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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3837

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1719/24877
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

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 υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1 EΞ. 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, τ.Α΄).
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 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών
(συνεδρίαση 135/12.6.2018).
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 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Άρθρο 2 Στόχος
Άρθρο 3 Προκήρυξη ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής
Άρθρο 4 Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής
Άρθρο 5 Υποβολή αιτήσεων
Άρθρο 6 Αξιολόγηση αιτήσεων και εγγραφή
Άρθρο 7 Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
Άρθρο 8 Διάρκεια εκπόνησης διδακτορικών σπουδών
Άρθρο 9 Δικαιώματα υποψηφίων διδακτόρων
Άρθρο 10 Υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων
Άρθρο 11 Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων
Άρθρο 12 Λογοκλοπή
Άρθρο 13 Υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής
Άρθρο 14 Αναγόρευση διδακτόρων
Άρθρο 15 Συνεπίβλεψη διδακτορικής διατριβής
Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 17 Παραρτήματα
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Α.Ε.Ι.

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

ΔΕΑΤΣΜΕ

Δίπλωμα Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου
Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου

ΔΠΜΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δ.Δ.

Διδακτορική Διατριβή

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής
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Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
ΔΜΣ

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΜΔΕ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Π.Δ.Δ.

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

ΠΜΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σ.Ε.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Τ.Ε.Ι.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

ΤΜΗΥΠ

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου
Πατρών

Υ.Δ.

Υποψήφιος/α διδάκτορας

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές
νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις
του παρόντος κανονισμού.
Στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται η δομή, η οργάνωση και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος
Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Δ.) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ.
135/12.6.2018), 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 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (ΤΜΗΥΠ)
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, την προώθηση της έρευνας και την
εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο των
επιστημών του Μηχανικού Υπολογιστών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και των διεπιστημονικών
προσεγγίσεών τους.
1.4 Το Διδακτορικό Δίπλωμα φέρει τον τίτλο, «Διδακτορικό Δίπλωμα στην επιστήμη του Μηχανικού Ηλεκτρο-
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νικών Υπολογιστών και Πληροφορικής». Ο παραπάνω
τίτλος 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
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 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
δραστηριότητας.
Άρθρο 3
Προκήρυξη ή πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
3.1 Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), οι οποίες δημοσιοποιούνται στον
ημερήσιο τύπο και αναρτώνται στον οικείο διαδικτυακό
τόπο του Τμήματος.
3.2 Στην προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μνημονεύονται: προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες,
απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν,
ο μέγιστος αριθμός Υ.Δ., διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, πρόσθετες υποχρεώσεις Υ.Δ., ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά
όρια ολοκλήρωσης των διατριβών.
3.3 Οι προκηρύξεις/προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορεί να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής
4.1 Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων διδακτορικών προγραμμάτων του Τμήματος είναι τα εξής:
Δίπλωμα Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακού Επιπέδου (ΔΕΑΤΣΜΕ), σύμφωνα με το
άρθρο 46 του ν. 4485/2017 ή 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 σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά
αντικείμενα του τμήματος.
4.2 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα
εγνωσμένης ποιότητας και επιπέδου επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ευρεσιτεχνιών), και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να
γίνει δεκτή/ός ως Υ.Δ. χωρίς να είναι κάτοχος ΔΕΑΤΣΜΕ ή
κάτοχος Δ.Μ.Σ., ο οποίος όμως πρέπει να είναι κάτοχος
Πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής
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της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως
ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
Σε περιπτώσεις υποψηφιοτήτων των ανωτέρω κατηγοριών (4.1 και 4.2) η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει
τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος
κανονισμού, η οποία καλεί σε συνέντευξη την/τον Υ.Δ.
Η επιτροπή στη συνέχεια μπορεί να προτείνει στη Συνέλευση του Τμήματος επιλεγμένα μαθήματα του πρώτου
κύκλου σπουδών, τα οποία, αφού εγκριθούν από τη Συνέλευση, η/ο υποψήφια/ος οφείλει να παρακολουθήσει
και να εξετασθεί επιτυχώς. Τα προτεινόμενα μαθήματα
δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τέσσερα (4) και ο
απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτής της υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Ο χρόνος
παρακολούθησης αυτού του κύκλου των μαθημάτων
δεν υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση
διδακτορικού διπλώματος.
Άρθρο 5
Υποβολή αιτήσεων
5.1 Οι υποψήφιοι υποβάλλουν κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους σχετική αίτηση στη Γραμματεία του
Τμήματος. Η υποβολή των αιτήσεων, συστατικών επιστολών, και σχετικών εγγράφων προς στη Γραμματεία
του Τμήματος, γίνεται με χρήση του Ψηφιακού Άλματος
του Πανεπιστημίου Πατρών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secretary@ceid.upatras.gr
ή καταθέτοντάς τα αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του
Τμήματος. Η διαδικασία αξιολόγησης Υ.Δ. είναι συνεχής.
5.2 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφια/ο για να θεωρηθεί πλήρης η
αίτηση ώστε να περάσει στο στάδιο της αξιολόγησης
είναι τα εξής:
α) Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση αναγράφεται το προτεινόμενο θέμα ή ο τίτλος και η
γνωστική περιοχή, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης,
η οποία μπορεί να είναι η αγγλική, και η/ο προτεινόμενη/
ος ως επιβλέπουσα/ων της Δ.Δ., η/ο οποία/ος ανήκει σε
όσες/ους έχουν δικαίωμα επίβλεψης Δ.Δ., σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού.
Οι υποψήφιες/οι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό
έντυπο της αίτησης μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος
ή από τη Γραμματεία του Τμήματος.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αντίγραφo τίτλων σπουδών και Παράρτημα Διπλώματος εφόσον έχει χορηγηθεί. Κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
δ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών
στο οποίο αναγράφεται και ο τελικός βαθμός εκάστης/
του.
ε) Προσχέδιο της προτεινόμενης Δ.Δ. (ενδεικτικά 2 ως
4 σελίδες) στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες της/του
αιτούσας/αιτούντος.
στ) Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής
γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
ζ) Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγήτριες/Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. οι οποίες στέλ-
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νονται απευθείας από αυτές/ούς στη Γραμματεία του
ΤΜΗΥΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τρόπο που
διασφαλίζει την ταυτότητα του αποστολέα. Το περιεχόμενο των επιστολών θεωρείται εμπιστευτικό και γνωστοποιείται μόνο στις αρμόδιες επιτροπές του ΤΜΗΥΠ.
η) Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών που έχει εκπονήσει η/ο υποψήφια/ος και που αναδεικνύουν τις
ερευνητικές ικανότητες και ενισχύουν την αίτηση της/
του υποψηφίας/ου. Τα δημοσιεύματα πρέπει να απαριθμούνται στο βιογραφικό σημείωμα με ένδειξη του που
δημοσιεύτηκαν ή αν τελούν υπό κρίση. Θα πρέπει επίσης
να είναι προσπελάσιμα στην επιτροπή μέσω υπερσυνδέσμου που αναγράφεται στην αίτηση.
θ) Στον φάκελο υποψηφιότητας πρέπει να κατατίθενται όλα τα επιπλέον δικαιολογητικά για τα επικαλούμενα στην αίτηση ειδικά προσόντα.
Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση
εγγραφής στο ΠΔΣ είναι η προσκόμιση επικυρωμένων
αντιγράφων των πτυχίων ή πιστοποιητικά αναγνώρισης
σπουδών και όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι
μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΤΜΗΥΠ
στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Άρθρο 6
Αξιολόγηση αιτήσεων και εγγραφή
6.1 Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή
επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,
ανά κατηγορία αιτήσεων, που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος αφού λάβει υπόψη της τα ερευνητικά
ενδιαφέροντα των υποψηφίων. Η τριμελής επιτροπή,
εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Η
συνέντευξη μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία είτε
με τηλεδιάσκεψη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση
του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα αξιολόγησης που
περιλαμβάνει την εισήγηση για τον κάθε υποψήφιο προτείνοντας και τον επιβλέποντα σε περίπτωση που δεν
τον έχει προτείνει η/ο ίδια/ος υποψήφια/ος στην αίτησή της/του. Η επιτροπή επίσης μπορεί να προτείνει στη
Συνέλευση του Τμήματος για υποψήφιες/υποψήφιους
που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 4 του παρόντος. Η Συνέλευση του Τμήματος,
αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της επιτροπής και τη
γνώμη της/του προτεινόμενης/ου επιβλέπουσας/ντα,
εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση της/
του υποψηφίας/ου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται
και η γλώσσα συγγραφής της Δ.Δ..
6.2 Η αρχική εγγραφή των Υ.Δ. θα γίνεται το πολύ
εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος κατά τη διάρκεια της
οποίας αποφασίστηκε η έγκριση των αιτήσεων των
υποψηφίων. Η μη πραγματοποίηση εκ μέρους του/της
ενδιαφερομένου/μένης της αρχικής εγγραφής μέσα στις
προβλεπόμενες προθεσμίες ισοδυναμεί με μη αποδοχή
της έγκρισης για εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα
του Τμήματος. Πέραν της εγγραφής στη Γραμματεία του
Τμήματος, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες εγγράφονται και
ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Πανεπι-
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στημίου Πατρών εντός προθεσμίας που ανακοινώνεται
από τη Γραμματεία του ΤΜΗΥΠ.
6.3 Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης είναι δυνατή η
εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας που
αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μετά από αιτιολογημένη
αίτηση της/του ενδιαφερομένης/ου.
6.4 Η χρονική διάρκεια από τον ορισμό της τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής (Σ.Ε.) κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 7, μέχρι και την παρουσίαση της Δ.Δ. ενώπιον της
επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από τρία (3) ή τέσσερα (4) κατά περίπτωση
πλήρη ημερολογιακά έτη.
Άρθρο 7
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
7.1 Η επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.)
γίνεται από την/τον Επιβλέπουσα/ντα και τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (Σ.Ε.) που περιλαμβάνει την/τον
Επιβλέπουσα/ντα και της οποίας ένα (1) μέλος τουλάχιστον είναι καθηγήτρια/καθηγητής του Τμήματος εκ των
τριών ανώτερων βαθμίδων του Τμήματος.
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν οι
καθηγήτριες/καθηγητές κατέχοντες θέση Α΄ βαθμίδας,
αναπληρωτή ή επίκουρου στο οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. καθώς και ερευνήτριες/ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών.
7.2 Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στην/στον
προτεινόμενη/ο επιβλέπουσα/επιβλέποντα, σύμφωνα
με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος, την
επίβλεψη της Δ.Δ. και ορίζει τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Στη
Σ.Ε. μετέχουν ως μέλη, η/ο επιβλέπουσα/ων και δύο (2)
ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή ή επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγήτριες/καθηγητές
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίες/οι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
ή ερευνήτριες/ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά
κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή
συναφές γνωστικό αντικείμενο και επιστημονικό έργο με
την υπό κρίση Δ.Δ. Στη Σ.Ε. μετέχει τουλάχιστον ένα (1)
μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου
Τμήματος.
7.3 Σε περίπτωση που η/ο επιβλέπουσα/ων εκλείψει
ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλην/
ον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση της/του
υποψήφιας/ου διδάκτορα και γνώμη της/του προτεινόμενης/ου επιβλέπουσας/ντος, διαφορετικά σε ένα από
τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς Σ.Ε., ακόμη και καθ’
υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέπουσα/
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ντα. Σε περίπτωση που η/ο αρχική/ός επιβλέπουσα/ων
μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέπουσας/ντος των
διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος
απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα,
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.
7.4 Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητριών/ών, οι τίτλοι των
εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη
περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται από την Γραμματεία του
Τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
7.5 Το ανώτατο όριο επίβλεψης διδακτορικών διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ του Τμήματος είναι οκτώ (8) διατριβές. Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης Διδακτορικών
Διατριβών ως μέλος Σ.Ε. δεν προσμετρούνται στο σύνολο. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων αιτήσεων
επίβλεψης ανά μέλος ΔΕΠ, θα αποφασίζει η Συνέλευση
του Τμήματος μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της
Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης της αίτησης της/του
υποψήφιας/ου διδάκτορα.
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 ή έξι (6) ακαδημαϊκά
εξάμηνα από την ημερομηνία ορισμού της Σ.Ε. Η μέγιστη
παραμονή της/του υποψηφίας/ου στο Π.Δ.Δ. ορίζεται
στα επτά (7) ημερολογιακά έτη μετά τη ημερομηνία
ορισμού της Σ.Ε. (πλέον των περιόδων που η/ο Υ.Δ. δικαιολογημένα απουσιάζει από το Π.Δ.Δ. λόγω ασθένειας
ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχει εγκεκριμένη
αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος).
Μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών χρειάζεται ειδική
δικαιολόγηση από την Σ.Ε., καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε δύο (2) το πολύ ακόμη έτη. Ειδικά για τις/
ους υποψήφιες/ους διδάκτορες που γίνονται δεκτές/οί
κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού
διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της Σ.Ε..
8.2 Η/Ο Υ.Δ. δικαιούται να ζητήσει αναστολή σπουδών
με ανώτατο όριο ένα (1) έτος, μια φορά κατά την διάρκεια των σπουδών της/του για εξαιρετικές περιπτώσεις
μετά από αίτησή της/του στη Συνέλευση του Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος κρίνει τη σπουδαιότητα των
λόγων της αιτούμενης αναστολής και εφόσον γίνουν
αποδεκτοί, καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα της
αναστολής μετά το οποίο η/ο υποψήφια/ος μπορεί να
συνεχίσει τις σπουδές της/του σύμφωνα με τους τότε
ισχύοντες όρους. Σε αντίθετη περίπτωση, η/ο υποψήφια/
ος διαγράφεται από το διδακτορικό πρόγραμμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχει έκτακτη ανάγκη χορήγησης αναστολής μεγαλύτερης διάρκειας ή επέκτασης
της χορηγηθείσας ετήσιας αναστολής, η/ο Υ.Δ. λαμβάνει
την έγκριση της Σ.Ε. και στη συνέχεια υποβάλει σχετικό
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αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία το
εξετάζει και αποφαίνεται σύμφωνα με το προηγούμενο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Κατά την διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρονται
όλες οι παροχές, οι οποίες ανακτώνται κατόπιν νέας αιτήσεως της/του ενδιαφερόμενης/ου. Οποιαδήποτε αίτηση
για αναστολή σπουδών για κάποιο εξάμηνο πρέπει να
υποβάλλεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την πρώτη
ημέρα έναρξης του εξαμήνου, όπως αυτή ορίζεται από
το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου.
8.3 Τροποποίηση του θέματος της Δ.Δ. μέσα στην ίδια
ερευνητική/θεματική περιοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης του
Τμήματος. Αλλαγή του θέματος της Δ.Δ. και καθορισμός
νέου σε διαφορετικό ερευνητικό/θεματικό πεδίο, μπορεί
να πραγματοποιηθεί ύστερα από αίτηση της/του υποψήφιας/ου και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος,
ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε. Στην περίπτωση
αυτή ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος νέα Σ.Ε.
και επανακαθορίζεται ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης
της διατριβής από την ημερομηνία ορισμού της νέας Σ.Ε.
Άρθρο 9
Δικαιώματα υποψηφίων διδακτόρων
9.1 Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
9.2 Οι Υ.Δ. έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά
έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και
τις παροχές που προβλέπονται για τις/ους φοιτήτριες/
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 Υ.Δ. 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 Η/Ο Υ.Δ. θα πρέπει να έχει ως κύρια ακαδημαϊκή
απασχόληση τις διδακτορικές της/του σπουδές.
10.2 Η/Ο Υ.Δ. θα πρέπει να ανανεώνει την εγγραφή
της/του ανά ακαδημαϊκό έτος, στις ημερομηνίες που ορίζει το Τμήμα σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο.
Η περίοδος ανανέωσης εγγραφών για τις/ους Υ.Δ. ανακοινώνεται επίσημα στην ιστοσελίδα του τμήματος.
10.3 Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, να περιλαμβάνει αξιόλογα
ερευνητικά αποτελέσματα και να περιέχει στοιχεία που
να πιστοποιούν την προσωπική συμβολή της/του Υ.Δ.
στην επιστήμη. Η γλώσσα συγγραφής μπορεί να είναι η
ελληνική ή η αγγλική, με απόφαση της Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6. Εάν η γλώσσα
συγγραφής της Δ.Δ. είναι η ελληνική, τότε θα πρέπει να
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υπάρχει εκτενής περίληψη αυτής και στην αγγλική. Εάν
η γλώσσα συγγραφής της Δ.Δ. είναι η αγγλική, τότε θα
πρέπει να υπάρχει εκτενής περίληψη αυτής στην ελληνική. Το ενδεικτικό μήκος των περιλήψεων αυτών είναι
5.000 λέξεις.
10.4 Οι Υ.Δ. είναι υποχρεωμένες/οι να εκπληρώσουν
με επιτυχία τις ακόλουθες απαιτήσεις επιπλέον της εκπόνησης της Δ.Δ. Αυτές οι απαιτήσεις είναι επιπλέον όσων
μπορεί να έχουν οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3
του άρθρου 4 του παρόντος για υποψήφιες/υποψηφίους
που δεν ήταν κάτοχοι συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου
κατά την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα.
Α) Μαθήματα: Η/Ο υποψήφια/ος διδάκτορας έχει την
υποχρέωση να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα, συναφή με το αντικείμενο
της Δ.Δ. Τα μαθήματα θα πρέπει να είναι σε επίπεδο πιο
προχωρημένο από τα μαθήματα των Προγραμμάτων
που οδηγούν στη χορήγηση του «ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών» (Integrated Master’s). Τέσσερα
(4) τουλάχιστον από αυτά μαθήματα πρέπει να προσφέρονται από τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος. Ένα (1) από τα
πέντε μαθήματα μπορεί να είναι εξειδικευμένο μάθημα μεταπτυχιακού επιπέδου που προσφέρεται από το
Τμήμα αποκλειστικά για υποψήφιους Διδάκτορες. Τα
εξειδικευμένα μαθήματα της κατηγορίας αυτής προστίθενται στον κατάλογο των μεταπτυχιακών μαθημάτων
του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του
Τμήματος και έγκρισης από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα μαθήματα
επιλέγονται μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και μετά από
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Υποψήφιος/α που έχει προηγουμένως εγγραφεί σε
ΔΠΜΣ του Τμήματος ή άλλα συναφή ΠΜΣ και έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ικανό αριθμό μαθημάτων, δύναται
να απαλλαγεί από την υποχρέωση να παρακολουθήσει
ορισμένα από τα πέντε (5) μαθήματα που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο εδάφιο. Η σχετική απόφαση περί
αυτού θα λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος
μετά από Εισήγηση της Σ.Ε. αναφορικά με το πλήθος και
το περιεχόμενο των μαθημάτων που έχει ήδη παρακολουθήσει η/ο Υ.Δ..
Η παρακολούθηση των ανωτέρω μαθημάτων είναι
υποχρεωτική. Υποψήφια/ος διδάκτορας που απουσιάζει
από περισσότερο του 20% των ωρών διεξαγωγής του
μαθήματος βαθμολογείται υποχρεωτικά με μηδέν (0)
στο μάθημα. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα, η/ο
Υ.Δ. έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει το μάθημα ή να
το αντικαταστήσει με άλλο, με τη σύμφωνη γνώμη της
Σ.Ε. Αντικατάσταση μετά από αποτυχία μπορεί να γίνει
το πολύ σε δύο (2) μαθήματα.
Τα μαθήματα πρέπει να ολοκληρώνονται μετά την περέλευση κατά μέγιστο δύο (2) ετών από την εγγραφή
της/του υποψήφιας/ου. Στο διάστημα αυτό δεν προσμετράται ο χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωση των
επιπλέον υποχρεώσεων σε μαθήματα των υποψηφίων
της περίπτωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του
παρόντος.
Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά μέγιστο δύο (2) από τα
τέσσερα (4) μαθήματα των ΔΠΜΣ του Τμήματος μπο-

47990

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ρούν να αντικατασταθούν με μεταπτυχιακά μαθήματα
του που προσφέρονται από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών συναφή με το
αντικείμενο της Δ.Δ. μετά από αιτιολογημένη πρόταση
της Σ.Ε. Τα μαθήματα επιλέγονται μετά από εισήγηση της
Σ.Ε. και μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Β) Αξιολόγηση Υποβάθρου: Μετά την παρέλευση κατ’
ελάχιστο ενός (1) έτους και κατά μέγιστο δύο (2) ετών
από την ημερομηνία εγγραφής της/του υποψήφιας/ου
διδάκτορα, η/ο Υ.Δ. οφείλει να περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία Αξιολόγησης Υποβάθρου. Αυτή συνίσταται στην
συγγραφή μιας εκτενούς Τεχνικής Αναφοράς η οποία
περιλαμβάνει επισκόπηση της ερευνητικής περιοχής της
Δ.Δ. και με την οποία η/ο Υ.Δ. αναδεικνύει την γνώση
που έχει για την έρευνα αιχμής και των σημαντικότερων
προσεγγίσεων στα κύρια ερευνητικά ερωτήματα της περιοχής καθώς και των σχέσεων και διαφορών μεταξύ
αυτών. Η εξέταση είναι προφορική ενώπιον της Σ.Ε. και
βαθμολογείται ως «Επιτυχής» ή «Μη Επιτυχής». Σε περίπτωση αποτυχίας, η/ο Υ.Δ. έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση μέσα σε ένα (1) εξάμηνο από των πρώτη
εξέταση. Αν η δεύτερη εξέταση δεν είναι επιτυχής, η/ο
Υ.Δ. διαγράφεται.
Γ) Σεμινάριο Τμήματος: Η/Ο Υ.Δ. οφείλει να παρουσιάσει την έρευνά της/του μέσω σεμιναρίου στο Τμήμα
τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της εκπόνησης
της Δ.Δ. Η παρουσίαση αυτή θα γίνεται μετά την εκπλήρωση της Αξιολόγησης Υποβάθρου και όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του παρόντος
Κανονισμού.
Δ) Εκθέσεις προόδου: Η/Ο Υ.Δ., στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, οφείλει να παρουσιάζει προφορικά και
να υποβάλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον
της Σ.Ε. σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του
διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και τα
σχόλια της Σ.Ε. επί της προόδου της/του Υ.Δ. καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο της/του Υ.Δ..
10.5 Οι Υ.Δ. 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 Οι Υ.Δ. υποχρεούνται στην παροχή επικουριών
εκπαιδευτικού έργου. Οι εν λόγω επικουρίες μπορεί να
περιλαμβάνουν καθήκοντα όπως επίβλεψη εργαστηρίων, διεξαγωγή φροντιστηρίων, κ.ο.κ. και ανατίθενται
από το Τμήμα. Οι κυρώσεις σε περιπτώσεις πλημμελούς
εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών αποφασίζονται από
τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι αναθέσεις αυτές και
εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, δύνανται να
παρέχονται με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
10.7 Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν με αιτιολογημένη αίτησή τους να ζητήσουν να μεταβούν σε ΑΕΙ της
αλλοδαπής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+
για παρακολούθηση μαθημάτων ή για εκπόνηση μέρους
της Δ.Δ. Η αίτηση συνοδεύεται από σχετική επιστολή του
επιβλέποντος. Εφόσον ο υποψήφιος διδάκτωρ πρόκειται
να παρακολουθήσει μαθήματα, στην επιστολή καθορίζονται τα μαθήματα αυτά. Επί του αιτήματος αποφασίζει
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η Συνέλευση μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και της Επιτροπής ERASMUS. Κατά το διάστημα της απουσίας τους, οι
υποψήφιοι διδάκτορες συνεχίζουν την εγγραφή τους
στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.
Άρθρο 11
Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων
H διαγραφή υποψήφιας/ου διδάκτορα είναι δυνατή
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. Μεταξύ των λόγων για
τη διαγραφή περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:
Α. Αν η/ο Υ.Δ. υπερβεί το μέγιστο χρονικό διάστημα
παραμονής στο Π.Δ.Δ. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 8
του παρόντα κανονισμού.
Β. Αν η/ο Υ.Δ. δεν υποβάλει εγγράφως ή δεν εγκριθούν
από τη Συνέλευση του Τμήματος εκθέσεις προόδου επί
δύο συναπτά έτη ή αν υπάρξει ανεπαρκής πρόοδος της/
του ΥΔ και μη τήρηση των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο άρθρο 10 του παρόντος.
Γ. Η μη εκπλήρωση εντός ενός (1) ημερολογιακού
έτους από την εγγραφή της/του υποψήφιας/ου διδάκτορα του πρώτου κύκλου μαθημάτων που έχει οριστεί
από τη Συνέλευση του Τμήματος, όπως περιγράφονται
στα άρθρα 4 και 6 για τις περιπτώσεις Υ.Δ. με σπουδές
σε αντικείμενα μη συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα
του Τμήματος.
Δ. Αν υπάρξει παράβαση δεοντολογικών κανόνων που
ισχύουν και που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του
Τμήματος1, όπως π.χ. η πραγματοποίηση ιδιωτικών φροντιστηριακών μαθημάτων εκ μέρους του Υ.Δ. σε φοιτητές
του ΤΜΗΥΠ ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς (να παρουσιάζει
το κείμενο της Δ.Δ. εκτεταμένα σημεία λογοκλοπής) ή
διαπιστωμένες αξιόποινες πράξεις της/του υποψήφιας/
ου διδάκτορα που έχουν τελεσιδικήσει και που εκθέτουν
και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο
φιλοξενείται.
Ε. Αν υπάρξει υποβολή αίτησης διαγραφής από την/
τον Υ.Δ.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η Γραμματεία θα αποστέλλει
προειδοποιητική επιστολή στην/τον υποψήφια/ο διδάκτορα με κοινοποίηση στον επιβλέποντα στην οποία θα
τους ενημερώνει για την επερχόμενη διαγραφή και τους
λόγους που την επιβάλλουν δίνοντας στην/τον υποψήφια/ο τη δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς,
τις απόψεις της/του επί του θέματος. Η Συνέλευση του
Τμήματος αποφασίζει για την ενδεχόμενη διαγραφή της/
του υποψήφιας/ου διδάκτορα από το μητρώο του Τμήματος σε συνεδρίασή της μετά την πάροδο τριμήνου
από την αποστολή της συστημένης προειδοποιητικής
επιστολής, με βάση τον παρόντα κανονισμό και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν απάντηση της/του υποψηφίας/ου
στην προειδοποιητική επιστολή.
Άρθρο 12
Λογοκλοπή
12.1 Η/Ο Υ.Δ. υποχρεούται να αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το έργο και τις από1

https://www.ceid.upatras.gr/el/deontologia
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ψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό
παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας
άλλου - δημοσιευμένης ή μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά.
Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη
και από μελέτες της/του ιδίας/ου της/του υποψηφίας/
ου, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διαγραφή
της/του. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Συνέλευση του
Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή της/του,
αφού προηγουμένως της/του δοθεί η δυνατότητα να
εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις της/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
διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από υποψήφιο/α διδάκτορα κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο
των μαθημάτων ή την εκπόνηση της Δ.Δ. (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»).

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της
δημόσιας υποστήριξης της διατριβής. Οι συνεδριάσεις
των επταμελών εξεταστικών επιτροπών, για την εξέταση
των Διδακτορικών Διατριβών, διενεργούνται σύμφωνα
με τις προθεσμίες, που έχουν τεθεί από την Σύγκλητο,
περί συνεδριάσεως συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.
13.4 Η/Ο Υ.Δ. αναπτύσσει τη διατριβή της/του δημόσια
ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία
στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το
αν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Η διαδικασία της
δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν
να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
13.5 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 της/του υποψηφίας/ου σε διδάκτορα
γίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος με βάση το
πρακτικό της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
13.6 Η Διδακτορική Διατριβή αξιολογείται ως επιτυχής
ή ως ανεπιτυχής.

Άρθρο 13
Υποστήριξη και αξιολόγηση
της διδακτορικής διατριβής
13.1 Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Δ.Δ.,
η/ο Υ.Δ. υποβάλλει αίτηση για τη δημόσια υποστήριξή
της και αξιολόγησή της. Η Σ.Ε. δέχεται ή απορρίπτει την
αίτηση της/του υποψηφίας/ου. Αν η Σ.Ε. αποδεχθεί την
αίτηση της/του υποψηφίας/ου, η/ο Υ.Δ. υποχρεούται να
δώσει ομιλία στο Σεμινάριο του Τμήματος, όπου ανακοινώνει τα βασικά ερευνητικά της/του αποτελέσματα
και αναδεικνύει την αποδοχή των ερευνών της/του από
την διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσω δημοσιεύσεων
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και ανταγωνιστικά
διεθνή συνέδρια με κριτές. Κατόπιν η Σ.Ε. συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της Δ.Δ..
13.2 Στην επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν
τα μέλη της Σ.Ε., εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη
αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν
τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού,
καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα
κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού. Όλα τα μέλη της
επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην
οποία η/ο Υ.Δ. εκπόνησε τη διατριβή της/του.
13.3 Η επταμελής Εξεταστική Επιτροπή με απόφασή
της ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της
δημόσιας υποστήριξης της Δ.Δ. Η απόφαση αυτή της
επιτροπής γνωστοποιείται στην/τον υποψήφια/ο διδάκτορα, στο Τμήμα και δημοσιοποιείται, τουλάχιστον

Άρθρο 14
Αναγόρευση διδακτόρων
14.1 Για την αναγόρευσή σε Διδάκτορα, η/ο Υ.Δ. υποχρεούται να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
• α) Αντίγραφο Δ.Δ. στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Πατρών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
β) Συμπλήρωση και εκτύπωση της βεβαίωσης κατάθεσης του προγράμματος nemertes (μέσω Internet) στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών www.lis.upatras.
gr και
γ) κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος με υπογραφή από τη Βιβλιοθήκη:
• Αντίγραφο Δ.Δ. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος
• Απογραφικό Δελτίο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα
WWW.EKT.GR -ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ, μετά από ενέργεια της Γραμματείας του Τμήματος
καθώς και Αντίγραφο Δ.Δ. σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή
• Αντίγραφο περίληψης Δ.Δ. (ελληνικά και αγγλικά) για
την ιστοσελίδα του Τμήματος,
• Κατάθεση φοιτητικής ταυτότητας (πάσο), βιβλιαρίου
υγείας, κάρτας και κλειδιών στη Γραμματεία του Τμήματος, ρύθμιση εκκρεμοτήτων με υπηρεσίες της κεντρικής
διοίκησης (Φοιτητική Εστία, Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης).
• Συμπληρωμένη αίτηση (η οποία παραλαμβάνεται
από την Γραμματεία του Τμήματος) για συμμετοχή στην
προσεχή τελετή αναγόρευσης Διδακτόρων.
14.2 Η Συνέλευση του Τμήματος αναγορεύει την/
τον υποψήφια/ο διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση
του Τμήματος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη
του Σώματος το πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή
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ολοκλήρωση της διαδικασίας και της προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Δ.Δ., και ακολουθεί η
αναγόρευση της/του υποψηφίας/ου σε Διδάκτορα του
Τμήματος.
14.3 Η τελετή ορκωμοσίας και καθομολόγησης, καθώς
και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος της/του διδάκτορος ακολουθεί τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
14.4 Η/Ο Υ.Δ., πριν από την αναγόρευση της/του από
την Συνέλευση του Τμήματος ή την ορκωμοσία και καθομολόγησή της/του από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μπορεί
να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης.
Στην/Στον 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 ΤΜΗΥΠ, δύναται να συνεργάζεται με
τμήματα Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών. Την
διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της Δ.Δ. αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται μία/
ένας επιβλέπουσα/επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο
Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί
τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./ερευνητριών/ερευνητών. Θέματα
που σχετίζονται με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή της/του Υ.Δ. 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
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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
16.1 Οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΤΜΗΥΠ μετά την
έγκριση του παρόντα Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εντάσσονται στις διατάξεις του ν. 4485/2017 και
στον παρόντα Κανονισμό. Όσες/οι Υ.Δ. του Τμήματος
έχουν ορισμό τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
έως 31.12.2014, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την
Διδακτορική τους Διατριβή έως 31.12.2022. Όσες/οι Υ.Δ.
του Τμήματος έχουν ορισμό τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής από 1.1.2015 έως την έγκριση του παρόντος
κανονισμού, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την Διδακτορική τους Διατριβή το ανώτερο μέσα σε οκτώ (8)
έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής τους
επιτροπής.
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.
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
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 1: ȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɲɶʊʌɸʐʍɻ ʍɸ ȴɿɷɳʃʏʉʌɲ
o ȵʋʏɳ (7) ɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ʏɻʎ ȴ.ȴ. ʍʏɲ ʅɹʄɻ ʏɻʎ ȵʋʏɲʅɸʄʉʑʎ ȵʇɸʏɲʍʏɿʃɼʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ.
o ɲ) Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ȴ.ȴ. ʍʏɻ Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻ ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ Ʌɲʏʌʙʆ ʍɸ ɹʆʏʐʋɻ ʃɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ʅʉʌʔɼ.
o ɴ) ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʃɲɿ ɸʃʏʑʋʘʍɻ ʏɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
nemertes (ʅɹʍʘ Internet) ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ Ʌɲʏʌʙʆ www.lis.
upatras.gr ʃɲɿ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ʍʏɻ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ʅɸ ʐʋʉɶʌɲʔɼ ɲʋʊ ʏɻ
Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻ.
o Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ȴ.ȴ. ʍɸ ɹʆʏʐʋɻ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ʅʉʌʔɼ ʍʏɻ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ʏʉʐ
Ɉʅɼʅɲʏʉʎ.
o Ⱦɲʏɳɽɸʍɻ ʍʏɻ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ʏʉʐ Ȱʋʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ȴɸʄʏʀʉʐ ʋʉʐ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ WWW. EKT.GR - ȵȺɁȻȾɃ ȰɆɍȵȻɃ ȴȻȴȰȾɈɃɆȻȾɏɁ
ȴȻȰɈɆȻȲɏɁ, ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ʏɻʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ȴ.ȴ. ʍɸ ɹʆʏʐʋɻ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ʅʉʌʔɼ.
o Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʋɸʌʀʄɻʗɻʎ ȴ.ȴ. (ɸʄʄɻʆɿʃɳ ʃɲɿ ɲɶɶʄɿʃɳ) ɶɿɲ ʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ
Ɉʅɼʅɲʏʉʎ.
o 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).
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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:
ƲǂǎǆǑǊǔǕƿǍǊǐ ƲǂǕǒǟǎ, [ƵǍƿǍǂ]
[ƟǎǐǍǂ ƴǖǄǄǒǂǗƾǂ]
© [ƾǕǐǓ] – Ʈǆ Ǖǈǎ ǆǑǊǗǞǌǂǏǈ ǑǂǎǕǝǓ ǅǊǋǂǊǟǍǂǕǐǓ
2. ȸ/Ƀ ɉʋʉʗɼʔɿɲ/ʉʎ ȴɿɷɳʃʏʉʌɲʎ (ɉ.ȴ.), 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 ɉ.ȴ. ʋʉʐ ɸʃʋʉʆɸʀ ʏɻ ȴ.ȴ. ʏɻʎ/ʏʉʐ ʍɸ Ɉʅɼʅɲ ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ Ʌɲʏʌʙʆ,
ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɶʆʙʍɻ ʃɲɿ ɲʋʉɷɹʖɸʏɲɿ ʏɲ ɲʃʊʄʉʐɽɲ:
x Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʋʌʘʏʊʏʐʋʉ ɹʌɶʉ, ʋɲʌɲʖɽɹʆ ɲʋʊ ʏɻʆ/ʏʉʆ
ʀɷɿɲ/ʉ, ʃɲɿ ɷɸʆ ʋɲʌɲɴɿɳɺɸɿ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʏʌʀʏʘʆ ʃɲɽ’ ʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ ʏʌʊʋʉ.
x ȵɳʆ ɻ ɸʌɶɲʍʀɲ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʐʄɿʃʊ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʋɲʌɲʖɽɸʀ ɲʋʊ ʏɻʆ/ʏʉʆ
ʀɷɿɲ/ʉ, 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 ʏɻʎ/ʏʉʐ ʃɲʏʊʖʉʐ ʏʘʆ ʋʆɸʐʅɲʏɿʃʙʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʍʐʅʋɸʌʀʄɻʗɻ ʃɲɿ ɸʋɲʃʊʄʉʐɽɻ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ ʏʉʐ ʐʄɿʃʉʑ ɲʐʏʉʑ.
x ȸ/O ɉ.ȴ. ʔɹʌɸɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʏɻʆ ɸʐɽʑʆɻ ʏɻʎ ɷʀʃɲɿɻʎ ʖʌɼʍɻʎ ʏʉʐ ʐʄɿʃʉʑ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɸ ʃɲɿ ʏʀɽɸʏɲɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɼ/ʊʎ ʐʋɸʑɽʐʆɻ/ʉʎ 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.
x 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 ȴ.ȴ. ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʅɹʍɲ ʋʉʐ
ʏʉ ʀɷɿʉ ɸʋɿʄɹɶɸɿ.
x ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʄʊɶʉʐʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏɻʎ ȴ.ȴ. ɻ/ʉ ɉ.ȴ. ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ
ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷɻʄʙʆɸɿ ʊʏɿ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɶʆʙʍɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺɸɿ ʏɿʎ
ʍʐʆɹʋɸɿɸʎ ʏʉʐ ʆʊʅʉʐ ʃɲɿ ʏʘʆ ʉʌɿɺʊʅɸʆʘʆ ʍʏʉʐʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʙʆ
ɇʋʉʐɷʙʆ ʃɲɿ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʍʏʉʆ ȵʍʘʏɸʌɿʃʊ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ Ʌɲʏʌʙʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʊʏɿ ɻ ɸʌɶɲʍʀɲ ʋʉʐ ʃɲʏɲɽɹʏɸɿ ʅɸ ɽɹʅɲ
«……………………..…..» ɹʖɸɿ ɸʃʋʉʆɻɽɸʀ ʅɸ ɷɿʃɼ ʏɻʎ/ʏʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ɿʍʖʑʉʐʍɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʃɲɿ ʍʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ ɶɿɲ ʏɲ ʋʆɸʐʅɲʏɿʃɳ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ.
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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 ʏɻʎ/ʏʉʐ ȵʋɿɴʄɹʋʉʐʍɲʎ/ʆʏʉʎ
ʃɲɽɻɶɼʏʌɿɲʎ/ʃɲɽɻɶɻʏɼ ʃɲɿ ʏɻʎ/ʏʉʐ ɉ.ȴ., ʏɻʆ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɻʎ
ɷɻʅʉʍɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ ɷɿɲʏʌɿɴɼʎ ʍʏʉ Ȼɷʌʐʅɲʏɿʃʊ Ȱʋʉɽɸʏɼʌɿʉ, ɶɿɲ ʍʉɴɲʌʉʑʎ
ʄʊɶʉʐʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ʋʌʊʉɷʉ ʃɲɿ ɸʇɹʄɿʇɻ ʏɻʎ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ, ɸɳʆ ɽʀɶʉʆʏɲɿ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏɲ ʏɻʎ/ʏʉʐ ɿɷʀɲʎ/ʉʐ ɼ ɳʄʄʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ
ʋʌʉʍʙʋʘʆ, ʔʉʌɹʘʆ, ɸʏɲɿʌɿʙʆ ʃʄʋ. ȸ ʋɸʌʀʉɷʉʎ ɸʇɲʀʌɸʍɻʎ ɷɸʆ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉʐʎ ʏʌɿɳʆʏɲ ɹʇɿ ʅɼʆɸʎ (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.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 3: ȵʏɼʍɿɲ ɹʃɽɸʍɻ ʋʌʉʊɷʉʐ
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʙʆ ɇʋʉʐɷʙʆ
ɈɀȸɀȰ ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȾȰȻ ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɏɁ ɉɅɃȿɃȳȻɇɈɏɁ
ɅɃȿɉɈȵɍɁȻȾȸ ɇɍɃȿȸ - 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/ʉʐʍɲ: ……………………………………………………………………………..
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).
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ɉʋʉɶʌɲʔɹʎ:
1. ɉʋʉʗɼʔɿɲʎ/ʉʐ ȴɿɷɳʃʏʉʌɲ (Ʉʆʉʅɲ/ɸʋʀɽɸʏʉ ʃɲɿ ʐʋʉɶʌɲʔɼ):
……………………………..ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ …………………………….
2. Ɉʌɿʅɸʄʉʑʎ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ
Ȱ. ȵʋɿɴʄɹʋʉʐʍɲ/ʘʆ 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,

………………………………….

ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ

…………….………….........

…/…/………

ɻ

ʏɻʎ
ʃɲɿ

ʉʋʉʀɲ

ʉʌʀʍɽɻʃɸ

ɇʐʆɹʄɸʐʍɻʎ,
ʙʌɲ

……..

ʃɲʏɳ

ʏɻʆ

ʍʐʆɸɷʌʀɲʍɸ

ʏɻʆ

ʍʏɻʆ

ɲʀɽʉʐʍɲ

…………………………………………………………………………
ʃɲɿ ɼʏɲʆ ʋɲʌʊʆʏɲ ʏɲ ɸʇɼʎ ʅɹʄɻ:
1)

(ɸʋɿɴʄɹʋʉʐʍɲ/ʘʆ)

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

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

ʏɻʎ

ɷɿɲʏʌɿɴɼʎ,

ʅɸ

ɽɹʅɲ:

«……………………………………….…………

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

ɇʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɹʎ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ʍʏɻʆ/ʍʏʉʆ ʐʋʉʗɼʔɿɲ/ʉ ɷɿɷɳʃʏʘʌ
ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʋʏɲʅɸʄɼ ɸʇɸʏɲʍʏɿʃɼ ɸʋɿʏʌʉʋɼ, ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ʏʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʏɻʎ ɷɿɲʏʌɿɴɼʎ,
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ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʍʃʉʋʊ ɹʖʉʐʆ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʏɻʎ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼʎ ʍʐɶʃʌʊʏɻʍɻʎ ʏɻʎ/ʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀɲʎ/ʉʐ, 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 ɻ/ʉ ɉ.ȴ. ʃɲɿ
ʏʉ

ʄʊɶʉ

ʋɲʀʌʆɸɿ

…………………………………..,

ɻ/ʉ
ɻ/ʉ

ɸʋɿɴʄɹʋʉʐʍɲ/ʘʆ
ʉʋʉʀɲ/ʉʎ

ʃɲɽɻɶɼʏʌɿɲ/ʃɲɽɻɶɻʏɼʎ

ʋʌʉʏɸʀʆɸɿ

ʆɲ

ʃʌɿɽɸʀ

ɻ/ʉ

ɉ.ȴ.

ʃɲ/ʃ.
ʘʎ

ɸʋɿʏʐʖʉʑʍɲ/ʆʙ, 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, ɻ/ʉ ɸʋɿɴʄɹʋʉʐʍɲ/ʘʆ ʃɲ/ʃ. …………..…….. ɽɹʏɸɿ ʍɸ
ʗɻʔʉʔʉʌʀɲ

ʏʉ

ɸʌʙʏɻʅɲ

«ɲʆ

ɻ/ʉ

ʐʋʉʗɼʔɿɲ/ʉʎ

ɷɿɷɳʃʏʉʌɲʎ,

ʃɲ/ʃ.

…………………………..…., ʋɹʏʐʖɸ ʍʏɻ ɷʉʃɿʅɲʍʀɲ».

Ɉɲ ʅɹʄɻ ʏɻʎ ɸʋʏɲʅɸʄʉʑʎ ɸʇɸʏɲʍʏɿʃɼʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ 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

ȸ/Ƀ ɸʋɿɴʄɹʋʉʐʍɲ/ʘʆ, ʃɲ/ʃ. …………… ɲʆɲʃʉɿʆʙʆɸɿ ʊʏɿ ɻ/ʉ ʐʋʉʗɼʔɿɲ/ʉʎ
ɷɿɷɳʃʏʉʌɲʎ, ʃɲ/ʃ. …………………………….………, ʋɹʏʐʖɸ ʍʏɻ ɷʉʃɿʅɲʍʀɲ, ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ
ʃɲɿ ʏɲ ……………….. ʋɲʌʊʆʏɲ ʅɹʄɻ ʏɻʎ ɸʋʏɲʅɸʄʉʑʎ ɸʇɸʏɲʍʏɿʃɼʎ ɸʋɿʏʌʉʋɼʎ, ʋʉʐ ɸʀʖɲʆ
ʃɲɿ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ʗɼʔʉʐ, ʗɼʔɿʍɲʆ ʃɲʏɲʔɲʏɿʃɳ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3837/06.09.2018

ɀɸʏɳ ʏʉ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʎ ʗɻʔʉʔʉʌʀɲʎ, ɻ ɸʋʏɲʅɸʄɼʎ ɸʇɸʏɲʍʏɿʃɼ
ȵʋɿʏʌʉʋɼ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ ʊʏɿ ɻ/ʉ

ʃɲ/ʃ. …….………..………………………….. ʋɹʏʐʖɸ ʍʏɻ

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

ɀɸ ʏɿʅɼ,
ȸ ȵɅɈȰɀȵȿȸɇ ȵɂȵɈȰɇɈȻȾȸ ȵɅȻɈɆɃɅH
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

(ȸ/Ƀ ȵɅȻȲȿȵɅɃɉɇȰ/ɏɁ)
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ƆƌƌƈƎƊƋƈ ƅƈƍƐƋƒƂƔƊƂ

ƂƒƊƉƍƐƓ ƅƊƅƂƋƔƐƒƊƋƐƕ
ƅƊƑƌƙƍƂƔƐƓ:

(ƌƯƣƼƴƵưƯƲ ƑơƭƥưƩƳƴƧƬƟƯƵ ƑơƴƱƾƭ)

ƑƂƎƆƑƊƓƔƈƍƊƐ ƑƂƔƒƙƎ
ƑƒƕƔƂƎƆƕƐƕƓƈƓ
ƓƔƐ ƑƂƎƆƑƊƓƔƈƍƊƐ ƑƂƔƒƙƎ
ƋƂƉƈƄƈƔƈ/ƔƒƊƂƓ (ƯƭƯƬơƴƥưƾƭƵƬƯ ƑƱƽƴơƭƧ)
ƋƂƉƈƄƈƔƈƓ/ƔƒƊƂ (ƯƭƯƬơƴƥưƾƭƵƬƯ ƑƱƯƝƤƱƯƵ)
ƑƒƐƆƅƒƐƓ ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ ƍƈƗƂƎƊƋƙƎ ƈƌƆƋƔƒƐƎƊƋƙƎ
ƕƑƐƌƐƄƊƓƔƙƎ ƋƂƊ ƑƌƈƒƐƖƐƒƊƋƈƓ
ƔƐƎ/ƔƈƎ……(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ĳȠȚĲȘĲȒ)……. ȉȅȊ …(ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ ĳȠȚĲȘĲȒ)……….(4)

ƆƌƌƈƎƂ/ƆƌƌƈƎƊƅƂ ƔƐ ƄƆƎƐƓ (5) ƆƏ/ƆƋ (ƴƼưƯƲ ƪơƴơƣƹƣƞƲ ƶƯƩƴƧƴƞ)
ƐƒƍƙƍƆƎƐ/ƈ (7)
ƅƊƑƌƙƍƂƔƐƕƗƐ/ƑƔƕƗƊƐƕƗƐ (8) ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ ……(ƴƬƞƬơ
ơưƯƶƯƟƴƧƳƧƲ)……(9)
ƔƐƕ ƑƂƎƆƑƊƓƔƈƍƊƐƕ …(ươƭƥưƩƳƴƞƬƩƯ ơưƯƶƯƟƴƧƳƧƲ)……………(10)
ƍƆ ƐƍƐƖƙƎƈ ƂƑƐƖƂƓƈ ƔƐƕ ƅƊƅƂƋƔƊƋƐƕ ƆƒƆƕƎƈƔƊƋƐƕ
ƑƒƐƓƙƑƊƋƐƕ
ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ ƍƈƗƂƎƊƋƙƎ ƈƌƆƋƔƒƐƎƊƋƙƎ ƕƑƐƌƐƄƊƓƔƙƎ ƋƂƊ
ƑƌƈƒƐƖƐƒƊƋƈƓ (11) 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

ȅ/Ǿ ȆȇȊȉǹȃǿȈ

ȅ/Ǿ ȆȇȅǼǻȇȅȈ ȉȅȊ ȉȂǾȂǹȉȅȈ

ȅ/Ǿ īȇǹȂȂǹȉǼǹȈ ȉȅȊ ȉȂǾȂǹȉȅȈ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 26 Ιουλίου 2018
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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