
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του άρθρου 7 «Αριθμός Εισακτέ-
ων» της υπ’ αρ. 49626/2-10-2019 απόφασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
(Β’  3782 και διόρθωση σφάλματος Β’ 4465), που 
αφορά την Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρησια-
κών Λειτουργιών» από το Τμήμα Διοίκησης Τουρι-
σμού και το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και 
Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και από 
τη μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

2 Τροποποίηση του άρθρου 4 (εδάφιο 2) της υπ’ 
αρ. 28150/8-4-2020 απόφασης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β΄ 1520) με 
θέμα «Κανονισμός Σπουδών του Διϊδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ’’Διοί-
κηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών’’ των Τμημά-
των Διοίκησης Τουρισμού και Επιστημών Οίνου, 
Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανι-
κών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης».

3 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 67271 (1)
   Τροποποίηση του άρθρου 7 «Αριθμός Εισακτέ-

ων» της υπ’ αρ. 49626/2-10-2019 απόφασης της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-

κής (Β’ 3782 και διόρθωση σφάλματος Β’ 4465), 

που αφορά την Ίδρυση του Διιδρυματικού Προ-

γράμματος Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχει-

ρησιακών Λειτουργιών» από το Τμήμα Διοίκη-

σης Τουρισμού και το Τμήμα Επιστημών Οίνου, 

Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και από τη μονοτμηματική Σχολή Μη-

χανικών  Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτε-

χνείου Κρήτης. 

 H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου  Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπλη-
ρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

6 Οκτωβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4401

47865



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ47866 Τεύχος B’ 4401/06.10.2020

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της Ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με την «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/17 
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-03-2018 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Ίδρυσης Κοινών 
Π.Μ.Σ. και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών με Συ-
νεπίβλεψη μεταξύ Ημεδαπών Α.Ε.Ι. και Αναγνωρισμένων 
ως Ομοταγών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων και 
Ινστιτούτων της Αλλοδαπής» (Β΄ 972).

9. Την υπ’ αρ. 49626/2-10-2019 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διοίκηση Επι-
χειρησιακών Λειτουργιών» (Β΄ 3782/2019 και διόρθωση 
σφάλματος Β΄ 4465/2020).

10. Την υπ’ αρ. 535/15-9-2020 (θέμα 5ο) απόφαση 
της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου προ-
τείνονται τροποποιήσεις στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών».

11. Την υπ’ αρ. 7/29-5-2020 (θέμα 2ο) απόφαση της 
Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), όπου προτεί-
νονται οι τροποποιήσεις στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Διοίκηση Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών».

12. Την υπ’ αρ. 5/21-9-2020 (θέμα 1ο) εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

13. Την υπ’ αρ. 14/22-9-2020 (Θέμα 12ο) πράξη της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετι-
κά με τροποποιήσεις του Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρη-
σιακών Λειτουργιών».

14. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
564) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 7 «Αριθμός 
Εισακτέων» της υπ’ αρ. 49626/2-10-2019 απόφασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β΄ 
3782/2019 και διόρθωση σφάλματος Β΄ 4465/2020), 
που αφορά στην ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουρ-

γιών» από το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και το Τμήμα 
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και από τη μονοτμηματική Σχολή 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνεί-
ου Κρήτης, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 7/29-5-2020 (θέμα 
2ο) πρακτικό της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και την υπ’ αρ. 535/
15-9-2020 (θέμα 5ο ) απόφαση της Συγκλήτου του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης, ως ακολούθως:

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων, ανά σειρά εισαγωγής στο 
πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) 
φοιτητές, πλέον όσων ισοβαθμήσουν στην αξιολόγηση 
με τον τελευταίο εισακτέο, οι οποίοι κατανέμονται στις 
δύο κατευθύνσεις με απόφαση της Ειδικής Διιδρυμα-
τικής Επιτροπής (ΕΔΕ). Προσκλήσεις εκδηλώσεις ενδι-
αφέροντος δύναται να δημοσιοποιούνται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους με απόφαση της Ειδι-
κής Διιδρυματικής Επιτροπής.

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 49626/2-10-2019 απόφαση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β’ 
3782/2019 και διόρθωση σφάλματος Β΄ 4465/2020), 
που αφορά στην ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουρ-
γιών» από το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και το Τμήμα 
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και από τη μονοτμηματική Σχολή 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, εξακολουθεί να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το Ακαδημαϊκό Έτος 
2020 - 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 28 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 67275 (2)
    Τροποποίηση του άρθρου 4 (εδάφιο 2) της υπ’ 

αρ. 28150/8-4-2020 απόφασης της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β΄ 1520) με 

θέμα «Κανονισμός Σπουδών του Διϊδρυματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ’’Διοί-

κηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών’’ των Τμημά-

των Διοίκησης Τουρισμού και Επιστημών Οίνου, 

Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανι-

κών Παραγωγής και Διοίκησης  του Πολυτεχνεί-

ου Κρήτης». 

 H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).
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2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπλη-
ρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της Ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετι-
κά με την «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης 
Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-03-2018 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Ίδρυσης Κοινών 
Π.Μ.Σ. και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών με Συ-
νεπίβλεψη μεταξύ Ημεδαπών Α.Ε.Ι. και Αναγνωρισμένων 
ως Ομοταγών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων και 
Ινστιτούτων της Αλλοδαπής» (Β΄ 972).

9. Την υπ’ αρ. 49626/2-10-2019 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διοίκηση Επι-
χειρησιακών Λειτουργιών» (Β΄ 3782/2019 και διόρθωση 
σφάλματος Β΄ 4465/2020).

10. Την υπ’ αρ. 28150/8-4-2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο κανονισμός σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών» (Β΄ 1520).

11. Την υπ’ αρ. 535/15-9-2020 (θέμα 4ο) απόφαση 
της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου προ-
τείνονται τροποποιήσεις στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών».

12. Την υπ’ αρ. 7/29-5-2020 (θέμα 2ο) απόφαση της 
Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), όπου προτεί-
νονται τροποποιήσεις στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών».

13. Την υπ’ αρ. 5/21-9-2020 (θέμα 1ο) εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

14. Την υπ’ αρ. 14/22-9-2020 (θέμα 12ο) πράξη της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με 
τροποποιήσεις του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών».

15. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Δι-
ορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564).

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 4 (εδάφιο 2ο) 
«Αριθμός και τρόπος επιλογής εισακτέων» της υπ’ αρ. 
28150/8-4-2020 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής με θέμα «Κανονισμός Σπου-
δών του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών ’’Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών’’ των 
Τμημάτων Διοίκησης Τουρισμού και Επιστημών Οίνου, 
Αμπέλου και Ποτών και της μονοτμηματικής Σχολής Μη-
χανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης» (Β΄ 1520), σύμφωνα με το υπ’ αρ. 7/29-5-2020 
(θέμα 2ο) πρακτικό της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και την υπ’ αρ. 
535/15-9-2020 (θέμα 4ο) απόφαση της Συγκλήτου του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, ως ακολούθως:

Άρθρο 4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο αριθμός των εισακτέων, ανά σειρά εισαγωγής στο 
πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) 
φοιτητές, πλέον όσων ισοβαθμήσουν στην αξιολόγηση 
με τον τελευταίο εισακτέο, οι οποίοι δύνανται να επιλέ-
ξουν την κατεύθυνση που επιθυμούν ή και τις δύο κα-
τευθύνσεις, εάν ενδιαφέρονται και για τις δύο. Η τελική 
κατανομή των φοιτητών στις δύο κατευθύνσεις γίνεται 
με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 28150/8-4-2020 απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα 
«Κανονισμός Σπουδών του Διιδρυματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών ’’Διοίκηση Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών’’ των Τμημάτων Διοίκησης Τουρισμού και 
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και της μονοτμηματικής Σχολής 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης» (Β΄ 1520), εξακολουθεί να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το Ακαδημαϊκό Έτος 
2020 - 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 18730/20/ΓΠ (3)
    Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμή-

ματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχο-

λής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017
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(Α΄ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος εγκρί-
νεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του 
Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

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

3. Την απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του 
Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην υπ’ αρ. 
23/17-09-2020 συνεδρίασή της.

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο 

οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατό-
χου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την 
σε βάθος κατανόηση του επιστημονικού αντικειμένου 
και την εκπόνηση πρωτότυπης ή καινοτόμου έρευνας 
στο πεδίο της επιστήμης του.

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντάχθηκε 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για όσα θέμα-
τα δεν αναφέρονται σε αυτόν, ισχύουν οι διατάξεις του 
ν. 4485/2017. Ο παρών Κανονισμός αποσκοπεί στη ρύθ-
μιση θεμάτων σχετικώς με την εκπόνηση Διδακτορικής 
Διατριβής στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με βάση τη σχετική νομο-
θεσία. Αναθεώρηση του Κανονισμού μπορεί να λάβει 
χώρα ανά τριετία ή εκτάκτως εφόσον ζητηθεί από ένα 
μέλος της Συνέλευσης. Ο Κανονισμός συμπληρώνεται 
ή τροποποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου με βάση 
πρόταση ειδικά προς αυτό ορισθείσας επιτροπής. Επί 
θεμάτων που δεν αναφέρονται στον υπάρχοντα κανο-
νισμό, αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος, με βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία. Η ισχύς του παρόντος Κανο-
νισμού αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ’’ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑ-
ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ’’

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μπορούν, εάν επιθυμούν, να 
προκηρύσσουν θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, υποτρό-
φων ή όχι. Οι σχετικές προκηρύξεις δημοσιοποιούνται 
διάτου ημερήσιου τύπου και αναρτώνται στους οικείους 
διαδικτυακούς τόπους του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής 
Παραγωγής. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και 
οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής 
υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και οι πρόσθετες υπο-
χρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια 
ολοκλήρωσης των διατριβών, μνημονεύονται ρητά στις 
σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
3.1. Προϋποθέσεις Αποδοχής Υποψήφιων Διδακτόρων
Δικαίωμα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο 

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής έχουν οι κάτοχοι 
(α) Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλων 
της αλλοδαπής ή (β) ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., που δεν είναι κάτοχοι των ανωτέρω, 
γίνονται δεκτοί ως υποψήφιες/οι διδάκτορες με απόφα-
ση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από σχετική θετι-
κή εισήγηση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής (εδάφιο 
3.3.2.), εφόσον πληρούν τις κατωτέρω δύο προϋποθέσεις 
(Α, Β):

Α) (α) έχουν συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα, 
που εκπονούνταν μέσω Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστη-
μίων ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων, με τουλάχιστον διετή  
προϋπηρεσία, ή (β) έχουν τουλάχιστον διετή ευδόκιμη  
επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με  
αυτό που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική δια-
τριβή και το οποίο περιλαμβάνεται στα αντικείμενα που 
θεραπεύονται στο Τμήμα, ή (γ) έχουν πραγματοποιήσει 
μία δημοσίευση σε έγκριτο περιοδικό (Τμήμα 6) και

Β) κατέχουν τίτλο γλωσσομάθειας σύμφωνο με τα προ-
σόντα που ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π. με βάση το άρθρο 1 
π.δ. 146/2007 ’’Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 
του δημόσιου τομέα’’ (Α΄ 185) όπως αυτό ισχύει, σε συν-
δυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
1 π.δ. 116/2006 ’’Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 
50/2001’’ (Α΄ 115/2006).

3.2. Υποβολή Αιτήσεων Για Εκπόνηση Διδακτορικής 
Διατριβής και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενες/νοι για εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής υπο-
βάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. 
Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το προτεινόμενο 
θέμα ('τίτλος') και η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής 
της διατριβής. Το προτεινόμενο θέμα μπορεί να είναι 
γενικό και ενδεικτικό και να αναφέρεται στο πεδίο στο 
οποίο θα εκπονηθεί η διατριβή. Η γλώσσα συγγραφής 
της διατριβής μπορεί να είναι διαφορετική από την ελλη-
νική. Επίσης, στην αίτηση μπορεί να αναγράφεται και το 
προτεινόμενο ως επιβλέποντης διδακτορικής διατριβής 
μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από (α) αναλυτικό βι-
ογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου, (β) προσχέδιο 
διδακτορικής διατριβής και (γ) όλα τα δικαιολογητικά 
που αποδεικνύουν τη δυνατότητα των αιτούντων για 
επιλογή ως υποψήφιες/οι διδάκτορες σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, ειδικά δε αυτά που απαιτούνται για 
την απόδειξη των προσόντων που αναφέρονται στο τμή-
μα 3.1. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενες/νοι παρέχουν τα 
στοιχεία επικοινωνίας δύο τουλάχιστον επιστημόνων, 
μελών η όχι του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγω-
γής, με τους οποίους όμως να τεκμαίρεται προηγούμενη 
επαγγελματική ή επιστημονική συνεργασία. Από τους 
εν λόγω επιστήμονες μπορούν, κατά τη διαδικασία αξι-
ολόγησης της αίτησης, να ζητηθούν σχετικές συστάσεις.
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Οι αιτήσεις μπορούν να συνοδεύονται από έγγραφο 
από το προτεινόμενο για επίβλεψη μέλος ΔΕΠ του Τμή-
ματος, στο οποίο θα αναφέρεται η συναίνεση του για 
ανάληψη της επίβλεψης για εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής.

3.3. Αξιολόγηση Αιτήσεων Για Εκπόνηση Διδακτορικής 
Διατριβής

3.3.1. Αξιολόγηση των αιτήσεων από τα προτεινόμενα 
επιβλέποντα μέλη ΔΕΠ

Οι αιτήσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής διαβι-
βάζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος στα προτει-
νόμενα από τις/τους ενδιαφερόμενες/νους μέλη ΔΕΠ για 
την επίβλεψη των αντίστοιχων διατριβών.

Αιτήσεις, στις οποίες δεν αναφέρεται προτεινόμενο μέ-
λος ΔΕΠ για επίβλεψη ή δεν συνοδεύονται από έγγραφο 
συναίνεσης ανάληψης της επίβλεψης, διαβιβάζονται στα 
μέλη ΔΕΠ, τα οποία θεραπεύουν συναφή αντικείμενα, με 
αυτό στο οποίο εμπίπτει το αναφερόμενο στην αίτηση 
προτεινόμενο θέμα της διατριβής. Σε αυτήν την περί-
πτωση, τα εν λόγω μέλη ΔΕΠ πρέπει, εντός 15 ημερών, 
να απαντήσουν εγγράφως, εάν είναι κατ' αρχήν δυνατή 
η επίβλεψη εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

3.3.2. Αξιολόγηση των αιτήσεων από τριμελή επιτροπή
Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή 

από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων των ενδιαφερομένων για εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής και την επί του θέματος εισήγηση προς 
τη Συνέλευση. Η εν λόγω τριμελής επιτροπή εξετάζει τις 
αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα 
και μπορεί να καλέσει τις/τους ενδιαφερόμενες/νους σε 
συνέντευξη. Η τριμελής επιτροπή υποβάλει στη Συνέλευ-
ση του Τμήματος εισήγηση σχετικά με την ενδεχόμενη 
αποδοχή της αίτησης των ενδιαφερομένων για εκπόνη-
ση διδακτορικής διατριβής. Σε αυτήν, αναγράφονται οι 
λόγοι για τους οποίους κάθε ενδιαφερόμενη/νος πρέπει 
ή δεν πρέπει να γίνει δεκτή/τός. Η τριμελής επιτροπή 
εξετάζει επίσης και εισηγείται σχετικά με τη συνάφεια 
του πτυχίου των ενδιαφερομένων με το ευρύ γνωστικό 
πεδίο της επιστήμης ζωικής παραγωγής. Τέλος, εφόσον 
στην αρχική αίτηση δεν αναγράφεται προτεινόμενο ως 
επιβλέπον της διδακτορικής διατριβής μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος, η εν λόγω επιτροπή προτείνει μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος που θα αναλάβει την επίβλεψη της διατριβής. 
Το προτεινόμενο μέλος ΔΕΠ πρέπει οπωσδήποτε να συ-
ναινεί εγγράφως στην ανάληψη της επίβλεψης.

3.3.3. Επικύρωση της αξιολόγησης από τη Συνέλευση
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη και 

συνεκτιμήσει (α) το υπόμνημα της τριμελούς επιτροπής 
(εδάφιο 3.3.2) και (β) τη γνώμη του προτεινόμενου για 
επίβλεψη μέλους ΔΕΠ, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογη-
μένα τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Κάθε εγκριτική απόφαση εκπόνησης διδακτορικής δι-
ατριβής περιλαμβάνει: (α) το ονοματεπώνυμο της/του 
υποψήφιας/ου διδάκτορα, (β) την ημερομηνία έναρξης 
εκπόνησης των διδακτορικών σπουδών, (γ) το θέμα (’’τίτ-
λο’’) της εκπονούμενης διατριβής, (δ) τη γλώσσα συγγρα-
φής της διατριβής, (ε) το μέλος ΔΕΠ που θα επιβλέπει 
την εκπόνηση της διατριβής και (στ) τα άλλα δύο μέλη 
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (τμήμα 4.1).

Η διαδικασία οριστικής αποδοχής των αιτήσεων πρέ-
πει να γίνεται το αργότερο εντός του μεθεπόμενου μήνα 
από αυτόν εντός του οποίου υποβλήθηκε η σχετική αί-
τηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

4. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
4.1. Ορισμός Επιβλέποντος Μέλους ΔΕΠ Και Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Ταυτοχρόνως με την έγκριση 
της έναρξης της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, 
η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει σε μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και 
ορίζει τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής, που προτείνονται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ.

Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων που μπο-
ρεί να επιβλέπεται από κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, 
είναι πέντε.

Τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής έχουν αρμοδιότητα να πλαισιώνουν και να  
υποστηρίζουν την εκπόνηση και συγγραφή της διατρι-
βής. Για τον ορισμό αυτών,  είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
εγγράφου αποδοχής από το προς ορισμό άτομο ή η 
ενώπιον του σώματος αποδοχή της συμμετοχής. Αυτά 
τα δύο μέλη είναι μέλη ΔΕΠ από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. 
ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμά-
των της αλλοδαπής (οπωσδήποτε κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος) ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ σε 
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 αναγνωρισμένα 
ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής.

4.2. Αντικατάσταση Επιβλέποντος Μέλους ΔΕΠ Και 
Μελών Της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Αν για οποιονδήποτε λόγο το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επί-
βλεψης για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του 
Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο 
μέλος ΔΕΠ την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση της/του 
υποψήφιας/ου διδάκτορα και συναίνεση του προτεινό-
μενου ως νέου επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Διαφορετικά, 
η επίβλεψη μπορεί να ανατεθεί σε ένα από τα άλλα δύο 
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (εφόσον 
είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος), σε αυτήν την περίπτωση 
δε ακόμη και καθ' υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υπο-
ψηφίων διδακτόρων που αυτά επιβλέπουν (τμήμα 4.1).

Εάν το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ μετακινηθεί σε άλλο ακα-
δημαϊκό τμήμα του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή εάν συνταξιοδο-
τηθεί, συνεχίζει να εκτελεί χρέη επίβλεψης των διδακτο-
ρικών διατριβών που είχε προηγουμένως αναλάβει. Σε 
κάθε περίπτωση μετακίνησης επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ 
σε άλλο ακαδημαϊκό Τμήμα, οι επιβλεπόμενες/νοι      υπο-
ψήφιες/οι διδάκτορες παραμένουν εγγεγραμμένες/νοι 
στο Τμήμα (εκτός εάν σαφώς και ρητά παραιτηθούν) και 
ο διδακτορικός τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Επιστή-
μης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η αντικατάσταση επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ γίνεται με 
τα παρακάτω κριτήρια:

(α) συνάφεια του θέματος της διατριβής με το γνωστι-
κό αντικείμενο του προτεινόμενου νέου επιβλέποντος 
μέλους ΔΕΠ,
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(β) συμβολή του προτεινόμενου νέου επιβλέποντος 
μέλους ΔΕΠ στην έρευνα της διατριβής,

(γ) πρόταση της/του υποψήφιας/ου διδάκτορα για 
επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και

(δ) συναίνεση και αποδοχή της επίβλεψης από το νέο 
προτεινόμενο επιβλέπον μέλος ΔΕΠ.

Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 
αντικαθίστανται με την ως άνω διαδικασία, ύστερα από 
τεκμηριωμένη εισήγηση του επιβλέποντος τη διατριβή 
μέλους ΔΕΠ.

4.3. Αρχείο Υποψήφιων Διδακτόρων
Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επι-

βλεπόντων αυτών μελών ΔΕΠ, τα θέματα (’’τίτλοι’’) των 
εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη 
περίληψη αυτών, καθώς και τα άλλα δύο μέλη των συμ-
βουλευτικών επιτροπών, αναρτώνται αμελλητί στον 
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος στην ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

5.1. Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για απόκτηση διδα-

κτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία πλήρη ημε-
ρολογιακά έτη από την έναρξη εκπόνησης της διατριβής. 
Η ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
ορίζεται έως οκτώ ημερολογιακά έτη από την έναρξη 
εκπόνησης της διατριβής. Στην ανωτέρω χρονική διάρ-
κεια δεν προσμετράται χρόνος διακοπής σπουδών, που 
αποφασίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, ο οποί-
ος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη συνολικά.

Δεν είναι απαραίτητη η ετήσια ανανέωση εγγραφής 
των υποψηφίων διδακτόρων.

5.2. Δικαιώματα Υποψήφιων Διδακτόρων
Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής 

Παραγωγής προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιες/οι δι-
δάκτορες έχουν μέχρι πέντε πλήρη ακαδημαϊκά έτη από 
την έναρξη εκπόνησης της διατριβής, όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για σπουδάστριες/
δαστές δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επιπλέον, επί πέντε έτη μετά 
την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, οι διδά-
κτορες διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού 
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπι-
στημιακών βιβλιοθηκών.

5.3. Υποχρεώσεις Υποψήφιων Διδακτόρων
Οι υποψήφιες/οι διδάκτορες, κάθε έτος, σε προθεσμία 

τριών μηνών από την επέτειο της ημερομηνίας έναρξης 
εκπόνησης της διατριβής, υποβάλλουν έγγραφο αναλυ-
τικό υπόμνημα. Το εν λόγω υπόμνημα παρουσιάζουν 
προφορικά ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής (με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για τους μη 
έχοντες φυσική παρουσία στο Τμήμα), σχετικά με την 
πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Ενδεχόμενα σχόλια 
επί του υπομνήματος από την τριμελή επιτροπή περι-
λαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου, οι οποίες 
παρουσιάζονται στη Συνέλευση του Τμήματος, οι οποίες 
πρέπει να έχουν περιέλθει σε γνώση των αντίστοιχων 
υποψηφίων διδακτόρων και να έχουν προσυπογραφεί 
από αυτές/τούς. Οι ετήσιες εκθέσεις προόδου, μαζί με τα 

υπομνήματα και τα επί αυτών ενδεχόμενα σχόλια, κατα-
χωρούνται στους ατομικούς φακέλους των αντίστοιχων 
υποψηφίων διδακτόρων.

Κατά την εξέλιξη της διδακτορικής διατριβής, το αρ-
χικώς ορισθέν θέμα (’’τίτλος’’) αυτής μπορεί να εξειδι-
κεύεται με την πρόοδο των εργασιών της διδακτορικής 
διατριβής και ανάλογα με την επιστημονική κατεύθυνση 
της διατριβής.

Η παράλειψη υποβολής ετήσιας έκθεσης προόδου 
αποτελεί υπαιτιότητα των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ και 
όχι των υποψηφίων διδακτόρων και δεν αποτελεί λόγο 
διακοπής των διδακτορικών σπουδών.

5.4. Αίτια Και Διαδικασίες Διαγραφής Υποψήφιων Δι-
δακτόρων

Διαγραφή υποψήφιας/ου διδάκτορα γίνεται ύστερα 
από παραίτηση της/του, η οποία γίνεται αυτοπροσώπως 
στις υπηρεσίες του Τμήματος ή με διαβίβαση εγγράφου με 
γνήσιο της υπογραφής επικυρωμένο από αρμόδια αρχή.

Διαγραφή λόγω κακής επίδοσης είναι δυνατή, εφό-
σον αυτή τεκμηριώνεται επί δύο συνεχόμενα έτη στις 
εκθέσεις προόδου με ομόφωνη γνώμη της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής και εφόσον έχουν οπωσδή-
ποτε λάβει γνώση αυτών των εκθέσεων οι υποψήφιες/
οι διδάκτορες. Το αίτημα διαγραφής υποβάλλεται από 
την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.

Σε κάθε περίπτωση, η διαγραφή υποψηφίων διδακτό-
ρων αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

6. ΣΥΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορι-
κής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή   δέχε-
ται ή απορρίπτει αίτηση της/του υποψήφιας/ου  διδάκτο-
ρα για την δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγηση της.

Η πραγματοποίηση μίας τουλάχιστον δημοσίευσης σε 
έγκριτο περιοδικό, με την/τον υποψήφια/ο διδάκτορα ως 
πρώτη/το συγγραφέα, είναι απαραίτητη για τη δημόσια 
υποστήριξη της διατριβής, την αξιολόγηση της και την 
αποδοχή της (ως έγκριτα περιοδικά θεωρούνται  εκεί-
να  που περιλαμβάνονται με συντελεστή βαρύτητας στη 
βάση δεδομένων Web of Science). Ως φορέας προέλευσης 
της δημοσίευσης πρέπει να αναφέρεται (και) το Τμήμα.

Μαζί με το αντίγραφο της διατριβής, κάθε υποψή-
φια/ος διδάκτορας καταθέτει υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι είναι η/ο συγγρα-
φέας της διατριβής και ότι έχει αναφέρει τον συγγραφέα 
κάθε πηγής ή ιδέας που δεν είναι δική της/του, και ότι 
αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε συνέπεια εάν απο-
δειχθεί λογοκλοπή σε μέρος ή το σύνολο της διατριβής.

Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 
χρησιμοποιούν υποχρεωτικά κάθε λογισμικό ή διαδι-
κτυακό πληροφοριακό σύστημα εντοπισμού της λογο-
κλοπής που προσφέρεται στα μέλη του Πανεπιστημίου 
από το Κέντρο Πληροφόρησης του ιδρύματος, καθώς 
και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την αποφυγή λογο-
κλοπής. Πριν από την οριστική κατάθεση της διατριβής 
υποβάλλουν σχετική έκθεση ελέγχου, στην οποία επισυ-
νάπτονται τα αποτελέσματα από τη χρήση του παραπά-
νω λογισμικού ή πληροφοριακού συστήματος, εφόσον 
αυτό ήταν διαθέσιμο πριν την κατάθεση της διατριβής.
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Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί 
την αίτηση της/του υποψήφιας/ου διδάκτορα για την 
δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγηση της διατριβής, 
συντάσσει αναλυτική τελική έκθεση και την υποβάλλει 
στη Συνέλευση του Τμήματος. Σε αυτήν, προτείνεται 
επίσης ο ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής 
για την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής. Κατά 
τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής ορι-
στικοποιείται, με βάση σχετική εισήγηση της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής, ο τίτλος της διδακτορικής 
διατριβής, ο οποίος πρέπει, τουλάχιστον νοηματικά, να 
εμπεριέχεται στο αρχικώς ορισθέν θέμα (’’τίτλο’’) αυτής.

Το θέμα της έγκρισης της τελικής έκθεσης και του ορι-
σμού εξεταστικής επιτροπής εισάγεται, με ευθύνη του 
Προέδρου του Τμήματος, στη Συνέλευση εντός το πολύ 
30 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος 
από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. Εάν δεν εισαχθεί εντός του 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το ζήτημα μπορεί 
να παραπεμφθεί, με απλή αίτηση του επιβλέποντος μέ-
λους ΔΕΠ ή της/του υποψήφιας/ου διδάκτορα, στην Κο-
σμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, η οποία με 
απόφαση της εισάγει υποχρεωτικά και εντός 15 ημερών 
από τη λήψη της απόφασης το θέμα για υποχρεωτική 
συζήτηση και απόφαση στη Συνέλευση του Τμήματος, 
έστω και παρά τη θέληση του Προέδρου, αποκλειστικά 
με βάση τη σχετική εισήγηση της τριμελούς συμβου-
λευτικής επιτροπής.

Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν:
(α) τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, 

εφόσον πληρούν τα από την νομοθεσία οριζόμενα κρι-
τήρια, και

(β) τουλάχιστον τέσσερα επιπλέον μέλη, που πρέπει 
να πληρούν τα από την νομοθεσία οριζόμενα κριτήρια.

Η διαβίβαση της διδακτορικής διατριβής στα μέλη της 
εξεταστικής επιτροπής γίνεται από το επιβλέπον μέλος 
ΔΕΠ και με ευθύνη του. Τα μέλη της εξεταστικής επιτρο-
πής οφείλουν να υποβάλλουν προς το επιβλέπον μέλος 
ΔΕΠ, γραπτώς, σχόλια επί της διδακτορικής διατριβής 
εντός 45 ημερών από τη σε αυτά διαβίβαση της.

Η εξέταση της διατριβής γίνεται το πολύ εντός 60 ημε-
ρών από την ημερομηνία διαβίβασης της διατριβής στα 
μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Η επταμελής εξεταστι-
κή επιτροπή συγκαλείται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ 
και με ευθύνη του.

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από 
την/τον υποψήφια/ο διδάκτορα σε χώρους του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας. Η συνεδρίαση και η όλη διαδικασία 
της εξέτασης συντονίζεται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ.

Εάν το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ δεν συγκαλεί την εξετα-
στική επιτροπή εντός της παραπάνω προθεσμίας, η/ο 
υποψήφια/ος διδάκτορας, με αίτηση της/του, μπορεί να 
ζητήσει από τον Πρόεδρο του Τμήματος να τη συγκα-
λέσει εκείνος (δηλαδή ο Πρόεδρος). Σε αυτήν την περί-
πτωση, ο Πρόεδρος του Τμήματος προσκαλεί αμελλητί 
την εξεταστική επιτροπή και συντονίζει τη συνεδρίαση 
και την όλη διαδικασία.

Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέ-
τει τη φυσική παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων μελών 
της εξεταστικής, ενώ τα λοιπά μέλη αυτής μπορούν να 
συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αρχικά, ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει τα 
ευρήματα της διατριβής και ακολουθούν οι ερωτήσεις 
των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Η όλη διαδικασία 
ολοκληρώνεται σε 90 λεπτά το μέγιστο.

Κατά τη δημόσια υποστήριξη και σε περίπτωση που  
το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ διαπιστώσει παραβίαση του   
Κανονισμού Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας του ιδρύματος  
και κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης των δύο άλλων 
μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, έχει 
το δικαίωμα να ζητήσει αναβολή και επανάληψη της δι-
αδικασίας εντός εύλογου διαστήματος, και πάντως όχι 
πέραν των 30 εργασίμων ημερών, και με την προϋπόθε-
ση ότι θα καταθέσει σχετικό αίτημα στη Συνέλευση του 
Τμήματος, στο οποίο θα τεκμηριώνει την άποψη του, με 
βάση τον Κανονισμό Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας του   
Ιδρύματος αναφέροντας ρητά ποια άρθρα του Κανονι-
σμού παραβιάστηκαν.

Η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την πα-
ρουσία τρίτων. Αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής, που είχαν αντικατασταθεί, 
μπορούν να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δι-
καίωμα ψήφου. Η εξεταστική επιτροπή αξιολογεί την υπό 
εξέταση διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, 
την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστή-
μη. Με βάση αυτά τα κριτήρια, η εξεταστική επιτροπή 
εγκρίνει ή απορρίπτει τη διατριβή, με πλειοψηφία τουλά-
χιστον πέντε μελών αυτής. Τέλος, η εξεταστική επιτροπή 
απονέμει βαθμό στην κλίμακα ’’Άριστα’’, ’’Λίαν καλώς’’ 
ή ’’Καλώς’’, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια.

Η πραγματοποίηση μίας τουλάχιστον δημοσίευσης σε 
έγκριτο περιοδικό, με την/τον υποψήφια/ο διδάκτορα ως 
πρώτη/ο συγγραφέα, είναι απαραίτητη για την αποδοχή 
της διατριβής. Ως φορέας προέλευσης της δημοσίευσης 
πρέπει να αναφέρεται (και) το Τμήμα.

7. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Μετά την επιτυχή εξέταση της διδακτορικής διατρι-

βής, με ευθύνη της/του διδάκτορα, διαβιβάζονται στη 
Γραμματεία του Τμήματος αντίγραφα της διατριβής 
για την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Η εγκεκριμένη 
διδακτορική διατριβή, μετά τις τυχόν διορθώσεις που  
προτείνει η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, κατατίθεται 
στη βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα βιβλιοδετημένο 
έντυπο και ένα σε ηλεκτρονική μορφή. Με ευθύνη της/
του διδάκτορα υποβάλλεται ηλεκτρονικά αντίγραφο της 
διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Η καθομολόγηση των νέων διδακτόρων γίνεται σε 
ειδική συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, στο 
πλαίσιο των σχετικών τελετών του Πανεπιστημίου.

Οι κατά την καθομολόγηση των νέων διδακτόρων δι-
δόμενοι θρησκευτικός όρκος ή πολιτική διαβεβαίωση πα-
ρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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*02044010610200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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