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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 40/331/11022
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄70) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις».
2. Την αριθμ. απόφ. 894/13493 της Συγκλήτου
(ΦΕΚ 1760/17.5.2018, τ.Β΄) έγκριση του Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΔΠΦΠ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και την
διόρθωση σφαλμάτων στην 894/13493/02.05.2018
απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1760/17.05.2018 (τ.Β’),
(ΦΕΚ 148/30.1.2019, τ.Β΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ/Α΄/4-8-2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως και 37,45 και 85.
4. Την υπ' αριθμ. 163204/Ζ1 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/
2017 (Α'114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα.
5. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α΄/2-3-2018)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
6. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»(ΦΕΚ 148/
Α΄/16-7-2008).
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/
Α΄/6-9-2011), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/Α΄/11-5-2016) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Πατρών (294/19.2.2020).
10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρίαση 165/27.3.2020).
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ομόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Μηχανικών Περιβάλλοντος, οργανώνεται και λειτουργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, τις ισχύουσες
λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς
και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
Στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται η δομή, η οργάνωση και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
(αριθμ. 294/19.2.2020), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Πατρών, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο
του Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1.1 Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής
διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα Επιστημονικά θεματικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα.
1.2 Ο τίτλος του διδακτορικού διπλώματος είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται σε δημόσια τελετή από
το οικείο Τμήμα στο οποίο διεξάγεται το σχετικό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
1.3 Το διδακτορικό δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό
τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά
του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων επιστημονικών
περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής
του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στα πεδία της Μηχανικής και του Περιβάλλοντος.

14262

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1.4 Το διδακτορικό δίπλωμα φέρει τίτλο, ο οποίος σε
κάθε περίπτωση δεν συνιστά γνωστικό αντικείμενο.
1.5 Αρμόδιο όργανο για τα θέματα των διδακτορικών
σπουδών στο Τμήμα είναι η Συνέλευση, καθώς και όσα
ορίζονται στο άρθρο 31 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Στόχος
2.1 Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής
έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών
να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης
και της βασικής έρευνας τόσο του Μηχανικού Περιβάλλοντος όσο και των συναφών κλάδων. Οι απόφοιτοι των
διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό
δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το
διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς
και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και
συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της
ερευνητικής παραγωγής.
Άρθρο 3
Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
3.1 Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος προκηρύσσει
θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες δημοσιοποιούνται στον ημερήσιο τύπο και αναρτώνται στον οικείο
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
3.2 Στην προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μνημονεύονται: προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες,
απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν,
ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων, διαδικασίες
κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων
διδακτόρων, πρόσθετες υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών καθώς και κάθε πρόσθετο
στοιχείο, όπως αυτό αποφασίζεται από τη Συνέλευση
του Τμήματος.
3.3 Οι προκηρύξεις/προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορεί να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής
4.1 Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως
ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως
ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου,
σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.
4.2 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα
εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία), και μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει
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δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.
Πτυχιούχοι Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να
γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες, που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., η διάρκεια εκπόνησης
της Δ.Δ. ορίζεται σε 4 έτη κατ’ ελάχιστον.
4.3 Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται
δεκτοί κατ' εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ, υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων σχετιζόμενων με το αντικείμενο της προτεινόμενης
διατριβής, διάρκειας 3 εξαμήνων κατ' ανώτατο όριο. Τα
μαθήματα αυτά ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών
μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την
απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Άρθρο 5
Υποβολή αιτήσεων
5.1 Ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει τη σχετική αίτηση
στη Γραμματεία του Τμήματος, συμπεριλαμβάνοντας
τίτλο και γενικό προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής
ή στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Στην αίτηση
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη
γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της
ελληνικής, αν αυτό προβλέπεται, και ο προτεινόμενος ως
επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής
διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του
παρόντος κανονισμού.
5.2 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:
α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, με
βάση την προκήρυξη/πρόσκληση ενδιαφέροντος.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής ή στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, στο οποίο
θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα
και οι προτεραιότητες.
δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον
επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
ε) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική.
στ) Αντίγραφα δημοσιεύσεων που έχουν εκπονηθεί σε
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Άρθρο 6
Αξιολόγηση αιτήσεων
6.1 Η Συνέλευση του Τμήματος κατηγοριοποιεί τις υποβληθείσες αιτήσεις με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά
κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και
καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα,
στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε
υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς
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και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει
προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Η Συνέλευση του
Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής
και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/
της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται
και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.
6.2 Η αρχική εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων θα
γίνεται εντός εικοσαημέρου από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος κατά τη διάρκεια
της οποίας αποφασίστηκε η έγκριση των αιτήσεων των
υποψηφίων.
6.3 Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης (ασθένεια, απουσία στο εξωτερικό) είναι δυνατή η εγγραφή εντός μηνός
από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.
6.4 Η χρονική διάρκεια από τον ορισμό της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής μέχρι και την παρουσίαση
της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερη
από τρία ή τέσσερα κατά περίπτωση, πλήρη ημερολογιακά έτη.
Άρθρο 7
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
7.1 Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών
έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄
βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.
7.2 Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην
προτεινόμενο/η επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος, την επίβλεψη της
διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
Στην επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως
μέλη, ο/η επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο
Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες 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 ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και επιστημονικό έργο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα
(1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.
7.3 Σε περίπτωση που ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει
ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/ην
την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του/της
υποψήφιου/ας διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου
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επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2)
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη
και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων
διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα. Σε περίπτωση που ο/η αρχικός/η επιβλέπων/
ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των
διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος
απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα,
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.
7.4 Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των
επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των
εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη
περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται από την Γραμματεία του
Τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
7.5 Το ανώτατο όριο επίβλεψης διδακτορικών διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ του Τμήματος είναι (5) διατριβές.
Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης διδακτορικών διατριβών
ως μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής δεν προσμετρώνται στο σύνολο.
Άρθρο 8
Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών
8.1 Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία
ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή του/της φοιτητή/τριας σε Πρόγραμμα
Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα πέντε (5) έτη μετά
τη ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής (πλέον των περιόδων που ο φοιτητής/τρία
δικαιολογημένα απουσιάζει από το Πρόγραμμα λόγω
ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχει
εγκεκριμένη αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του
Τμήματος). Μετά την παρέλευση των τριών (3) ετών χρειάζεται ειδική δικαιολόγηση από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος
που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε
δύο (2) το πολύ ακόμη έτη. Ειδικά για τους/τις υποψηφίους/ες διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση
χωρίς να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., το ελάχιστο χρονικό όριο
για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι
τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από
τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
Σε αυτή τη περίπτωση η μέγιστη παραμονή του φοιτητή
στο πρόγραμμα ορίζεται στα τέσσερα συν δύο (4+2) έτη
μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
8.2 Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δικαιούται να ζητήσει αναστολή σπουδών μια φορά κατά την διάρκεια των
σπουδών του/της για εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από
αίτησή του στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση
του Τμήματος κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της
αιτούμενης αναστολής και εφ’ όσον γίνουν αποδεκτοί,
καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα της αναστολής
μετά το οποίο ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει τις
σπουδές του σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες όρους.
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Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται
από το διδακτορικό πρόγραμμα. Κατά την διάρκεια της
αναστολής φοίτησης αίρονται όλες οι παροχές, οι οποίες
ανακτώνται κατόπιν νέας αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.
8.3 Τροποποίηση του θέματος της διδακτορικής διατριβής μέσα στην ίδια ερευνητική/θεματική περιοχή
μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης
του Τμήματος.
8.4 Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής
και καθορισμός νέου σε διαφορετικό ερευνητικό/θεματικό πεδίο, μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από
αίτηση του υποψηφίου και έγκριση της Συνέλευση του
Τμήματος, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος νέα Τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή και ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της διατριβής αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού της νέας Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Άρθρο 9
Δικαιώματα Υποψηφίων Διδακτόρων
9.1 Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
9.2 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5)
πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους,
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται
και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών,
όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και
πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής
τους διατριβής διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
9.3 Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη
των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων
10.1 Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα πρέπει να έχει
ως κύρια επιστημονική απασχόληση τις διδακτορικές
του/της σπουδές.
10.2 Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα πρέπει να ανανεώνει την εγγραφή του/της ανά ακαδημαϊκό έτος από
1/09 έως 31/10.
10.3 Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, στην προθεσμία που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος,
παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως
αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής
του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και
σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή
επιτροπή και εκθέσεις προόδου, καταχωρίζονται στον
ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
10.4 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες υποχρεούνται να
παρουσιάζουν τα στάδια της ερευνητικής τους εργασίας
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σε σεμινάρια, τα οποία οργανώνονται από το ή τα οικεία
Τμήματα για το σκοπό αυτό.
10.5 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να συμμετέχουν σε σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια και να
επιδιώκουν τη διεθνοποίηση και την αναγνώριση της
έρευνάς τους με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.
10.6 Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία μελών
ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του
ιδρύματος.
10.7 Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής του ο ΥΔ απασχολείται μερικώς σε εργαστηριακές,
φροντιστηριακές ή και εξεταστικές δραστηριότητες του
Τμήματος. Ιδιαίτερη αμοιβή για το επικουρικό διδακτικό
έργο παρέχεται όπως προβλέπεται από το νόμο και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από το Πανεπιστήμιο.
10.8 Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την υπεράσπιση
της ΔΔ, για την αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα αποτελεί:
Η δημοσίευση δύο (2) τουλάχιστον εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και συντελεστή
απήχησης (Impact Factor, IF), στο αντικείμενο της Δ.Δ. με
συνσυγγραφείς τουλάχιστον τον υποψήφιο διδάκτορα
και τον Επιβλέποντα Καθηγητή.
Άρθρο 11
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων
H διαγραφή υποψηφίου/ας διδάκτορα είναι δυνατή
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Μεταξύ των λόγων για τη διαγραφή περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:
1. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς
αναφορά σε αυτούς (να παρουσιάζει το κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής εκτεταμένα σημεία λογοκλοπής).
2. Αξιόποινες πράξεις που έχουν τελεσιδικήσει του/της
υποψήφιου/ας διδάκτορα που εκθέτουν και ζημιώνουν
το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.
3. Υποψήφιος Διδάκτορας που δεν παρουσίασε και δεν
υπέβαλλε και εγγράφως εκθέσεις προόδου της διατριβής
του, δεν παρακολούθησε τα προβλεπόμενα μαθήματα
και δεν διεξήγαγε έρευνα για δύο τουλάχιστον συνεχόμενα εξάμηνα.
4. Ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψήφιου διδάκτορα
ή σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ δεν
ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που του
έχουν ανατεθεί από το Τμήμα.
5. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα.
Άρθρο 12
Λογοκλοπή
12.1 Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να
αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε
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το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται
σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται
η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και
η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης – δημοσιευμένης
ή μη – χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/
της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω
περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της, αφού προηγουμένως του
δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς,
τις απόψεις του επί του θέματος.
12.2 Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή
της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεως περί πνευματικής ιδιοκτησίας από υποψήφιο/α
διδάκτορα κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των
μαθήματων ή την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. (απόφαση Συγκλήτου συνεδρίαση 115/25.4.2017,
έγγραφο με αριθμό 318/11394/27.4.2017, με θέμα «Επί
του θέματος της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρμογής
Ephorus»).
Άρθρο 13
Υποστήριξη και αξιολόγηση
της διδακτορικής διατριβής
13.1 Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει
αίτηση για τη δημόσια υποστήριξής της και αξιολόγησής της. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται
ή απορρίπτει την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Αν η
τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση
του/της υποψηφίου/ας, συντάσσει αναλυτική εισηγητική
έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος
ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής
για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.
13.2 Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός
από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται
από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου
7 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και τέσσερα (4)
επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος
κανονισμού. Όλα τα μέλη της επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος
διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.
13.3 Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά
μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από
τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Στη συνέχεια, η εξετα-
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στική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων,
κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην
επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει,
με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της.
Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα
με την παράγραφο 2, μπορεί να παρίστανται κατά τη
συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
13.4 Η επταμελής εξεταστική επιτροπή τηρεί πρακτικά,
στα οποία περιέχονται οι γνώμες όλων των μελών της
σχετικά με την πρωτοτυπία και συμβολή της διατριβής,
η αιτιολογημένη θετική ή αρνητική ψήφος κάθε μέλους
και η τελική απόφαση της εξεταστικής επιτροπής. Η επίσημη αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας σε διδάκτορα
γίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος με βάση το
πρακτικό της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
13.5 Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται ως επιτυχής
ή ως ανεπιτυχής.
Άρθρο 14
Αναγόρευση Διδακτόρων
14.1 Για την αναγόρευση σε Διδάκτορα, ο υποψήφιος
υποχρεούται να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος
τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος 1.
14.2 Οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν εκπληρώσει
όλες τις προϋποθέσεις για την απονομή Διδακτορικού
Διπλώματος, όπως αυτές προβλέπονται στον οικείο
Κανονισμό διδακτορικών Σπουδών, αναγορεύονται σε
διδάκτορες από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος
ή την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Ως ημερομηνία
ανακήρυξης θεωρείται η ημερομηνία της συνεδρίασης
του κατά περίπτωση ανωτέρω αρμοδίου οργάνου, κατά
την οποία αποφασίζεται η αναγόρευση, ανεξαρτήτως
της ημερομηνίας τελετής απονομής του σχετικού τίτλου.
14.3 Η τελετή ορκωμοσίας και καθομολόγησης, καθώς
και ο τύπος του διδακτορικού διπλώματος του/της διδάκτορος ακολουθεί τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
14.4 Κατά την τελετή ορκωμοσίας καλούνται με αλφαβητική σειρά οι πτυχιούχοι-διπλωματούχοι κάθε Τμήματος. Μεταξύ αυτών, ο/η πτυχιούχος-διπλωματούχος που
επέτυχε τον μεγαλύτερο βαθμό, αναγιγνώσκει τον όρκο
ή τη διαβεβαίωση, αντίστοιχα.
14.5 Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται σε
ειδική δημόσια τελετή παρουσία του/της Πρύτανη ή
αναπληρωτή/ρια του/της ή των Κοσμητόρων, των Προέδρων και μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
14.6 Το κείμενο της καθομολόγησης διδάκτορος αναγιγνώσκεται από έναν από τους καθομολογούντες και
επαναλαμβάνεται από τους λοιπούς.
14.7 Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, πριν από την αναγόρευση και καθομολόγησή του/της από την Συνέλευση
του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης
επιτυχούς περάτωσης. Στον/στην διδάκτορα χορηγείται
αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος. Το διδακτορικό
δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο
του Τμήματος και τον Γραμματέα του Τμήματος.
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Άρθρο 15
Συνεπίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
15.1 Για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, τo Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος δύναται
να συνεργάζεται με Τμήματα Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα
και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών. Την διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της
διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας/μια επιβλέπων/ουσα
από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση
της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον
ορισμό των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./ερευνητών. Θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία εκπόνησης της
διατριβής, από την επιλογή του/της υποψήφιου διδάκτορα έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου,
καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται
στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) που
καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς
και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά
όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.
15.2 Για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με
συνεπίβλεψη με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής
εφαρμόζεται η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 41931/
Ζ1/(ΦΕΚ 972/19-3-2018 τ.Β΄) όπως ισχύει.
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Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
16.1 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος μετά την έγκριση του παρόντα
κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εντάσσονται στις
διατάξεις του ν. 4485/2017 και στον παρόντα κανονισμό.
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος έχουν
υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής, υποχρεούνται στην ολοκλήρωση αυτής σε
χρόνο που θα αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα.
16.2 Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα κανονισμό θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα του
Τμήματος και του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
16.3 Τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Πατρών
διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντα κανονισμού κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Άρθρο 17
Παραρτήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Δικαιολογητικά για την αναγόρευση
σε Διδάκτορα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης
διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Ετήσια έκθεση προόδου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Πρακτικό κρίσεως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Πρότυπο Διδακτορικός Τίτλος
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Ê¸¸À ¾¸ 2: Ô Í  o¤ Î Î
 ÊÍo ÊÎ

1. Ƭƽǉǆ ǕǝǍǐǓ Ǎǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǐ ǕǈǓ ǆǒǄǂǔǀǂǓ ǗƾǒǆǊ ǆǖǅǊƽǋǒǊǕǂ ǔǕǐ Ǒǀǔǚ ǍƾǒǐǓ ǕǈǓ
ǔǆǌǀǅǂǓ ǕǀǕǌǐǖ Ǖǐǖ Ǖǂ ǂǋǝǌǐǖǉǂ:
ƲǂǎǆǑǊǔǕƿǍǊǐ ƲǂǕǒǟǎ, [ƵǍƿǍǂ]
[ƟǎǐǍǂ ƴǖǄǄǒǂǗƾǂ]
© [ƾǕǐǓ] - Ʈǆ Ǖǈǎ ǆǑǊǗǞǌǂǏǈ ǑǂǎǕǝǓ ǅǊǋǂǊǟǍǂǕǐǓ
2. Ʊ/Ʃ ƶǑǐǙƿǗǊǐǓ ƦǊǅƽǋǕǐǒǂǓ (ƶ.Ʀ.) - Ǎƾǔǂ ǂǑǝ Ǖǈ ǔǘǆǕǊǋƿ ǗǝǒǍǂ
ǋǂǕƽǉǆǔǈǓ ǕǈǓ ǆǒǄǂǔǀǂǓ ǔǕǐ ƫǅǒǖǍǂǕǊǋǝ ƣǑǐǉǆǕƿǒǊǐ ƯǈǍǆǒǕƿǓ - ǆǋǘǚǒǆǀ ǔǕǐ
ƲǂǎǆǑǊǔǕƿǍǊǐ ƲǂǕǒǟǎ ǋǂǊ ǔǕǈ ƤǊǃǌǊǐǉƿǋǈ ǋǂǊ ƬƾǎǕǒǐ ƲǌǈǒǐǗǝǒǈǔǈǓ Ǖǐ Ǎǈ
ǂǑǐǋǌǆǊǔǕǊǋǝ ǅǊǋǂǀǚǍǂ ǅǊƽǉǆǔǈǓ ǕǈǓ Ǎƾǔǂ ǂǑǝ Ǖǐ ǅǊǂǅǀǋǕǖǐ ǄǊǂ ǔǋǐǑǐǞǓ
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14268
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ǔǖǔǕǈǍǂǕǊǋƿǓ ǋǂǊ ǑǌƿǒǐǖǓ ǔǖǌǌǐǄƿǓ ǕǈǓ ǆǒǆǖǎǈǕǊǋƿǓ ǑǂǒǂǄǚǄƿǓ Ǖǐǖ
ƲǂǎǆǑǊǔǕǈǍǀǐǖ ƲǂǕǒǟǎ, ǋǂǕǂǄǒǂǗƿǓ, ǅǊǂǗƽǎǆǊǂǓ ǋǂǊ ǑǒǐǂǄǚǄƿǓ ǕǈǓ
ƾǒǆǖǎǂǓ.
3. Ƭƽǉǆ ƶ.Ʀ. Ǒǐǖ ǆǋǑǐǎǆǀ Ǖǈ ƦǊǅǂǋǕǐǒǊǋƿ ƦǊǂǕǒǊǃƿ Ǖǐǖ ǔǆ ƵǍƿǍǂ Ǖǐǖ
ƲǂǎǆǑǊǔǕǈǍǀǐǖ ƲǂǕǒǟǎ, ǉǆǚǒǆǀǕǂǊ ǝǕǊ ƾǘǆǊ ǌƽǃǆǊ Ǆǎǟǔǈ ǋǂǊ ǂǑǐǅƾǘǆǕǂǊ Ǖǂ
ǂǋǝǌǐǖǉǂ:
• Ƶǐ ǔǞǎǐǌǐ ǕǈǓ ǆǒǄǂǔǀǂǓ ǂǑǐǕǆǌǆǀ ǑǒǚǕǝǕǖǑǐ ƾǒǄǐ, Ǒǂǒǂǘǉƾǎ ǂǑǝ Ǖǐǎ/ǈǎ
ǀǅǊǐ/ǂ, ǋǂǊ ǅǆǎ ǑǂǒǂǃǊƽǇǆǊ ǅǊǋǂǊǟǍǂǕǂ ǕǒǀǕǚǎ ǋǂǉ' ǐǊǐǎǅƿǑǐǕǆ ǕǒǝǑǐ.
• Ƨƽǎ ǈ ǆǒǄǂǔǀǂ ǑǆǒǊƾǘǆǊ ǖǌǊǋǝ, Ǖǐ ǐǑǐǀǐ ǅǆǎ ƾǘǆǊ Ǒǂǒǂǘǉǆǀ ǂǑǝ Ǖǐǎ/ǈǎ
ǀǅǊǐ/ǂ, ǂǖǕǝ ǑǒƾǑǆǊ ǎǂ ǆǀǎǂǊ ǆǖǅǊƽǋǒǊǕǐ ǋǂǊ ǎǂ ǂǎǂǗƾǒǆǕǂǊ ǒǈǕǟǓ ǆǎǕǝǓ Ǖǐǖ
ǋǆǊǍƾǎǐǖ ǕǈǓ ǆǒǄǂǔǀǂǓ ǚǓ ǑǒǐǛǝǎ ǆǒǄǂǔǀǂǓ ǕǒǀǕǐǖ, ǔǈǍǆǊǟǎǐǎǕǂǓ Ǎǆ
ǑǂǒǐǍǐǀǚǓ ǔǂǗƿ ǕǒǝǑǐ Ǖǂ ǔǕǐǊǘǆǀǂ ǕǂǖǕǐǑǐǀǈǔǈǓ Ǖǐǖ, ǆǎǟ Ǒǂǒƽǌǌǈǌǂ
ǃǆǃǂǊǟǎǆǊ
ǑǚǓ
ǔǕǈǎ
ǑǆǒǀǑǕǚǔǈ
ǘǒƿǔǈǓ
ǂǖǕǐǞǔǊǚǎ
ǄǒǂǗǊǋǟǎ
ǂǎǂǑǂǒǂǔǕƽǔǆǚǎ, ǆǊǋǝǎǚǎ, ǄǒǂǗǈǍƽǕǚǎ ǋ.ǌǑ., ƾǘǆǊ ǌƽǃǆǊ Ǖǈ ǘǚǒǀǓ
ǑǆǒǊǐǒǊǔǍǐǞǓ Ǖǈǎ ƽǅǆǊǂ Ǖǐǖ ǋǂǕǝǘǐǖ Ǖǚǎ ǑǎǆǖǍǂǕǊǋǟǎ ǅǊǋǂǊǚǍƽǕǚǎ ǄǊǂ Ǖǈ
ǔǖǍǑǆǒǀǌǈǙǈ ǋǂǊ ǆǑǂǋǝǌǐǖǉǈ ǅǈǍǐǔǀǆǖǔǈ Ǖǐǖ ǖǌǊǋǐǞ ǂǖǕǐǞ.
• Ʊ/Ʃ ƶ.Ʀ. ǗƾǒǆǊ ǂǑǐǋǌǆǊǔǕǊǋƽ Ǖǈǎ ǆǖǉǞǎǈ ǕǈǓ ǅǀǋǂǊǈǓ ǘǒƿǔǈǓ Ǖǐǖ ǖǌǊǋǐǞ
Ǒǐǖ ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǀǈǔǆ ǋǂǊ ǕǀǉǆǕǂǊ ǂǑǐǋǌǆǊǔǕǊǋǝǓ ǖǑǆǞǉǖǎǐǓ Ǖǚǎ ǑǊǉǂǎǟǎ
ǔǖǎǆǑǆǊǟǎ ǕǈǓ ǘǒƿǔǈǓ ǂǖǕƿǓ. ƣǎǂǄǎǚǒǀǇǆǊ ǅǆ ǝǕǊ Ǖǐ ƲǂǎǆǑǊǔǕƿǍǊǐ ƲǂǕǒǟǎ ǅǆ
ǗƾǒǆǊ, ǐǞǕǆ ǂǎǂǌǂǍǃƽǎǆǊ ǐǊǂǅƿǑǐǕǆ ǆǖǉǞǎǈ Ǒǐǖ Ǖǖǘǝǎ ǑǒǐǋǞǙǆǊ ǂǑǝ
ǑǌǈǍǍǆǌƿ ǆǋǋǂǉƽǒǊǔǈ ǑǎǆǖǍǂǕǊǋǟǎ ǅǊǋǂǊǚǍƽǕǚǎ.
• Ʃ ǔǞǎǕǂǏǈ, ǋǂǕƽǉǆǔǈ ǋǂǊ ǅǊƽǉǆǔǈ ǕǈǓ ǆǒǄǂǔǀǂǓ ǅǆǎ ǋǚǌǞǆǕǂǊ ǂǑǝ
ǐǑǐǊǂǅƿǑǐǕǆ Ǒǂǒǂǘǟǒǈǔǈ Ǖǚǎ ǑǎǆǖǍǂǕǊǋǟǎ ǅǊǋǂǊǚǍƽǕǚǎ Ǖǐǖ ǔǖǄǄǒǂǗƾǂ ǔǆ
ǕǒǀǕǐǖǓ, Ǒ.ǘ. ǔǆ ǆǋǅǝǕǆǓ ǍǐǎǐǄǒǂǗǊǟǎ ƿ ǆǑǊǔǕǈǍǐǎǊǋǟǎ ǑǆǒǊǐǅǊǋǟǎ, ǔǆ
ǐǑǐǊǐǅƿǑǐǕǆ ǅǊƽǔǕǈǍǂ, ǑǒǊǎ ƿ ǍǆǕƽ Ǖǈ ǅǈǍǐǔǀǆǖǔǈ ǕǈǓ ǆǒǄǂǔǀǂǓ ǋǂǊ ǑǚǓ ǐ
ǔǖǄǄǒǂǗƾǂǓ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǆǊ ǝǕǊ Ǖǐ ƲǂǎǆǑǊǔǕƿǍǊǐ ƲǂǕǒǟǎ ǅǆǎ ǂǑǆǍǑǐǌǆǀ Ǖǂ
ǅǊǋǂǊǟǍǂǕǂ ǅǊƽǉǆǔǈǓ Ǖǐǖ ǑǆǒǊǆǘǐǍƾǎǐǖ ǕǈǓ ǅǊǅǂǋǕǐǒǊǋƿǓ ǅǊǂǕǒǊǃƿǓ ǔǞǍǗǚǎǂ
Ǎǆ Ǖǂ Ǎƾǔǂ Ǒǐǖ Ǖǐ ǀǅǊǐ ǆǑǊǌƾǄǆǊ.
• ƥǊǂ ǕǐǖǓ ǑǂǒǂǑƽǎǚ ǌǝǄǐǖǓ ǋǂǕƽ Ǖǈǎ ǖǑǐǃǐǌƿ ǕǈǓ ƦǊǅǂǋǕǐǒǊǋƿǓ ƦǊǂǕǒǊǃƿǓ
ǐ/ǈ ƶ.Ʀ. ǖǑǐǃƽǌǌǆǊ ǖǑǆǞǉǖǎǈ ǅƿǌǚǔǈ ǔǕǈǎ ǐǑǐǀǂ ǅǈǌǟǎǆǊ ǝǕǊ ƾǘǆǊ ǌƽǃǆǊ
Ǆǎǟǔǈ ǋǂǊ ǄǎǚǒǀǇǆǊ ǕǊǓ ǔǖǎƾǑǆǊǆǓ Ǖǐǖ ǎǝǍǐǖ, Ǖǚǎ ǐǒǊǇǝǍǆǎǚǎ ǔǕǐǎ ƬǂǎǐǎǊǔǍǝ
ƴǑǐǖǅǟǎ Ǖǐǖ ƵǍƿǍǂǕǐǓ ƮǈǘǂǎǊǋǟǎ ƲǆǒǊǃƽǌǌǐǎǕǐǓ ǋǂǊ ǔǕǐǎ ƧǔǚǕǆǒǊǋǝ
ƬǂǎǐǎǊǔǍǝ ƭǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǐǖ ƲǂǎǆǑǊǔǕǈǍǀǐǖ ƲǂǕǒǟǎ, ǋǂǉǟǓ ǋǂǊ ǝǕǊ ǈ
ǆǒǄǂǔǀǂ Ǒǐǖ ǋǂǕǂǉƾǕǆǊ Ǎǆ ǉƾǍǂ « ..... » ƾǘǆǊ ǆǋǑǐǎǈǉǆǀ Ǎǆ ǅǊǋƿ Ǖǐǖ ǆǖǉǞǎǈ
ǕǈǒǐǖǍƾǎǚǎ Ǖǚǎ ǑǒǐǜǑǐǉƾǔǆǚǎ Ǒǐǖ ǐǒǀǇǐǎǕǂǊ ǔǕǊǓ ǊǔǘǞǐǖǔǆǓ ǅǊǂǕƽǏǆǊǓ ǋǂǊ
ǔǕǐǎ ǑǂǒǝǎǕǂ ƬǂǎǐǎǊǔǍǝ ǄǊǂ Ǖǂ ǑǎǆǖǍǂǕǊǋƽ ǅǊǋǂǊǟǍǂǕǂ.
4. ƱǊ ǆǒǄǂǔǀǆǓ ǅǈǍǐǔǊǆǞǐǎǕǂǊ ǔǕǐ ƫǅǒǖǍǂǕǊǋǝ ƣǑǐǉǆǕƿǒǊǐ Ǖǐ ǂǒǄǝǕǆǒǐ ǆǎǕǝǓ
ǅǟǅǆǋǂ (12) Ǎǈǎǟǎ. Ʃ ƵǒǊǍǆǌƿǓ ƴǖǍǃǐǖǌǆǖǕǊǋƿ ƧǑǊǕǒǐǑƿ ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ ǇǈǕƿǔǆǊ,
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ǍǆǕƽ ǂǑǝ ǆǑǂǒǋǟǓ ǕǆǋǍǈǒǊǚǍƾǎǈ ǂǀǕǈǔǈ Ǖǐǖ ƧǑǊǃǌƾǑǐǎǕǐǓ ƬǂǉǈǄǈǕƿ ǋǂǊ
Ǖǐǖ/ǕǈǓ ƶ.Ʀ., Ǖǈǎ ǑǒǐǔǚǒǊǎƿ ǆǏǂǀǒǆǔǈ ǕǈǓ ǅǈǍǐǔǊǐǑǐǀǈǔǈǓ ǕǈǓ ƦǊǂǕǒǊǃƿǓ ǔǕǐ
ƫǅǒǖǍǂǕǊǋǝ ƣǑǐǉǆǕƿǒǊǐ, ǄǊǂ ǔǐǃǂǒǐǞǓ ǌǝǄǐǖǓ Ǒǐǖ ǔǘǆǕǀǇǐǎǕǂǊ Ǎǆ Ǖǈǎ
ǑǆǒǂǊǕƾǒǚ Ǒǒǝǐǅǐ ǋǂǊ ǆǏƾǌǊǏǈ ǕǈǓ ǆǒǆǖǎǈǕǊǋƿǓ ǅǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǂǓ, ǆƽǎ ǉǀǄǐǎǕǂǊ
ǔǖǍǗƾǒǐǎǕǂ Ǖǐǖ Ǌǅǀǐǖ ƿ ƽǌǌǚǎ ǗǖǔǊǋǟǎ ǑǒǐǔǟǑǚǎ, Ǘǐǒƾǚǎ, ǆǕǂǊǒǊǟǎ ǋ.ǌǑ.
Ʃ ǑǆǒǀǐǅǐǓ ǆǏǂǀǒǆǔǈǓ ǅǆǎ ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ ǖǑǆǒǃǂǀǎǆǊ ǕǐǖǓ ǕǒǊƽǎǕǂ ƾǏǊ ǍƿǎǆǓ (36)
ǍƿǎǆǓ, ǆǗǝǔǐǎ ǅǆǎ ǔǖǎǕǒƾǘǐǖǎ ƽǌǌǂ ǎǐǍǊǋƽ ǋǚǌǞǍǂǕǂ. ƧǑǊǔǈǍǂǀǎǆǕǂǊ ǝǕǊ ǈ
ǋǂǕƽǉǆǔǈ ǕǈǓ ǆǒǄǂǔǀǂǓ ǄǀǎǆǕǂǊ ǍǆǕƽ Ǖǈǎ ǆǑǊǕǖǘƿ Ǒǂǒǐǖǔǀǂǔǈ ǕǈǓ, ǔǞǍǗǚǎǂ
Ǎǆ Ǖǂ ǑǒǐǃǌǆǑǝǍǆǎǂ ǔǕǊǓ ǆǋƽǔǕǐǕǆ ǊǔǘǞǐǖǔǆǓ ǅǊǂǕƽǏǆǊǓ, ǋǂǊ ǑǒǊǎ Ǖǈǎ ǂǑǐǎǐǍƿ
Ǖǐǖ ǕǀǕǌǐǖ ǔǑǐǖǅǟǎ, ǂǌǌƽ ǈ ǅǊƽǉǆǔǈ ǕǈǓ ǒǖǉǍǀǇǆǕǂǊ ǂǑǝ Ǖǈ ƤǊǃǌǊǐǉƿǋǈ
ǂǎƽǌǐǄǂ Ǎǆ Ǖǐ ǔǘǆǕǊǋǝ ǂǀǕǈǍǂ.

Ê¸¸À ¾¸ 3: Í Ë ¢
Ê¢oo bÎ ¿Î
À¾ ¾¸ …………………………………….
¿Ï½¹ …………………………………… - Ê¸»Ê¿À ¾½ Ê¸À»
oo¤: (oÎ ¢  ÀoÍo)
¸o. Ê .: (oÎ ¢  ÀoÍo)
À ¿¸ ·º¿ Ê½½b½° °Ê½§ ½°/¸¿ bb¸·À½¸
(» o ¤ ¢  °«Í b)

1.
2.
3.
4.
5.

Ôo/Îo:…………………………………………………………………………….
oo¤ ³Í ¢  ¿Ë  ÀoÍo/Ê¢ ¿Ë:
…………………………………………………………………………………………….
oo¤ oÌ 3oÌ oÍ Í & Ëo
b.b.:…………………………………………………………………………………………
Ê¢o Ë Í 
b.b.:………………………………………………………………………………………….
¾Ë ÀoÌ ¿oÍ Í:
¸. Ë : ……………………………………………………………………………..
¶. ¾Ë: ……………………………………………………………………………………
¯. ¾Ë: ……………………………………………………………………………………
À¤ bÍ bÍ (b.b.):
…………………………………………………………………………………………….
Ê¤« oË b.b. (15 ooË).
…………………………………………………………………………………………..
ÊÍ ¢ Ë³ oÍ ³ (Ë  2 ¤).
…………………………………………………………………………………………
¿Ì« Ë  o . (15 ooË).
…………………………………………………………………………………………
boÌ, oo³Í  Ë, o¤ .
…………………………………………………………………………………………
¿Ìo   ³¢ ooo¢   Ë Í. (15
ooË).
…………………………………………………………………………………………
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°Ë:
1. °«Í b (Ôo/¤  Í):
…………………………….. oo¤ …………………………….
2. ÀoÌ ¿oÍ Í
¸. Ë  ·Í (Ôo/¤  Í):
…………………………….. oo¤ …………………………………….
¶. ¾Ë (Ôo/¤  Í):
………………………….………………….. oo¤ ……………………..
¯. ¾Ë (Ôo/¤  Í):
……………………………..……………….. oo¤ ………………………..
Ê¸¸À ¾¸ 4: Ê¢ ¤ 
Ê¸·À·½ ¿°»b¸¿ ¿ À ¿ ÊÀ¸¾¹½°¿ ¼À¸¿À· ¿
ÊÀ½Ê ¿ ¯¸ À » À¹· ¸¼½¹½¯ ¿ ·¸ ·¿ À ¿
bb¸·À½· ¿ b¸À¶ ¿
/ ……………………………………………..
oÍ Í Í,  ¤ ¤  
…………………………………. ¿¤  ¿Ë, ¤ 
…………….…………......... …/…/………  Î ……..  ¤
…………………………………………………………………………
 Í ¢  Í oË:
1)
(Ë /)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
·¤  Ë³  ¤ /…………………………………………….
 Ì  ………. , ¢  ¢  oÍ Í Í, 
³¢o  Í, o Ëo: «……………………………………….…………
……………………………………………………………………………………..……
…...…………………………..………………………………………………………….
¿ Ë³ ¤ oË  Í / «Í/   ¢
 oÍ Í Í, ³Ë o  ³¢o  Í, 
¤ ¢ Ë³  Ë³  oÍ ¢  «¤, 
Î  Ëo  Í    ³ªoË  o   ¤
oÌ .
¾  Ë    ¤, Ë³ ¢  ¤ /
«Í/    ¢ ¤ / Ë / Í/
./ ………………………………….., / ¤/ ¤  ¤ /
«Í/  ³Î/Ì, Î  Í ¤ Í oÍ 
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Ío. ¾  « Í o Ì    ¢ oË  oÌ
Í Í.
¾ ¢   , / Ë / ./ …………..…….. Ë 
«¤

Îo
«
/
«Í/
,
./
…………………………..…., Ë³  o¤».
À oË  oÌ Í Í «¤ª o ¢ Í ,
³¤ª ¢  oo ………:
1)
»¸/OXI
2)
»¸/OXI
3)
»¸/OXI
4)
»¸/OXI
5)
»¸/OXI
6)
»¸/OXI
7)
»¸/OXI
½/
Ë /, ./ …………… Î ¢ / «Í/
, ./ …………………………….………, Ë³  o¤,
oË ¢   ……………….. ¢ oË  Ì Îo, 
¤³  ¤ o «Í, «Í .
¾   Ëo  «¤,  oÍ Í Í
¤ª ¢ / . …….………..………………………….. Ë³  o¤.
¾   Ëo  «¤,  Îo   ¢  ¤ª
 o¤ / ./ ……………………………………….…..  ¤ 
  ¤  ¿Ë  ¤ ÍÍ / 
  oo.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

¾ oÍ,
ÊÀ¸¾¹ ¿ ¼À¸¿À· ÊÀ½ÊH
(½/ Ê¶¹Ê»/½°¿¸)
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ƲƣƳƣƳƵƩƮƣ 5: Ʊ ǑǒǝǕǖǑǐǓ ǅǊǅǂǋǕǐǒǊǋǝǓ ǕǀǕǌǐǓ
ƆƌƌƈƎƊƋƈ ƅƈƍƐƋƒƂƔƊƂ

ƂƒƊƉƍƐƓ ƅƊƅƂƋƔƐƒƊƋƐƕ
ƅƊƑƌƙƍƂƔƐƓ: 000

(ƌƯƣƼƴƵưƯƲ ƑơƭƥưƩƳƴƧƬƟƯƵ ƑơƴƱƾƭ)

ƑƂƎƆƑƊƓƔƈƍƊƐ ƑƂƔƒƙƎ
Ƒ ƒ ƕ Ɣ Ƃ Ǝ Ɔ ƕ Ɛ Ǝ Ɣ Ɛ Ɠ/Ɛ ƕ Ɠ ƈ Ɠ

ƓƔƐ ƑƂƎƆƑƊƓƔƈƍƊƐ ƑƂƔƒƙƎ
ƋƂƉƈƄƈƔƈ/ƔƒƊƂƓ ……………(ƐƭƯƬơƴƥưƾƭƵƬƯ ƑƱƽƴơƭƧ)
ƋƂƉƈƄƈƔƈƓ/ƔƒƊƂ ………(ƐƭƯƬơƴƥưƾƭƵƬƯ ƑƱƯƝƤƱƯƵ)
ƑƒƐƆƅƒƐƓ ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ ƍƈƗƂƎƊƋƙƎ ƑƆƒƊƃƂƌƌƐƎƔƐƓ
ƔƐƎ/ƔƈƎ ………(ƐƭƯƬơƴƥưƾƭƵƬƯ ƶƯƩƴƧƴƞ) ƔƐƕ ……….….(ƑơƴƱƾƭƵƬƯ ƶƯƩƴƧƴƞ)
ƆƌƌƈƎƂ/ƆƌƌƈƎƊƅƂ ƔƐ ƄƆƎƐƓ …….. ƆƏ/ƆƋ ………….. ƐƒƍƙƍƆƎƐ/ƈ
ƅƊƑƌƙƍƂƔƐƕƗƐ/ƑƔƕƗƊƐƕƗƐ ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ ……………………
ƔƐƕ ƑƂƎƆƑƊƓƔƈƍƊƐƕ ………………
ƍƆ ƐƍƐƖƙƎƈ ƂƑƐƖƂƓƈ ƔƐƕ ƅƊƅƂƋƔƊƋƐƕ ƆƒƆƕƎƈƔƊƋƐƕ
ƑƒƐƓƙƑƊƋƐƕ
ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ ƍƈƗƂƎƊƋƙƎ ƑƆƒƊƃƂƌƌƐƎƔƐƓ
ƔƐƕ ƑƂƎƆƑƊƓƔƈƍƊƐƕ ƑƂƔƒƙƎ
ƓƔƐƕƓ ƅƊƅƂƋƔƐƒƆƓ ƂƕƔƐƕ
ƆƎƆƋƒƊƎƂƎ ƐƑƙƓ ƑƒƐƃƌƆƑƆƔƂƊ ƋƂƊ ƔƐƕ/ƔƈƓ ƂƑƆƅƙƓƂƎ ƐƌƂ ƔƂ
ƑƒƐƎƐƍƊƂ ƔƂ ƐƑƐƊƂ ƂƑƐƒƒƆƐƕƎ ƂƑƐ ƔƐ ƅƊƅƂƋƔƐƒƊƋƐ ƂƏƊƙƍƂ
ƔƈƎ/ƓƔƊƓ ………………………………………..
ƈ ƂƑƐƎƐƍƈ ƔƐƕ ƅƊƅƂƋƔƐƒƊƋƐƕ ƂƑƐƅƆƊƋƎƕƆƔƂƊ ƍƆ ƔƐ ƑƂƒƐƎ
ƅƊƑƌƙƍƂ
ƔƐ ƐƑƐƊƐ ƆƊƎƂƊ ƆƑƊƋƕƒƙƍƆƎƐ ƐƗƊ ƍƐƎƐ ƍƆ Ɣƈ ƓƖƒƂƄƊƅƂ
ƔƐƕ ƑƂƎƆƑƊƓƔƈƍƊƐƕ ƂƌƌƂ ƋƂƊ ƔƊƓ ƑƒƙƔƐƔƕƑƆƓ ƕƑƐƄƒƂƖƆƓ
ƔƐƕ/ƔƈƓ ƑƒƕƔƂƎƆƙƓ ƋƂƊ ƔƐƕ/ƔƈƓ ƑƒƐƆƅƒƐƕ ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ

Ɛ/ƈ ƑƒƕƔƂƎƊƓ

Ɛ/ƈ ƑƒƐƆƅƒƐƓ ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ

Ɛ/ƈ ƄƒƂƍƍƂƔƆƂƓ ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 31 Μαρτίου 2020
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02013741404200012*

