα δημόσια έγραφα των θεσμικών οργάνων του 
Πανεπιστημίου (π.χ. έγγραφα και επίσημα πρακτικά της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, της Αναγόρευσης από τη ΓΣ του 
τΔΙΓΕΣΕ, κ.λπ.).

3. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (Περγαμηνή) υπογράφεται 
από τον Πρύτανη και σφραγίζεται με την μεγάλη σφρα-
γίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4. Στον/στην απόφοιτο/τη Διδάκτορα είναι δυνατόν 
να χορηγείται, πριν από την τελετή Καθομολόγησης, 
πιστοποιητικό επιτυχούς περάτωσης της διδακτορικής 
διατριβής του/της.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη απόφαση της 
Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ

Αριθμ. 62624 (4)
    Τροποποίηση της 14171/2020 (Β΄ 202) απόφασης 

του Διοικητή του ΕΦΚΑ μεταφοράς αρμοδιοτή-

των τ. ΟΓΑ σε δομές εντός της χωρικής αρμοδιό-

τητας της ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και 59 του ν. 4387/2016 

(ΦΕΚ 85/τ.Α’/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιο-
δοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδή-
ματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

1.2. Του π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/τ.Α’/23-1-2019) «Οργα-
νισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.3. Του άρθρου 43 παρ. 31 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 
236/τ.Α’/19-12-2019).

1.4. Του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/τ.Α’/28-2-2020) «Ασφα-
λιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ) και 
άλλες διατάξεις».

1.5. Του π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127/τ.Α’/1989) «Οργα-
νισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.6. Του Κανονισμού Διάρθρωσης, Σύνθεσης και Αρ-
μοδιοτήτων των Υπηρεσιών του ΟΓΑ που εγκρίθηκε 
με την αρ. Ε4/Φ34/οικ.4279/1971 (ΦΕΚ 678/τ.Β’/1971) 
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και συμπλη-
ρώθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις 34/3126/1972 
(ΦΕΚ 499/τ.Β’/1972), ΓΦ/34/146/1974 (ΦΕΚ 6/τ.Β’/1974), 
34/2471/1975 (ΦΕΚ 758/τ.Β’/1975) και Φ.ΟΓΑ/οικ. 
1097/02 (ΦΕΚ 1476/τ.Β’/2002), τα Προεδρικά Διατάγ-
ματα 232/1983 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/1983), τα 77/1992 (ΦΕΚ 
37/τ.Α’/1992), 277/1992 (ΦΕΚ 144/τ.Α’1992), 199/1996 
(ΦΕΚ 159/τ.Α’/1996) και 225/1998 (ΦΕΚ 175/τ.Α’/1998) 
και τα αρθρ. 1 και 2 του ν. 1745/1987 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/1987), 
άρθ. 18 παρ. 2 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/1988) και 
αρθρ. 78 παρ. 2 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α’/1990).

2. Την αριθμ. 14171/2020 (ΦΕΚ 202/τ.Β’/2020) απόφα-
ση του Διοικητή του ΕΦΚΑ με την οποία συγχωνεύτηκε 
το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας 
με το Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσα-
λονίκης και μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες υπηρεσιών 
τ.ΟΓΑ σε Υποκαταστήματα Μισθωτών της Κεντρικής 
Μακεδονίας.

3. Τις αριθμ. 81/Συν.6/20-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΝΙ465ΧΠΙ-
ΠΡΤ) και 99/συν.7π/28-02-2020 (ΑΔΑ 6ΘΗΑ465ΧΠΙ-ΥΧΡ) 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ.

4. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα ενό-
ψει της υλοποίησης του οργανογράμματος του ΕΦΚΑ 
(π.δ. 8/2019) στις περιοχές αρμοδιότητας της Περιφερει-
ακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) 
Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε:
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Α. Την τροποποίηση της αριθμ. 14171/2020 απόφα-
σης του Διοικητή του ΕΦΚΑ, που αφορά στη συγχώνευ-
ση του Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών Κεντρικής 
Μακεδονίας με το Περιφερειακό Υποκατάστημα Μι-
σθωτών Θεσσαλονίκης και μεταφορά αρμοδιοτήτων 
σε δομές της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού 
και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Κεντρικής Μακεδονίας, ως 
ακολούθως:

1. Την προσθήκη περίπτωσης 3.2 ως ακολούθως:
3.2. Η καταβολή στους κληρονόμους των αποθανό-

ντων συνταξιούχων των οφειλομένων σε αυτούς συ-
ντάξεων.

2. Τη διαγραφή της παραγράφου 4 και την αντικατά-
σταση της ως ακολούθως:

4. «Στα Α’, Β’ και Δ’ Τμήματα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσε-
ων της Υποδιεύθυνσης Εσόδων του Περιφερειακού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης, στα Τμήματα 
Εσόδων του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών 
Ημαθίας (Βέροια) και του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Κιλκίς (Κιλκίς) για τις Περιφερειακές Ενότητες 
στις οποίες εδρεύουν, στα Τμήματα Εσόδων-Μητρώου 
του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χαλκιδικής 
(Πολύγυρος), του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθω-
τών Χαλκιδικής (Νέα Μουδανιά), στα Τμήματα Εσόδων 
Κοινών Επιχειρήσεων του Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Πιερίας (Κατερίνη), του Τοπικού Υποκατα-
στήματος Μισθωτών Σερρών και στο Τμήμα Εσόδων 
του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Πέλλας 
(Γιαννιτσά) για τις περιοχές αρμοδιότητας τους και στο 
Τμήμα Εσόδων του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μι-
σθωτών Πέλλας (Έδεσσα) για την περιοχή αρμοδιότητας 
του καθώς και της αρμοδιότητας του Α’ Τοπικού Υποκα-
ταστήματος Μισθωτών Πέλλας (Αριδαία) μεταφέρονται 
οι ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Τμήμα 
Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας για τους ασφαλισμέ-
νους του τ. ΟΓΑ:

4.1. Θεμάτων υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση
4.2. Χορήγησης βεβαιώσεων για την ασφαλιστική 

κατάσταση, χρόνο ασφάλισης και ασφαλιστικής ενημε-
ρότητας.

3. Τη διαγραφή των παραγράφων 5 και 6 και την αντι-
κατάσταση τους ως ακολούθως:

5. Στο Τμήμα Απογραφής, Ασφαλιστικής Ικανότητας 
και Αρχείου της Υποδιεύθυνσης Μητρώου του Περιφε-
ρειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης, 
στα Γραφεία Μητρώου των Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Ημαθίας (Βέροια) και Β’ Τοπικού Υποκαταστή-
ματος Μισθωτών Κιλκίς για τις Περιφερειακές Ενότητες 
στις οποίες εδρεύουν, στο Τμήμα Μητρώου του Τοπι-
κού Υποκαταστήματος Μισθωτών Σερρών, στα Τμήματα 
Εσόδων - Μητρώου του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Χαλκιδικής (Πολύγυρος) και του Β’ Τοπικού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Χαλκιδικής (Νέα Μουδα-
νιά) και στα Γραφεία Μητρώου του Γ’ Τοπικού Υποκατα-
στήματος Μισθωτών Πέλλας (Γιαννιτσά) και του Τοπικού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Πιερίας (Κατερίνη) για την 
περιοχή αρμοδιότητας τους και του Β’ Τοπικού Υποκατα-
στήματος Μισθωτών Πέλλας (Έδεσσα) για την περιοχή 
αρμοδιότητας του καθώς και της αρμοδιότητας του Α’ 

Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Πέλλας (Αριδαία) 
μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

5.1. από το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής 
Μακεδονίας για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ:

5.1.1. Η επεξεργασία των στοιχείων των μεταβολών 
που έχουν επέλθει στην προσωπική ή ασφαλιστική κα-
τάσταση των ασφαλισμένων.

5.1.2. Η τήρηση και η ενημέρωση του Μητρώου Ασφα-
λισμένων.

5.2. από τη Β’ Διεύθυνση Υγείας Αγροτών για τους 
ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ:

5.2.1 Μέριμνα για τη χορήγηση/ παράταση της ασφα-
λιστικής ικανότητας.

4. Τη διαγραφή της παραγράφου 7 και την αντικατά-
σταση της ως ακολούθως:

6. «Στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας σε Χρήμα της 
Υποδιεύθυνσης Παροχών Ασθενείας του Περιφερεια-
κού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης, στα 
Τμήματα Παροχών Συντάξεων-Ασθενείας των Τοπικών 
Υποκαταστημάτων Μισθωτών Α’ Ημαθίας (Βέροιας) και Β’ 
Κιλκίς (Κιλκίς) για τις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες 
εδρεύουν, στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας του Τοπικού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Σερρών, στα Τμήματα 
Παροχών Συντάξεων-Ασθενείας του Τοπικού Υποκα-
ταστήματος Μισθωτών Πιερίας (Κατερίνης) και του Γ’ 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Πέλλας (Γιαννι-
τσών) και στα Γραφεία Παροχών Συντάξεων-Ασθενείας 
των Α’ (Πολύγυρος) και Β’ (Νέα Μουδανιά) Τοπικών Υπο-
καταστημάτων Μισθωτών Χαλκιδικής για τις περιοχές 
αρμοδιότητας τους και στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων-
Ασθενείας του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών 
Πέλλας (Έδεσσας) για την περιοχή αρμοδιότητας του, 
καθώς και αυτής του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μι-
σθωτών Πέλλας (Αριδαία), μεταφέρονται οι ακόλουθες 
αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών 
Κεντρικής Μακεδονίας για τους ασφαλισμένους και συ-
νταξιούχους του τ. ΟΓΑ:

6.1. Η καταβολή των εξόδων κηδείας ασφαλισμένων 
και συνταξιούχων στους κατά νόμο δικαιούμενους.

6.2. Η χορήγηση επιδόματος μητρότητας για τις ασφα-
λισμένες του τ. ΟΓΑ.».

5. Την προσθήκη παραγράφου 7 ως ακολούθως:
7. «Στο Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας Εσόδων 

της Υποδιεύθυνσης Εσόδων του Περιφερειακού Υποκα-
ταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης μεταφέρεται από 
το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας 
η αρμοδιότητα σύνταξης εισηγήσεων προς το αρμόδιο 
όργανο επί αιτήσεων αντιρρήσεων για θέματα υπαγωγής 
στην ασφάλιση».

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων το Β’ μέρος της 
αριθμ. 14171/2020 απόφασης του Διοικητή διαμορφώ-
νεται ως ακολούθως:

Β. Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:
1. Στα Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Τμήματα Συντάξεων της Υπο-

διεύθυνσης Παροχών Συντάξεων του Περιφερειακού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης μεταφέρο-
νται οι ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερειακό 
Τμήμα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας για τους ασφα-
λισμένους και συνταξιούχους του τ. ΟΓΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας:
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1.1. Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση σύ-
νταξης γήρατος ή θανάτου, η μέριμνα για τη συγκέντρω-
ση ελλειπόντων δικαιολογητικών και η έκδοση των απο-
φάσεων περί συνταξιοδοτήσεως ή μη των αιτούντων.

1.2. Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση σύ-
νταξης αναπηρίας, επιδομάτων παραπληγίας-τετραπλη-
γίας, τυφλότητας και απολύτου αναπηρίας, η μέριμνα για 
την παραπομπή των αιτούντων στις αρμόδιες Υγειονο-
μικές Επιτροπές για τον προσδιορισμό του ποσοστού 
της ανικανότητας τους ως και για τη συγκέντρωση των 
ελλειπόντων δικαιολογητικών, η άσκηση ενώπιον των 
αρμόδιων Β/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών προ-
σφυγών κατ’ αποφάσεων των Α/βάθμιων Υγειονομικών 
Επιτροπών και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων (περί 
συνταξιοδότησης ή μη των αιτούντων).

1.3. Η μέριμνα για την εγγραφή των νέων συνταξιού-
χων στο οικείο Μητρώο.

1.4. Η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους 
για την πορεία των υποθέσεων τους και για κάθε θέμα 
που έχει σχέση με τη συνταξιοδότηση.

1.5. Η τήρηση των αρχείων συνταξιοδοτικών αποφά-
σεων γήρατος και αναπηρίας.

1.6. Η χορήγηση βεβαιώσεων για την ασφαλιστική 
κατάσταση των συνταξιούχων.

2. Στο Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας της Υπο-
διεύθυνσης Παροχών Συντάξεων του Περιφερειακού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης μεταφέ-
ρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερει-
ακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας για τους 
ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας:

2.1. Η αποστολή στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτο-
δικεία των ασκούμενων ενστάσεων κατ’ αποφάσεων 
πρωτοβαθμίων οργάνων με τους οικείους φακέλους, 
η παρακολούθηση των υποθέσεων αυτών και η εισή-
γηση για άσκηση εφέσεων κατά των αποφάσεων των 
πρωτοδικείων.

3. Στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων της Υποδιεύθυν-
σης Παροχών Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκατα-
στήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης μεταφέρονται οι 
ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Τμήμα 
Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας για τους συνταξιούχους 
του τ. ΟΓΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

3.1. Η διενέργεια της αναστολής ή της διακοπής της 
συνταξιοδοτήσεως, η διενέργεια των πάσης φύσεως με-
ταβολών του ποσού των συντάξεων και η μέριμνα για τη 
σχετική ενημέρωση του Μητρώου των συνταξιούχων.

3.2. Η καταβολή στους κληρονόμους των αποθανό-
ντων συνταξιούχων των οφειλομένων σε αυτούς συ-
ντάξεων.

4. Στα Α’, Β’ και Δ’ Τμήματα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσε-
ων της Υποδιεύθυνσης Εσόδων του Περιφερειακού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης, στα Τμήματα 
Εσόδων του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών 
Ημαθίας (Βέροια) και του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Κιλκίς (Κιλκίς) για τις Περιφερειακές Ενότητες 
στις οποίες εδρεύουν, στα Τμήματα Εσόδων-Μητρώου 
του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χαλκιδικής 
(Πολύγυρος), του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθω-
τών Χαλκιδικής (Νέα Μουδανιά), στα Τμήματα Εσόδων 

Κοινών Επιχειρήσεων του Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Πιερίας (Κατερίνη), του Τοπικού Υποκατα-
στήματος Μισθωτών Σερρών και στο Τμήμα Εσόδων 
του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Πέλλας 
(Γιαννιτσά) για τις περιοχές αρμοδιότητας τους και στο 
Τμήμα Εσόδων του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθω-
τών Πέλλας (Έδεσσα) για την περιοχή αρμοδιότητας του 
καθώς και της αρμοδιότητας του Α’ Τοπικού Υποκατα-
στήματος Μισθωτών Πέλλας (Αριδαία), μεταφέρονται οι 
ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Τμήμα 
Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας για τους ασφαλισμέ-
νους του τ. ΟΓΑ:

4.1. Θεμάτων υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση
4.2. Χορήγησης βεβαιώσεων για την ασφαλιστική 

κατάσταση, χρόνο ασφάλισης και ασφαλιστικής ενημε-
ρότητας.

5. Στο Τμήμα Απογραφής, Ασφαλιστικής Ικανότητας 
και Αρχείου της Υποδιεύθυνσης Μητρώου του Περιφε-
ρειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης, 
στα Γραφεία Μητρώου των Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Ημαθίας (Βέροια) και Β’ Τοπικού Υποκαταστή-
ματος Μισθωτών Κιλκίς για τις Περιφερειακές Ενότητες 
στις οποίες εδρεύουν, στο Τμήμα Μητρώου του Τοπι-
κού Υποκαταστήματος Μισθωτών Σερρών, στα Τμήματα 
Εσόδων - Μητρώου του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Χαλκιδικής (Πολύγυρος) και του Β’ Τοπικού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Χαλκιδικής (Νέα Μουδα-
νιά) και στα Γραφεία Μητρώου του Γ’ Τοπικού Υποκατα-
στήματος Μισθωτών Πέλλας (Γιαννιτσά) και του Τοπικού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Πιερίας (Κατερίνη) για την 
περιοχή αρμοδιότητας τους και του Β’ Τοπικού Υποκατα-
στήματος Μισθωτών Πέλλας (Έδεσσα) για την περιοχή 
αρμοδιότητας του καθώς και της αρμοδιότητας του Α’ 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Πέλλας (Αριδαία) 
μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

5.1. από το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής 
Μακεδονίας για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ:

5.1.1. Η επεξεργασία των στοιχείων των μεταβολών 
που έχουν επέλθει στην προσωπική ή ασφαλιστική κα-
τάσταση των ασφαλισμένων.

5.1.2. Η τήρηση και η ενημέρωση του Μητρώου Ασφα-
λισμένων.

5.2. από τη Β’ Διεύθυνση Υγείας Αγροτών για τους 
ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ:

5.2.1 Μέριμνα για τη χορήγηση/ παράταση της ασφα-
λιστικής ικανότητας.

6. Στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας σε Χρήμα της 
Υποδιεύθυνσης Παροχών Ασθενείας του Περιφερεια-
κού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης, στα 
Τμήματα Παροχών Συντάξεων-Ασθενείας των Τοπικών 
Υποκαταστημάτων Μισθωτών Α’ Ημαθίας (Βέροιας) και 
Β’ Κιλκίς (Κιλκίς) για τις Περιφερειακές Ενότητες στις 
οποίες εδρεύουν, στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας του 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Σερρών, στα 
Τμήματα Παροχών Συντάξεων-Ασθενείας του Τοπικού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Πιερίας (Κατερίνης) και 
του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Πέλλας 
(Γιαννιτσών) και στα Γραφεία Παροχών Συντάξεων-
Ασθενείας των Α’ (Πολύγυρος) και Β’ (Νέα Μουδανιά) 
Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών Χαλκιδικής για 
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τις περιοχές αρμοδιότητας τους και στο Τμήμα Παρο-
χών Συντάξεων-Ασθενείας του Β’ Τοπικού Υποκαταστή-
ματος Μισθωτών Πέλλας (Έδεσσας) για την περιοχή 
αρμοδιότητας του, καθώς και αυτής του Α’ Τοπικού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Πέλλας (Αριδαία) μετα-
φέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφε-
ρειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας για τους 
ασφαλισμένους και συνταξιούχους του τ. ΟΓΑ:

6.1. Η καταβολή των εξόδων κηδείας ασφαλισμένων 
και συνταξιούχων στους κατά νόμο δικαιούμενους.

6.2. Η χορήγηση επιδόματος μητρότητας για τις ασφα-
λισμένες του τ. ΟΓΑ.

7. Στο Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας Εσόδων 
της Υποδιεύθυνσης Εσόδων του Περιφερειακού Υποκα-
ταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης μεταφέρεται από 
το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας 
η αρμοδιότητα σύνταξης εισηγήσεων προς το αρμόδιο 
όργανο επί αιτήσεων αντιρρήσεων για θέματα υπαγωγής 
στην ασφάλιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Ο Διοικητής

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02014391604200008*



  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 563/4/18.12.2019  
Έγκριση Κανονισμού διδακτορικών Σπουδών 

του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρή-

σεων και Συστημάτων Εφοδιασμού.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 6 εδ. β του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017), σύμφωνα με τις 
οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να 
καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς 
του άρθρου 45».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 134689/Ζ1/9.8.2018 (ΦΕΚ 
Υ.Ο.Δ.Δ. 480/24.8.2018) διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία 
διαπιστώνεται ο διορισμός του Σπυρίδωνος Κίντζιου του 
Ευαγγέλου, Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, της 
Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του 
Γ.Π.Α., ως Πρύτανη του Γ.Π.Α. με θητεία που λήγει στις 
31.8.2022.

4. Την αριθμ. 7034/12.9.2018 απόφαση Πρύτανη του 
Γ.Π.Α., αναφορικά με τον εξής ορισμό: «Καθορισμός του 
τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των 
τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη» 
(ΦΕΚ 4205/τ.Β΄/25.9.2018).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 
13/τ.Α΄/29.1.2019).

6. Την απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημά-
των Εφοδιασμού, συνεδρία 8/5.11.2019.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρία: 554/
16.4.2019).

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος τους κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και 
Συστημάτων Εφοδιασμού του Γ.Π.Α. ως ακολούθως:

Άρθρο 1: 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Ο εν λόγω κανονισμός καθορίζει τη δομή, τους 
κανόνες λειτουργίας, τις προϋποθέσεις εισαγωγής και 
τις διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και 
απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Δι-
οίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφο-
διασμού (εφεξής τΔΙΓΕΣΕ) της Σχολής Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (εφεξής ΣΕΟΚΕ) 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (εφεξής ΓΠΑ),

2. Το Διδακτορικό Δίπλωμα του τΔΙΓΕΣΕ αποτελεί ακα-
δημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνει-
σφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών 
περιοχών και την κατανόηση σε βάθος της επιστημονι-
κής του περιοχής. Το Διδακτορικό Δίπλωμα προϋποθέ-
τει την εκπόνηση μιας πρωτότυπης και συγκροτημένης 
επιστημονικής έρευνας στο πεδίο των εφαρμοσμένων 
οικονομικών και κοινωνικών επιστημών.

Άρθρο 2: 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

1. Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (εφεξής ΚΔΣ) 
του τΔΙΓΕΣΕ του ΓΠΑ διέπεται από τις παραδεδεγμένες 
ακαδημαϊκές αρχές, προσβλέπει στην προαγωγή:

Α. Της Διοικητικής Επιστήμης (με εφαρμογές στις αγρο-
τικές, βιομηχανικές, ναυτιλιακές, εμπορικές, τουριστικές 
επιχειρήσεις, καθώς και σε δημόσιους και ιδιωτικούς ορ-
γανισμούς).

Β. Των Συστημάτων Εφοδιασμού και γενικότερα της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (που εφαρμόζονται και ανα-
πτύσσονται στους σύγχρονους δημόσιους και ιδιωτι-
κούς οργανισμούς και επιχειρήσεις). Οι Διδακτορικές 
Σπουδές του τΔΙΓΕΣΕ οργανώνονται και λειτουργούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και των εν 
ισχύ ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

2. Οι αποφάσεις που αφορούν το περιεχόμενο και την 
εφαρμογή του ΚΔΣ λαμβάνονται από τη Συνέλευση του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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τΔΙΓΕΣΕ. Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες της Συνέ-
λευσης είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία.

3. Οι στόχοι των διδακτορικών σπουδών που προσφέ-
ρει το τΔΙΓΕΣΕ είναι:

α. Η προαγωγή της έρευνας στους τομείς επιστημονι-
κών δραστηριοτήτων του τΔΙΓΕΣΕ και η παραγωγή νέας 
γνώσης.

β. Η εκπαίδευση νέων ερευνητών ικανών να παρά-
γουν και να επεξεργάζονται αυτή τη γνώση, με σκοπό 
την αναπαραγωγή της κοινότητας διοικητικών και οι-
κονομικών στελεχών, που θα συμβάλουν πολύπλευρα 
στην ανάπτυξη του πρωτογενούς, δευτερογενούς και 
τριτογενούς τομέα της οικονομίας.

γ. Να καταστεί το τΔΙΓΕΣΕ πόλος έλξης για νέους ερευ-
νητές, αλλά και καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό σε συναφή γνωστικά πεδία.

Άρθρο 3: 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Ο Διευθυντής Διδακτορικών Σπουδών (εφεξής 
ΔΔΣ) έχει την επίβλεψη για την ομαλή λειτουργία του 
προγράμματος διδακτορικών σπουδών. Ο ΔΔΣ ορίζεται 
από τη Συνέλευση του τΔΙΓΕΣΕ με τριετή θητεία, η οποία 
δύναται να ανανεωθεί.

2. Τα καθήκοντα του ΔΔΣ είναι:
α. Ζητάει από τον Πρόεδρο του τΔΙΓΕΣΕ τη σύγκληση 

Συνέλευσης για θέματα που αφορούν στη δομή και στη 
λειτουργία του προγράμματος διδακτορικών σπουδών.

β. Δέχεται τους Υποψήφιους Διδάκτορες (εφεξής ΥΔ) 
και συζητά μαζί τους θέματα που τους αφορούν.

γ. Συντονίζει και επιβλέπει τη διαδικασία εισαγωγής 
στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

δ. Συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην ομαλή λει-
τουργία του προγράμματος διδακτορικών σπουδών.

ε. Συντονίζει και επιβλέπει την διοικητική διαδικασία 
αποδοχής επισκεπτών υποψηφίων διδακτόρων ή άλλων 
ερευνητών στο τΔΙΓΕΣΕ από ιδρύματα της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.

Άρθρο 4: 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Η Συνέλευση του τΔΙΓΕΣΕ, αφού λάβει υπόψη τις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με 
βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και 
ορίζει μία τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης ανά κατηγορία 
Αιτήσεων (εφεξής ΕΑΑ).

2. Οι ΕΑΑ αποτελούνται από μέλη Δ.Ε.Π. του τΔΙΓΕΣΕ.
3. Οι EAA είναι επιφορτισμένες με την εξέταση των αιτή-

σεων, των συνυποβαλλόμενων εγγράφων και τεκμηριω-
μένη εισήγηση προς τη Συνέλευση για την αποδοχή ή μη 
του αιτούντα. Κατά την εξέταση των αιτήσεων, καταλυτική 
σημασία έχει η γνώμη του δυνητικά επιβλέποντα. Το γενι-
κό κριτήριο σύμφωνα με το οποίο κρίνονται από τις EAA οι 
αιτήσεις για εγγραφή είναι η προοπτική του αιτούντος για 
μακροπρόθεσμη και παραγωγική ερευνητική ενασχόληση 
με την εφαρμοσμένη οικονομική και κοινωνική επιστήμη.

4. Τα ειδικότερα κριτήρια αποδοχής της υποψηφιότη-
τας για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (εφεξής 
ΔΔ) στο τΔΙΓΕΣΕ είναι τα ακόλουθα:

α) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι απόφοιτος Θε-
τικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Επιστημών συναφούς 
αντικειμένου πρώτου πτυχίου ή ΜΔΕ του τΔΙΓΕΣΕ. Τη 
συνάφεια θα εξετάζει κάθε φορά η αντίστοιχη ΕΑΑ.

β) Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, 
στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του 
τΔΙΓΕΣΕ ή τα πλέον συγγενή με αυτά, αλλά που προά-
γουν την ακαδημαϊκή διεπιστημονική φυσιογνωμία του 
τΔΙΓΕΣΕ.

γ) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει βαθμό «λίαν 
καλώς» στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή να 
υπάρχει θετική εισήγηση της ΕΑΑ κατόπιν απόδειξης 
συγγραφικής ικανότητας.

δ) Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλι-
κής γλώσσας.

5. Οι ΕΑΑ εξετάζουν τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συ-
νυποβαλλόμενα έγγραφα και καλούν τους υποψηφίους 
σε συνέντευξη. Η συνέντευξη έχει ως σκοπό την αξιολό-
γηση των υποψηφίων ως προς τη δυνατότητα τους να 
ανταπεξέλθουν στο στάδιο εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής και ως προς την προσδοκώμενη συνεισφορά 
τους στην επιστήμη. Κατόπιν υποβάλουν στη Συνέλευση 
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 αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου 
επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτρο-
πής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση 
του υποψηφίου.

Άρθρο 5: 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

1. Το τΔΙΓΕΣΕ προκηρύσσει τις θέσεις των Υποψήφι-
ων Διδακτόρων (εφεξής ΥΔ) με βάση το γνωστικό αντι-
κείμενο της υπό πλήρωσης θέσης μέχρι τρεις φορές το 
χρόνο (μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο των μηνών 
Ιανουαρίου, Μαΐου και Σεπτεμβρίου). Η κατάθεση υπο-
ψηφιοτήτων για ένταξη στο διδακτορικό πρόγραμμα 
γίνεται σε ημερομηνίες που ανακοινώνει ο ΔΔΣ. Οι σχε-
τικές προκηρύξεις δημοσιοποιούνται δια του ημερήσιου 
τύπου και αναρτώνται στους οικείους διαδικτυακούς 
τόπους του Ιδρύματος.

2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι δι-
αδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής ΥΔ, 
καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, τυχόν ρήτρες, 
παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διδα-
κτορικών διατριβών (όπως αυτά προβλέπονται στον 
παρόντα ΚΔΣ), μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προ-
κηρύξεις και προσκλήσεις. Σε περίπτωση που ο κανονι-
σμός δεν έχει προβλέψει με ακρίβεια όλα τα παραπάνω, 
αυτά καθορίζονται λεπτομερώς από τη Συνέλευση, η 
οποία είναι αρμόδια να εγκρίνει το τελικό κείμενο της 
προκήρυξης.

3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος.
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Άρθρο 6: 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Ο υποψήφιος υποβάλλει έντυπη ή ηλεκτρονική αίτη-
ση στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων: α) ο βαθμός 
πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ο τύπος των 
πτυχίων, β) τα αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγγλι-
κής γλώσσας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γ) η 
προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διατριβής, δ) ο 
προτεινόμενος τίτλος (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα), 
ε) ο προτεινόμενος επιβλέπων της ΔΔ.

2. Με την αίτηση για την εκπόνηση ΔΔ, ο ενδιαφερό-
μενος συνυποβάλλει τα εξής:

α) Σύντομο προσχέδιο ΔΔ έως δύο σελίδες (γραμμένο 
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα) σχετικό με το αντικεί-
μενο της προκήρυξης.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδα-

πής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και 
αναλυτική βαθμολογία σπουδών.

δ) Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της 
αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών.

ε) Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλι-
κής γλώσσας.

στ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. των 
Α.Ε.Ι. της χώρας ή καθηγητές της αλλοδαπής, σε φάκελο 
κλειστό από τον συστήνοντα ή με ηλεκτρονική αποστο-
λή στο email της γραμματείας του τΔΙΓΕΣΕ.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δη-
λώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση ΔΔ σε άλλο 
Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3. Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από την ΕΑΑ 
ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Εφ’ 
όσον ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, η 
ΕΑΑ εξετάζει το φάκελο υποψηφιότητας και ετοιμάζει 
εισήγηση σχετικά με την αποδοχή ή όχι της υποψηφιό-
τητας. Στη συνέχεια ο φάκελος υποψηφιότητας μαζί με 
την εισήγηση της ΕΑΑ διαβιβάζεται στη Συνέλευση. Η 
Συνέλευση του τΔΙΓΕΣΕ κρίνει εάν ο υποψήφιος πληροί 
τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για εκπόνηση ΔΔ και λαμ-
βάνει και την τελική απόφαση περί αποδοχής ή όχι της 
συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Αν ο υποψήφιος πληροί 
τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, τότε γίνεται αποδεκτός 
ως ΥΔ.

Άρθρο 7: 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Δικαίωμα επίβλεψης ΔΔ έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθ-
μίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του τΔΙΓΕΣΕ.

2. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. δεν μπορεί, οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή, να επιβλέπει πάνω από τέσσερις (4) ΔΔ. Στην 
περίπτωση συνεπίβλεψης ΔΔ, κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί 
να επιβλέπει δύο (2) επιπλέον ΔΔ.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτει-
νόμενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της ΔΔ και 
ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότη-

τα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και 
συγγραφή της. Στην επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο επι-
βλέπων και δύο (2) ακόμη μέλη, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017. Στην τριμελή 
συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) 
μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του τΔΙΓΕΣΕ.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή 
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, η 
Συνέλευση του τΔΙΓΕΣΕ, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ανα-
θέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση 
του ΥΔ και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, δια-
φορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση 
του μέγιστου αριθμού ΥΔ που μπορεί να επιβλέπεται 
από κάθε επιβλέποντα. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετα-
κινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, 
συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των ΔΔ που έχει 
αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το τΔΙΓΕΣΕ του 
ΓΠΑ. Οι χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται για τη 
λήψη του διδακτορικού διπλώματος από τον υποψήφιο, 
εφόσον δεν μεταβάλλεται η ερευνητική περιοχή, παρα-
μένουν ως είχαν και πριν την έγκριση της αλλαγής του 
Επιβλέποντος Καθηγητή ή κάποιου μέλους της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής.

5. Σε περίπτωση που και τα τρία μέλη της συμβουλευ-
τικής επιτροπής συνταξιοδοτηθούν, τότε η Συνέλευση 
του τΔΙΓΕΣΕ αντικαθιστά τα δύο (2) μέλη της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής εκτός του επιβλέποντα κα-
θηγητή. Στην αντικατάσταση των μελών Δ.Ε.Π., η Συνέ-
λευση λαμβάνει υπόψη τυχόν εισήγηση του επιβλέποντα 
καθηγητή.

6. Τα ονόματα των ΥΔ, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. 
ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων ΔΔ και σύντο-
μη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευ-
τικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο 
του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 8: 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ

1. Το τΔΙΓΕΣΕ του ΓΠΑ είναι δυνατό να συνεργάζε-
ται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του 
ν. 4485/2017, με Τμήματα Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα και 
Ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, συμπερι-
λαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδη-
μίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευ-
νών της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση ΔΔ με 
συνεπίβλεψη. (Προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον από 
τα συνεργαζόμενα Τμήματα να είναι αυτοδύναμο). Τα 
σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της ΔΔ, χορήγησης 
ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται σε Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται από τα συ-
νεργαζόμενα Τμήματα / Φορείς, και εγκρίνεται από την 
Σύγκλητο του ΓΠΑ και τα συλλογικά όργανα διοίκησης 
των Ερευνητικών Κέντρων.

2. Το τΔΙΓΕΣΕ του ΓΠΑ είναι δυνατό, επίσης, να συ-
νεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα 
ή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της αλλοδαπής για 
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την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά 
με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, χορήγησης 
ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται σε Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα 
με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 9: 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Δι-
δακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολο-
γιακά έτη, από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής.

2. Η μέγιστη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών 
είναι πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη, από την ημε-
ρομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτρο-
πής. Οι ΥΔ έχουν την υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής 
κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η ανανέωση εγγραφής γίνεται με 
αίτηση του ΥΔ προς τη γραμματεία του τΔΙΓΕΣΕ.

3. Η μέγιστη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών 
δύναται να παραταθεί κατ’ ένα (1) ημερολογιακό έτος, 
μετά από αίτημα του ΥΔ και τη σύμφωνη γνώμη του επι-
βλέποντα, που εισηγείται το αίτημα στη Συνέλευση του 
τΔΙΓΕΣΕ.

4. Μετά το πέρας του μέγιστου δυνατού χρονικού 
διαστήματος (δηλαδή, 5 έτη ή 6 έτη εφόσον έχει χορη-
γηθεί παράταση) ο ΥΔ διαγράφεται μετά από εισήγηση 
του ΔΔΣ με απόφαση της Συνέλευσης, εκτός και εάν η 
μόνη εκκρεμότητα είναι η δημόσια υποστήριξη της δι-
δακτορικής διατριβής. Στην μέγιστη χρονική διάρκεια 
δεν υπολογίζεται ο τυχόν χρόνος αναστολής εκπόνησης 
της ΔΔ ο οποίος προβλέπεται στην παρ. 7 άρθρου 10 
του παρόντος ΚΔΣ.

Άρθρο 10: 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

1. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή μπορεί να 
αξιολογεί το υπόβαθρο του ΥΔ και κατά την κρίση της 
να προτείνει στον ΥΔ, την παρακολούθηση ορισμένων 
προπαρασκευαστικών μαθημάτων, που προσφέρονται 
είτε σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών άλλων ΑΕΙ 
ή πανεπιστημίων του εξωτερικού. Η τριμελής συμβου-
λευτική επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει μετά από 
συνεννόηση την αποδοχή του ΥΔ στα εν λόγω προγράμ-
ματα για παρακολούθηση των μαθημάτων.

2. Η Συνέλευση του τΔΙΓΕΣΕ, κατόπιν αιτιολογημένης 
σύστασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
είναι δυνατό να επιτρέψει στον υποψήφιο διδάκτορα 
να εργασθεί ή να πραγματοποιήσει μέρος της έρευνάς 
του, για ένα χρονικό διάστημα, υπό την επίβλεψη Κα-
θηγητή Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε 
Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Ίδρυμα άλλης Χώρας, κάτω 
από όρους που εγκρίνουν η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή και η Συνέλευση του τΔΙΓΕΣΕ.

3. Ο ΔΔΣ οργανώνει τον Νοέμβριο κάθε έτους ανοικτή 
ημερίδα παρουσίασης της προόδου όλων των ΥΔ του 
Τμήματος. Σκοπός της ημερίδας είναι η έκθεση των ΥΔ 

σε ένα ευρύ επιστημονικό κοινό, η ανταλλαγή απόψεων 
και η ανάπτυξη συνεργειών στο σύνολο του ερευνητι-
κού δυναμικού του τμήματος. Στην ημερίδα θα παρευρί-
σκονται υποχρεωτικά όλοι οι ΥΔ του Τμήματος, τα μέλη 
Δ.Ε.Π. και θα προσκαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές. 
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν ανταποκρίνονται 
στην ελάχιστη αυτή υποχρέωση χωρίς επαρκή αιτιολο-
γία, η Συνέλευση, μετά από εισήγηση του ΔΔΣ, μπορεί 
ακόμα και να προβεί στην αναστολή της ιδιότητας ή την 
οριστική διαγραφή των ΥΔ.

4. Ο ΥΔ υποβάλλει εγγράφως τον Νοέμβριο κάθε 
έτους, αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της 
διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήμα-
τος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή/
και την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή υποβάλλονται 
στη Συνέλευση του τΔΙΓΕΣΕ και καταχωρίζονται στον 
ατομικό φάκελο του ΥΔ.

5. Ταυτόχρονα με το υπόμνημα του ΥΔ προς την Συνέ-
λευση, ο επιβλέπων καθηγητής καταθέτει ετήσια αναλυ-
τική εισήγηση στη Συνέλευση, στην οποία καταγράφε-
ται η πρόοδος και τα ιδιαίτερα προβλήματα του ΥΔ. Την 
εισήγηση υπογράφουν όλα τα μέλη της επιτροπής που 
επιβλέπουν τη διατριβή του εν λόγω ΥΔ. Στην εισήγηση 
η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή πρέπει να κρίνει 
και να διατυπώσει την άποψη ότι η πραγματοποιηθείσα 
πρόοδος της εργασίας είναι: α) ικανοποιητική και πρέπει 
να συνεχιστεί, ή β) ανεπαρκής/αρνητική διατυπώνοντας 
ταυτόχρονα τις προτάσεις της για βελτίωση της προόδου 
στο άμεσο μέλλον.

6. Οι διδακτορικές σπουδές λήγουν με την επιτυχή 
υποστήριξη και έγκριση της ΔΔ με τους όρους και τις δια-
δικασίες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και 
τον ΚΔΣ, οπότε και η Συνέλευση του τΔΙΓΕΣΕ αναγορεύει 
τον υποψήφιο σε Διδάκτορα του τμήματος Διοίκησης 
Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

7. Οι ΥΔ δικαιούνται να ζητήσουν εγγράφως από τη 
Συνέλευση, με αίτηση τους προς τη γραμματεία του 
τΔΙΓΕΣΕ, την αναστολή της εκπόνησης της ΔΔ για χρο-
νικό διάστημα, το οποίο δεν θα ξεπερνά τα δύο (2) έτη 
συνολικά και με συγκεκριμένη αιτιολόγηση (π.χ. εκπλή-
ρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, προβλήματα υγείας, 
σοβαρούς επαγγελματικούς και οικογενειακούς λόγους). 
Κατά τη διάρκεια της αναστολής, αίρεται η ιδιότητά του 
ΥΔ και τα εξ’ αυτής απορρέοντα δικαιώματα. Η πάροδος 
και του χρόνου αναστολής συνεπάγεται, με απόφαση 
της Συνέλευσης, την απώλεια της ιδιότητας του ΥΔ και 
την αφαίρεση του θέματος της διδακτορικής διατριβής, 
εφόσον δεν ζητηθεί από τον ΥΔ η επανένταξη του στη 
διαδικασία. Η επανένταξη στη διαδικασία εγκρίνεται από 
τη Συνέλευση μετά από νέα αίτηση του υποψηφίου, στην 
οποία περιλαμβάνεται σχετική αιτιολόγηση. Η Συνέλευ-
ση έχει τη δυνατότητα να μην κάνει δεκτή την αίτηση 
αυτή ή να την δεχθεί υπό όρους.

8. Η οικειοποίηση έργου άλλου ερευνητή (λογοκλοπή) 
θεωρείται μέγιστο παράπτωμα. Καταθέτοντας οποιαδή-
ποτε εργασία, ο ΥΔ υποχρεούται να αναφέρει αν χρησι-
μοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η παράθεση 
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οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, χωρίς σχετική ανα-
φορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευ-
σης του τΔΙΓΕΣΕ του ΓΠΑ, για διαγραφή του ΥΔ ή του 
Διδάκτορα. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Συνέλευση 
του τΔΙΓΕΣΕ μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του ΥΔ 
ή του Διδάκτορα. Στην περίπτωση ανάκλησης ή διαγρα-
φής ΔΔ, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση της 
Συνέλευσης του τΔΙΓΕΣΕ, η απόφαση κοινοποιείται στον 
Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον 
πρόεδρο του τΔΙΓΕΣΕ, στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
και στην Βιβλιοθήκη του ΓΠΑ.

Άρθρο 11: 
ΣΚΟΠΟΣ, ΔΟΜΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

1. Ο σκοπός της ΔΔ, είναι η διεξαγωγή αυτοδύναμης, 
πρωτότυπης και συγκροτημένης επιστημονικής έρευ-
νας, η οποία προάγει την επιστήμη. Η ΔΔ θα πρέπει να 
χαίρει αρτιότητας και εγκυρότητας, έτσι ώστε μέρη της 
να μπορούν να δημοσιευθούν σε έγκυρα διεθνή επιστη-
μονικά περιοδικά με κριτές. Θα πρέπει να είναι πρωτό-
τυπη, με την έννοια ότι συμβάλλει στο γνωστικό πεδίο 
της έρευνας. Διδακτορική Διατριβή, η οποία δεν πληροί 
την προϋπόθεση της πρωτοτυπίας, όπως αυτή ορίζεται 
παραπάνω, απορρίπτεται.

2. Η ΔΔ μπορεί να έχει τη μορφή, είτε μιας ολοκλη-
ρωμένης μελέτης (thesis), είτε συγκερασμό τριών συνα-
φών άρθρων πάνω σε συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή 
(essays), δημοσιευμένων σε διεθνή περιοδικά αναγνω-
ρισμένου κύρους.

3. Μετά από σχετική ομόφωνη εισήγηση της τριμε-
λούς συμβουλευτικής επιτροπής προς τη Συνέλευση, 
οι ΔΔ μπορούν να συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα. 
Σε περίπτωση που η ΔΔ συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από 
την ελληνική, μετά την επιτυχή υποστήριξή της, το ξενό-
γλωσσο μέρος επισυνάπτεται σε εκτεταμένη σύνοψη της 
ΔΔ στην ελληνική, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

4. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της ΔΔ, η 
Συνέλευση δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του ΥΔ, που υπο-
βάλλεται στη γραμματεία του τΔΙΓΕΣΕ, για τη δημόσια 
υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Η αίτηση πρέπει 
να συνυπογράφεται από την τριμελή συμβουλευτική 
επιτροπή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή 
η αίτηση του ΥΔ είναι μέρος της ΔΔ να έχει βεβαιωμέ-
να παρουσιαστεί ως εισήγηση σε διεθνές συνέδριο με 
κριτές ή να έχει δημοσιευθεί σε διεθνές επιστημονικό 
περιοδικό ή να έχει γίνει δεκτό προς δημοσίευση σε δι-
εθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές. Στην περίπτω-
ση αποδοχής της αίτησης του ΥΔ από τη Συνέλευση, η 
τριμελής συμβουλευτική επιτροπή συντάσσει αναλυτική 
εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του 
τΔΙΓΕΣΕ ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής για την κρίση της ΔΔ. Εάν η τριμελής συμ-
βουλευτική επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του ΥΔ, 
του δίνει, αναλυτικά, επιστημονικές παρατηρήσεις ή/
και βελτιώσεις, καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής 
τους. Με τη λήξη του χρονοδιαγράμματος, η τριμελής 
συμβουλευτική επιτροπή είτε ζητάει από τη Συνέλευση 
του τΔΙΓΕΣΕ τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτρο-
πής είτε εισηγείται τη διαγραφή του υποψηφίου.

5. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα 
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός 
από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία, με από-
φαση της Συνέλευσης του τΔΙΓΕΣΕ, 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 δεύτερου εδαφίου της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017 και έχουν 
την ίδια ή συναφή ειδικότητα με το επιστημονικό πεδίο 
της ΔΔ. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή έχει δικαί-
ωμα πρότασης των μελών της επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής. Μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία βρίσκονται σε άδεια, 
δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της επταμελούς εξε-
ταστικής επιτροπής.

6. Η ΔΔ υποστηρίζεται δημόσια από τον ΥΔ. Η διαδι-
κασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσι-
κή παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της 
εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να 
συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

7. Στη συνέχεια, ο ΥΔ αποχωρεί και η επταμελής εξετα-
στική επιτροπή συσκέπτεται, χωρίς την παρουσία τρίτων, 
και κρίνει τη ΔΔ ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, 
την πρωτότυπη σκέψη και την συμβολή της στην επιστή-
μη και με βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει την τελική 
της κρίση και τη βαθμολογεί. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν 
αντικατασταθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του πα-
ρόντος άρθρου του ΚΔΣ, μπορούν να παρίστανται κατά 
τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατά τη διάρκεια 
της δημόσιας παρουσίασης της ΔΔ, όλοι οι παρευρισκό-
μενοι μπορούν να θέσουν ερωτήσεις προς τον ΥΔ. Τη 
συζήτηση συντονίζει ο ΔΔΣ.

8. Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχε-
τικό πρακτικό. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με 
πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμε-
λούς εξεταστικής επιτροπής. Το πρακτικό υπογράφεται 
από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολό-
γησης της διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής και διαβιβάζεται διά της Γραμματείας, στη 
Συνέλευση του τΔΙΓΕΣΕ του ΓΠΑ. Το εν λόγω πρακτικό 
κρίνει, εγκρίνει και βαθμολογεί τη διατριβή με κριτήρια 
την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη, 
τη συμβολή στην επιστήμη, την ποιότητα του κειμένου 
και την απόδοση του/της υποψηφίου/ας κατά την υπο-
στήριξη της διατριβής (π.χ. ικανότητα παρουσίασης της 
διατριβής, ορθότητα/πληρότητα των απαντήσεων στις 
ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής).

9. Στην περίπτωση διαφωνίας μέλους της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής με το πρακτικό στο σύνολο του ή 
σε μέρος αυτού, αυτή καταγράφεται εάν το επιθυμεί ο/η 
διαφωνών/ούσα και καταχωρείται στο φάκελο του ΥΔ.

10. Σε περίπτωση κατά την οποία, το πρακτικό φέρει 
υπογραφές πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής, η διδακτορική διατριβή εγκρίνεται.

11. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται 
με την ακόλουθη κλίμακα:

α) Άριστα με διάκριση (σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
μόνο με ομόφωνη απόφαση της Επταμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής),
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β) Άριστα
γ) Λίαν Καλώς, ή 
δ) Καλώς.
12. Στην περίπτωση όπου ζητούνται ήσσονος σημασί-

ας τροποποιήσεις, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, 
ενεργώντας εξ’ ονόματος της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής, εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις τροποποι-
ήσεις, να δώσει την τελική έγκριση. Στην περίπτωση 
όπου ζητούνται μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, η 
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, ως σώμα, πρέπει να 
εγκρίνει την τροποποιημένη διατριβή. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση, η επικοινωνία των μελών της Επτα-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής, μπορεί να γίνει μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων και η απόφασή της θα είναι τελική.

Άρθρο 12: 
ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Για την αλλαγή του θέματος της ΔΔ απαιτείται εισή-
γηση του/ης Επιβλέποντος/ουσας και έγκριση της Συ-
νέλευσης του οικείου Τμήματος. Η αλλαγή του θέματος 
της ΔΔ αποκλείεται μετά την υποβολή αίτησης του ΥΔ για 
τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της.

Άρθρο 13: 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

1. Οι υποχρεώσεις των ΥΔ κατά την περίοδο εκπόνησης 
της διδακτορικής τους διατριβής είναι οι ακόλουθες:

α) Ο ΥΔ έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής του 
κάθε ακαδημαϊκό έτος.

β) Στη διάρκεια της εκπόνησης της ΔΔ, ο ΥΔ καλείται 
να συμμετέχει σε δραστηριότητες που αποφασίζει η Συ-
νέλευση του Τμήματος.

γ) Να παρουσιάζει την πρόοδο του ερευνητικού του 
έργου στην ανοικτή ημερίδα που οργανώνεται κάθε 
χρόνο.

δ) Να συνεισφέρει στο ερευνητικό και επικουρικό δι-
δακτικό έργο του Τμήματος (εργαστήρια, φροντιστηρι-
ακά μαθήματα, επιτηρήσεις εξετάσεων προπτυχιακού 
και μεταπτυχιακού επιπέδου).

ε) Να επιδιώκει συναντήσεις με τον επιβλέποντα κα-
θηγητή.

στ) Να συζητά την εργασία του με τα άλλα δύο μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και να τους 
παρέχει γραπτές επεξηγήσεις, εφόσον του ζητηθούν.

ζ) Να συμμετέχει υποχρεωτικά στα ερευνητικά σεμι-
νάρια του τΔΙΓΕΣΕ.

η) Να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδη-
μαϊκό σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστη-
μονικά συνέδρια, αποβλέποντας στην αναγνώριση της 
έρευνάς του, πρωτίστως, με δημοσιεύσεις σε περιοδικά 
με σύστημα κριτών.

θ) Να αναφέρει πάντα στις δημοσιεύσεις και στις ανα-
κοινώσεις του το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχει-
ρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και την σχέση του με αυτό.

ι) Ο ΥΔ έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει, μέ-
ρος της έρευνάς του, σε Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό 
Ίδρυμα της αλλοδαπής, προκειμένου να εξοικειωθεί με 

το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της 
επιστημονικής γνώσης.

2. Σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις των ΥΔ δεν εκ-
πληρώνονται, είναι δυνατόν μετά από εισήγηση του ΔΔΣ 
ή του επιβλέποντος ή μέλους της τριμελούς επιτροπής 
στην Συνέλευση του τΔΙΓΕΣΕ, να επιβληθούν κυρώσεις, 
οι οποίες θα είναι ανάλογες του βαθμού μη τήρησης των 
υποχρεώσεων του ΥΔ.

3. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι 
ΥΔ 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. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική 
και οικονομική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοι-
τητική μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα, 
κ.λπ.. 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. Με απόφαση Συνέλευσης του τΔΙΓΕΣΕ και κοινή από-
φαση των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε ΥΔ η επικουρία 
μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυ-
χιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 14: 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Ο επιβλέπων καθηγητής οφείλει:
α) Να συναντά τον ΥΔ σε τακτά χρονικά διαστήματα.
β) Να συμβουλεύει τον ΥΔ στην επιλογή των μεθόδων 

που θα χρησιμοποιηθούν και να τον κατευθύνει στην 
σχετική. βιβλιογραφία.

γ) Να διαβάζει και να σχολιάζει το κείμενο της δια-
τριβής.

δ) Να ελέγχει εάν η ΔΔ έχει δυνητική συνεισφορά στην 
Επιστήμη.

ε) Να μεριμνά, ώστε ο ΥΔ να καταθέσει την εργασία του 
εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

στ) Να συντονίζει την τριμελή συμβουλευτική επιτρο-
πή.

Άρθρο 15: 
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

1. Η επίσημη Αναγόρευση του ΥΔ γίνεται από τη Συνέ-
λευση του τΔΙΓΕΣΕ του ΓΠΑ. Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
θέτει υπόψη του Σώματος το Πρακτικό της επταμελούς 
εξεταστικής επιτροπής, που πιστοποιεί την επιτυχή ολο-
κλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και 
αξιολόγησης της ΔΔ και ακολουθεί η Αναγόρευση του 
υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τμήματος.

2. Προϋπόθεση για την Αναγόρευση αποτελεί η κατά-
θεση της Διδακτορικής Διατριβής και της περίληψής της 
στην Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου Αθηνών (σε έντυπη και ηλεκτρο-
νική μορφή) και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

3. Η Καθομολόγηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, γίνεται σε δημόσια τελετή, παρουσία του/της 
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αποφοίτου Διδάκτορος, και ενώπιον του Πρύτανη, των 
Αντιπρυτάνεων, του Κοσμήτορα της Σχολής ΕΟΚΕ και 
του Προέδρου του τΔΙΓΕΣΕ του ΓΠΑ. Οι προϋποθέσεις, 
σχετικά με την Καθομολόγηση του/της αποφοίτου Δι-
δάκτορα, είναι οι εξής:

α) Πρωτότυπη Βεβαίωση Βιβλιοθήκης και Κέντρου 
Πληροφόρησης Γ.Π.Α., ότι δεν οφείλει την επιστροφή ή 
την αντικατάσταση δανεισμένου υλικού.

β) Πρωτότυπη Βεβαίωση Βιβλιοθήκης και Κέντρου 
Πληροφόρησης Γ.Π.Α., ότι κατέθεσε στη Βιβλιοθήκη 
ένα αντίτυπο της Διδακτορικής Διατριβής σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή.

γ) Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, 
που αφορά την επιστροφή χορήγησης παροχών Γ.Π.Α.: 
κάρτας σίτισης και ακαδημαϊκή ταυτότητα.

δ) Πρωτότυπο Απογραφικό Δελτίο και Δήλωση Αποδέ-
σμευσης της Διδακτορικής Διατριβής του Εθνικού Αρχεί-
ου Διδακτορικών Διατριβών (σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Ε.Κ.Τ.) που αφορά 
την ακρίβεια και πληρότητα του εντύπου, την περίληψη 
στην ελληνική και ξενόγλωσση γλώσσα και την υπογρα-
φή του/της αποφοίτου Διδάκτορα.

Άρθρο 16: 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
(ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ)

1. Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος (Περγαμηνή) 
είναι δημόσιο έγγραφο, και απονέμεται από το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο εκπονήθηκε η 
διδακτορική διατριβή. Στους Διδάκτορες του τΔΙΓΕΣΕ 
απονέμεται Διδακτορικός τίτλος του τμήματος Διοίκησης 
Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Ο παραπάνω Διδακτορικός τίτλος αποτυπώνεται στα 
επίσημα δημόσια έγραφα των θεσμικών οργάνων του 
Πανεπιστημίου (π.χ. έγγραφα και επίσημα πρακτικά της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, της Αναγόρευσης από τη ΓΣ του 
τΔΙΓΕΣΕ, κ.λπ.).

3. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (Περγαμηνή) υπογράφεται 
από τον Πρύτανη και σφραγίζεται με την μεγάλη σφρα-
γίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4. Στον/στην απόφοιτο/τη Διδάκτορα είναι δυνατόν 
να χορηγείται, πριν από την τελετή Καθομολόγησης, 
πιστοποιητικό επιτυχούς περάτωσης της διδακτορικής 
διατριβής του/της.

Άρθρο 17: 
ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

1. Η Συνέλευση του τΔΙΓΕΣΕ του ΓΠΑ, μετά από εισή-
γηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί 
να αποφασίσει τη διαγραφή ΥΔ, του οποίου η πρόοδος 
κρίνεται ανεπαρκής. Ανεπαρκής πρόοδος χαρακτηρίζε-
ται εκείνη η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον 
αρνητικές Εκθέσεις Προόδου. Στην απόφαση τεκμηριώ-
νονται οι λόγοι διαγραφής.

2. Είναι δυνατή, η διαγραφή από τα μητρώα του Τμή-
ματος ΥΔ, για λόγο αναφερόμενο στην επιστημονική 
πρόοδο της διαδικασίας εκπόνηση της διατριβής του 
(π.χ. επί μακρόν αδικαιολόγητη έλλειψη συνεργασίας με 
την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, αμέλεια, αδρά-
νεια, έλλειψη ενδιαφέροντος κ.τ.λ., προκύπτουσα από τις 
ετήσιες εκθέσεις προόδου αυτής) ή για άλλο σπουδαίο 
λόγο ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αφορά 
στο πρόσωπο του ΥΔ και να σχετίζεται με υπαίτια συ-
μπεριφορά αυτού.

3. Αυτοδίκαια διαγραφή του ΥΔ, κατόπιν αιτήσεώς του.
4. Ο ΥΔ διαγράφεται, κατόπιν απόφασης της Συνέλευ-

σης, όταν:
α) έχει υπερβεί τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης της 

διατριβής, όπως ορίζεται στον παρόντα ΚΔΣ (συμπερι-
λαμβανομένου του χρόνου τυχόν αναστολής) και δεν 
έχει ζητήσει με αίτηση του/της δημόσια υποστήριξη της 
διατριβής,

β) δεν έχει ανανεώσει την ετήσια εγγραφή του/της,
γ) δεν έχει υποστηρίξει δημόσια τη διατριβή του/της 

πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερο-
μηνία ορισμού της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής,

δ) δεν έχει κατατεθεί στη γραμματεία το πρακτικό της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μαζί με το διορθω-
μένο ανάτυπο της Διδακτορικής Διατριβής, εννέα (9) 
μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής,

ε) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπει ο παρόντας ΚΔΣ 
σε άλλα άρθρα ή εδάφια του.

Άρθρο 18:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπου-
δών γίνεται από τη Γραμματεία του τΔΙΓΕΣΕ.

2. Στη Γραμματεία του τΔΙΓΕΣΕ τηρείται αρχείο με ατο-
μική μερίδα για κάθε ΥΔ, στην οποία καταγράφεται κάθε 
στοιχείο σχετικό με τις σπουδές του.

Άρθρο 19: 
ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα ΚΔΣ ή άλλα 
προβλήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του, 
θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Συνέλευση 
του τΔΙΓΕΣΕ.

Άρθρο 20: 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η αναθεώρηση του ΚΔΣ είναι δυνατόν να γίνεται κάθε 
χρόνο, στο σύνολο του ή κατ’ άρθρο.

Άρθρο 21: 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ως αναπόσπαστο μέρος
του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών)

Α. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή Καθομολόγησης 
Β. Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος
Γ. Τύπος Πιστοποιητικού Αναγόρευσης Διδάκτορος
Δ. Τύπος Αίτησης ενδιαφερομένου/νης ως Υποψήφιος/α Διδάκτορας.
-------------------------------------------------------------------------

Α. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή Καθομολόγησης
Οι υποψήφιοι διδάκτορες που περατώνουν επιτυχώς την όλη διαδικασία δοκιμασίας και αναγορεύονται με 

απόφαση ΓΣ του τΔΙΓΕΣΕ, εκφωνούν την ως έπεται Καθομολόγηση ανατείνοντας την δεξιά παλάμη, με τον κάτωθι 
νενομισμένο όρκο:

Όρκος του Διδάκτορα
«Επειδή το σεπτόν Γεωπονικόν Πανεπιστήμιον των Αθηνών εις τους διδάκτορας έστερξε να δεχθή και με κατατάξη 

καθομολογώ ενώπιόν του δημοσία, ταύτην την επίσημον υπόσχεσιν: Θα υπηρετήσω εις την ζωήν μου την επιστήμην 
ταύτην μητέρα και τροφόν πάσης επιστήμης και τέχνης και παντός πολιτισμού με κοσμιότητα ηθών και σεμνότητα 
τρόπων και με όσην μοι είναι δυνατόν ενθερμοτέραν αφοσίωσιν. Θα την προαγάγω επί το τελειότερον και θα την 
αγλαΐσω επί το λαμπρότερον δια την ολονέν επί περισσοτέρους εξάπλωσιν του θείου φωτός της αληθείας και θ’ 
αποφεύγω να επιδεικνύω κενόσοφον προπέτειαν, αντιστρατευόμενος εις τας ορθάς διδασκαλίας των άλλων και 
να διδάσκω αντίθετα των όσων ο ίδιος καλώς πιστεύω, καπηλεύων

την επιστήμην ή καταισχύνων του επιστήμονος το υψηλόν λειτούργημα. Εις την επίσημον της ώρας ταύτης υπο-
σχεσίν μου είθε να μου είναι ο Θεός αρωγός καθ όλην μου την ζωήν».

Όρκος της Διδάκτορα
«Επειδή το σεπτόν Γεωπονικόν Πανεπιστήμιον των Αθηνών εις τους διδάκτορας έστερξε να δεχθή και με κατατάξη 

καθομολογώ ενώπιόν του δημοσία, ταύτην την επίσημον υπόσχεσιν: Θα υπηρετήσω εις την ζωήν μου την επιστήμην 
ταύτην μητέρα και τροφόν πάσης επιστήμης και τέχνης και παντός πολιτισμού με κοσμιότητα ηθών και σεμνότητα 
τρόπων και με όσην μοι είναι δυνατόν ενθερμοτέραν αφοσίωσιν. Θα την προαγάγω επί το τελειότερον και θα την 
αγλαΐσω επί το λαμπρότερον δια την ολονέν επί περισσοτέρους εξάπλωσιν του θείου φωτός της αληθείας και θ’ 
αποφεύγω να επιδεικνύω κενόσοφον προπέτειαν, αντιστρατευομένη εις τας ορθάς διδασκαλίας των άλλων και να 
διδάσκω αντίθετα των όσων η ίδια καλώς πιστεύω, καπηλεύουσα

την επιστήμην ή καταισχύνουσα του επιστήμονος το υψηλόν λειτούργημα. Εις την επίσημον της ώρας ταύτης 
υποσχεσίν μου είθε να μου είναι ο Θεός αρωγός καθ όλην μου την ζωήν».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02006412702200012*
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