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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1714/24872
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ/4-8-2017, τ.Α’)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. 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».
3. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2.3.2018/τ.Α’)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
4. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ 148/
16-7-2008, τΑ’).
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011, τ.Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α’),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρίαση 700/14.5.2018).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρίαση 138/20.7.2018).
9. 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 Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Ιατρικής, οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις
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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 Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτός καταρτίστηκε με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. 700/
14-5-2018), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του
Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1.1 Το Τμήμα Ιατρικής 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 (ή των οικείων Τμημάτων στην περίπτωση
Διατμηματικών ή Διεπιστημονικών Προγραμμάτων) 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 στο πεδίο των Ιατρικών επιστημών.
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.
Άρθρο 2
Στόχος
Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία
υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας,
καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της
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βασικής έρευνας. 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
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
3.1 Το Τμήμα Ιατρικής μπορεί να προκηρύσσει θέσεις
υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες αναρτώνται στον οικείο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
3.2 Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρονται:
- Ο αριθμός και το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων
υποψηφίων διδακτόρων.
- Οι προϋποθέσεις και κριτήρια αποδοχής.
- Τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα.
- Η τελική ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
- Η ημερομηνία επιλογής.
- Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων.
3.3 Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί
να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η
κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία
του Τμήματος Ιατρικής.
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. (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.
4.2 Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως πτυχιούχοι Τμημάτων/Σχολών Ιατρικής (δετούς φοίτησης) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της
αλλοδαπής και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός ως
υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να
γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον
είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ.
Άρθρο 5
Υποβολή αιτήσεων
5.1 Ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει κατά τη διάρκεια κάθε
ακαδημαϊκού έτους σχετική αίτηση στη Γραμματεία του
Τμήματος Ιατρικής. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε
οποιαδήποτε ημερομηνία κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προκήρυξη θέσεων από το Τμήμα και εξετάζεται στην επόμενη
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Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στην αίτηση
αναγράφεται το προτεινόμενο θέμα, η προτεινόμενη
γλώσσα εκπόνησης της διατριβής, η οποία μπορεί να
είναι η ελληνική ή η αγγλική 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. Η αίτηση συνοδεύεται από γενικό
προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής, που έχει καταρτισθεί από τον αιτούντα.
5.2 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής: α) Σχετική αίτηση
στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (Παράρτημα 1)
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
γ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
δ) Αντίγραφο Πτυχίου (και τίτλος αναγνώρισης ισοτιμίας στην περίπτωση πτυχιούχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής)
ε) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού διπλώματος (και τίτλος
αναγνώρισης ισοτιμίας στην περίπτωση πτυχιούχων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής)
στ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (Βλ. Υπόδειγμα προσχεδίου Δ.Δ., Παράρτημα 2),
το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
ζ) Έγγραφο του προτεινόμενου επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής (Βλ. υπόδειγμα εγγράφου αποδοχής
επίβλεψης Δ.Δ από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, Παράρτημα 3)
η) Άλλα δικαιολογητικά που επιθυμεί ο υποψήφιος να
αξιολογηθούν όπως: πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης
ξένων γλωσσών (κατά προτίμηση της Αγγλικής), αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά
και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, συστατικές
επιστολές, αποδεικτικά προηγούμενης συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας, κ.α.
Άρθρο 6
Αξιολόγηση αιτήσεων
6.1 Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής
(τακτικά και αναπληρωματικά μέλη με ετήσια θητεία που
μπορεί να ανανεωθεί στην 1η Συνέλευση του Τμήματος
κάθε ακαδημαϊκού έτους, για τα γνωστικά αντικείμενα
που πραγματεύονται οι Τομείς του Τμήματος. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του
οικείου Τομέα, εξετάζει τις αντίστοιχες (με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου) αιτήσεις και τα
συνυποβαλλόμενα έγγραφα (άρθρο 5.2 του παρόντος
κανονισμού) και καλεί 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 εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α
(βλ. πρότυπο υπόμνημα τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, παράρτημα 4). Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού
λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος με
σχετικό έγγραφο (Βλ. υπόδειγμα εγγράφου αποδοχής
επίβλεψης Δ.Δ από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, Παράρτη-
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μα 3) τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και
εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της
υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση η Συνέλευση
του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη της διατριβής και ορίζει το θέμα της
διατριβής, την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή και την
γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αξιολόγησης
αιτήσεων παρατίθεται στο Παράρτημα 5.
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 (λόγω ασθένειας
ή άλλου σοβαρού λόγου) είναι δυνατή η εγγραφή εντός
μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου μετά από αιτιολογημένη αίτηση του
ενδιαφερομένου.
6.4 Εγκρίσεις των ερευνητικών πρωτοκόλλων από τις
αρμόδιες Επιτροπές Δεοντολογίας, όπου απαιτείται, θα
πρέπει να λαμβάνονται πριν την έναρξη υλοποίησης του
αντίστοιχου μέρους της διδακτορικής έρευνας.
6.5 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, πλήρη ημερολογιακά έτη.
Άρθρο 7
Επίβλεψη και Θέμα 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 και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 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 και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της
αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο 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.
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7.3.Το ανώτατο όριο επίβλεψης διδακτορικών διατριβών ανά μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής είναι οκτώ
(8) διατριβές. Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών δεν προσμετρώνται στο σύνολο.
7.4 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
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.
7.5 Αντικατάσταση του επιβλέποντος ή μέλους της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από
αιτιολογημένη αίτηση του/της υποψήφιου/ας ή του επιβλέποντα ή του μέλους και μετά τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης των υπολοίπων μελών της συμβουλευτικής
επιτροπής.
7.6 Το θέμα της διδακτορικής διατριβής ορίζεται από
την Συνέλευση του Τμήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού. 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.
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.
7.7 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.
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 της
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διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Ιατρικής. Η μέγιστη παραμονή του/της φοιτητή/τριας σε Πρόγραμμα
Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα έξι (6) έτη μετά
την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής της διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα,
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 τρία (3)
το πολύ ακόμη έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά την
παρέλευση των έξι (6) ετών , ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δικαιούται να ζητήσει παράταση σπουδών, μετά
από αίτηση του στη Συνέλευση του Τμήματος, που θα
συνοδεύεται από ειδική αιτιολόγηση από την τριμελή
συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος, που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της εντός της αιτούμενης χρονικής παράτασης.
Η Συνέλευση του Τμήματος κρίνει τη σπουδαιότητα των
λόγων της αιτούμενης παράτασης και εφ’ όσον γίνουν
αποδεκτοί, καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα της
παράτασης.
8.2 Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δικαιούται να ζητήσει αναστολή φοίτησης μέχρι δύο εξάμηνα κατά την
διάρκεια των σπουδών του/της για εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αίτηση 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. 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.
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.
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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 οφείλει να σέβεται τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας και να
συμπεριφέρεται τόσο εντός όσο και εκτός των χώρων
του Πανεπιστημίου κατά τρόπο που δεν εκθέτει και
δεν ζημιώνει το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο
φιλοξενείται.
10.3 Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα πρέπει να ανανεώνει την εγγραφή του/της με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανανέωση γίνεται με αίτηση μέσα
σε προθεσμίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία
του Τμήματος Ιατρικής.
10.4 Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει κάθε έτος
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, καταχωρούνται στον
ατομικό φάκελο του υποψηφίου (Βλ. Πρότυπο ετήσιας
έκθεσης προόδου ΔΔ, Παράρτημα 6).
10.5 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.
10.6 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να συμμετέχουν σε σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια και να
επιδιώκουν τη διεθνοποίηση και την αναγνώριση της
έρευνας τους με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.
10.7 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.
10.8 Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που δεν είναι κάτοχοι
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης και/ή δεν
έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο αντίστοιχο αυτού που
οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, υποχρεούνται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν επιτυχώς,
τον 1ο χρόνο φοίτησης τους, το σεμινάριο «Υγιεινή και
Ασφάλεια», το οποίο παρέχεται από ειδική επιτροπή καθορισμένη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών,
σε μη καθορισμένες ημερομηνίες.
Άρθρο 11
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων
Η 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
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αναφορά σε αυτούς (να παρουσιάζει το κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής εκτεταμένα σημεία λογοκλοπής).
2. Αξιόποινες πράξεις του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα ή σοβαρές παραβάσεις ακαδημαϊκής δεοντολογίας,
που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται
3. Μη υποβολή από τον υποψήφιο διδάκτορα ετήσιων
εκθέσεων προόδου της διατριβής του, για δύο τουλάχιστον συνεχόμενα έτη.
4. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα.
5. Παρέλευση του μέγιστου χρόνου εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 12
Ακαδημαϊκή Δεοντολογία - Λογοκλοπή
12.1 Η ερευνητική εργασία της διδακτορικής διατριβής
θα πρέπει να έχει εκπονηθεί προσωπικά από τον/την
υποψήφιο/α διδάκτορα και σύμφωνα με τους κανόνες
Δεοντολογίας της έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών.
12.2 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, αφού προηγουμένως
του δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή/και
γραπτώς, τις απόψεις του επί του θέματος.
12.3 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).
Άρθρο 13
Υποστήριξη και αξιολόγηση
της διδακτορικής διατριβής
13.1 Μετά την περάτωση του πειραματικού μέρους της
διδακτορικής διατριβής και των λοιπών υποχρεώσεων
του υποψήφιου διδάκτορα η τριμελής συμβουλευτική
επιτροπή εγκρίνει την έναρξη της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Η διδακτορική διατριβή οφείλει να
ακολουθεί συγκεκριμένους όρους και οδηγίες συγγραφής (Παράρτημα 7 και 8), να περιλαμβάνει απαραίτητα
περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και να ακολουθεί τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας βάση
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του άρθρου 12 του παρόντος και του Κανονισμού του
Πανεπιστημίου Πατρών.
13.2 Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει
αίτηση προς την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για
τη δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την δυνατότητα δημόσιας υποστήριξης
της διδακτορικής διατριβής είναι μία (1) δημοσίευση σε
θέμα συναφές με τη διδακτορική διατριβή (πρωτότυπη
ερευνητική εργασία ή άρθρο ανασκόπησης στα οποία
ο/η υποψήφιος/α θα είναι πρώτος ή δεύτερος συγγραφέας) σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών το οποίο να ευρετηριάζεται στο Medline/
Pubmed ή Scopus (ή επιστολή αποδοχής αυτής από τους
εκδότες). 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 (βλ υπόδειγμα
εγγράφου τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, Παράρτημα 9).
13.3 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, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 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.
13.4. Ο υποψήφιος υποχρεούται να κοινοποιήσει
αντίγραφα της διδακτορικής διατριβής σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής με ημερομηνία κοινοποιήσεως τουλάχιστον
δέκα (10) μέρες πριν την ημερομηνία της δημοσίας υποστήριξης της διατριβής.
13.5. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια
από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα και η ακαδημαϊκή
κοινότητα πρέπει να ενημερωθεί για την εκδήλωση της
δημοσίας υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής. Η
ανακοίνωση της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου
της δημόσιας υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής
πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) μέρες νωρίτερα
και υποχρεωτικά εκτός των άλλων να εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών
(announces@upatras.gr) (Βλ. Υπόδειγμα Ανακοίνωσης
εκδήλωσης δημόσιας υποστήριξης διδακτορικής διατριβής, Παράρτημα 10)
13.6 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.
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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, μπορούν να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
13.7 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 (Βλ.
Πρακτικό κρίσεως, Παράρτημα 11).Τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής δύνανται να ζητήσουν διορθώσεις τις οποίες οφείλει να υλοποιήσει ο υποψήφιος
διδάκτορας πριν την τελική κατάθεση της διδακτορικής
διατριβής.
13.8 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 12. Τα τελικά δοκίμια της διατριβής που κατατίθενται μετά την έγκριση
της διδακτορικής διατριβής και τις τυχόν διορθώσεις, θα
πρέπει να πληρούν τους όρους των άρθρων 12 και 13.1
του παρόντος κανονισμού. Η κατάθεση των τελικών δοκιμίων συνοδεύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση του
υποψήφιου διδάκτορα (Παράρτημα 13) και έγγραφο του
επιβλέποντα που πιστοποιεί τον έλεγχο για φαινόμενα
λογοκλοπής βάσει λογισμικού που προτείνει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η διδακτορική διατριβή κατατίθεται
απαραίτητα στο ηλεκτρονικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
14.2 Η Συνέλευση του Τμήματος αναγορεύει τον/την
υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του
Τμήματος. Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη
του Σώματος το πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή
ολοκλήρωση της διαδικασίας και της προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής,
και ακολουθεί η αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας σε
Διδάκτορα του Τμήματος.
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 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, το Τμήμα Ιατρικής 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 και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 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 Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα σχετικά με
την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη
με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά
κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής.
Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος Ιατρικής μετά την έγκριση του παρόντα Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εντάσσονται στις διατάξεις του
ν. 4485/2017 και στον παρόντα Κανονισμό (εφόσον δεν
έχουν ορίσει επταμελή εξεταστική επιτροπή, έως την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4485/2017, ήτοι την
04/08/2017). Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής (άρθρο 8.1), υποχρεούνται στην
ολοκλήρωση της σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά την παρέλευση της διετίας, η Συνέλευση
του Τμήματος μπορεί να εγκρίνει επιπλέον παράταση
άπαξ, κατόπιν αίτησης του υποψήφιου διδάκτορα, η
οποία θα συνοδεύεται από ειδική αιτιολόγηση από την
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή και χρονοδιάγραμμα
που θα τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της
διατριβής. Η εγκριτική απόφαση θα καθορίζει και το
ακριβές χρονικό διάστημα της παράτασης.
Άρθρο 17
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος και του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής ορίζει
Συμβουλευτική Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών η
οποία επεξεργάζεται θέματα σχετικά με τις διδακτορικές
διατριβές και εισηγείται σχετικά στη συνέλευση.
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Άρθρο 18
Παραρτήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Υπόδειγμα Προσχεδίου Διδακτορικής Διατριβής - Ερευνητικό Πρωτόκολλο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Υπόδειγμα εγγράφου αποδοχής επίβλεψης διδακτορικής διατριβής από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Υπόδειγμα Υπομνήματος τριμελούς επιτροπής κρίσης αιτήσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα διαδικασίας κρίσεως αιτήσεων εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Ετήσια έκθεση προόδου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Πρότυπο σχεδιάγραμμα διδακτορικής διατριβής (οδηγίες συγγραφής)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Υπόδειγμα εγγράφου για ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Υπόδειγμα ανακοίνωσης εκδήλωσης δημόσιας υποστήριξης διδακτορικής διατριβής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11: Πρακτικό κρίσεως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12: Δικαιολογητικά για την αναγόρευση σε Διδάκτορα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13: Υπεύθυνη δήλωση υποψήφιου διδάκτορα
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ǹǿȉǾȈǾ
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Ȇǹȃ/ȂǿȅȊ Ȇǹȉȇȍȃ

ǼȆȍȃȊȂȅ:………………………………
ONOMA:………………………………….
ȅȃȅȂǹ ȆǹȉǼȇǹ:………………………
ǼȉȅȈ īǼȃȃǾȈǾȈ:………………………

ǻ/ȃȈǾ ȀǹȉȅǿȀǿǹȈ
ȅǻȅȈ:……………………….ǹȇ..……….
ȆȅȁǾ:………………………..ȉ.Ȁ……….

ȈĮȢ ʌĮȡĮțĮȜȫ ȞĮ İȖțȡȓȞİĲİ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȒ ȝȠȣ
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țĮȚ ʌȡȠĲİȓȞȦ:
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ƪƧƮƣ: “ƣǑǐǅǐǘƿ ǆǑǀǃǌǆǙǈǓ ǅǊǅǂǋǕǐǒǊǋƿǓ ǅǊǂǕǒǊǃƿǓ ǕǈǓ/Ǖǐǖ ǋ. ……………................,
ǑǒǐǕǆǊǎǝǍǆǎǐǖ ǉƾǍǂǕǐǓ, ǑǒǐǕǆǊǎǝǍǆǎǈǓ ǄǌǟǔǔǂǓ ǔǖǄǄǒǂǗƿǓ ǋǂǊ ǐǒǊǔǍǝǓ ǕǒǊǍǆǌǐǞǓ
ǔǖǍǃǐǖǌǆǖǕǊǋƿǓ ǆǑǊǕǒǐǑƿǓ”

ƣǏǊǝǕǊǍǐǊ ǋǖǒǀǆǓ /ǋǞǒǊǐǊ,
ƴǂǓ ǄǎǚǔǕǐǑǐǊǟ ǝǕǊ ǂǑǐǅƾǘǐǍǂǊ Ǖǈǎ ǆǑǀǃǌǆǙǈ ǕǈǓ ǅǊǅǂǋǕǐǒǊǋƿǓ ǅǊǂǕǒǊǃƿǓ
ǕǈǓ/Ǖǐǖ ǋ. ……………………………............................................, Ǎǆ Ǖǐ ǑǒǐǕǆǊǎǝǍǆǎǐ
ǂǑǝ ǂǖǕƿǎ/ǝǎ ǉƾǍǂ:
«……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………»,

ǋǂǊ

Ǆǌǟǔǔǂ

ǔǖǄǄǒǂǗƿǓ Ǖǈǎ ǆǌǌǈǎǊǋƿ / ǂǄǄǌǊǋƿ, Ǖǐ ǐǑǐǀǐ ǆǀǎǂǊ ǑǒǚǕǝǕǖǑǐ ǋǂǊ ǅǆǎ ǂǑǐǕǆǌǆǀ
ǆǑǂǎƽǌǈǙǈ ǄǎǚǔǕǟǎ ǅǆǅǐǍƾǎǚǎ.
ƧǑǊǑǌƾǐǎ ǑǒǐǕǆǀǎǚ ǚǓ Ǎƾǌǈ ǕǈǓ ƵǒǊǍǆǌǐǞǓ ƴǖǍǃǐǖǌǆǖǕǊǋƿǓ ƧǑǊǕǒǐǑƿǓ
ǔǞǍǗǚǎǂ

Ǎǆ

ǕǊǓ

ǅǊǂǕƽǏǆǊǓ

Ǖǐǖ

ƽǒǉǒǐǖ

39

Ǖǐǖ

Ư.4485/2017:

ǂ)…………………………………., ǃ)…………………………………
Ʃ ƵǒǊǍǆǌƿǓ ƴǖǍǃǐǖǌǆǖǕǊǋƿ ƧǑǊǕǒǐǑƿ,
Ʊ/Ʃ ƧǑǊǃǌƾǑǚǎ/ǐǖǔǂ

Ƶǐ ǍƾǌǐǓ

Ƶǐ ǍƾǌǐǓ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 4 ɉʋʊɷɸɿɶʅɲ ɉʋʉʅʆɼʅɲʏʉʎ ʏʌɿʅɸʄʉʑʎ ɸʋɿʏʌʉʋɼʎ ʃʌʀʍɻʎ ɲɿʏɼʍɸʘʆ
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȈȋȅȁǾ ǼȆǿȈȉǾȂȍȃ ȊīǼǿǹȈ
ȉȂǾȂǹ ǿǹȉȇǿȀǾȈ

Ʌɳʏʌɲ, ……….……………. . 2018
ɉɅɃɀɁȸɀȰ Ɉȸɇ ɈɆȻɀȵȿɃɉɇ ȵɅȻɈɆɃɅȸɇ ȳȻȰ ɈȸɁ ȵɂȵɈȰɇȸ ɈɏɁ ȰȻɈȸɇȵɏɁ ɈɏɁ ɉɅɃɎȸɌȻɏɁ
ȴȻȴȰȾɈɃɆɏɁ ɈɃɉ ɈɀȸɀȰɈɃɇ ȻȰɈɆȻȾȸɇ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 38, ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ʆ. 4485/2017
«Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ɲʆʙʏɲʏɻʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʌɸʐʆɲ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ» (ɌȵȾ 114/4-8-17 ʏ.Ȱʚ).
ȸ

Ɉʌɿʅɸʄɼʎ

ȵʋɿʏʌʉʋɼ,

ɲʋʉʏɸʄʉʑʅɸʆɻ

ɲʋʊ

ʏɲ

ʏɲʃʏɿʃɳ

ʅɹʄɻ,

ʃ.ʃ.…………………………………………………………………………………………………, ɻ ʉʋʉʀɲ ʉʌʀʍʏɻʃɸ ʍʏɻʆ ʐʋ’ ɲʌɿɽ.
672/2.10.2017 ɇʐʆɹʄɸʐʍɻ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ Ȼɲʏʌɿʃɼʎ, ɲʔʉʑ ɸʇɹʏɲʍɸ ʏɿʎ ɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ
ɷɿɷɲʃʏʊʌʘʆ ʃɲɿ ʏɲ ʍʐʆʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɲ ɹɶɶʌɲʔɲ, ʃɳʄɸʍɸ ʏʉʐʎ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐʎ ʍɸ ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻ ʏɻʆ
………………, ɻʅɹʌɲ ……..…. ʃɲɿ ʙʌɲ ……… ʍʏɻʆ/ʍʏʉ ………………………………………..…...
ɀɸʏɳ ʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʍʐʆɸʆʏɸʑʇɸʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɸʃʏɿʅʙʆʏɲʎ ʊʄɲ ʏɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ, ɻ ȵʋɿʏʌʉʋɼ
ɸɿʍɻɶɸʀʏɲɿ:
ȳɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʗɼʔɿʉ-ɲ ɷɿɷɳʃʏʉʌɲ ʃ. ………………….…….., ʅɸ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ ʏʀʏʄʉ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ɷɿɲʏʌɿɴɼʎ:
«……………..…….», ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ ɸʋɿɴʄɹʋʉʆʏɲ ʏʉʆ/ʏɻʆ ʃ. …………………………..……………. ʃɲɿ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ
ɶʄʙʍʍɲ ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ ʏɻʆ …………………….., ʊʋʘʎ ɶʀʆɸɿ ɷɸʃʏʊʎ -ɼ, ʃɲɽʙʎ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ʏɻʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʃɲɿ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ɶʆʙʍɸʘʆ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɲʆɲʄɳɴɸɿ ʏʉ ɽɹʅɲ. ȵʋʀʍɻʎ, ʏʉ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ ɽɹʅɲ
ɸʀʆɲɿ ʋʌʘʏʊʏʐʋʉ, ɷɸʆ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍɸ ɸʋʉʐʍɿʙɷɸɿʎ ʋɲʌɲʄʄɲɶɹʎ ɶʆʘʍʏʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏʉ
ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏʘʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏʉʐ ʐʋʉʗɼʔɿʉʐ.
Ɉɹʄʉʎ, ʉ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ ɸʋɿɴʄɹʋʘʆ ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏɻʎ ʏʌɿʅɸʄʉʑʎ ʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ ɸʋɿʏʌʉʋɼʎ ɹʖʉʐʆ
ʍʐʆɲʔɼ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʅɸ ʏʉ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ ɽɹʅɲ.
ȸ Ɉʌɿʅɸʄɼʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 5
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾɃ ɍɆɃɁɃȴȻȰȳɆȰɀɀȰ ȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰɇ ȾɆȻɇȵɏɇ ȰȻɈȸɇȵɏɁ ȵȾɅɃɁȸɇȸɇ ȴȻȴȰȾɈɃɆȻȾȸɇ
ȴȻȰɈɆȻȲȸɇ

1. Ȱʀʏɻʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ/ʏʉʆ ʐʋʉʗɼʔɿɲ/ʉ ʍʏɻ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ Ȼɲʏʌɿʃɼʎ ʅɸ ʊʄɲ ʏɲ
ʍʐʆɻʅʅɹʆɲ
2. Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄɻʍɻ ʃɲɿ ɲʋʉʍʏʉʄɼ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɲʋʊ ʏɻ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ Ȼɲʏʌɿʃɼʎ
ʍʏɻʆ ʏʌɿʅɸʄɼ ɸʋɿʏʌʉʋɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ (ʃʌʀʍɻʎ ʏʘʆ ɲɿʏɼʍɸʘʆ)
3. ȸ ʏʌɿʅɸʄɼʎ ɸʋɿʏʌʉʋɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʃɲʄɸʀ ʍɸ ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻ ʏɻʆ/ʏʉʆ ʐʋʉʗɼʔɿʉ
4. ȸ ʏʌɿʅɸʄɼʎ ɸʋɿʏʌʉʋɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʃɲʏɲɽɹʏɸɿ ʍʏɻ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ʏʉ ʐʋʊʅʆɻʅɲ ʅɸ ʏɻ ɽɸʏɿʃɼ
ɼ ɲʌʆɻʏɿʃɼ ɸɿʍɼɶɻʍɻ
5. Ɉʉ ʐʋʊʅʆɻʅɲ ʋʌʘʏʉʃʉʄʄɳʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʋʊʅɸʆɻ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɻ
ɇʐʆɹʄɸʐʍɻ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ (ʅʀɲ ʃɳɽɸ ʅɼʆɲ) ʋʌʉʎ ɹɶʃʌɿʍɻ
6. ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʆɲʌʇɻʎ ʏɻʎ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ȴɿɲʏʌɿɴɼʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ɲʋʊ ʏɻ
ɇʐʆɹʄɸʐʍɻ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 6: ȵʏɼʍɿɲ ɹʃɽɸʍɻ ʋʌʉʊɷʉʐ

ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ
ȉȂǾȂǹ ǿǹȉȇǿȀǾȈ
ȈȋȅȁǾ ǼȆǿȈȉǾȂȍȃ ȊīǼǿǹȈ
ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅ Ȇǹȉȇȍȃ
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:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ⱥɹʅɲ 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.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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5. ɇʑʆʏʉʅɻ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍʏʉʆ ʖʌʉʆɿʃʊ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊ ʃɲɿ ʍɸ ʋɿɽɲʆɹʎ ʃɲɽʐʍʏɸʌɼʍɸɿʎ. (15 ɶʌɲʅʅɹʎ).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ǵȞȠȝĮ/İʌȓșİĲȠ țĮȚ ȣʌȠȖȡĮĳȒ
ȊʌȠȥȒĳȚȠȢ ǻȚįȐțĲȠȡĮȢ
ǼʌȚȕȜȑʌȦȞ ȀĮșȘȖȘĲȒȢ
ȂȑȜȠȢ
ȂȑȜȠȢ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

Τεύχος Β’ 3799/04.09.2018
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7:
Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης
διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο
Πατρών
Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, στην αριθμ.
65/30.7.2015 έκτακτη συνεδρίαση της ισχύουν τα ακόλουθα για τους όρους συγγραφής και δημοσιοποίησης
διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών και
διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών
1. Κάθε τόμος με το κείμενο της εργασίας φέρει ευδιάκριτα στο πίσω μέρος της σελίδας
τίτλου του τα ακόλουθα:
Πανεπιστήμιο Πατρών, [Τμήμα]
[Όνομα Συγγραφέα]
© [έτος] - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
2. Ο/Η Προπτυχιακός Φοιτητής (ΠΦ), Μεταπτυχιακός
Φοιτητής (ΜΦ) ή Υποψήφιος Διδάκτορας (ΥΔ) -μέσα από
τη σχετική φόρμα κατάθεσης της εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής - εκχωρεί στο Πανεπιστήμιο
Πατρών και στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
το μη αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσής της μέσα από
το διαδίκτυο για σκοπούς συστηματικής και πλήρους
συλλογής της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών, καταγραφής, διαφάνειας και προαγωγής
της έρευνας.
3. Κάθε ΠΦ, ΜΦ ή ΥΔ που εκπονεί τη διπλωματική, μεταπτυχιακή εργασία του ή τη διδακτορική διατριβή του
σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, θεωρείται ότι έχει
λάβει γνώση και αποδέχεται τα ακόλουθα:
- Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο,
παραχθέν από τον/ην ίδιο/α, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
- Εάν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από τον/ην ίδιο/α, αυτό πρέπει να είναι ευδιάκριτο και να αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της
εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με
παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του,
ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης
αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κλπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του
κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.
- Ο/Η ΠΦ, ΜΦ ή ΥΔ φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της
δίκαιης χρήσης του υλικού που χρησιμοποίησε και τίθεται αποκλειστικός υπεύθυνος των πιθανών συνεπειών
της χρήσης αυτής. Αναγνωρίζει δε ότι το Πανεπιστήμιο
Πατρών δεν φέρει, ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη
που τυχόν προκύψει από πλημμελή εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων.
- Η σύνταξη, κατάθεση και διάθεση της εργασίας δεν
κωλύεται από οποιαδήποτε παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα σε τρίτους, π.χ. σε
εκδότες μονογραφιών ή επιστημονικών περιοδικών,
σε οποιοδήποτε διάστημα, πριν ή μετά τη δημοσίευση
της εργασίας, και πως ο συγγραφέας αναγνωρίζει ότι το
Πανεπιστήμιο Πατρών δεν απεμπολεί τα δικαιώματα διάθεσης του περιεχομένου της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα
με τα μέσα που το ίδιο επιλέγει.
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- Για τους παραπάνω λόγους κατά την υποβολή της
διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής ο/η ΠΦ/ΜΦ/ΥΔ υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και
γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου και των οριζομένων
στους Κανονισμούς Σπουδών του ΠΜΣ και του Τμήματος
και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ότι η εργασία που καταθέτει
με θέμα «........» έχει εκπονηθεί με δική του ευθύνη τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στις ισχύουσες
διατάξεις και στον παρόντα κανονισμό.
4. Οι εργασίες δημοσιεύονται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών. Η Συντονιστική Επιτροπή ενός ΜΠΣ ή η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, μετά από επαρκώς
τεκμηριωμένη αίτηση του Επιβλέποντος καθηγητή και
του/της ΠΦ/ΜΦ/ΥΔ, την προσωρινή εξαίρεση της δημοσιοποίησης της εργασίας/διατριβής στο Ιδρυματικό
Αποθετήριο, για σοβαρούς λόγους που σχετίζονται με
την περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξη της ερευνητικής
δραστηριότητας, εάν θίγονται συμφέροντα του ιδίου
ή άλλων φυσικών προσώπων, φορέων, εταιριών κλπ.
Η περίοδος εξαίρεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
τριάντα έξι μήνες (36) μήνες, εφόσον δεν συντρέχουν
άλλα νομικά κωλύματα. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση
της εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή παρουσίαση της,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, και πριν την απονομή του τίτλου σπουδών,
αλλά η διάθεση της ρυθμίζεται από τη Βιβλιοθήκη ανάλογα με το σχετικό αίτημα.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ
ΤΗ ΝΗΜΕΡΤΗ
Η κατάθεση της εργασίας στις δομές της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ), σύμφωνα με
τον Εσωτερικό Κανονισμό της Βιβλιοθήκης και Κέντρου
Πληροφόρησης (Συνεδρίαση Συγκλήτου 382/20.04.05,
αναθεώρηση 59/04.06.15), είναι υποχρεωτική για τους
Μεταπτυχιακούς φοιτητές ή Υποψήφιους Διδάκτορες
του Πανεπιστημίου Πατρών σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ
για τους Υποψήφιους Διδάκτορες και σε έντυπη. Με την
κατάθεση της εργασίας η ΒΚΠ χορηγεί τις απαραίτητες
βεβαιώσεις για τις Γραμματείες των Τμημάτων τους.
Η Σύγκλητος, στην αριθμ. 65/30.7.2015 έκτακτη συνεδρίασή της, ενέκρινε ομόφωνα και τα ακόλουθα:
- Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τμημάτων και τους
Διευθυντές Σπουδών των Π.Μ.Σ. και αξιοποιώντας το
πλέγμα των συναφών υπηρεσιών της, εντός του πρώτου
τριμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους να ενημερώνουν
τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για τις ορθές πρακτικές
χρήσης επιστημονικού υλικού, για την κατοχύρωση των
πνευματικών τους δικαιωμάτων, καθώς και την αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής.
- Οι πάσης φύσεως Μονάδες του Πανεπιστημίου μπορούν να συνεργάζονται με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο
Πληροφόρησης για την αποθήκευση των πρωτογενών
ερευνητικών δεδομένων και να βρίσκουν τη βέλτιστη
πρακτική πρόσβασης σε αυτά κατά περίπτωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8:
Πρότυπο σχεδιάγραμμα διδακτορικής διατριβής
(οδηγίες συγγραφής)
Η διατριβή θα είναι συρραμμένη ή θερμοκολλημένη ,
θα έχει μέγεθος A4, τα τυπωμένα γράμματα θα είναι χρώματος μαύρου, οι σελίδες θα είναι τυπωμένες και από τις
δυο όψεις και δεν θα χρησιμοποιείται σπιράλ για συγκράτηση των φύλλων. Η διατριβή μπορεί να έχει εκτυπωθεί
ή να έχει παραχθεί με τη μέθοδο της φωτοαντιγραφικής
αναπαραγωγής ή Foto offset. Εάν έχει ακολουθηθεί η
μέθοδος της εκτυπώσεως το μέγεθος πρέπει να είναι
24X17 cm, ενώ σε φωτοαντίγραφα ή Foto offset DIN A4.
Στο εξώφυλλο θα αναγράφεται το Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο Πατρών), Η Σχόλη (Σχολή Επιστημών Υγείας), Το
Τμήμα (Τμήμα Ιατρικής), ο χαρακτηρισμός ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ
ΔΙΑΤΡΙΒΗ, το θέμα της διατριβής, το όνομα του συγγραφέα και στο κάτω μέρος του εξωφύλλου θα αναγράφεται
ΠΑΤΡΑ και το έτος καταθέσεως της διατριβής. Τα ίδια
επαναλαμβάνονται και στο εσώφυλλο (επόμενη σελίδα).
Στη σελίδα μετά το εσώφυλλο αναγράφονται τα μέλη
της Τριμελούς και επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, με
πρώτο το όνομα του επιβλέποντος. Παραπλεύρως των
ονομάτων θα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός: Επιβλέπων
καθηγητής, μέλος Τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
ή μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Στην συνέχεια μπορεί να ακολουθήσουν αφιέρωση,
πρόλογος ,πίνακας συντμήσεων όρων και τα περιεχόμενα.
Το κύριο κείμενο της διδακτορικής διατριβής θα
αποτελείται από: Γενικό μέρος (Εισαγωγή), ειδικό μέ-
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ρος (Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση,
Συμπεράσματα), περίληψη (στην ελληνική), Summary
(στην αγγλική) και βιβλιογραφία.
Τα κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα θα εκφράζονται σύμφωνα με το διεθνές Σύστημα Μονάδων (System
International) (JAMA 253: 2552 - 2554, 1985 ή Am J. Dis.
Child 140: 513-522, 1986). Οι αναφορές της βιβλιογραφίας στο κείμενο και η αναγραφή της βιβλιογραφίας
στο σχετικό κεφάλαιο της διατριβής θα πρέπει να είναι
σύμφωνα με τις οδηγίες της International Committee of
Medical Journal Editors, η οποία έχει δημοσιευθεί σε πολλά ιατρικά περιοδικά, όπως το Br. Heart. J. 51:1-6,1984. Η
βιβλιογραφία πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία
των βιβλιογραφικών παραπομπών που υπάρχουν στο
κείμενο (συγγραφείς, τίτλος εργασίας, τίτλος περιοδικού,
έτος έκδοσης). Οι βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο
κείμενο δηλώνονται είτε με αριθμούς (σύμφωνα με την
σειρά εμφάνισης στο κείμενο) π.χ. μέσα σε αγκύλη [1], [1,
3-5, 7], είτε ονομαστικά (με την αναγραφή του ή των συγγραφέων και του έτους δημοσίευσης εντός αγκύλης). Αν
οι αναφορές στο κείμενο δίνονται αριθμητικά, θα πρέπει
να εμφανίζονται στην βιβλιογραφία κατά αύξουσα σειρά,
ενώ αν δίνονται ονομαστικά θα πρέπει να εμφανίζονται
στην βιβλιογραφία κατά αλφαβητική σειρά. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε οι βιβλιογραφικές αναφορές να είναι ομοιόμορφες και συνεπείς.
Συνιστάται επίσης στους υποψηφίους διδάκτορες να
συμπεριλαμβάνουν στη διδακτορική διατριβή τους υπό
μορφή παραρτήματος, τα βασικά και πρωταρχικά στοιχεία (τιμές μετρήσεων, παρατηρήσεις κλπ. - raw data) τα
οποία αναλύονται στο σώμα της διατριβής.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 9. ȶɶɶʌɲʔʉ ʏʌɿʅɸʄʉʑʎ ɶɿɲ ʉʌɿʍʅʊ ɸʋʏɲʅɸʄʉʑʎ ɸʇɸʏɲʍʏɿʃɼʎ ɸʋɿʏʌʉʋɼʎ
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ƵƮƩƮƣ …………………………………..
ƵƱƮƧƣƴ ………………………………….
ƬǂǉǈǄǈǕƿǓ ………………………………
Ƶǈǌ.: ………….
FAX: ………..…………..
E-mail: ……………………………………..

ƲƽǕǒǂ ……….……………. 201…

ƲǒǐǓ:

ƴǖǍǃǐǖǌǆǖǕǊǋƿ ƧǑǊǕǒǐǑƿ ƦǊǅǂǋǕǐǒǊǋǟǎ ƦǊǂǕǒǊǃǟǎ
ƴǖǎƾǌǆǖǔǈ Ǖǐǖ ƵǍƿǍǂǕǐǓ ƫǂǕǒǊǋƿǓ

ƪƧƮƣ: “ƶǑǐǃǐǌƿ ǑǒǐǕƽǔǆǚǓ ǄǊǂ ǐǒǊǔǍǝ ƧǑǕǂǍǆǌǐǞǓ ƧǏǆǕǂǔǕǊǋƿǓ ƧǑǊǕǒǐǑƿǓ ǄǊǂ
Ǒǂǒǐǖǔǀǂǔǈ ǕǈǓ ƦǊǅǂǋǕǐǒǊǋƿǓ ƦǊǂǕǒǊǃƿǓ ǕǈǓ /Ǖǐǖ ǋ. ……………................”

ƣǏǊǝǕǊǍǐǊ ǋǖǒǀǆǓ /ǋǞǒǊǐǊ,
ƴǂǓ ǄǎǚǔǕǐǑǐǊǐǞǍǆ ǝǕǊ ǈ ƵǒǊǍǆǌƿǓ ƴǖǍǃǐǖǌǆǖǕǊǋƿ ƧǑǊǕǒǐǑƿ ǄǊǂ Ǖǈ
ƦǊǅǂǋǕǐǒǊǋƿ ƦǊǂǕǒǊǃƿ ǕǈǓ/Ǖǐǖ ǋ………………………… ……………………………, ǈ
ǐǑǐǀǂ

ǐǒǀǔǕǈǋǆ

ǔǕǈ

ǂǒǊǉ…………….

ƴǖǎƾǌǆǖǔǈ

Ǖǐǖ

ƵǍƿǍǂǕǐǓ

ƫǂǕǒǊǋƿǓ,

ǂǑǐǕǆǌǐǞǍǆǎǈ ǂǑǝ ǕǐǖǓ ǋ.ǋ. …………………………, ……………………….. ǋǂǊ
……………………………….., ǆǏƾǕǂǔǆ Ǖǐ ǆǒǆǖǎǈǕǊǋǝ ƾǒǄǐ ǕǈǓ/Ǖǐǖ ǖǑǐǙǈǗǀǐǖ
ǋ………………………………. , Ǎǆ ǉƾǍǂ: «…………………………….» ǋǂǊ Ǖǐ ǃǒƿǋǆ
ǆǑǊǔǕǈǍǐǎǊǋƽ ǆǑǂǒǋƾǓ. ƣǋǐǌǐǞǉǚǓ, ǆǑƾǕǒǆǙǆ Ǖǈ ǔǖǄǄǒǂǗƿ ǕǈǓ ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ Ǖǐ
ƽǒǉǒǐ 41 Ǖǐǖ Ư.4485/2017.
ƮǆǕƽ ǂǑǝ Ǖǂ ǑǂǒǂǑƽǎǚ ǈ ƵǒǊǍǆǌƿǓ ƴǖǍǃǐǖǌǆǖǕǊǋƿ ƧǑǊǕǒǐǑƿ, ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ
ǕǊǓ ǅǊǂǕƽǏǆǊǓ Ǖǐǖ ƽǒǉǒǐǖ 41 Ǖǐǖ Ư.4485/2017, ǆǊǔǈǄǆǀǕǂǊ ǔǕǈ ƴǖǍǃǐǖǌǆǖǕǊǋƿ
ƧǑǊǕǒǐǑƿ ƦǊǅǂǋǕǐǒǊǋǟǎ ƦǊǂǕǒǊǃǟǎ Ǖǐǖ ƵǍƿǍǂǕǐǓ ƫǂǕǒǊǋƿǓ ǋǂǊ ǔǕǈ ƴǖǎƾǌǆǖǔǈ Ǖǐǖ
ƵǍƿǍǂǕǐǓ, Ǖǐǎ ǐǒǊǔǍǝ ǕǈǓ ƧǑǕǂǍǆǌǐǞǓ ƧǏǆǕǂǔǕǊǋƿǓ ƧǑǊǕǒǐǑƿǓ, ǔǕǈǎ ǐǑǐǀǂ ǉǂ
ǑǆǒǊǌǂǍǃƽǎǐǎǕǂǊ Ǖǂ Ǖǒǀǂ Ǎƾǌǈ ǕǈǓ ƵǒǊǍǆǌǐǞǓ ƴǖǍǃǐǖǌǆǖǕǊǋƿǓ ƧǑǊǕǒǐǑƿǓ, ǋǂǉǟǓ
ǆǑǀǔǈǓ ǋǂǊ ǐǊ:
x
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x
x
x
ƧǑǀǔǈǓ, ǔǂǓ ǄǎǚǔǕǐǑǐǊǐǞǍǆ ǝǕǊ ǍƾǒǐǓ ǕǈǓ ƾǒǆǖǎǂǓ ƾǘǆǊ ǅǈǍǐǔǊǆǖǕǆǀ ǔǆ ǅǊǆǉǎƿ
ǑǆǒǊǐǅǊǋƽ, ǝǑǚǓ ǂǎǂǗƾǒǆǕǂǊ ǔǕǂ ǆǑǊǔǖǎǂǑǕǝǍǆǎǂ ǂǎƽǕǖǑǂ.
ƲǂǒǂǋǂǌǐǞǍǆ ǄǊǂ ǕǊǓ ǅǊǋƾǓ ǔǂǓ ǆǎƾǒǄǆǊǆǓ.

Ʃ ƵǒǊǍǆǌƿǓ ƴǖǍǃǐǖǌǆǖǕǊǋƿ ƧǑǊǕǒǐǑƿ,
Ʊ/Ʃ ƧǑǊǃǌƾǑǚǎ/ǐǖǔǂ

Ƶǐ ǍƾǌǐǓ

Ƶǐ ǍƾǌǐǓ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 10. ɉʋʊɷɸɿɶʅɲ Ȱʆɲʃʉʀʆʘʍɻʎ ɸʃɷɼʄʘʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ
ɷɿɲʏʌɿɴɼʎ

ƸƴƳƶƷƬƵƭƲƬ ƩƭƩƧƮƷƳƵƭƮƬƶ ƩƭƧƷƵƭƨƬƶ
ƷƬ ƩƪƸƷƪƵƧ 4 ƩƪƮƪưƨƵƭƳƸ 2017 ƮƧƭ ƻƵƧ ………………………
ƶƷƬƱ ƧƭĬƳƸƶƧ ………………………………………………………………….
ƮƷƭƵƭƳ ……………………………………, ……….ǎǐ ƳƵƳĭƳƶ
ƷưƬưƧ ƭƧƷƵƭƮƬƶ, ƴƧƱƪƴƭƶƷƬưƭƳ ƴƧƷƵƻƱ
Ƭ / Ƴ ƸƴƳƺƬĭƭƧ / Ƴƶ ƩƭƩƧƮƷƳƵƧƶ ……………………………………………………….………………………….
ĬƧ ƸƴƳƶƷƬƵƭƲƪƭ ƷƬ ƩƭƩƧƮƷƳƵƭƮƬ ƷƬƶ/ƷƳƸ ƩƭƧƷƵƭƨƬ ưƪ ĬƪưƧ
“…………………………………………………………………………………………………..”.
Ƭ ƷƵƭưƪƯƬƶ ƶƸưƨƳƸƯƪƸƷƭƮƬ ƪƴƭƷƵƳƴƬ
……………………………………………….., ƪƴƭƨƯƪƴƳƸƶƧ / ƻƱ ƮƧĬƬīƬƷƵƭƧ / Ƭƶ
……………………………………………, ƮƧĬƬīƬƷƵƭƧ / Ƭƶ
……………………………………………….., ƮƧĬƬīƬƷƵƭƧ / Ƭƶ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 11: 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 ɷɿɷɳʃʏʉʌɲ 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.

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
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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 ʏɻʎ ɸʋʏɲʅɸʄʉʑʎ ɸʇɸʏɲʍʏɿʃɼʎ ɸʋɿʏʌʉʋɼʎ, 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.

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

ɀɸ ʏɿʅɼ,
Ǿ ǼȆȉǹȂǼȁǾȈ ǼȄǼȉǹȈȉǿȀǾ ǼȆǿȉȇȅȆH
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

(ȅ/Ǿ ǼȆǿǺȁǼȆȍȃ/ȅȊȈǹ)
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 12: ȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɲɶʊʌɸʐʍɻ ʍɸ ȴɿɷɳʃʏʉʌɲ
ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮȖȩȡİȣıȘ ıİ ǻȚįȐțĲȠȡĮ
x ǼʌĲȐ (7) ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ ǻȚĮĲȡȚȕȒȢ ıĲĮ ȝȑȜȘ ĲȘȢ ǼʌĲĮȝİȜȠȪȢ ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ
(ȝȠȚȡȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ įȚįȐțĲȠȡĮ)
x ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ ǻȚĮĲȡȚȕȒȢ ıĲȘȞ ȀİȞĲȡȚțȒ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ȆĮĲȡȫȞ ıİ
ȑȞĲȣʌȘ ȝȠȡĳȒ
x ǺİȕĮȓȦıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȀİȞĲȡȚțȒ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ȆĮĲȡȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐȡĲȘıȘ ĲȘȢ
įȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ įȚĮĲȡȚȕȒȢ ıĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȕȐıȘ «ȃǾȂǼȇȉǾȈ» ĲȘȢ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘȢ
(http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/), ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ț. ǻȑıʌȠȚȞĮ īțȩȖțȠȣ ĲȘȜ.:2610-969626
x ǺİȕĮȓȦıȘ Įʌȩ ĲȘ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ ȩĲȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ įİȞ ȤȡȦıĲȐ ȕȚȕȜȓĮ
x ǻȪȠ (2) ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȘȢ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ ǻȚĮĲȡȚȕȒȢ (ĲİȜȚțȩ țİȓȝİȞȠ) ıİ ȑȞĲȣʌȘ ȝȠȡĳȒ ıĲȘ
īȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
x ȂİĲȐ Įʌȩ İȞȑȡȖİȚĮ ĲȘȢ īȡĮȝȝĮĲİȓĮȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ Ƞ įȚįȐțĲȠȡĮȢ İȚįȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ȖȚĮ
ĲȘȞ țĮĲȐșİıȘ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ www.ekt.gr - ǼșȞȚțȩ ǹȡȤİȓȠ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȫȞ ǻȚĮĲȡȚȕȫȞ, ĲȠȣ
ǹʌȠȖȡĮĳȚțȠȪ ǻİȜĲȓȠȣ
x ǼʌȚʌȜȑȠȞ, Ƞ įȚįȐțĲȠȡĮȢ ȝİȡȚȝȞȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȠȜȒ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ĲȘȢ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ ǻȚĮĲȡȚȕȒȢ
ıĲȠ ǼșȞȚțȩ ǹȡȤİȓȠ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȫȞ ǻȚĮĲȡȚȕȫȞ (ǼȀȉ), ıĲȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ:
ǼșȞȚțȩ ȀȑȞĲȡȠ ȉİțȝȘȡȓȦıȘȢ
ǺĮıȚȜȑȦȢ ȀȦȞıĲĮȞĲȓȞȠȣ 48
ȉ.Ȁ.11635,
ǹșȒȞĮ
Ȋ/o ț. ț. Ȃ.ȈĮȡĮĳȓįȠȣ
x ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ʌİȡȓȜȘȥȘȢ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ ǻȚĮĲȡȚȕȒȢ (İȜȜȘȞȚțȐ țĮȚ ĮȖȖȜȚțȐ) ȖȚĮ ĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȝȠȡĳȒ ıĲȘ īȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ (email)
x ȀĮĲȐșİıȘ ĳȠȚĲȘĲȚțȒȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ (ʌȐıȠ), ȕȚȕȜȚĮȡȓȠȣ ȣȖİȓĮȢ, țȐȡĲĮȢ țĮȚ țȜİȚįȚȫȞ ıĲȘ
īȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ, ȡȪșȝȚıȘ İțțȡİȝȠĲȒĲȦȞ ȝİ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȘȢ țİȞĲȡȚțȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢ
(ĭȠȚĲȘĲȚțȒ ǼıĲȓĮ, ǻȚİȪșȣȞıȘ ĭȠȚĲȘĲȚțȒȢ ȂȑȡȚȝȞĮȢ, ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ țĮȚ ȀȑȞĲȡȠ ȆȜȘȡȠĳȩȡȘıȘȢ)
x ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ (ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 13)
x ǲȖȖȡĮĳȠ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ ʌȠȣ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ȖȚĮ ĳĮȚȞȩȝİȞĮ ȜȠȖȠțȜȠʌȒȢ ȕȐıİȚ
ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ĲȠ ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ ȆĮĲȡȫȞ țĮȚ įȚĮĲȓșİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȀİȞĲȡȚțȒ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ
ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ȆĮĲȡȫȞ
___________________________________________________________________
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 13: ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʐʋʉʗɼʔɿʉʐ ɷɿɷɳʃʏʉʌɲ

Ƀ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ɷɿɷɳʃʏʉʌɲʎ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷɻʄʙʆɸɿ:
ɲ) ʊʏɿ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɶʆʙʍɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺɸɿ ʏɿʎ ʍʐʆɹʋɸɿɸʎ ʏʉʐ ʆʊʅʉʐ ʃɲɿ ʏʘʆ ʉʌɿɺʊʅɸʆʘʆ ʍʏʉʆ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʙʆ ɇʋʉʐɷʙʆ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ Ȼɲʏʌɿʃɼʎ 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 ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʍʐɶɶʌɲʔɼʎ ʃɲɿ ɷɻʅʉʍɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʙʆ ɷɿɲʏʌɿɴʙʆ
ʍʏʉ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ Ʌɲʏʌʙʆ
ʃɲɿ
ɴ) ɷɸʆ ɹʖɸɿ ɳʄʄɸʎ ɸʃʃʌɸʅʊʏɻʏɸʎ ʅɸ ʏʉ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ Ʌɲʏʌʙʆ.
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ƆƌƌƈƎƊƋƈ ƅƈƍƐƋƒƂƔƊƂ

ƂƒƊƉƍƐƓ ƅƊƅƂƋƔƐƒƊƋƐƕ
ƅƊƑƌƙƍƂƔƐƓ: 000

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 ………(ƯƭƯƬơƴƥưƾƭƵƬƯ ƑƱƽƴơƭƧ)…
ƋƂƉƈƄƈƔƈƓ/ƔƒƊƂ …(ƯƭƯƬơƴƥưƾƭƵƬƯ ƑƱƯƝƤƱƯƵ)…
ƑƒƐƆƅƒƐƓ ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ ƊƂƔƒƊƋƈƓ
Ǝ…(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ĳȠȚĲȘĲȒ)…. ƔƐƕ …(ươƴƱƾƭƵƬƯ ƶƯƩƴƧƴƞ)….
….
ƔƐƎ/ƔƈƎ
ƆƌƌƈƎƂ/ƆƌƌƈƎƊƅƂ ƔƐ ƄƆƎƐƓ ƆƏ/ƆƋ …(ƴƼưƯƲ ƪơƴơƣƹƣƞƲ ƶƯƩƴƧƴƞ)..
ƐƒƍƙƍƆƎƐ/ƈ
ƅƊƑƌƙƍƂƔƐƕƗƐ/ƑƔƕƗƊƐƕƗƐ ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ …(ƴƬƞƬơ ơưƯƶƯƟƴƧƳƧƲ)…
ƔƐƕ ƑƂƎƆƑƊƓƔƈƍƊƐƕ …(ƑơƭƥưƩƳƴƞƬƩƯ ơưƯƶƯƟƴƧƳƧƲ)…
ƍƆ ƐƍƐƖƙƎƈ ƂƑƐƖƂƓƈ ƔƐƕ ƅƊƅƂƋƔƊƋƐƕ ƆƒƆƕƎƈƔƊƋƐƕ ƑƒƐƓƙƑƊƋƐƕ
ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ ƊƂƔƒƊƋƈƓ ƔƐƕ ƑƂƎƆƑƊƓƔƈƍƊƐƕ ƑƂƔƒƙƎ

ƓƔƐƕƓ ƅƊƅƂƋƔƐƒƆƓ ƂƕƔƐƕ
ƆƎƆƋƒƊƎƂƎ ƐƑƙƓ ƑƒƐƃƌƆƑƆƔƂƊ ƋƂƊ ƔƐƕ/ƔƈƓ ƂƑƆƅƙƓƂƎ ƐƌƂ ƔƂ
ƑƒƐƎƐƍƊƂ ƔƂ ƐƑƐƊƂ ƂƑƐƒƒƆƐƕƎ ƂƑƐ ƔƐ ƅƊƅƂƋƔƐƒƊƋƐ ƂƏƊƙƍƂ
ƓƔƊƓ (ƧƬƥƱƯƬƧƭƟơ ƓƵƭƝƫƥƵƳƧƲ ơƭơƣƼƱƥƵƳƧƲ) ƅƕƐ ƗƊƌƊƂƅƆƓ (ƝƴƯƲ ƓƵƭƝƫƥƵƳƧƲ
ơƭơƣƼƱƥƵƳƧƲ)
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
Ƀ/ȸ ɅɆɉɈȰɁȻɇ
Ƀ/ ȸ ɅɆɃȵȴɆɃɇ ɈɃɉ ɈɀȸɀȰɈɃɇ
Ƀ/ȸ ȳɆȰɀɀȰɈȵȰɇ ɈɃɉ ɈɀȸɀȰɈɃɇ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 26 Ιουλίου 2018
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3799/04.09.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

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

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

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

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

*02037990409180028*

