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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 39/330/11014
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας της
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 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. 1105/16828 της Συγκλήτου
(ΦΕΚ 2206/13.6.2018, τ.Β΄) «Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΠΝΤ)
της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Πατρών» και την διόρθωση σφαλμάτων στην 1105/16828/31.5.2018 απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2206/13.6.2018 (τεύχος 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 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 Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών
(14/31.1.2020).
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 Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας οργανώνεται και λειτουργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
4-8-17, τ. Α΄), όπως ισχύει, 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 Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
(αριθμ. 14η/31.01.2020), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Πατρών, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του
Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1.1 Το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας 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
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περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής
στα πεδία της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας.
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 του Τμήματος,
καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 31 του ν. 4485/2017.
1.6 Τα τρέχοντα θέματα των διδακτορικών σπουδών
επιβλέπονται από Τριμελή Επιτροπή Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΕΠΔΣ), η οποία εισηγείται στη
Συνέλευση του Τμήματος.
1.7 Η ΕΠΔΣ έχει την εποπτεία και την ευθύνη της παρακολούθησης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. Ειδικότερα:
α) Αξιολογεί τις αιτήσεις εγγραφής των Υποψήφιων
Διδακτόρων (ΥΔ) του Τμήματος και καταθέτει εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για το ποιοι θα γίνουν
αποδεκτοί, καθώς και για τη σύνθεση των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών.
β) Εποπτεύει την πορεία εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών των ΥΔ και εισηγείται στη Συνέλευση του
Τμήματος για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων.
γ) Συντονίζει την ένταξη των υποψηφίων διδακτόρων
στη λειτουργία του Τμήματος.
δ) Υποβάλλει στην Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, για την πορεία
του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, καθώς και
για την πρόοδο των διατριβών, όλων των υποψηφίων
διδακτόρων (σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές).
ε) Εισηγείται στην Συνέλευση του Τμήματος για τις
περιπτώσεις αναστολής φοίτησης, καθώς και για τις διαγραφές, σύμφωνα με τον Κανονισμό.
στ) Εισηγείται στην Συνέλευση του Τμήματος για τη συγκρότηση Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, με τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
ζ) Οργανώνει ερευνητικά σεμινάρια με τη συμμετοχή
όλων των υποψηφίων διδακτόρων.
η) Φροντίζει για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων, που αφορούν υποψηφίους, οι οποίοι υπόκεινται
στο καθεστώς πιθανών προηγουμένων Κανονισμών Διδακτορικών Σπουδών.
θ) Διαχειρίζεται τρέχοντα διοικητικά ζητήματα που
αφορούν το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
ι) Καταρτίζει ετήσια συνοπτική έκθεση για την πορεία
του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών και των υποψηφίων διδακτόρων, την οποία βασίζει στις αναλυτικές
εισηγήσεις των επιβλεπόντων καθηγητών, και τη θέτει
υπόψιν της Συνέλευση του Τμήματος.
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. Οι απόφοιτοι των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό
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δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως,
το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 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. Ειδικότερα, με
τις διδακτορικές σπουδές του Τμήματος επιτυγχάνονται:
α) Προαγωγή της έρευνας στους τομείς επιστημονικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και παραγωγή νέας
γνώσης.
β) Εκπαίδευση νέων ερευνητών ικανών να παράγουν
και να επεξεργάζονται αυτή τη γνώση, με σκοπό τη διεύρυνση της πανεπιστημιακής κοινότητας στα συναφή
επιστημονικά πεδία.
γ) Δημιουργία συνεργειών, τόσο με τα Προγράμματα
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, όσο και με τα άλλα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και άλλων
Α.Ε.Ι, για τη μέγιστη δυνατή δραστηριοποίηση των πόρων του Τμήματος.
δ) Προβολή των δυνατοτήτων του Τμήματος στην
Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από ένα πρόγραμμα, το
οποίο θα παρέχει: (1) γνώση των σημαντικών θεωρητικών ζητημάτων και των σημαντικότερων μεθόδων ανάλυσης, που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνητικών
προβληματισμών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία,
(2) πρωτοποριακή προσέγγιση, η οποία ενθαρρύνει τη
χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ως εργαλείου για τον
Ιστορικό – Αρχαιολόγο που δραστηριοποιείται στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και ως παράγοντα που επηρεάζει τον τρόπο έρευνας, αναπαράστασης και σύγχρονης
κατανάλωσης του παρελθόντος με τη μορφή ψηφιακών τεχνικών, μεθοδολογιών, προϊόντων και δράσεων,
(3) άμεση σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με
ζητήματα πολιτισμικής πολιτικής.
ε) Να καταστεί το Τμήμα πόλος έλξης για νέους διανοούμενους, αλλά και καταξιωμένους συναδέλφους, από
την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Άρθρο 3
Προκήρυξη ή Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
3.1 Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες δημοσιοποιούνται στον ημερήσιο τύπο και αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος.
3.2 Στην προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι δυνατόν να 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.
3.3 Οι προκηρύξεις/προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
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Άρθρο 4
Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής
4.1 Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για την εισαγωγή
στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
είναι τα εξής:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.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.
γ) Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης σε μία εκ των τεσσάρων ευρωπαϊκών γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά,
Ιταλικά, μέσω των αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ τίτλων
Ξένων Γλωσσών επιπέδου C1 ή μεγαλύτερο. Το επίπεδο
γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με
τους εξής τρόπους:
1. Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του
ν. 3149/2003,
2. Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
3. Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
4. Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν
αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι
ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας
(π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της
σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο
αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών
βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
δ) Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης
διδακτορικής διατριβής από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος
που έχει δικαίωμα επίβλεψης (βλ. άρθρο 7.1 του παρόντος κανονισμού).
Άρθρο 5
Υποβολή αιτήσεων
5.1 Ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει κατά τη διάρκεια
κάθε ακαδημαϊκού έτους σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, συμπεριλαμβάνοντας τίτλο και
πρόταση έρευνας. Στην αίτηση επίσης αναγράφεται, η
προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να
είναι η ελληνική ή η αγγλική, και το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που προτείνεται να αναλάβει την επίβλεψη της
διδακτορικής διατριβής, το οποίο πρέπει να καλύπτει τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού. Η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων
διδακτορικών φοιτητών είναι συνεχής.
5.2 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:
α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
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γ) Αντίγραφα πτυχίων.
δ) Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π (για
πτυχιούχους της αλλοδαπής).
ε) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
στ) Τεκμηριωμένη ερευνητικά και βιβλιογραφικά ερευνητική πρόταση στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα
ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες, η προβληματική, οι στόχοι και η προτεινόμενη μεθοδολογία.
ζ) Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης μιας τουλάχιστον
επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
η) Συστατική επιστολή από Καθηγητή ή Λέκτορα Α.Ε.Ι.
της Ελλάδος ή της αλλοδαπής ή από ερευνητή Α΄, Β΄ ή Γ΄
βαθμίδας 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, σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική.
θ) Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών σχετικής ερευνητικής ή/και συγγραφικής δραστηριότητας (εφόσον
υπάρχουν).
ι) Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης
διδακτορικής διατριβής από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος
που έχει δικαίωμα επίβλεψης.
Άρθρο 6
Αξιολόγηση αιτήσεων
6.1 Η Επιτροπή Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΕΠΔΣ), εξετάζει τις αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και δύναται να καλέσει τους υποψηφίους
σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του
Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή
δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος
επιβλέπων. 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 είκοσι (20) εργάσιμων ημερών 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 (όπως, π.χ., ασθένεια, απουσία στο εξωτερικό, κ.τ.λ.) είναι δυνατή η εγγραφή εντός ενός (1) 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 (3) πλήρη ημερολογιακά έτη.
6.5. Κατά την αξιολόγηση μιας αίτησης, η ΕΠΔΣ ελέγχει
τα ανωτέρω τυπικά προσόντα, πιθανώς συμβουλεύεται
άλλα μέλη ΔΕΠ για την παροχή εξειδικευμένης γνώμης,
και συνυπολογίζει: α) την ακαδημαϊκή πορεία και τους
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τίτλους του υποψηφίου, β) τη βαθμολογία του, γ) το
πραγματικό του υπόβαθρό ως προς τις θεματικές περιοχές του ενδιαφέροντός του δ) άλλες επιστημονικές
δραστηριότητες, ε) συστατική επιστολή, στ) τη διαφαινόμενη ικανότητά του για ερευνητικό έργο, ζ) την ύπαρξη υποτροφίας, η) την εν γένει προσωπικότητα και τα
κίνητρά του όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία
του βιογραφικού του σημειώματος και από πιθανή συνέντευξη με την Επιτροπή.
6.6. Η ΕΠΔΣ εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος
τον τελικό τίτλο της διατριβής, το πεδίο, το όνομα του
επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ και τα ονόματα δύο ακόμα μελών ΔΕΠ (του οικείου ή άλλου Πανεπιστημίου) ή ερευνητών Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα, που θα
συμπληρώνουν την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.
6.7. Το γενικό κριτήριο σύμφωνα με το οποίο κρίνονται
οι αιτήσεις για εγγραφή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος είναι η προοπτική του αιτούντος για μακροπρόθεσμη και παραγωγική ερευνητική
ενασχόληση με τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύονται από το τμήμα.
Άρθρο 7
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
7.1 Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών
έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και
επίκουρου καθηγητή του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του
άρθρου 13Α του ν. 4310/201439 παρ. 1 του ν. 4485/2017,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών.
7.2 Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην
προτεινόμενο/η επιβλέποντα/επιβλέπουσα, σύμφωνα
με την παράγραφο 2(ι) του άρθρου 5 και την παράγραφο
1 του άρθρου 6 του παρόντος, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική
επιτροπή, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Τα
μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής πρέπει να έχουν την
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην
οποία ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή
του. Στην επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη, ο/η επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π.
α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου καθηγητή από
το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/201439 παρ. 1 του
ν. 4485/2017, 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 βαθμίδες του οικείου
Τμήματος.
7.3 Το μέλος ΔΕΠ που ορίζεται ως επιβλέπων/ουσα
μιας διδακτορικής διατριβής οφείλει να θεραπεύει τη
γενικότερη θεματική περιοχή που είναι συναφής με το
γνωστικό του αντικείμενο και στην οποία θα εκπονήσει
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τη διδακτορική διατριβή του ο/η Υποψήφιος Διδάκτωρ,
ενώ με την αποδοχή του ρόλου του δεσμεύεται να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο για την ορθή και επιτυχή
καθοδήγηση του τελευταίου. 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 άλλο άτομο την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από
αίτηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και γνώμη του
προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από
τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού
υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από
κάθε επιβλέποντα. 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 διδακτορικής 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 οικείο ιστότοπο στην ελληνική και στην
αγγλική γλώσσα.
7.5 Ο μέγιστος αριθμός διδακτορικών διατριβών που
μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα ένα μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος που έχει δικαίωμα επίβλεψης είναι πέντε (5).
Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης διδακτορικών διατριβών
από μέλος Δ.Ε.Π ως μέλους τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής δεν προσμετρώνται στον παραπάνω αριθμό.
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 ΥΔ σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα 8 (οκτώ) έτη μετά την
ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής πλέον των περιόδων που ο/η ΥΔ 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 της διδακτορικής
διατριβής σε 5 (πέντε) το πολύ ακόμη έτη.
8.2 Ο/η ΥΔ δικαιούται να ζητήσει αναστολή σπουδών
μια φορά κατά την διάρκεια των σπουδών του/της για
εξαιρετικές περιπτώσεις με αίτησή του/της προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος κρίνει
τη σοβαρότητα των λόγων της αιτούμενης αναστολής
και εφόσον γίνουν αποδεκτοί, καθορίζει το ακριβές
χρονικό διάστημα της αναστολής μετά το οποίο ο υπο-
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ψήφιος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του σύμφωνα
με τους τότε ισχύοντες όρους. Σε αντίθετη περίπτωση,
ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Κατά την διάρκεια
της αναστολής φοίτησης αίρονται όλες οι παροχές, οι
οποίες ανακτώνται κατόπιν νέας αιτήσεως του/της ενδιαφερόμενου/μενης ΥΔ. Ο χρόνος της αναστολής δεν
προσμετράται στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης
της διδακτορικής διατριβής.
8.3 Τροποποίηση του θέματος της διδακτορικής διατριβής μέσα στην ίδια ερευνητική/θεματική περιοχή
μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη
εισήγηση 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 Συνέλευσης 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 στη
Γραμματεία του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε προθεσμίες.
10.3 Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, στην προθεσμία που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος,
υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα στην τριμελή
συμβουλευτική επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της
διδακτορικής του διατριβής (‘Έκθεση Προόδου’). Αντί-
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γραφο 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
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 (άρθρο 9 παρ. 3εδάφιο ε΄ του ν. 3685/2008 που παραμένει σε
ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 88 περ. α΄ του ν. 4485/2017)
και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί
να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία
μελών ΔΕΠ του τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών.
10.7 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία των εξετάσεων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ως επιτηρητές.
Άρθρο 11
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων
H διαγραφή υποψηφίου/ας διδάκτορα είναι δυνατή
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (α) μετά από
σχετική αίτηση του/της ΥΔ ή (β) με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Μεταξύ των λόγων
για τη διαγραφή περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:
11.1. 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).
11.2. Αξιόποινες πράξεις που έχουν τελεσιδικήσει του/
της υποψήφιου/ας διδάκτορα που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.
11.3. Υποψήφιος Διδάκτορας που δεν παρουσίασε
και δεν υπέβαλε και εγγράφως εκθέσεις προόδου της
διατριβής του, δεν παρακολούθησε τα προβλεπόμενα
μαθήματα, και δεν διεξήγαγε έρευνα για δύο τουλάχιστον συνεχόμενα εξάμηνα.
11.4. Ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψήφιου διδάκτορα, η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον
συνεχείς αρνητικές εκθέσεις προόδου της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής) ή σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ δεν ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές
υπηρεσίες που του έχουν ανατεθεί από το Τμήμα.
11.5. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα.
11.6. Όταν ο φοιτητής αποδεδειγμένα εκπονεί διδακτορική διατριβή και σε άλλο Τμήμα ή Ερευνητικό
ίδρυμα.
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11.7. Όταν έχουμε υπέρβαση των χρονικών ορίων που
ορίζει ο παρών κανονισμός στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
Άρθρο 12
Λογοκλοπή
12.1 Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να
αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε
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 ή και την
ανάκληση του τίτλου εκ των υστέρων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού
του Πανεπιστημίου Πατρών, 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
μαθημάτων 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/η ΥΔ υποβάλλει αίτηση για τη
δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της. Η τριμελής
συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα 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
(ΕΕΕ) για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. Εάν η
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, του/της δίνει
αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις – βελτιώσεις,
καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
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 δεύτε-
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ρου 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 εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων,
κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην
επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει,
με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της.
Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν 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.
13.6 Με την απόφασή της, η Επταμελής Εξεταστική
Επιτροπή:
α) Μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις ως προϋπόθεση
της έγκρισης.
β) Μπορεί να αρνηθεί την έγκρισή της.
Στην περίπτωση όπου ζητούνται τροποποιήσεις δίδεται στον/στην ΥΔ εύλογο χρονικό διάστημα, όχι περισσότερο των έξι (6) μηνών, για να κάνει τις απαραίτητες
αλλαγές, οπότε και η επιτροπή συνεδριάζει εκ νέου για
την τελική της απόφαση.
13.7 Πριν την υποβολή της αίτησης ορκωμοσίας για
την αναγόρευσή τους σε Διδάκτορες, οι υποψήφιοι που
ολοκλήρωσαν όλες τις δοκιμασίες εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής οφείλουν να καταθέσουν στη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αντίγραφα της διδακτορικής
τους διατριβής.
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
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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.
Άρθρο 15
Συνεπίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
15.1 Για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με
συνεπίβλεψη, τo Τμήμα δύναται να συνεργάζεται με
Τμήματα Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και του άρθρου 39 παρ. 1 του
ν. 4485/2017, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών. Τη 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 τουλάχι-
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στον 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.
Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
16.1 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος μετά
την έγκριση του παρόντα κανονισμού Διδακτορικών
Σπουδών εντάσσονται στις διατάξεις του ν. 4485/2017
και στον παρόντα κανονισμό. Όσοι υποψήφιοι διδάκτορες 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: Πρότυπος τίτλος
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 1: ȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɲɶʊʌɸʐʍɻ ʍɸ ȴɿɷɳʃʏʉʌɲ

¾ Ȱʆʏʀɶʌɲʔɲ (7) ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ȴɿɲʏʌɿɴɼʎ ʍʏɲ ʅɹʄɻ ʏɻʎ ȵʋʏɲʅɸʄʉʑʎ ȵʇɸʏɲʍʏɿʃɼʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ
¾ ɲ) Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ȴɿɲʏʌɿɴɼʎ ʍʏɻ Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻ ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ Ʌɲʏʌʙʆ ʍɸ
ɹʆʏʐʋɻ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ʅʉʌʔɼ
ɴ) ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʃɲɿ ɸʃʏʑʋʘʍɻ ʏɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ʏɻʎ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ɷɿɲʏʌɿɴɼʎ
ʍʏʉ
Ȼɷʌʐʅɲʏɿʃʊ
ɲʋʉɽɸʏɼʌɿʉ
ʏʉʐ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ
Ʌɲʏʌʙʆ
«Ɂɻʅɸʌʏɼʎ»
(http://library.upatras.gr) ʃɲɿ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ʍʏɻ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ʅɸ ʐʋʉɶʌɲʔɼ
ɲʋʊ ʏɻ Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻ
¾ Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ȴɿɲʏʌɿɴɼʎ ʍɸ ɹʆʏʐʋɻ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ʅʉʌʔɼ ʍʏɻ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ
¾ Ⱦɲʏɳɽɸʍɻ ʍʏɻ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ʏʉʐ Ȱʋʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ȴɸʄʏʀʉʐ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍʏʉʆ
ɿʍʏʊʏʉʋʉ http://www.ekt.gr/ ʍʏɻʆ ɸʆʊʏɻʏɲ https://www.didaktorika.gr/eadd/ “ȵɽʆɿʃʊ
Ȱʌʖɸʀʉ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʙʆ ȴɿɲʏʌɿɴʙʆ”, ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ʏɻʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ȴɿɲʏʌɿɴɼʎ ʍɸ ɹʆʏʐʋɻ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ʅʉʌʔɼ
¾ Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʋɸʌʀʄɻʗɻʎ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ȴɿɲʏʌɿɴɼʎ (ɸʄʄɻʆɿʃɳ ʃɲɿ ɲɶɶʄɿʃɳ) ɶɿɲ ʏʉʆ ɿʍʏʊʏʉʋʉ
ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ,
¾

Ⱦɲʏɳɽɸʍɻ ʔʉɿʏɻʏɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ (ʋɳʍʉ), ɴɿɴʄɿɲʌʀʉʐ ʐɶɸʀɲʎ, ʃɳʌʏɲʎ ʃɲɿ ʃʄɸɿɷɿʙʆ ʍʏɻ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ, ʌʑɽʅɿʍɻ ɸʃʃʌɸʅʉʏɼʏʘʆ ʅɸ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɻʎ ʃɸʆʏʌɿʃɼʎ
ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ (Ɍʉɿʏɻʏɿʃɼ ȵʍʏʀɲ, ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ Ɍʉɿʏɻʏɿʃɼʎ ɀɹʌɿʅʆɲʎ, Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻ ʃɲɿ Ⱦɹʆʏʌʉ
Ʌʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ).
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 2: Ʉʌʉɿ ʍʐɶɶʌɲʔɼʎ ʃɲɿ ɷɻʅʉʍɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʙʆ ɷɿɲʏʌɿɴʙʆ ʍʏʉ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ Ʌɲʏʌʙʆ

Τεύχος B’ 1416/15.04.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 2: Ʉʌʉɿ ʍʐɶɶʌɲʔɼʎ ʃɲɿ ɷɻʅʉʍɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʙʆ ɷɿɲʏʌɿɴʙʆ ʍʏʉ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ Ʌɲʏʌʙʆ

1. Ⱦɳɽɸ ʏʊʅʉʎ ʅɸ ʏʉ ʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʔɹʌɸɿ ɸʐɷɿɳʃʌɿʏɲ ʍʏʉ ʋʀʍʘ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʍɸʄʀɷɲʎ
ʏʀʏʄʉʐ ʏʉʐ ʏɲ ɲʃʊʄʉʐɽɲ:
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ Ʌɲʏʌʙʆ,
[Ɉʅɼʅɲ Ȼʍʏʉʌʀɲʎ -Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶʀɲʎ]
[Ʉʆʉʅɲ ɇʐɶɶʌɲʔɹɲ]
© [ɹʏʉʎ] – ɀɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʋɲʆʏʊʎ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎ

2. Ƀ/ȸ ɉʋʉʗɼʔɿʉʎ ȴɿɷɳʃʏʉʌɲʎ (ɉȴ) -ʅɹʍɲ ɲʋʊ ʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ʔʊʌʅɲ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʍʏʉ Ȼɷʌʐʅɲʏɿʃʊ Ȱʋʉɽɸʏɼʌɿʉ Ɂɻʅɸʌʏɼʎ- ɸʃʖʘʌɸʀ ʍʏʉ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ Ʌɲʏʌʙʆ ʃɲɿ ʍʏɻ
Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻ & Ⱦɹʆʏʌʉ Ʌʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ ʏʉ ʅɻ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃʊ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ɷɿɳɽɸʍɼʎ ʏɻʎ ʅɹʍɲ
ɲʋʊ ʏʉ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ ɶɿɲ ʍʃʉʋʉʑʎ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʋʄɼʌʉʐʎ ʍʐʄʄʉɶɼʎ ʏɻʎ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ Ʌɲʏʌʙʆ, ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ, ɷɿɲʔɳʆɸɿɲʎ ʃɲɿ ʋʌʉɲɶʘɶɼʎ ʏɻʎ
ɹʌɸʐʆɲʎ.

3. Ⱦɳɽɸ ɉȴ ʋʉʐ ɸʃʋʉʆɸʀ ʏɻ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼ ɷɿɲʏʌɿɴɼ ʏʉʐ ʍɸ Ɉʅɼʅɲ ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ Ʌɲʏʌʙʆ,
ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɶʆʙʍɻ ʃɲɿ ɲʋʉɷɹʖɸʏɲɿ ʏɲ ɲʃʊʄʉʐɽɲ:
• Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʋʌʘʏʊʏʐʋʉ ɹʌɶʉ, ʋɲʌɲʖɽɹʆ ɲʋʊ ʏʉʆ/ɻʆ ʀɷɿʉ/ɲ, ʃɲɿ
ɷɸʆ ʋɲʌɲɴɿɳɺɸɿ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʏʌʀʏʘʆ ʃɲɽ’ ʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ ʏʌʊʋʉ,
• ȵɳʆ ɻ ɸʌɶɲʍʀɲ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʐʄɿʃʊ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʋɲʌɲʖɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ/ɻʆ ʀɷɿʉ/ɲ, ɲʐʏʊ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɸʐɷɿɳʃʌɿʏʉ ʃɲɿ ʆɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʌɻʏʙʎ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʃɸɿʅɹʆʉʐ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʘʎ ʋʌʉʁʊʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʌʀʏʉʐ, ʍɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲʎ ʅɸ ʋɲʌʉʅʉʀʘʎ ʍɲʔɼ ʏʌʊʋʉ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʏɲʐʏʉʋʉʀɻʍɼʎ ʏʉʐ, ɸʆʙ ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ ɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʋʘʎ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ɲʐʏʉʑʍɿʘʆ
ɶʌɲʔɿʃʙʆ ɲʆɲʋɲʌɲʍʏɳʍɸʘʆ, ɸɿʃʊʆʘʆ, ɶʌɲʔɻʅɳʏʘʆ ʃʄʋ., ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʏɻ ʖʘʌʀʎ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ɳɷɸɿɲ ʏʉʐ ʃɲʏʊʖʉʐ ʏʘʆ ʋʆɸʐʅɲʏɿʃʙʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʍʐʅʋɸʌʀʄɻʗɻ
ʃɲɿ ɸʋɲʃʊʄʉʐɽɻ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ ʏʉʐ ʐʄɿʃʉʑ ɲʐʏʉʑ.
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• O/ȸ ɉȴ ʔɹʌɸɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʏɻʆ ɸʐɽʑʆɻ ʏɻʎ ɷʀʃɲɿɻʎ ʖʌɼʍɻʎ ʏʉʐ ʐʄɿʃʉʑ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɸ ʃɲɿ ʏʀɽɸʏɲɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃʊʎ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ʏʘʆ ʋɿɽɲʆʙʆ ʍʐʆɸʋɸɿʙʆ ʏɻʎ
ʖʌɼʍɻʎ ɲʐʏɼʎ. Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺɸɿ ɷɸ ʊʏɿ ʏʉ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ Ʌɲʏʌʙʆ ɷɸʆ ʔɹʌɸɿ, ʉʑʏɸ
ɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɸʐɽʑʆɻ ʋʉʐ ʏʐʖʊʆ ʋʌʉʃʑʗɸɿ ɲʋʊ ʋʄɻʅʅɸʄɼ ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ
ʋʆɸʐʅɲʏɿʃʙʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ.
• ȸ ʍʑʆʏɲʇɻ, ʃɲʏɳɽɸʍɻ ʃɲɿ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɷɸʆ ʃʘʄʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ
ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʏʘʆ ʋʆɸʐʅɲʏɿʃʙʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ʍʐɶɶʌɲʔɹɲ ʍɸ ʏʌʀʏʉʐʎ, ʋ.ʖ. ʍɸ
ɸʃɷʊʏɸʎ ʅʉʆʉɶʌɲʔɿʙʆ ɼ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉɷɿʃʙʆ, ʍɸ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ɷɿɳʍʏɻʅɲ, ʋʌɿʆ ɼ
ʅɸʏɳ ʏɻ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʃɲɿ ʋʘʎ ʉ ʍʐɶɶʌɲʔɹɲʎ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺɸɿ ʊʏɿ ʏʉ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ Ʌɲʏʌʙʆ ɷɸʆ ɲʋɸʅʋʉʄɸʀ ʏɲ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ɷɿɳɽɸʍɻʎ ʏʉʐ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʏɻʎ
ɷɿʋʄʘʅɲʏɿʃɼʎ ɼ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃɼʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɼ ʏɻʎ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ɷɿɲʏʌɿɴɼʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʅɹʍɲ ʋʉʐ ʏʉ ʀɷɿʉ ɸʋɿʄɹɶɸɿ.
• ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʄʊɶʉʐʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏɻʎ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ɷɿɲʏʌɿɴɼʎ ʉ/ɻ ɉȴ
ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷɻʄʙʆɸɿ ʊʏɿ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɶʆʙʍɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺɸɿ
ʏɿʎ ʍʐʆɹʋɸɿɸʎ ʏʉʐ ʆʊʅʉʐ ʃɲɿ ʏʘʆ ʉʌɿɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏʉʐʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ɇʋʉʐɷʙʆ ʏʉʐ Ʌɀɇ
ʃɲɿ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʍʏʉʆ ȵʍʘʏɸʌɿʃʊ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ
Ʌɲʏʌʙʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʊʏɿ ɻ ɸʌɶɲʍʀɲ ʋʉʐ ʃɲʏɲɽɹʏɸɿ ʅɸ ɽɹʅɲ «……..» ɹʖɸɿ ɸʃʋʉʆɻɽɸʀ ʅɸ
ɷɿʃɼ ʏʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ɿʍʖʑʉʐʍɸʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʃɲɿ ʍʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ.
4. Ƀɿ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ɷɻʅʉʍɿɸʑʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ȼɷʌʐʅɲʏɿʃʊ Ȱʋʉɽɸʏɼʌɿʉ ʏʉ ɲʌɶʊʏɸʌʉ ɸʆʏʊʎ ɷʙɷɸʃɲ (12)
ʅɻʆʙʆ. ȸ Ɉʌɿʅɸʄɼʎ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ ȵʋɿʏʌʉʋɼ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɺɻʏɼʍɸɿ, ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɸʋɲʌʃʙʎ
ʏɸʃʅɻʌɿʘʅɹʆɻ ɲʀʏɻʍɻ ʏʉʐ/ʏɻʎ ɸʋɿɴʄɹʋʉʆʏʉʎ/ʉʐʍɲʎ ʃɲɽɻɶɻʏɼ/-ʏʌɿɲʎ ʃɲɿ ʏʉʐ/ʏɻʎ
ʐʋʉʗɼʔɿʉʐ/-ɲʎ ɷɿɷɳʃʏʉʌʉʎ, ʏɻʆ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɻʎ ɷɻʅʉʍɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ/ɷɿɲʏʌɿɴɼʎ ʍʏʉ Ȼɷʌʐʅɲʏɿʃʊ Ȱʋʉɽɸʏɼʌɿʉ, ɶɿɲ ʍʉɴɲʌʉʑʎ ʄʊɶʉʐʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ʋʌʊʉɷʉ ʃɲɿ ɸʇɹʄɿʇɻ ʏɻʎ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ, ɸɳʆ ɽʀɶʉʆʏɲɿ
ʍʐʅʔɹʌʉʆʏɲ ʏʉʐ ɿɷʀʉʐ ɼ ɳʄʄʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ, ʔʉʌɹʘʆ, ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ʃʄʋ. ȸ ʋɸʌʀʉɷʉʎ
ɸʇɲʀʌɸʍɻʎ ɷɸʆ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉʐʎ ʏʌɿɲʆʏɲɹʇɿ (36) ʅɼʆɸʎ, ɸʔʊʍʉʆ ɷɸʆ ʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ
ɳʄʄɲ ʆʉʅɿʃɳ ʃʘʄʑʅɲʏɲ. ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ɻ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻʆ
ɸʋɿʏʐʖɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɼ ʏɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏɿʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑʉʐʍɸʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ, ʃɲɿ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɲʋʉʆʉʅɼ ʏʉʐ ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ, ɲʄʄɳ ɻ ɷɿɳɽɸʍɼ ʏɻʎ ʌʐɽʅʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ
ʏɻ Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ʍʖɸʏɿʃʊ ɲʀʏɻʅɲ.

ȾȰɈȰȺȵɇȸ ȾȵȻɀȵɁɃɉ ȳȻȰ Ɉȸ ȲȻȲȿȻɃȺȸȾȸ ȾȰȻ Ɉȸ ɁȸɀȵɆɈȸ
ȸ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʍʏɿʎ ɷʉʅɹʎ ʏɻʎ Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻʎ & Ⱦɹʆʏʌʉʐ Ʌʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ (ȲȾɅ),
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ȵʍʘʏɸʌɿʃʊ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ ʏɻʎ Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻʎ & Ⱦɹʆʏʌʉʐ Ʌʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ
(ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ ɇʐɶʃʄɼʏʉʐ 382/20.04.05, ɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻ 59/04.06.15), ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɉʋʉʗɼʔɿʉʐʎ
ȴɿɷɳʃʏʉʌɸʎ ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ Ʌɲʏʌʙʆ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʍɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ʃɲɿ ʍɸ ɹʆʏʐʋɻ
ʅʉʌʔɼ. ɀɸ ʏɻʆ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɻ ȲȾɅ ʖʉʌɻɶɸʀ ʍʏʉʐʎ ɉʋʉʗɼʔɿʉʐʎ ȴɿɷɳʃʏʉʌɸʎ ʏɿʎ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɸʎ ʏʘʆ Ɉʅɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐʎ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 3: ȵʏɼʍɿɲ ɹʃɽɸʍɻ ʋʌʉʊɷʉʐ
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʙʆ ɇʋʉʐɷʙʆ
ɈɀȸɀȰ ȻɇɈɃɆȻȰɇ - ȰɆɍȰȻɃȿɃȳȻȰɇ
ɇɍɃȿȸ ȰɁȺɆɏɅȻɇɈȻȾɏɁ ȾȰȻ ȾɃȻɁɏɁȻȾɏɁ ȵɅȻɇɈȸɀɏɁ- ɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɃ ɅȰɈɆɏɁ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ: (ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ Ɉʅɼʅɲ)
Ȱʌɿɽʅ. Ʌʌʘʏ.: (ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ Ɉʅɼʅɲ)
ȵɈȸɇȻȰ ȵȾȺȵɇȸ ɅɆɃɃȴɃɉ ɉɅɃɎȸɌȻɃɉ/Ȱɇ ȴȻȴȰȾɈɃɆȰ
(Ɂɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ ɉʋʉʗɼʔɿʉ ȴɿɷɳʃʏʉʌɲ)

Ʉʆʉʅɲ/ȵʋʙʆʐʅʉ:…………………………………………………………………………….
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʋʉɷʉʖɼʎ ɲʋʊ ʏɻ ɇʐʆɹʄɸʐʍɻ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ/Ʌʌɲʃʏɿʃʊ ɇʐʆɹʄɸʐʍɻʎ:
…………………………………………………………………………………………….
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʉʌɿʍʅʉʑ 3ʅɸʄʉʑʎ ʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ ɸʋɿʏʌʉʋɼʎ & ɽɹʅɲʏʉʎ
ȴ.ȴ.:…………………………………………………………………………………………
Ʌʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉ ɹʏʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ ȴ.ȴ.:………………………………………………………………………………………….
ɀɹʄɻ Ɉʌɿʅɸʄʉʑʎ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ:
Ȱ. ȵʋɿɴʄɹʋʘʆ: ……………………………………………………………………………..
Ȳ. ɀɹʄʉʎ: ……………………………………………………………………………………
ȳ. ɀɹʄʉʎ: ……………………………………………………………………………………
Ɉʀʏʄʉʎ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ȴɿɲʏʌɿɴɼʎ (ȴ.ȴ.):
…………………………………………………………………………………………….
1. Ʌɸʌʀʄɻʗɻ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ ȴ.ȴ. (15 ɶʌɲʅʅɹʎ).
………………………………………………………………………………………….
2. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʋʌʉʊɷʉʐ ʏʌɹʖʉʐʍɲʎ ɲʃɲɷɻʅɲʁʃɼʎ ʖʌʉʆɿɳʎ(ɹʘʎ 2 ʍɸʄʀɷɸʎ).
…………………………………………………………………………………………
3. ɇʑʆʉʗɻ ʆɹʘʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ. (15 ɶʌɲʅʅɹʎ).
…………………………………………………………………………………………
4. ȴɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʎ, ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ ʍʐʆɹɷʌɿɲ, ɻʅɸʌʀɷɸʎ ʃʄʋ.
…………………………………………………………………………………………
5. ɇʑʆʏʉʅɻ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍʏʉʆ ʖʌʉʆɿʃʊ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊ ʃɲɿ ʍɸ ʋɿɽɲʆɹʎ ʃɲɽʐʍʏɸʌɼʍɸɿʎ. (15 ɶʌɲʅʅɹʎ).
…………………………………………………………………………………………
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ɉʋʉɶʌɲʔɹʎ:
1. ɉʋʉʗɼʔɿʉʐ ȴɿɷɳʃʏʉʌɲ (Ʉʆʉʅɲ/ɸʋʀɽɸʏʉ ʃɲɿ ʐʋʉɶʌɲʔɼ): ……………………………..ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
…………………………….
2. Ɉʌɿʅɸʄʉʑʎ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ
Ȱ. ȵʋɿɴʄɹʋʘʆ Ⱦɲɽɻɶɻʏɼʎ (Ʉʆʉʅɲ/ɸʋʀɽɸʏʉ ʃɲɿ ʐʋʉɶʌɲʔɼ): ……………………………..ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
…………………………………….
Ȳ.ɀɹʄʉʎ (Ʉʆʉʅɲ/ɸʋʀɽɸʏʉ ʃɲɿ ʐʋʉɶʌɲʔɼ): ………………………….……………………………ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
……………………..
ȳ. ɀɹʄʉʎ (Ʉʆʉʅɲ/ɸʋʀɽɸʏʉ ʃɲɿ ʐʋʉɶʌɲʔɼ): ……………………………..………………………..ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
………………………..
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 4: Ʌʌɲʃʏɿʃʊ ʃʌʀʍɸʘʎ

ɅɆȰȾɈȻȾɃ ɇɉɁȵȴɆȻȰɇȸɇ Ɉȸɇ ȵɅɈȰɀȵȿɃɉɇ ȵɂȵɈȰɇɈȻȾȸɇ ȵɅȻɈɆɃɅȸɇ ȳȻȰ ɈȸɁ ɈȵȿȻȾȸ
ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ ȾȰȻ ȾɆȻɇȸ Ɉȸɇ ȴȻȴȰȾɈɃɆȻȾȸɇ ȴȻȰɈɆȻȲȸɇ
ʏʉʐ/ʏɻʎ ……………………………………………..

ȸ ȵʋʏɲʅɸʄɼʎ ȵʇɸʏɲʍʏɿʃɼ ȵʋɿʏʌʉʋɼ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʉʌʀʍɽɻʃɸ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ………………………………….
ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ ʏɻʎ ɇʐʆɹʄɸʐʍɻʎ, ʍʐʆɸɷʌʀɲʍɸ ʏɻʆ …………….…………......... …/…/……… ʃɲɿ ʙʌɲ ……..
ʍʏɻʆ ɲʀɽʉʐʍɲ …………………………………………………………………………
ʃɲɿ ɼʏɲʆ ʋɲʌʊʆʏɲ ʏɲ ɸʇɼʎ ʅɹʄɻ:
1)(ɸʋɿɴʄɹʋʘʆ/ʉʐʍɲ)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ⱦɲʄɸʀʏɲɿ ʃɲɿ ɸɿʍɹʌʖɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʀɽʉʐʍɲ ʉ/ɻ……………………………………………. ʃɲɿ ɲʆɲʋʏʑʍʍɸɿ ɶɿɲ
………. ʄɸʋʏɳ, ʊʋʘʎ ʊʌɿʍɸ ɻ ȵʋʏɲʅɸʄɼʎ ȵʇɸʏɲʍʏɿʃɼ ȵʋɿʏʌʉʋɼ, ʏʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʏɻʎ ɷɿɲʏʌɿɴɼʎ,
ʅɸ

ɽɹʅɲ:

«……………………………………….………………………………………………………………………………

………………..………...…………………………..…………………………………………………………………………………………

ɇʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɹʎ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ʍʏʉʆ/ʍʏɻʆ ʐʋʉʗɼʔɿʉ/ɲ ɷɿɷɳʃʏʘʌ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɸʋʏɲʅɸʄɼ ɸʇɸʏɲʍʏɿʃɼ ɸʋɿʏʌʉʋɼ, ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ʏʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʏɻʎ ɷɿɲʏʌɿɴɼʎ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʍʃʉʋʊ
ɹʖʉʐʆ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʏɻʎ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼʎ ʍʐɶʃʌʊʏɻʍɻʎ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ, ʏɻʎ ɶʆʙʍɻʎ ʏʉʐ ɽɹʅɲʏʉʎ
ʏɻʎ ɷɿɲʏʌɿɴɼʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿɺʉʅɹʆʘʆ ɽɸʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑ ʃʄɳɷʉʐ.
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ɀɸʏɳ ʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏɻʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ɸʇɹʌʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʀɽʉʐʍɲ ʉ/ɻ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ
ɷɿɷɳʃʏʉʌɲʎ

ʃɲɿ

ʏʉ

ʄʊɶʉ

ʋɲʀʌʆɸɿ

ʉ/ɻ

ɸʋɿɴʄɹʋʘʆ/ʉʐʍɲ

ʃɲɽɻɶɻʏɼʎ/ʏʌɿɲ

ʃ./ʃɲ

………………………………….., ʉ/ɻ ʉʋʉʀʉʎ/ɲ ʋʌʉʏɸʀʆɸɿ ʆɲ ʃʌɿɽɸʀ ʉ/ɻ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ ʘʎ
ɸʋɿʏʐʖʙʆ/ʉʑʍɲ, ʃɲɽʙʎ ɻ ɷɿɲʏʌɿɴɼ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɼ ʍʐʅɴʉʄɼ ʍʏɻʆ ɸʋɿʍʏɼʅɻ. ɀɸ ʏɻʆ
ɳʋʉʗɻ ɲʐʏɼ ʍʐʅʔʘʆʉʑʆ ʃɲɿ ʏɲ ɳʄʄɲ ʋɲʌʊʆʏɲ ʅɹʄɻ ʏɻʎ ɸʋʏɲʅɸʄʉʑʎ ɸʇɸʏɲʍʏɿʃɼʎ ɸʋɿʏʌʉʋɼʎ.

ɀɸʏɳ ɲʋʊ ʏɲ ʋɲʌɲʋɳʆʘ, ʉ/ɻ ɸʋɿɴʄɹʋʘʆ/ʉʐʍɲ ʃ./ʃɲ …………..…….. ɽɹʏɸɿ ʍɸ ʗɻʔʉʔʉʌʀɲ ʏʉ
ɸʌʙʏɻʅɲ «ɲʆ ʉ/ɻ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ ɷɿɷɳʃʏʉʌɲʎ, ʃ./ʃɲ …………………………..…., ʋɹʏʐʖɸ ʍʏɻ
ɷʉʃɿʅɲʍʀɲ».

Ɉɲ ʅɹʄɻ ʏɻʎ ɸʋʏɲʅɸʄʉʑʎ ɸʇɸʏɲʍʏɿʃɼʎ ɸʋɿʏʌʉʋɼʎ ʗɻʔʀɺʉʐʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃʄɼʌʘʍɻ, ɲʌʖʀɺʉʆʏɲʎ
ɲʋʊ ʏʉ ɶʌɳʅʅɲ ………:
1)

ɁȰȻ/OXI

2)

ɁȰȻ/OXI

3)

ɁȰȻ/OXI

4)

ɁȰȻ/OXI

5)

ɁȰȻ/OXI

6)

ɁȰȻ/OXI

7)

ɁȰȻ/OXI

Ƀ/ȸ ɸʋɿɴʄɹʋʘʆ/ʉʐʍɲ, ʃ./ʃɲ …………… ɲʆɲʃʉɿʆʙʆɸɿ ʊʏɿ ʉ/ɻ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ ɷɿɷɳʃʏʉʌɲʎ, ʃ./ʃɲ
…………………………….………, ʋɹʏʐʖɸ ʍʏɻ ɷʉʃɿʅɲʍʀɲ, ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ʃɲɿ ʏɲ ……………….. ʋɲʌʊʆʏɲ
ʅɹʄɻ ʏʉʐ ɸʃʄɸʃʏʉʌɿʃʉʑ ʍʙʅɲʏʉʎ, ʋʉʐ ɸʀʖɲʆ ʃɲɿ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ʗɼʔʉʐ, ʗɼʔɿʍɲʆ ʃɲʏɲʔɲʏɿʃɳ.

ɀɸʏɳ ʏʉ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʎ ʗɻʔʉʔʉʌʀɲʎ, ɻ ɸʋʏɲʅɸʄɼʎ ɸʇɸʏɲʍʏɿʃɼ ɸʋɿʏʌʉʋɼ
ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ ʊʏɿ ʉ/ɻ ʃ. …….………..………………………….. ʋɹʏʐʖɸ ʍʏɻ ɷʉʃɿʅɲʍʀɲ.
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ɀɸʏɳ ʏʉ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʎ ʗɻʔʉʔʉʌʀɲʎ, ʏʉ ʍʙʅɲ ʏʘʆ ɸʃʄɸʃʏʊʌʘʆ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ ʆɲ
ɲʋʉʆɸʅɻɽɸʀ ʍʏʉʆ/ʍʏɻʆ ʃ./ʃɲ ……………………………………….….. ʉ ʏʀʏʄʉʎ ʏʉʐ ɷɿɷɳʃʏʉʌɲ ʃɲɿ
ʋʌʉʏɸʀʆɸɿ ʍʏɻ ɇʐʆɹʄɸʐʍɻ ʏɻʆ ɲʐʏʉɷʀʃɲɿɻ ɲʆɲʃɼʌʐʇɼ ʏʉʐ/ʏɻʎ ʍɸ ɷɿɷɳʃʏʉʌɲ ʏʉʐ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ.

ɀɸ ʏɿʅɼ,
ȸ ȵɅɈȰɀȵȿȸɇ ȵɂȵɈȰɇɈȻȾȸ ȵɅȻɈɆɃɅH
1)(Ƀ/ȸ ȵɅȻȲȿȵɅɏɁ/ɃɉɇȰ)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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ƲƣƳƣƳƵƩƮƣ 5: ƲǒǝǕǖǑǐǓ 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………………………….(1)
ƋƂƉƈƄƈƔƈƓ/ƔƒƊƂ …………………(2)
ƑƒƐƆƅƒƐƓ ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ ƊƓƔƐƒƊƂƓ – ƂƒƗƂƊƐƌƐƄƊƂƓ (3)
ƔƐƎ/ƔƈƎ…………..……ƔƐƕ ……….….…… (4)
ƆƌƌƈƎƂ/ƆƌƌƈƎƊƅƂ ƔƐ ƄƆƎƐƓ (5) ƆƏ/ƆƋ ………….. (6) ƐƒƍƙƍƆƎƐ/ƈ (7)
ƅƊƑƌƙƍƂƔƐƕƗƐ/ƑƔƕƗƊƐƕƗƐ (8) ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ ……………………(9)
ƔƐƕ ƑƂƎƆƑƊƓƔƈƍƊƐƕ ………………(10)
ƍƆ ƐƍƐƖƙƎƈ ƂƑƐƖƂƓƈ ƔƐƕ ƅƊƅƂƋƔƊƋƐƕ ƆƒƆƕƎƈƔƊƋƐƕ ƑƒƐƓƙƑƊƋƐƕ
ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ ƊƓƔƐƒƊƂƓ – ƂƒƗƂƊƐƌƐƄƊƂƓ
(11) 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 ……………………………………….. (12)
ƈ ƂƑƐƎƐƍƈ ƔƐƕ ƅƊƅƂƋƔƐƒƊƋƐƕ ƂƑƐƅƆƊƋƎƕƆƔƂƊ ƍƆ ƔƐ ƑƂƒƐƎ ƅƊƑƌƙƍƂ
ƔƐ ƐƑƐƊƐ ƆƊƎƂƊ ƆƑƊƋƕƒƙƍƆƎƐ ƐƗƊ ƍƐƎƐ ƍƆ Ɣƈ ƓƖƒƂƄƊƅƂ
ƔƐƕ ƑƂƎƆƑƊƓƔƈƍƊƐƕƂƌƌƂ 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
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