
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχο-
λής Επιστημών των Ζώων.

2 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος της Σχολής Επιστημών των Φυτών.

3 Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης Π.Μ.Σ. του Τμή-
ματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου με τίτλο «Τρόφιμα, Διατροφή και Υγεία 
(Food, Nutrition and Health)» (Β΄ 4700/2019).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 5671 (1)
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της 

Σχολής Επιστημών των Ζώων.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρία: 572/03.07.2020)

  Aφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του 

ν. 4485/2017 (Α΄114).
2. Τις διατάξεις του εδ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 85 

του ν. 4485/2017 (Α΄114).
3. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-

στήμης Ζωικής Παραγωγής (Συνεδρία 77/27.11.2019).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής 
Επιστημών των Ζώων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ), της Σχολής Επι-
στημών των Ζώων (ΕτΖ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΓΠΑ) οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού 
πλαισίου, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει.

Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
ΕΖΠ αποσκοπεί στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστη-
μονικής έρευνας και στην ουσιαστική συνεισφορά στην 
εξέλιξη της γνώσης στα γνωστικά πεδία του Τμήματος, 
αλλά και σε συγγενή πεδία και οδηγεί στην απόκτηση 
Διδακτορικού Διπλώματος.

Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και 
οι κανόνες λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ) της 
Σχολής Επιστημών των Ζώων (ΕτΖ) του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), όπως αυτός εγκρίθηκε 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (Συνεδρία 
77η/27-11-2019), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΓΠΑ, 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και 
κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων.

Άρθρο 2
Όργανα Διοίκησης

Όργανο διοίκησης για την οργάνωση των Διδακτορι-
κών Σπουδών, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νο-
μοθεσία είναι η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία είναι 
η μόνη αρμόδια για να καταρτίζει και να υποβάλλει στη 
Σύγκλητο του ΓΠΑ προτάσεις για τη σύνταξη, τροπο-
ποίηση ή αναθεώρηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών.

Ειδικότερα η Συνέλευση του Τμήματος ΕΖΠ έχει τις 
παρακάτω αρμοδιότητες:

• Εκδίδει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων.

• Αναθέτει σε Τριμελείς Επιτροπές μελών ΔΕΠ του Τμή-
ματος την αξιολόγηση των υποψηφίων ανά Διδακτορι-
κή Διατριβή. Συγκεκριμένα, η κάθε Τριμελής Επιτροπή 
εξετάζει τις αιτήσεις και τα υποβαλλόμενα έγγραφα και 
υποβάλλει αιτιολογημένες προτάσεις για την αποδοχή ή 
μη των υποψηφίων στη Συνέλευση του Τμήματος.

• Ορίζει τα μέλη των Συμβουλευτικών Επιτροπών για 
την εκπόνηση των Διδακτορικών Διατριβών και τα μέλη 
των Εξεταστικών Επιτροπών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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• Διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις 
επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής (Δ.Δ.) στο Τμήμα ΕΖΠ του ΓΠΑ έχουν κά-
τοχοι Πτυχίου Γεωπονικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
καθώς και των ισότιμων προς αυτά Γεωπονικών Σχολών 
της αλλοδαπής εφόσον είναι κάτοχοι Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής ή ενι-
αίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού 
επιπέδου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδα-
κτορικής Διατριβής έχουν επίσης και οι πτυχιούχοι άλ-
λων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Πανεπιστημίων 
της αλλοδαπής το αντικείμενο των οποίων καλύπτει 
την ευρύτερη περιοχή των γεωτεχνικών, βιολογικών 
επιστημών ή των επιστημών υγείας και εφόσον είναι 
κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου 
της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπου-
δών μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με την παρ.1 του 
άρθρου 38 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

3. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί επίσης να γίνει δεκτός 
από τη Συνέλευση του Τμήματος, με ειδική και τεκμη-
ριωμένη αιτιολογία, ως Υποψήφιος Διδάκτορας και μη 
πτυχιούχος των παραπάνω αναφερόμενων επιστημών, 
άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Πανεπιστημίων 
της αλλοδαπής εφόσον προκύπτει επαρκής εξοικείωση 
με την Επιστήμη των Ζώων, ώστε να φέρει με επιτυχία 
σε πέρας την ολοκλήρωση των Διδακτορικών Σπουδών 
και εφόσον είναι κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 
ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπα-
στου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφω-
να με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

4. Σε ειδικές περιπτώσεις εξαιρετικού επιστημονικού 
ή επαγγελματικού έργου και μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει 
δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

5. Στις περιπτώσεις αιτήσεων, που εμπίπτουν στις πα-
ραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και εφόσον 
αυτό κριθεί απαραίτητο η απόφαση της ΣτΤ με την οποία 
εγκρίνεται η αίτηση μπορεί να προβλέψει την υποχρέω-
ση ο Υποψήφιος Διδάκτορας να παρακολουθήσει και να 
εξεταστεί επιτυχώς σε ορισμένο ή ορισμένα μαθήματα 
του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) 
ή/και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή 
άλλων τμημάτων του Γ.Π.Α., τα οποία προτείνονται από 
την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και εμπίπτουν σε 
συγγενή ή συναφή επιστημονικά αντικείμενα με την επι-
στημονική περιοχή στην οποία προτίθεται να εκπονήσει 
τη Διδακτορική Διατριβή ο Υποψήφιος Διδάκτορας.

6. Για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι τίτλοι 
σπουδών θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητι-
κό αναγνώρισης ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από την 
εκάστοτε ορισθείσα επίσημη αρχή.

Άρθρο 4
Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, καθ΄ όλη τη δι-
άρκεια του ακαδημαϊκού έτους στη Γραμματεία του Τμή-
ματος. Επίσης, το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις 
Υποψήφιων Διδακτόρων, υποτρόφων ή όχι, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 42 του ν. 4485/2017 και στον 
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους. Οι σχετικές προκηρύξεις δημο-
σιοποιούνται δια του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται 
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Οι προϋποθέσεις, 
οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υπο-
ψηφιοτήτων και επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων, μνη-
μονεύονται στις σχετικές προσκλήσεις.

2. Η αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής υπο-
βάλλεται από τον/την υποψήφιο/α σε έντυπη μορφή 
στη Γραμματεία του Τμήματος και συνοδεύεται από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος 
της Διδακτορικής Διατριβής, η προτεινόμενη γλώσσα 
εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, η οποία μπορεί 
να είναι διάφορη της ελληνικής (όπως αυτό προβλέπεται 
στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος), καθώς και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων 
της Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 (Α΄114), και ο οποίος 
πρέπει να είναι του ιδίου ή ελλείψει του ιδίου, συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου.

4. Η αίτηση συνοδεύεται από:
α) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.
β) Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής, δηλαδή σύντο-

μη περιγραφή του αντικειμένου του ερευνητικού έργου, 
όπου θα τεκμηριώνεται η πρωτοτυπία του, οι στόχοι και 
η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.

γ) Αντίγραφο πτυχίου (συνοδευόμενο από πιστο-
ποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας του πτυχίου από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής).

δ) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) (συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναγνώρισης 
ισοτιμίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πτυχιού-
χους ιδρυμάτων της αλλοδαπής).

ε) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχι-
ακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

στ) Πιστοποιητικό ικανοποιητικής γνώσης (τουλάχι-
στον επιπέδου Β2) της Αγγλικής γλώσσας. Το πιστοποι-
ητικό δεν απαιτείται αν ο υποψήφιος έχει αποκτήσει 
προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μονοετούς 
τουλάχιστον διάρκειας στην αγγλική γλώσσα, σε ομοτα-
γές ίδρυμα του εξωτερικού.

ζ) Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας, 
στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός και 
η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής 
Διατριβής είναι η ελληνική.
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η) Τουλάχιστον δύο (2) εμπιστευτικές συστατικές επι-
στολές, από μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές ερευνητικού κέ-
ντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που γνωρίζουν 
τον υποψήφιο.

θ) Κάθε άλλο έγγραφο, σχετικό με τα προσόντα και 
την εμπειρία του υποψηφίου.

Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

1. H Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη της 
τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με 
βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορί-
ζει μία Τριμελή Επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, 
ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις 
αντίστοιχες υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλ-
λόμενα έγγραφα.

2. Κατόπιν, η κάθε Τριμελής Επιτροπή υποβάλλει 
στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό 
υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους 
οποίους ο υποψήφιος πληροί ή δεν πληροί τις προϋ-
ποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός σύμφωνα με τα 
κριτήρια που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, 
καθώς και ο προτεινόμενος Επιβλέπων, εφόσον αυτός 
δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Σε κάθε περίπτωση 
το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος συνεκτιμώντας τη δι-
αθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και αφού 
λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη 
συνεκτιμά με το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή 
απορρίπτει, αιτιολογημένα, την αίτηση του υποψηφίου. 
Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η 
γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.

4. Μετά την εγγραφή των Υποψηφίων Διδακτόρων και 
τον ορισμό των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, 
τα ονόματα των Υποψηφίων Διδακτόρων των Επιβλεπό-
ντων Καθηγητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων Διδακτο-
ρικών Διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς 
και τα μέλη των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών 
αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στο δια-
δικτυακό τόπο του Τμήματος στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα.

Άρθρο 6
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών του 
Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής έχουν τα μέλη 
Δ.Ε.Π. Α΄ Βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου Καθη-
γητή.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινό-
μενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
38 του ν. 4485/2017 (Α΄114), την επίβλεψη της Διδακτο-
ρικής Διατριβής και ορίζει, με τη σύμφωνη γνώμη του 
επιβλέποντα, τα υπόλοιπα δύο μέλη της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής με αρμοδιότητα να πλαισιώνει 
και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.

3. Ο μέγιστος αριθμός επιβλεπόμενων Υποψηφίων Δι-
δακτόρων, ανά επιβλέποντα καθηγητή, ορίζεται στους 
πέντε (5). Στον αριθμό αυτόν δεν συμπεριλαμβάνονται 

οι Υποψήφιοι Διδάκτορες για τους οποίους είχε ορισθεί 
το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής προ της εφαρμογής 
του ν. 4485/2017 (Α΄114). Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης 
Διδακτορικών Διατριβών δεν θα προσμετρώνται στο 
σύνολο.

4. Ο Επιβλέπων καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα 
του Υποψηφίου Διδάκτορα.

Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία επιβλέποντος και 
Υποψηφίου Διδάκτορα, πρέπει να είναι τακτική και συνε-
χής. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ενημερώνεται 
για την πρόοδό του, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, 
υποδεικνύει διορθώσεις και διατυπώνει παρατηρήσεις 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία συνδρομή για την ολο-
κλήρωση της εργασίας.

5. Ο Επιβλέπων σε περίπτωση κατά την οποία κρίνει ότι 
η πρόοδος της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής 
του Υποψηφίου Διδάκτορα είναι ανεπαρκής ή στάσιμη 
ή έχει διακοπεί αναιτιολόγητα, ενημερώνει σχετικά την 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή ώστε να ενεργοποι-
ηθούν οι προβλεπόμενες από τον παρόντα Κανονισμό 
διαδικασίες.

6. Στη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.), μετέ-
χουν ως μέλη, ο Επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. 
Α΄ Βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου Καθηγητή 
του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Γ.Π.Α. ή άλλου 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή 
Γ΄ βαθμίδας από Ερευνητικά Κέντρα, του άρθρου 13α 
του ν. 4310/2014, τ.4 (Α΄258), συμπεριλαμβανομένων 
των Ερευνητικών Κέντρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, του 
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών, καθώς και Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμά-
των που δύνανται να συμπεριληφθούν από μελλοντικές 
τροποποιήσεις και προσθήκες της κείμενης νομοθεσίας.

Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι 
σε άδεια. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει 
τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες 
βαθμίδες του Τμήματος.

7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει ή 
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήμα-
τος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την 
επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμε-
νες παραγράφους, είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε 
μετά από αίτηση του Υποψηφίου Διδάκτορα και γνώμη 
του προτεινόμενου επιβλέποντος. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβάνουν χρέη επιβλέ-
ποντος, ακόμη και καθ΄ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού 
Υποψηφίων Διδακτόρων. Οι χρονικοί περιορισμοί που 
προβλέπονται για τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώ-
ματος από τον υποψήφιο, εφόσον δεν μεταβάλλεται η 
ερευνητική περιοχή, παραμένουν ως είχαν και πριν την 
έγκριση της αλλαγής του επιβλέποντος Καθηγητή ή κά-
ποιου μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

8. Αν ο αρχικός Επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή 
Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη 
Επιβλέποντα των Διδακτορικών Διατριβών που έχει ανα-
λάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο 
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ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της Διδα-
κτορικής Διατριβής μετά από απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματός και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

9. Αν για οποιονδήποτε λόγο μέλος - πλην του Επι-
βλέποντα - της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής-
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να μετέχει ενεργά για 
διάστημα άνω του εξαμήνου στο έργο της Επιτροπής ή 
παραιτηθεί από την Επιτροπή, η Συνέλευση του Τμήμα-
τος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ορίζει άλλο μέλος Δ.Ε.Π. 
στη θέση του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα 
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών ή σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, είτε με δική 
της πρωτοβουλία, είτε μετά από αίτηση του Υποψηφίου 
Διδάκτορα.

Άρθρο 7
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
με συνεπίβλεψη

1. Το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι δυνατό να συνερ-
γάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 
του ν. 4485/2017 (Α΄114), με Τμήματα Α.Ε.Ι., Ερευνητικά 
Κέντρα και Ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 
(Α΄258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέ-
ντρων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, της Ακαδημίας Αθηνών και του 
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών, για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών 
με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνη-
σης της Διδακτορικής Διατριβής, χορήγησης ενιαίου ή 
χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται από τα συ-
νεργαζόμενα Τμήματα/Φορείς, και εγκρίνεται από την 
οικεία Σύγκλητο ΓΠΑ και τα συλλογικά όργανα διοίκησης 
των Ερευνητικών Κέντρων.

2. Το Τμήμα ΕΖΠ του ΓΠΑ είναι δυνατό, επίσης, να συ-
νεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή 
Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της αλλοδαπής για την 
εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με συνεπίβλεψη. Τα 
σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της Διδακτορικής 
Διατριβής, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., 
προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργα-
σίας που καταρτίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8
Χρονική διάρκεια

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδα-
κτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη 
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τρι-
μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (Τ.Σ.Ε.), και σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

2. Για τους Υποψηφίους Διδάκτορες που γίνονται κατ΄ 
εξαίρεση δεκτοί, χωρίς να είναι κάτοχοι Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Δι-
δακτορικού Διπλώματος είναι τέσσερα (4) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής.

3. Η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής 
Διατριβής είναι ίση με το διπλάσιο της ελάχιστης και η 
υπέρβασή της είναι δυνατή υπό τους όρους που αναφέ-
ρονται στις παραγράφους 4 και 7 του παρόντος άρθρου.

4. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας σε ειδικές περιπτώσεις και 
με αιτιολογημένη αίτησή του μπορεί να αιτηθεί κατά τη 
διάρκεια των διδακτορικών σπουδών του την παράταση 
ενός (1) έτους της ανωτέρω περιόδου ή/και αναστολή 
της έως και για δύο (2) έτη. Με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του 
Επιβλέποντα Καθηγητή είναι δυνατή η παράταση φοίτη-
σης για περίοδο ενός (1) έτους ή/και αναστολή φοίτησης 
έως και δύο (2) έτη.

5. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης χορήγησης παρά-
τασης ή αναστολής από τον Υποψήφιο Διδάκτορα, στην 
εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής προς τη 
Συνέλευση του Τμήματος πρέπει να γίνεται αναφορά 
στην άποψη των μελών της Επιτροπής για τους λόγους 
που επιβάλλεται ή όχι η χορήγηση της εν λόγω παράτα-
σης ή αναστολής καθώς και στη διαπίστωσή τους για το 
βαθμό προόδου της Διδακτορικής Διατριβής και για τον 
προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσής της.

6. Κατά τη διάρκεια της αναστολής ο Υποψήφιος Δι-
δάκτορας δεν επωφελείται των δικαιωμάτων και των 
παροχών που προβλέπονται για τους Υποψηφίους 
Διδάκτορες στην Παράγραφο 3 του άρθρου 40 του 
ν. 4485/2017 ενώ σύμφωνα με την ίδια παρ. ο Υποψήφι-
ος Διδάκτορας διατηρεί τα δικαιώματα και τις παροχές 
που προβλέπονται για τους φοιτητές του δεύτερου κύ-
κλου σπουδών μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη 
από τη πρώτη εγγραφή του, μην υπολογίζοντας το ένα 
(1) έτος παράτασης εάν και εφόσον του έχει χορηγηθεί 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο χρόνος 
της παράτασης/αναστολής δεν προσμετράται στο μέγι-
στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της Διδακτορικής Δια-
τριβής. Δεν προσμετράται, επίσης, στον μέγιστο αριθμό 
των Υποψηφίων Διδακτόρων ανά μέλος Δ.Ε.Π. Κατά την 
επιστροφή του, ο Υποψήφιος Διδάκτορας υποβάλλει 
αίτηση συνέχισης της Διδακτορικής Διατριβής του στη 
Γραμματεία του Τμήματος. Η πάροδος και του χρόνου 
αναστολής χωρίς την επιστροφή του Υποψηφίου Δι-
δάκτορα στη συνέχιση εκπόνησης της Διδακτορικής 
Διατριβής του, συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας 
του Υποψηφίου Διδάκτορα και την αφαίρεση του θέ-
ματος της Διδακτορικής Διατριβής, με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

7. Αν συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια από την ημε-
ρομηνία της αποδοχής του Υποψηφίου Διδάκτορα, η 
συνέχιση των σπουδών του προϋποθέτει τη σύνταξη 
από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή Έκθεσης που 
εγκρίνει τη συνέχιση εκπόνησης της Διδακτορικής Δια-
τριβής για ένα επιπλέον έτος. Η Έκθεση αυτή εγκρίνεται 
ή απορρίπτεται τεκμηριωμένα από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. Σε περίπτωση απόρριψης, ο Υποψήφιος Διδά-
κτορας καλείται σε επόμενη συνεδρίαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος να παραστεί και να λάβει το λόγο, και αν η 
Συνέλευση επιμείνει στην απόφαση απόρριψης, τότε οι 
σπουδές του Υποψηφίου Διδάκτορα θεωρούνται οριστι-
κά διακοπείσες και ο Υποψήφιος Διδάκτορας διαγράφε-

John
Highlight

John
Highlight



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35045Τεύχος B’ 3453/19.08.2020

ται από τον κατάλογο των Υποψηφίων Διδακτόρων του 
Τμήματος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 9
Δικαιώματα και Παροχές
Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
2. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλή-

ρη ή έξι (6) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγ-
γραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προ-
βλέπονται και για τους φοιτητές του Δεύτερου Κύκλου 
Σπουδών, ανάλογα με την ελάχιστη χρονική διάρκεια 
για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος, όπως 
αυτή ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος.

3. Επιπλέον, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες διατηρούν το 
δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πλη-
ροφόρησης του Πανεπιστημίου μέχρι και πέντε (5) έτη 
μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής τους.

4. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσει, μέρος της έρευνάς του, σε άλλο Ίδρυ-
μα/Ινστιτούτο/Ερευνητικό Κέντρο/Οργανισμό της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής μετά από σχετική πρόταση του 
Επιβλέποντα και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήμα-
τος. Στην περίπτωση που αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ERASMUS+ ή άλλου 
παρόμοιου προγράμματος, αρκεί η σύμφωνη γνώμη του 
Επιβλέποντα.

5. Στον Υποψήφιο Διδάκτορα επιτρέπεται να κάνει 
χρήση ολογράφως του όρου «Υποψήφιος Διδάκτωρ», 
αποκλειστικά για επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει υποχρέωση ανανέω-
σης της εγγραφής του κάθε ακαδημαϊκό έτος.

2. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας κάθε ακαδημαϊκό έτος 
υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα και ακολού-
θως το παρουσιάζει προφορικά, εφόσον αυτό κριθεί σκό-
πιμο από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, ενώπιον 
της, σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής Διατριβής 
του. Σε περίπτωση μη κατάθεσης δύο (2) συνεχόμενων 
ετησίων αναλυτικών υπομνημάτων από τον Υποψήφιο 
Διδάκτορα το θέμα παραπέμπεται στη Συνέλευση του 
Τμήματος μετά από εισήγηση του Επιβλέποντα προκει-
μένου να αποφασιστεί η συνέχιση ή όχι της εκπόνησης 
της Διδακτορικής Διατριβής.

3. Μετά την υποβολή του αναλυτικού υπομνήματος 
αυτό κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με 
την ετήσια Έκθεση Προόδου, την οποία υπογράφουν ο 
Επιβλέπων και τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής. Οι ετήσιες Εκθέσεις Προόδου των 
Υποψηφίων Διδακτόρων εγκρίνονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και 
σχόλια επ΄ αυτού, από τον επιβλέποντα ή την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή καταχωρίζονται στον ατομι-
κό φάκελο του Υποψηφίου Διδάκτορα στη Γραμματεία 
του Τμήματος, μαζί με την ετήσια Έκθεση Προόδου της 

Διδακτορικής Διατριβής. Σε περίπτωση κατάθεσης δύο 
(2) συνεχόμενων ετησίων Εκθέσεων Προόδου που δεν 
είναι υπογεγραμμένες και από τα τρία μέλη της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής, θεωρείται ότι η διαδικασία της 
εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής διακόπτεται και 
μετά από εισήγηση του Επιβλέποντα, το ζήτημα παρα-
πέμπεται στη Συνέλευση του Τμήματος. Γνώση του ατο-
μικού φακέλου του Υποψηφίου Διδάκτορα δύνανται να 
λάβουν τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

4. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας επιδιώκει να έχει τακτική 
επικοινωνία με τον Επιβλέποντα, τον οποίο ενημερώνει 
για την πρόοδο της έρευνάς του και συμβουλεύεται για 
συναφή ζητήματα. Υποχρεούται στην τήρηση των τι-
θέμενων προθεσμιών τυχόν παραδοτέων. Εφόσον του 
ζητηθεί από τον Επιβλέποντα, ο Υποψήφιος Διδάκτορας 
υποχρεούται να παραδώσει σε αυτόν ενδιάμεσα κεφά-
λαια της Διδακτορικής Διατριβής του προς έλεγχο και 
υποβολή παρατηρήσεων.

5. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται να παρακο-
λουθεί τυχόν προσφερόμενα από το Τμήμα μαθήματα δι-
δακτορικού επιπέδου, εργαστήρια ή σεμινάρια συναφή 
με το επιστημονικό αντικείμενο της Διδακτορικής Διατρι-
βής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

6. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας μετά από πρόταση του 
Επιβλέπονται και κατόπιν απόφασης της ΣτΤ μπορεί να 
παρουσιάζει την πρόοδο της ερευνητικής εργασίας του 
σε μάθημα, εργαστήριο ή σεμινάριο του Τμήματος ή στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

7. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας οφείλει να επιδιώκει 
ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, 
συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια, 
αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς του, πρω-
τίστως, με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κρι-
τών.

8. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες συμμετέχουν στην ακαδη-
μαϊκή λειτουργία του Τμήματος (συμμετοχή σε μαθήμα-
τα, εργαστήρια ή σεμινάρια σχετικά με τη διδακτορική 
διατριβή) στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και 
κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

Δυνατότητα απασχόλησης Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος [άρθρο 

9 του ν. 3685/2008, (Α΄148) που παραμένει σε ισχύ σύμ-
φωνα με άρθρο 88 του ν. 4485/2017 (Α΄114)] και κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Οικονομικών, μπορεί να ανατίθεται σε Υποψήφιο 
Διδάκτορα η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντι-
μισθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 
του Ιδρύματος.

2. Υποψήφιοι Διδάκτορες που εμπίπτουν στις διατά-
ξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 μπο-
ρούν να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι 
με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου 
του Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ή/και 
ερευνητικού/επιστημονικού έργου, καθοριζόμενου με 
τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού 
υπότροφου και του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου 
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γίνεται ύστερα από εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται 
για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους, 
μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται κατά περί-
πτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος,

3. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας 
της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδη-
μαϊκά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί να είναι 
πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους 
γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το 
Τμήμα ή ο επιβλέπων χωρίς αύξηση της κρατικής επιχο-
ρήγησης προς το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 11
Διαδικασία εκπόνησης και συγγραφής
της Διδακτορικής Διατριβής

1. Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής, που προτεί-
νεται από τον Υποψήφιο Διδάκτορα σε συνεργασία με 
τον προτεινόμενο Επιβλέποντα, ορίζεται με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος στο πλαίσιο της ίδιας Συ-
νεδρίας κατά την οποία εγκρίνεται και η αποδοχή του 
Υποψηφίου Διδάκτορα και θεωρείται προσωρινός με την 
έννοια ότι κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής 
Διατριβής μπορεί να τροποποιηθεί.

2. Κατά την επιλογή και διατύπωση του θέματος της 
Διδακτορικής Διατριβής, λαμβάνεται υπόψη ότι η εκ-
πονούμενη Διατριβή πρέπει να έχει σαφές αντικείμενο 
έρευνας, το οποίο πρέπει να διακρίνεται για την επιστη-
μονική του πρωτοτυπία, να συμβάλλει στην πρόοδο της 
επιστημονικής έρευνας και να είναι εφικτό να ολοκλη-
ρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

3. Μερική τροποποίηση του τίτλου της Διδακτορικής 
Διατριβής σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν 
κατά τη διάρκεια της έρευνας του Υποψηφίου Διδάκτο-
ρα επιτρέπεται μετά από αίτησή του, με τεκμηριωμένη 
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και 
θετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

4. Για την αλλαγή του θέματος της Διδακτορικής Δια-
τριβής απαιτείται εισήγηση του επιβλέποντος και έγκρι-
ση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σημαντική αλλαγή του 
τίτλου, η οποία υποδηλώνει μεταβολή του αντικειμένου 
έρευνας, σημαίνει την έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνη-
σης Διδακτορικής Διατριβής και στην περίπτωση αυτή, 
η διαδικασία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
μετά από τη σχετική εισήγηση της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής. Η αλλαγή του θέματος της Διδακτο-
ρικής Διατριβής αποκλείεται μετά την υποβολή αίτησης 
του Υποψήφιου Διδάκτορα για τη δημόσια υποστήριξη 
και την αξιολόγησή της.

5. Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να συνιστά ιδιαίτερη 
συμβολή στη γνώση του επιστημονικού της αντικειμέ-
νου, να παρέχει τεκμήρια πρωτοτυπίας και άσκησης προ-
σωπικής κριτικής σκέψης, να περιλαμβάνει κριτική αξιο-
λόγηση της συναφούς βιβλιογραφίας, να περιγράφει την 
ακολουθούμενη ερευνητική μέθοδο, να περιλαμβάνει 
ανάλυση των πορισμάτων της και να καταδεικνύει συν-
θετική κατανόηση του επιστημονικού αντικειμένου και 
τις ερευνητικές ικανότητες του Υποψηφίου Διδάκτορα.

6. Η Διδακτορική Διατριβή αποτελεί προϊόν της απο-
κλειστικά προσωπικής έρευνας και συγγραφής του Υπο-
ψηφίου Διδάκτορα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις 
του Επιβλέποντος και τυχόν διορθώσεις από την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή.

7. Κατά την υποβολή της και όσον αφορά στο περιε-
χόμενο, την τεκμηρίωση και τη μορφή η Διδακτορική 
Διατριβή πρέπει να είναι επιπέδου μονογραφίας έτοιμης 
προς δημοσίευση, ως έχει ή μετά από διορθώσεις που 
θα υποδείξει η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή. Επι-
πλέον και πριν την τελική υποβολή της πρέπει να έχει 
γίνει δημοσίευση ή να υπάρχει επίσημη τελική αποδοχή 
για τη δημοσίευση, τουλάχιστον μίας (1) εργασίας στο 
γνωστικό αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής, σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.

8. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας λαμβάνει ιδιαίτερη μέρι-
μνα για τον σεβασμό των διατάξεων περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Οφείλει, εντός του κειμένου της Διδακτο-
ρικής Διατριβής και μέσω των υποσημειώσεων και της 
αναφερόμενης βιβλιογραφίας, να καθιστά σαφείς τις πη-
γές άντλησης των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν.

9. Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται στο κυρίως 
κείμενο σε γραμματοσειρά μεγέθους 12 pt με διάστη-
μα γραμμών 1,5, στις υποσημειώσεις μεγέθους 10 pt με 
διάστημα γραμμών 1 και εκτυπώνεται σε διπλή όψη. Πε-
ριλαμβάνει πίνακα περιεχομένων, αναλυτικό κατάλογο 
βιβλιογραφίας και ευρεία περίληψη στην ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα. Συνοδεύεται από έγγραφη δήλω-
ση του Υποψήφιου Διδάκτορα ως προς την μη προσβολή 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

10. Στο εσώφυλλο κάθε κατατιθέμενης και εγκρινό-
μενης διδακτορικής διατριβής μνημονεύεται, σε εμφα-
νές σημείο, η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, καθώς και της Επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής της Διδακτορικής Διατριβής. Σε περίπτωση αφυ-
πηρέτησης (ή άλλη περίπτωση σύμφωνα με την παρ. 7 
του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού) Επιβλέποντα ή 
μέλους/μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 
αναφέρεται η αρχική σύνθεση της επιτροπής πριν από 
την αντικατάστασή τους και στη συνέχεια μνημονεύεται 
η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή του/των μέλους/
μελών της Τριμελούς και αναφέρεται η σύνθεση της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατά το ακόλουθο 
υπόδειγμα:

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Επιβλέπων: Καθηγητής Χ
Μέλη:........................................
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή
Επιβλέπων: Αντικατάσταση του Καθηγητή Χ από τον 

Καθηγητή Ψ με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος ΕΖΠ (Συνεδρίαση ...), σύμφωνα με την παρ. 3, 
άρθρο 39, ν. 4485/2017.

Μέλη:..................................................................
11. Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται στην ελ-

ληνική γλώσσα. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με 
αιτιολογημένη απόφασή της και μετά από αίτηση του 
Υποψηφίου Διδάκτορα και τη σύμφωνη γνώμη το Επι-
βλέποντα να κάνει δεκτή την εκπόνηση της Διδακτορι-
κής Διατριβής και σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής 
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(παρ. 2 και 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017). Σε αυτή 
την περίπτωση ο υποψήφιος υποβάλλει συνημμένη, στη 
Διδακτορική Διατριβή, εκτενή περίληψή της και στην 
ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 12
Λόγοι Διαγραφής

1. Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να απο-
φασίσει τη διαγραφή Υποψηφίου Διδάκτορα, του οποίου 
η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής. Ανεπαρκής πρόοδος 
χαρακτηρίζεται εκείνη η οποία τεκμηριώνεται με δύο 
(2) τουλάχιστον αρνητικές Εκθέσεις Προόδου.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να απο-
φασίσει τη διαγραφή Υποψηφίου Διδάκτορα για λόγους 
αναφερόμενους στην επιστημονική πρόοδο της διαδι-
κασίας εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής (όπως 
προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις προόδου) ή όταν 
συντρέχει κάποιος από τους παρακάτω λόγους:

I. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας αιτείται ο ίδιος τη διαγρα-
φή του.

II. Έχει υπερβεί τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης της 
Διδακτορικής Διατριβής και δεν έχει εγκριθεί η προβλε-
πόμενη παράταση/αναστολή των σπουδών σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα Κα-
νονισμό.

III. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει αναιτιολόγητα διακό-
ψει το έργο της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής 
του.

IV. Έχει διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας, σχετικά με την ολική ή μερική 
αναπαραγωγή του έργου άλλου προσώπου ή παρου-
σίαση του έργου κάποιου άλλου, ως προσωπικού του 
υποψηφίου.

3. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή συντάσσει 
σχετική εισήγηση η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφε-
ρόμενο και στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση 
λαμβάνει απόφαση επί του θέματος της διαγραφής σε 
συνεδρίαση στην οποία καλείται να παραστεί και να λά-
βει το λόγο και ο ενδιαφερόμενος.

Στην απόφαση τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής 
(εδαφ. στ, παρ. 2 του άρθρου 45 ν. 4485/2017, Α΄114).

Άρθρο 13
Υποστήριξη και Αξιολόγηση
της Διδακτορικής Διατριβής

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτο-
ρικής Διατριβής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού, η Τριμελής Συμ-
βουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση 
του Υποψηφίου Διδάκτορα για τη δημόσια υποστήρι-
ξη και αξιολόγησή της. Αν η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του Υποψηφίου Διδά-
κτορα συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την 
υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος, ζητώντας τον 
ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση 
της Διδακτορικής Διατριβής (παρ. 1 του άρθρου 41 του 
ν. 4485/2017), η οποία και ορίζεται αμέσως.

2. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του Υποψη-
φίου Διδάκτορα, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
προβαίνει σε αναλυτικές παρατηρήσεις ή/και βελτιώσεις, 
ορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και τη νέα 
ημερομηνία αίτησης.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση Ει-
σηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την 
αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής του Υποψηφίου 
Διδάκτορα λαμβάνοντας υπόψη της τη συνάφεια του 
γνωστικού αντικειμένου των προτεινόμενων μελών με 
εκείνο της εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής

4. Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα 
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός 
από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται 
από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 6 
του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και τέσ-
σερα (4) επιπλέον μέλη που επίσης πληρούν τα κριτήρια 
της παρ. 6 του άρθρου 6. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επι-
τροπή έχει δικαίωμα πρότασης των μελών της Επταμε-
λούς Εξεταστικής Επιτροπής. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν 
αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 
του ν. 4485/2017, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνε-
δρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής ο Υποψήφιος Διδάκτορας επιμελείται την πα-
ράδοση ενός αντιτύπου σε κάθε μέλος της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
και καταθέτει σε έντυπη μορφή ένα αντίτυπο της Διδα-
κτορικής Διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος.

6. Η ημερομηνία υποστήριξης της Διδακτορικής Δια-
τριβής ορίζεται από τον Επιβλέποντα, σε συνεργασία με 
τον Υποψήφιο Διδάκτορα σε εύλογο χρονικό διάστημα 
από τη συγκρότηση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής. Με πρωτοβουλία του Επιβλέποντα, η ημερομηνία 
ανακοινώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, που ανα-
λαμβάνει το έργο της κοινοποίησης στην πανεπιστημι-
ακή κοινότητα.

7. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια 
από τον Υποψήφιο Διδάκτορα. Η παρουσίαση της 
Δ.Δ. μπορεί να γίνει στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα 
μετά από απόφαση της Τ.Σ.Ε. Η διαδικασία της δημό-
σιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία 
τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να 
συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης (παρ. 3, άρθρο 
41, ν. 4485/2017)

8. Κατά την δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής 
Διατριβής λαμβάνει χώρα συνοπτική ανάπτυξη του αντι-
κειμένου και των σημαντικότερων πορισμάτων της έρευ-
νας του Υποψήφιου Διδάκτορα. Τα μέλη της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής υποβάλλουν ερωτήσεις στον 
Υποψήφιο Διδάκτορα και διατυπώνουν παρατηρήσεις. 
Κατά την υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής μπο-
ρεί επίσης να ελεγχθεί η γενική γνώση του Υποψήφιου 
Διδάκτορα για το ευρύτερο επιστημονικό αντικείμενο 
της έρευνάς του. Οι εξεταστές αξιολογούν από κοινού 
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κατά την προφορική υποστήριξη κατά πόσον η Διδακτο-
ρική Διατριβή και η υποστήριξή της από τον Υποψήφιο 
Διδάκτορα ικανοποιεί τις απαιτήσεις απονομής του Δι-
δακτορικού Τίτλου.

9. Στη συνέχεια, ο υποψήφιος αποχωρεί και η Επταμε-
λής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρου-
σία 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 διατυπώνει 
την τελική της κρίση.

10. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία 
τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής (παρ. 3  του άρθρου 41 του ν. 4485/2017). 
Για την απόφασή της η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό 
Αξιολόγησης για την απονομή του Διδακτορικού Τίτλου. 
Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη 
διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και διαβιβάζεται 
διά της Γραμματείας του Τμήματος, στη Συνέλευση του 
Τμήματος.

11. Η εγκριθείσα Διδακτορική Διατριβή βαθμολογείται 
με την ακόλουθη κλίμακα:

α) Άριστα
ή
β) Λίαν Καλώς,
12. Στο σημείο που αναφέρεται το αποτέλεσμα της 

διδακτορίας, στο πρακτικό της 7μελούς Επιτροπής θα 
αναφέρεται ο βαθμός (Άριστα ή Λίαν Καλώς) με πρωτό-
τυπες υπογραφές. Επίσης στον τίτλο της διατριβής στα 
Ελληνικά και Αγγλικά στο πρακτικό της 7μελούς Επιτρο-
πής θα αποτυπώνεται με πρωτότυπες υπογραφές.

13. Εφόσον η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή με πλει-
οψηφία των μελών της κρίνει ότι η Διδακτορική Διατριβή 
χρήζει διορθώσεων, συντάσσει ειδική μνεία στο Πρακτικό 
Αξιολόγησης και ορίζει την προθεσμία υποβολής της Δι-
δακτορικής Διατριβής με διορθώσεις/αλλαγές. Αυτή δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Στην περίπτω-
ση όπου ζητούνται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, 
ο Επιβλέπων, ενεργώντας εξ΄ ονόματος της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις 
τροποποιήσεις, να δώσει την τελική έγκριση και την εντο-
λή στον υπεύθυνο του Γ.Π.Α. για την ανάρτησή της στην 
ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων. Στην περίπτωση όπου 
ζητούνται μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, η Επταμελής 
Εξεταστική Επιτροπή, ως σώμα, πρέπει να εγκρίνει την 
τροποποιημένη διατριβή. Στην τελευταία αυτή περίπτω-
ση, η επικοινωνία των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών μέσων και 
η απόφασή της θα είναι τελική. Ο Επιβλέπων, μετά τον 
έλεγχο του τελικού κειμένου, υποβάλλει στη Συνέλευση 
του Τμήματος το Πρακτικό Αξιολόγησης της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής και την έγκριση της αναγόρευσης 
του υποψηφίου σε Διδάκτορα. Εάν ο Υποψήφιος Διδάκτο-
ρας δεν προβεί στις διορθώσεις/αλλαγές δεν δύναται να 
λάβει χώρα η αναγόρευσή του σε Διδάκτορα.

Άρθρο 14
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

1. Η έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής βεβαιώνεται 

με το πρακτικό Αξιολόγησης της Επταμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής. Το ως άνω πρακτικό υπογεγραμμένο από 
όλα τα παρόντα μέλη της διαβιβάζεται στη Συνέλευση 
του Τμήματος.

2. Αν η Διδακτορική Διατριβή έχει εγκριθεί αλλά έχουν 
γίνει σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις, ο Υποψήφι-
ος Διδάκτορας οφείλει, αφού προβεί στις απαραίτητες 
διορθώσεις, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 13 
του παρόντος Κανονισμού, να καταθέσει στον Επιβλέ-
ποντα και μέσω αυτού και στα υπόλοιπα μέλη της Επτα-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής, τη Διατριβή του στην 
τελική μορφή της εντός της προθεσμίας που του έχει 
υποδειχθεί από την Επιτροπή. Ο Επιβλέπων, μετά τον 
έλεγχο του τελικού κειμένου, υποβάλλει στη Συνέλευση 
του Τμήματος το πρακτικό Αξιολόγησης της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής με την έγκριση της απονομής του 
Διδακτορικού Τίτλου.

3. Μετά τη θετική αξιολόγηση της Δ.Δ. και αφού γί-
νουν όλες οι απαιτούμενες διορθώσεις (όπου αυτό είναι 
αναγκαίο) και δεδομένης της αναγόρευσης του από τη 
Συνέλευση του Τμήματος, ο Υποψήφιος Διδάκτορας 
καταθέτει τα αντίτυπα της Διδακτορικής Διατριβής (σε 
έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή και όπως του ζητηθεί), 
ως εξής:

• Ένα αντίτυπο στη Γραμματεία του Τμήματος.
• Ένα αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α.
• Ένα αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
• Ένα αντίτυπο στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της 

Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Γ.Π.Α.
• Ένα αντίτυπο στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
4. Η επίσημη Αναγόρευση του υποψήφιου διδάκτορα 

γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο Πρόεδρος 
του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος της Συνέλευσης 
του Τμήματος το πρακτικό Αξιολόγησης της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, που πιστοποιεί την επιτυχή ολο-
κλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και 
αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής και εφόσον ο 
Υποψήφιος Διδάκτορας έχει αξιολογηθεί θετικά ακο-
λουθεί η Αναγόρευση του σε Διδάκτορα του Τμήματος.

5. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις για την απονομή Διδακτορικού Διπλώ-
ματος μπορούν να υποβάλλουν, μετά την κατάθεση 
των αντιτύπων της Διδακτορικής Διατριβής αίτηση για 
καθομολόγηση στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Γ.Π.Α. διαμέσου της Γραμματείας του Τμήματος Επι-
στήμης Ζωικής Παραγωγής.

6. Η Καθομολόγηση των Διδακτόρων στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, γίνεται σε δημόσια τελετή, πα-
ρουσία του Διδάκτορα, και ενώπιον του Πρύτανη, των 
Αντιπρυτάνεων, του Κοσμήτορα και του Προέδρου του 
Τμήματος. Οι προϋποθέσεις σχετικά με την Καθομολό-
γηση των αποφοίτων Διδακτόρων, είναι οι εξής:

I. Πρωτότυπη Βεβαίωση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πλη-
ροφόρησης Γ.Π.Α., ότι δεν οφείλει την επιστροφή ή την 
αντικατάσταση δανεισμένου υλικού.

II. Πρωτότυπη Βεβαίωση Βιβλιοθήκης και Κέντρου 
Πληροφόρησης Γ.Π.Α., ότι κατέθεσε στη Βιβλιοθήκη το 
ένα αντίτυπο της Διδακτορικής Διατριβής σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή.
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III. Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, που 
αφορά την επιστροφή χορήγησης παροχών Γ.Π.Α.: κάρ-
τας σίτισης και ακαδημαϊκή ταυτότητα.

IV. Πρωτότυπο Απογραφικό Δελτίο και Δήλωση Αποδέ-
σμευσης της Διδακτορικής Διατριβής του Εθνικού Αρχεί-
ου Διδακτορικών Διατριβών (σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Ε.Κ.Τ.) που αφορά 
την ακρίβεια και πληρότητα του εντύπου, την περίληψη 
στην ελληνική και ξενόγλωσση γλώσσα και την υπογρα-
φή του αποφοίτου Διδάκτορα.

Άρθρο 15
Πνευματικά δικαιώματα

1. Η έρευνα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
Διδακτορικής Διατριβής, αποβλέπει πρωτίστως στην εκ-
παίδευση του Υποψήφιου Διδάκτορα και στην απόκτηση 
ερευνητικής εμπειρίας που απαιτείται για την απονομή 
του Διδακτορικού Τίτλου, καθώς και για την περαιτέρω 
σταδιοδρομία του.

2. Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, λόγω της φύ-
σης της, μπορεί να εντάσσεται σε συνεχόμενες και πολ-
λές φορές μακροχρόνιες έρευνες που διεξάγονται από 
ερευνητικές ομάδες και επιστημονικούς υπευθύνους σε 
συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης, συχνά στο πλαίσιο 
ερευνητικών προγραμμάτων.

3. Σημειώνεται ότι τα ερευνητικά δεδομένα που προ-
κύπτουν κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής 
ανήκουν στο Ίδρυμα και την ευθύνη της διαχείρισής τους 
έχει ο Επιβλέπων Καθηγητής. Σε περιπτώσεις που η Δι-
δακτορική Διατριβή εκπονείται στο πλαίσιο ερευνητικού 
προγράμματος (εθνικού, ευρωπαϊκού ή διεθνούς), την 
ευθύνη διαχείρισης των ερευνητικών δεδομένων έχει ο 
Επιστημονικός Υπεύθυνος.

4. Ο συγγραφέας της Διδακτορικής Διατριβής είναι ο 
δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου της Διδα-
κτορικής Διατριβής του, σύμφωνα με το ν. 2121/1993, 
όπως ισχύει και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρό-
ντος άρθρου.

5. Οι θέσεις και απόψεις του Διδάκτορα όπως αυτές 
διατυπώνονται στη Διατριβή του δεν θεωρούνται θέσεις 
του Τμήματος ή των μελών ΔΕΠ αυτού.

Άρθρο 16
Είδος και Τύπος
Διδακτορικού Διπλώματος (Περγαμηνή)

1. Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος (Περγαμηνή) 
είναι δημόσιο έγγραφο, απονέμεται δε από το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο εκπονήθηκε η Διδα-
κτορική Διατριβή.

2. Τον τύπο του Διδακτορικού Διπλώματος (Περγαμη-
νή) ορίζει με απόφασή της η Σύγκλητος του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (Περ-
γαμηνή) υπογράφεται από τον Πρύτανη και σφραγίζεται 
με την μεγάλη σφραγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

3. Στον απόφοιτο Διδάκτορα είναι δυνατόν να χορη-
γείται, πριν από την τελετή Καθομολόγησης, πιστοποιη-

τικό επιτυχούς περάτωσης της διδακτορικής διατριβής 
του, με βάση την παρ. 4 του άρθρου 14 του παρόντος 
Κανονισμού.

Άρθρο 17
Ανάκληση διδακτορικού τίτλου

1. Τίτλος ο οποίος χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανα-
κληθεί, αν αποδειχτεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή 
της απόκτησής του οι εκ του νόμου και του παρόντος 
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών προϋποθέσεις 
κτήσης του, και ιδίως σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
παράπτωμα που εμπίπτει στο Δίκαιο περί Πνευματι-
κής Ιδιοκτησίας. Κατά τα ακαδημαϊκώς ισχύοντα, η 
λογοκλοπή ολοκληρωμένης εργασίας οποιουδήποτε 
τύπου ή μεμονωμένων ιδεών και αποσπασμάτων από 
εργασίες τρίτων (δηλαδή η προσπάθεια να ιδιοποιη-
θεί κάποιος με ακαδημαϊκά ανέντιμο τρόπο εργασίες, 
αποσπάσματα εργασιών, κείμενα ή ιδέες τρίτων) απα-
γορεύεται ρητά.

2. Η υπόθεση παραπέμπεται στη Συνέλευση του Τμή-
ματος, με εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής που επέβλεψε την εκπόνηση της Διδακτορικής 
Διατριβής. Το Τμήμα λαμβάνει απόφαση επί του θέματος 
της ανάκλησης σε Συνεδρίαση στην οποία καλείται να 
παραστεί και να λάβει το λόγο ο ενδιαφερόμενος.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης, αφαιρείται ο τίτλος του 
Διδάκτορα και οι σχετικές με αυτόν προνομίες, επέρ-
χονται οι παρεπόμενες συνέπειες της ανάκλησης του 
Διδακτορικού Τίτλου, όπως η απόσυρση της Διδακτο-
ρικής Διατριβής από όλες τις βιβλιοθήκες και τα αρ-
χεία όπου είναι κατατεθειμένη και εκδίδεται σχετική 
ανακοίνωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστή-
μης Ζωικής Παραγωγής, η οποία αναρτάται στον δια-
δικτυακό ιστότοπο του Τμήματος. Αν κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ο Υποψήφιος 
Διδάκτορας ελάμβανε τροφεία ενημερώνεται ο φορέας 
παροχής τους.

Άρθρο 18
Διοικητική Υποστήριξη
των Διδακτορικών Σπουδών

1. Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπου-
δών γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ΕΖΠ.

2. Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με 
ατομική μερίδα για κάθε Υποψήφιο Διδάκτορα στην 
οποία καταγράφεται κάθε στοιχείο σχετικό με τις σπου-
δές του.

Άρθρο 19
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Όλοι οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος, μετά 
την έγκριση του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών, εντάσσονται στις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄114) και στον παρόντα Κανονισμό.

2. Ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό 
Διδακτορικών Σπουδών, ειδικές περιπτώσεις ή άλλα 
προβλήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του, 
θα εξετάζονται και θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση 
από τη Συνέλευση του Τμήματος.
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Άρθρο 20
Ισχύς του Κανονισμού

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ως αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών)

Α. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή Καθο-
μολόγησης.

Β. Περγαμηνή που απονέμεται στον/στην Διδάκτορα.
Γ. Τύπος Πιστοποιητικού αναγόρευσης Διδάκτορα.

Α. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή Καθο-
μολόγησης.

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που περατώνουν επιτυχώς 
την όλη διαδικασία δοκιμασίας και αναγορεύονται με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης 
Ζωικής Παραγωγής, εκφωνούν την ως έπεται Καθομο-
λόγηση ανατείνοντας την δεξιά παλάμη, με τον κάτωθι 
νενομισμένο όρκο:

(Όρκος του Διδάκτορα)
«Επειδή το σεπτόν Γεωπονικόν Πανεπιστήμιον των 

Αθηνών εις τους διδάκτορας έστερξε να δεχθή και με 
κατατάξη, καθομολογώ ενώπιόν του δημοσία, ταύτην 
την επίσημον υπόσχεσιν: Θα υπηρετήσω εις την ζωήν 
μου την επιστήμην ταύτην μητέρα και τροφόν πάσης επι-
στήμης και τέχνης και παντός πολιτισμού με κοσμιότητα 
ηθών και σεμνότητα τρόπων και με όσην μοι είναι δυ-

νατόν ενθερμοτέραν αφοσίωσιν. Θα την προαγάγω επί 
το τελειότερον και θα την αγλαΐσω επί το λαμπρότερον 
δια την ολονέν επί περισσοτέρους εξάπλωσιν του θείου 
φωτός της αληθείας και θ΄ αποφεύγω να επιδεικνύω κε-
νόσοφον προπέτειαν, αντιστρατευόμενος εις τας ορθάς 
διδασκαλίας των άλλων και να διδάσκω αντίθετα των 
όσων ο ίδιος καλώς πιστεύω, καπηλεύων την επιστήμην 
ή καταισχύνων του επιστήμονος το υψηλόν λειτούργη-
μα. Εις την επίσημον της ώρας ταύτης υποσχεσίν μου 
είθε να μου είναι ο Θεός αρωγός καθόλην μου την ζωήν».

(Όρκος της Διδάκτορα)
«Επειδή το σεπτόν Γεωπονικόν Πανεπιστήμιον των 

Αθηνών εις τους διδάκτορας έστερξε να δεχθή και με 
κατατάξη, καθομολογώ ενώπιόν του δημοσία, ταύτην 
την επίσημον υπόσχεσιν: Θα υπηρετήσω εις την ζωήν 
μου την επιστήμην ταύτην μητέρα και τροφόν πάσης επι-
στήμης και τέχνης και παντός πολιτισμού με κοσμιότητα 
ηθών και σεμνότητα τρόπων και με όσην μοι είναι δυ-
νατόν ενθερμοτέραν αφοσίωσιν. Θα την προαγάγω επί 
το τελειότερον και θα την αγλαΐσω επί το λαμπρότερον 
δια την ολονέν επί περισσοτέρους εξάπλωσιν του θείου 
φωτός της αληθείας και θ΄ αποφεύγω να επιδεικνύω κε-
νόσοφον προπέτειαν, αντιστρατευομένη εις τας ορθάς 
διδασκαλίας των άλλων και να διδάσκω αντίθετα των 
όσων η ίδια καλώς πιστεύω, καπηλεύουσα την επιστήμην 
ή καταισχύνουσα του επιστήμονος το υψηλόν λειτούρ-
γημα. Εις την επίσημον της ώρας ταύτης υποσχεσίν μου 
είθε να μου είναι ο Θεός αρωγός καθόλην μου την ζωήν».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ

Ι

    Αριθμ. 4357 (2)
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυ-

σικού Περιβάλλοντος της Σχολής Επιστημών των 

Φυτών. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρία: 572/3.07.2020)

   Aφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του 

ν. 4485/2017 (Α΄114).
2. Τις διατάξεις του εδ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 85 

του ν. 4485/2017 (Α΄114).
3. Την απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμή-

ματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλο-
ντος (Συνεδρία 16/27.05.2020).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Εγκρίνει τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περι-
βάλλοντος της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γ.Π.Α. 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας 
και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δ.Δ.Φ.Π.), της 
Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο 
οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κα-
τόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών και 
την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιο-
χής. Το Διδακτορικό Δίπλωμα προϋποθέτει την εκπόνη-
ση μιας πρωτότυπης και συγκροτημένης επιστημονικής 
έρευνας στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται η δομή, οι 
κανόνες λειτουργίας, οι προϋποθέσεις εισαγωγής και 
οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και 
απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα 
Δ.Δ.Φ.Π.

Άρθρο 2
Στόχοι και Νομικό Πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Δ.Δ.Φ.Π. του Γ.Π.Α. έχει ως πρωταρχικό σκοπό την 
ανάπτυξη ερευνητών για την προαγωγή της επιστήμης. 
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. πα-

ρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία των Τομέων 
και Εργαστηρίων του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. αλλά και σε 
συγγενή πεδία και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτο-
ρικού Διπλώματος. Αποσκοπούν στην προαγωγή της 
γνώσης και της πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημο-
νικής έρευνας καθώς και στη συγκρότηση επιστημόνων 
ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της 
έρευνας και των εφαρμογών. Οι Διδάκτορες του Τμήμα-
τος Δ.Δ.Φ.Π. προορίζονται να στελεχώσουν πανεπιστή-
μια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. Επίσης στό-
χος είναι να καταστεί το Τμήμα Δ.Δ.Φ.Π. πόλος έλξης 
για νέους ερευνητές, αλλά και καταξιωμένους ακαδη-
μαϊκούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε συναφή 
γνωστικά πεδία.

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. ορ-
γανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) και των εν ισχύ ευρισκομένων 
σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

Άρθρο 3
Αρμόδια Όργανα Διοίκησης

Οι αποφάσεις που αφορούν το περιεχόμενο και την 
εφαρμογή του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
(ΚΔΣ) λαμβάνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η 
συγκρότηση και οι αρμοδιότητες της Συνέλευσης είναι 
αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
Συγκεκριμένα, η Συνέλευση του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. έχει 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Αναθέτει σε Τριμελείς Επιτροπές μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. την αξιολόγηση των υποψηφιοτή-
των ανά Διδακτορική Διατριβή. Συγκεκριμένα, η κάθε 
Τριμελής Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα υποβαλ-
λόμενα έγγραφα, καλεί τους υποψηφίους σε προσωπική 
συνέντευξη και υποβάλλει αιτιολογημένες προτάσεις 
για την αποδοχή ή μη των υποψηφίων στη Συνέλευση 
του Τμήματος

β. Ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών για 
την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και τα μέλη των 
εξεταστικών επιτρόπων.

γ. Εκδίδει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
επιλογή υποψηφίων διδακτόρων.

δ. Διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις 
επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδα-
κτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στο Τμήμα Δ.Δ.Φ.Π. του Γ.Π.Α. 
έχουν όσοι/ες πληρούν τουλάχιστον τις κάτωθι προϋπο-
θέσεις: Είναι κάτοχοι Πτυχίου Α.Ε.Ι. Δασολογικών, Περι-
βαλλοντικών, Γεωπονικών και Βιολογικών Τμημάτων του 
εσωτερικού καθώς και των ισότιμων προς αυτά Τμημά-
των του εξωτερικού (συνοδευόμενο από πιστοποιητικό 
αναγνώρισης ισοτιμίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής), εφόσον εί-
ναι κάτοχοι: α) ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 
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μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα του άρθρου 38 (παρ. 
1) του ν. 4485/2017 (Α΄114) ή β) Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα 
των παραπάνω Τμημάτων.

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Δ.Δ. στο 
Τμήμα Δ.Δ.Φ.Π. του Γ.Π.Α. έχουν και οι πτυχιούχοι άλ-
λων Τμημάτων ή Σχολών Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ομοταγών 
Πανεπιστήμιων του εξωτερικού εφόσον είναι κάτοχοι 
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχια-
κού επιπέδου σύμφωνα με την παρ. 1του άρθρου 38 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114) ή Δ.Μ.Σ. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
ο Υποψήφιος Διδάκτορας μπορεί να γίνει δεκτός από 
τη Συνέλευση Τμήματος, με ειδική και τεκμηριωμένη 
αιτιολογία, εφόσον προκύπτει επαρκής εξοικείωση με 
την Επιστήμη Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
ή του αντικειμένου του Εργαστηρίου οπού θα εκπονηθεί 
η Δ.Δ., ώστε να πιθανολογείται η ευδόκιμη ολοκλήρωση 
του κύκλου Διδακτορικών Σπουδών.

3. Σε ειδικές περιπτώσεις εξαιρετικού επιστημονικού 
ή επαγγελματικού έργου μπορεί να γίνει, με ειδική αιτι-
ολογία, δεκτός, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
Συνέλευση του Τμήματος, ως Υποψήφιος Διδάκτορας 
και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

4. Στις περιπτώσεις αιτήσεων, που εμπίπτουν στις πα-
ραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ο/η Υποψή-
φιος/α Διδάκτορας υποχρεούται να παρακολουθήσει 
και να αξιολογηθεί με επιτυχία σε ένα κύκλο μαθημάτων 
του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ή/και του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Δ.Δ.Φ.Π. που θα προτείνεται από την Τριμελή Συμβου-
λευτική Επιτροπή εφόσον κριθεί απαραίτητη.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του 
Δ.Δ., είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την 
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 
του ν. 4485/2017 (Α΄114).

2. Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται 
κατ΄ εξαίρεση δεκτοί/ές, χωρίς να είναι κάτοχοι Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή δεν κατέχουν πτυχίο 
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχια-
κού επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 
(Α΄114), το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του Δ.Δ. 
ανέρχεται στα τέσσερα (4), πλήρη ημερολογιακά έτη από 
την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

3. Η μέγιστη διάρκεια είναι ίση με έξι έτη από την 
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί 
για ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από αίτηση του/της υπο-
ψηφίου/ας και τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευση 
του Τμήματος

4. Ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας σε ειδικές περι-
πτώσεις (π.χ. στράτευση του υποψήφιου, εγκυμοσύνη 
υποψηφίας, θέματα υγείας κ.λπ.), και με αιτιολογημένη 
αίτηση, μπορεί να αιτηθεί αναστολής σπουδών κατά τη 
διάρκεια των διδακτορικών σπουδών του, για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δυο 
(2) ετών, η οποία μετά από επαρκώς αιτιολογημένη 
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος. 
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης χορήγησης παράτασης 
από τον υποψήφιο διδάκτορα, στην εισήγηση της Τριμε-
λούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Συνέλευση του 
Τμήματος πρέπει να γίνεται αναφορά στην άποψη των 
μελών της Επιτροπής για τους λογούς που επιβάλλεται ή 
όχι η χορήγηση της εν λόγω παράτασης, καθώς και στη 
διαπίστωσή τους για το βαθμό προόδου της Δ.Δ. και για 
τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης της συγγρα-
φής και υποβολής της. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, 
αίρεται η ιδιότητα του/της υποψηφίου/ιας διδάκτορα 
και τα εξ΄ αυτής απορρέοντα δικαιώματα με βάση την 
κειμένη νομοθεσία. Ο χρόνος της αναστολής δεν προ-
σμετρείται στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της 
Δ.Δ. Δεν προσμετρείται, επίσης, στον μέγιστο αριθμό 
των υποψηφίων διδακτόρων, ανά μέλος Δ.Ε.Π. Κατά την 
επιστροφή του/της, ο Υποψήφιος/α Διδάκτορας κάνει 
αίτηση συνέχισης της Δ.Δ. στη Γραμματεία του Τμήματος 
Δ.Δ.Φ.Π. Η πάροδος και του χρόνου αναστολής χωρίς 
την επιστροφή του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα στη 
συνέχιση εκπόνησης της Δ.Δ. του, συνεπάγεται την απώ-
λεια της ιδιότητας του/της ως υποψήφιου/ας διδάκτορα 
και την αφαίρεση του θέματος της Δ.Δ., με απόφαση της 
Συνέλευση του Τμήματος

5. Μετά το πέρας της μέγιστης χρονικής διαρκείας, 
ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας διαγράφεται από τον κα-
τάλογο των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος με 
απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος

Άρθρο 6
Αίτηση Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. του Γ.Π.Α. Επίσης, το Τμήμα 
μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων, 
υποτρόφων ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
42 του ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό Διδακτορικών 
Σπουδών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι 
σχετικές προκηρύξεις δημοσιοποιούνται δια του ημερή-
σιου τύπου και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του 
Τμήματος. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και 
οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής 
Υποψήφιων Διδακτόρων, μνημονεύονται στις σχετικές 
προσκλήσεις.

2. Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την υποψήφιο/α, με 
τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα στη Γραμματεία 
του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π.

3. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, 
η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να 
είναι διάφορη της ελληνικής, καθώς και ο/η προτεινόμε-
νος/η ως Επιβλέπων/ουσα της Δ.Δ., ο/η οποίος/α ανήκει 
σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής 
Διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114), και στο άρθρο 8 του παρόντος Κα-
νονισμού, και ο/η οποίος/α πρέπει να είναι του ιδίου, ή 
ελλείψει του ιδίου, συναφούς γνωστικού αντικείμενου.
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4. Η αίτηση συνοδεύεται από:
α. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψη-

φίου/ας.
β. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, δηλαδή σύντο-

μη περιγραφή του πρωτότυπου ερευνητικού έργου που 
θα εκπονηθεί, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, της 
υφισταμένης στάθμης της επιστήμης και της μεθοδολο-
γίας (μέχρι 4 σελίδες).

γ. Αντίγραφο πτυχίου ή άλλων τίτλων προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση που ο/η 
Υποψήφιος/α Διδάκτορας έχει λάβει στην αλλοδαπή 
τους ως άνω αναφερομένους τίτλους σπουδών, πρέπει 
να συνυποβάλλει επικυρωμένα αντίγραφα της αναγνώ-
ρισης ισοτιμίας των τίτλων σπουδών του, από την εκά-
στοτε ορισθείσα επίσημη αρχή (ΔΟΑΤΑΠ).

δ. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχι-
ακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

ε. Τουλάχιστον δύο (2) εμπιστευτικές συστατικές επι-
στολές, από μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές ερευνητικού κέ-
ντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, που γνωρίζουν τον 
υποψήφιο.

στ. Πιστοποιητικό (επιπέδου Β2), κατ΄ ελάχιστον, γνώ-
σης της Αγγλικής γλώσσας. Αν η προτεινόμενη γλώσσα 
συγγραφής της Δ.Δ. είναι η αγγλική, το πιστοποιητικό 
πρέπει να είναι επιπέδου C1. Το πιστοποιητικό δεν απαι-
τείται αν ο υποψήφιος έχει αποκτήσει προπτυχιακό ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μονοετούς τουλάχιστον 
διαρκείας στην αγγλική γλώσσα, σε ομοταγές ίδρυμα του 
εξωτερικού ή στην Ελλάδα ή την αποδεδειγμένη με με-
λέτες καθώς και με τουλάχιστον τρεις ελληνικές και τρεις 
ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις προαγωγή της δασολογικής 
επιστήμης. Σε περίπτωση έλλειψης πτυχίου/πιστοποιητι-
κού δίνεται η δυνατότητα εξέτασης καλής γνώσης στην 
Αγγλική γλώσσα αποκλειστικά για τις ανάγκες του Δ.Δ., 
από τριμελή επιτροπή του Τμήματος.

Πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέ-
δου τουλάχιστον C1 αν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός 
και η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της Δ.Δ. είναι η 
ελληνική. Η επάρκεια της γνώσης της ελληνικής γλώσσας 
για αλλοδαπούς υποψηφίους αποδεικνύεται όταν: 

α) ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει σπουδές δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο 
σχολείο του εξωτερικού, 

β) έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών 
σπουδών σε ελληνικό Α.Ε.Ι., ή έχει πιστοποιητικό επι-
τυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε 
ελληνικό τριτοβάθμιο Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) ή 

γ) κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας 
από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής αντίστοι-
χων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς.

ζ. Κάθε άλλο έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που 
τεκμηριώνει το μορφωτικό ή/και επαγγελματικό υπό-
βαθρο, τις δεξιότητες, ή/και τη σχετική εμπειρία του/
της υποψηφίου/ας.

Άρθρο 7
Διαδικασία επιλογής υποψήφιων Διδακτόρων

1. Η Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια 
του ερευνητικού αντικείμενου των αιτήσεων που έχουν 

υποβληθεί, ορίζει Τριμελή Επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή 
εξετάζει τις αντίστοιχες υποβληθείσες αιτήσεις και τα συ-
νυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/
την υποψήφιο/α. Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλλει 
στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό 
υπόμνημα, στο όποιο αναγράφονται ο προτεινόμενος 
Επιβλέπων, οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α 
πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συνεκτιμώντας τα 
κριτήρια που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και 
τη συνολική εικόνα του υποψηφίου, προκειμένου να γίνει 
δεκτός/ή. Επιπρόσθετα, η Τριμελής Επιτροπή προτείνει 
τον/την Επιβλέποντα/ουσα, αν αυτός/ή δεν έχει προταθεί 
από τον/την υποψήφιο/α ή αν διαφωνεί με την πρόταση 
του υποψηφίου/ας. Σε κάθε περίπτωση το θέμα ανάγεται 
στην αρμοδιότητα της Συνέλευση του Τμήματος

2. Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας τη 
διαθεσιμότητα των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, αφού 
λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος και 
συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή 
απορρίπτει, αιτιολογημένα, την αίτηση του/της υποψη-
φίου/ας. Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων είναι μέλος της 
Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, η γνώμη του περιέ-
χεται στο υπόμνημα. Σε περίπτωση που ο προτεινόμε-
νος Επιβλέπων αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να αναλάβει την 
επίβλεψη της προτεινομένης Δ.Δ. και δεν υπάρχει άλλο 
μέλος Δ.Ε.Π. στο ειδικότερο γνωστικό αντικείμενο της 
προτεινομένης Δ.Δ., η αίτηση απορρίπτεται. Στην εγκρι-
τική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα 
συγγραφής της Δ.Δ.

3. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση του Τμήματος δύ-
ναται να καθορίσει, ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση 
της Δ.Δ. του/της υποψηφίου, την παράλληλη επιτυχή 
παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με την 
επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις, όπως δημοσιεύσεις, 
προερχόμενες από τη Δ.Δ. σε επιστημονικά περιοδικά, 
παρουσιάσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια κ.λπ.

4. Στην περίπτωση που ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτο-
ρας δεν κατέχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα του Τμήματος 
Δ.Δ.Φ.Π. ή Ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλου σπουδών με-
ταπτυχιακού επιπέδου του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. ή είναι 
κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος αλλού Τμήματος 
ή και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, ο/η Επιβλέπων/
ουσα, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, μπορεί να ζητήσει από τον/την υπο-
ψήφιο/α διδάκτορα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, 
την υποχρεωτική παρακολούθηση συγκεκριμένων μα-
θημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου ή και προπτυχιακών 
μαθημάτων του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. ή άλλων Τμημάτων 
του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, μετά από έγκρι-
ση της Συνέλευση του Τμήματος. Τη σχετική έγκριση 
αιτείται ο/η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια. Η παρα-
κολούθηση αυτή μπορεί να συνεπάγεται τη συμμετοχή 
σε εξετάσεις, όχι όμως δικαίωμα ή υποχρέωση εγγραφής 
ή αποφοίτησης από άλλο Πρόγραμμα. Εάν απαιτηθεί η 
υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων από τον/την 
υποψήφιο/α διδάκτορα, αυτό πρέπει να συμβεί κατά 
τα τρία πρώτα εξάμηνα εγγραφής του στο Διδακτορικό 
Πρόγραμμα Σπουδών.
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5. Η Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν αιτιολογημένης 
σύστασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
είναι δυνατό να επιτρέψει στον/ην υποψήφιο/α διδά-
κτορα να εργασθεί, για ένα χρονικό διάστημα, υπό την 
επίβλεψη Καθηγητή αλλοδαπού Πανεπιστήμιου, κάτω 
από όρους που εγκρίνουν η Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και η Συνέλευση του Τμήματος.

6. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα της προτεινομένης Δ.Δ. 
πρέπει να είναι πρωτότυπο και να αποτελεί σημαντική 
συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.

Άρθρο 8
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης Δ.Δ. του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. 
έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επί-
κουρου Καθηγητή του οικείου ή αλλού Α.Ε.Ι. ή ερευ-
νητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένου 
του ΕΛΓΟ Δήμητρα καθώς και Ερευνητικών Κέντρων 
και Ιδρυμάτων που δύνανται να συμπεριληφθούν από 
μελλοντικές τροποποιήσεις και προσθήκες της κείμενης 
νομοθεσίας.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην 
προτεινόμενο/η Επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017 (Α΄114), την επί-
βλεψη της Δ.Δ. και ορίζει, με τη σύμφωνη γνώμη του 
Επιβλέποντα, τα υπόλοιπα δύο μέλη της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει 
και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.

3. Ο μέγιστος αριθμός επιβλεπομένων υποψηφίων δι-
δακτόρων, ανά Επιβλέποντα Καθηγητή, ορίζεται στους 
επτά (7). Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης Διδακτορικών 
Διατρίβων δεν θα προσμετρώντας στο σύνολο. Μετά 
από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος, είναι δυνατή η αύξηση του ορίου των επτά (7) 
υποψηφίων διδακτόρων ανά Επιβλέποντα Καθηγητή.

4. Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει 
την έρευνα του Υποψηφίου Διδάκτορα. Η λειτουργία 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι σημαντική, αλλά 
δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του Επιβλέποντος 
Καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή στην επιβλεπόμενη 
έρευνα είναι κρίσιμη. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία 
επιβλέποντος και Υποψηφίου Διδάκτορα, πρέπει να είναι 
τακτική και συνεχής.

5. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, μετέχουν 
ως μέλη, ο/η Επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. 
Α΄ Βαθμίδας, Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή από 
το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων 
ως ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι όποιοι εί-
ναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή Ερευνητές των 
βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από Ερευνητικά Κέντρα του άρθρου 
13α του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄258/8-12-2014), συμπερι-
λαμβανομένων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, ή από αναγνωρισμέ-
να Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα της αλλοδαπής και 
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, με την 
υπό κρίση Δ.Δ. Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα 
οποία είναι σε άδεια.

6. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει 

τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες 
βαθμίδες του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π.

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η Επιβλέπων/ουσα 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη 
Επιβλέποντος/ουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η 
Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, 
αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, είτε με δική 
της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αίτησης του/της υποψή-
φιου/ας διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης του/της νέου/
ας προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας (εφόσον 
δύναται). Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα 
δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
αναλαμβάνουν χρέη Επιβλέποντος/ουσας, ακόμη και 
καθ΄ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων δι-
δακτόρων. Οι χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται 
για τη λήψη του Δ.Δ. από τον υποψήφιο, εφόσον δεν 
μεταβάλλεται η ερευνητική περιοχή, παραμένουν ως 
είχαν και πριν την έγκριση της αλλαγής του Επιβλέποντος 
Καθηγητή ή κάποιου μέλους της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής

7. Αν για οποιονδήποτε λόγο, μέλος της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής (πλην του Επιβλέποντα) 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να μετέχει ενεργά για 
διάστημα άνω του εξάμηνου στο έργο της Επιτροπής ή 
παραιτηθεί από την Επιτροπή, η Συνέλευση του Τμήμα-
τος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ορίζει άλλο μέλος στη 
θέση του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, 
είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε υστέρα από αίτηση 
του Υποψήφιου Διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης του 
Επιβλέποντος/ουσας.

8. Αν ο/η αρχικός/ή Επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. με δικαίωμα αυτόνομης εκπόνη-
σης διδακτορικού ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί 
χρέη Επιβλέποντος/ουσας των Διδακτορικών Διατρίβων 
που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το Τμήμα Δ.Δ.Φ.Π., όπου 
ξεκίνησε η εκπόνηση της Δ.Δ.

9. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει 
στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Π.Α., στην ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα, τα ονόματα των Υποψηφίων 
διδακτόρων, τους τίτλους και τις σύντομες περιλήψεις 
των εκπονουμένων Δ.Δ., τα ονόματα των Επιβλεπόντων/
ουσών και των άλλων δύο (2) μελών της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 9
Συνεπίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Το Τμήμα Δ.Δ.Φ.Π. του Γ.Π.Α. είναι δυνατό να συνερ-
γάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 
του ν. 4485/2017 (Α΄114), με άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι, με δικαί-
ωμα αυτόνομης εκπόνησης διδακτορικού, Ερευνητικά 
Κέντρα και Ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 
(Α΄258), συμπεριλαμβανομένων του ΕΛΓΟ Δήμητρα για 
την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά 
με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, χορήγησης 
ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται από 
τα συνεργαζόμενα Τμήματα/Φορείς, και εγκρίνεται από 
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την οικεία Σύγκλητο Γ.Π.Α. και τα συλλογικά όργανα δι-
οίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.

2. Το Τμήμα Δ.Δ.Φ.Π. του Γ.Π.Α. είναι δυνατό, επίσης, να 
συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα 
ή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της αλλοδαπής για 
την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά 
με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, χορήγησης 
ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμ-
φωνα με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 10
Δικαιώματα και παροχές
υποψήφιων Διδακτόρων

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν, 
άνευ διδάκτρων.

2. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει μέχρι πέντε (5) πλή-
ρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή του, όλα 
τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και 
για τους φοιτητές του δευτέρου κύκλου σπουδών, όπως 
ορίζονται στους οικείους κανονισμούς.

Οποιαδήποτε περαιτέρω παράταση στερείται αυτών 
των δικαιωμάτων και παροχών.

3. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν 
το δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Γ.Π.Α. και της Βιβλιοθήκης 
και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστήμιου, μέχρι 
και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του Διδακτορικού 
Διπλώματος.

4. Εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, τα Προ-
γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), επιχο-
ρηγούν τη συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων 
σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια και την πληρωμή εξόδων 
δημοσιεύσεων της διδακτορικής διατριβής μετά από 
απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις υποψήφιων Διδακτόρων

1. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας, τον Ιούνιο κάθε έτους, 
υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα και το πα-
ρουσιάζει προφορικά, ενώπιων της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, σχετικά με την πρόοδο της Δ.Δ. 
του. Σε περίπτωση μη κατάθεσης δύο (2) συνεχόμενων 
ετησίων αναλυτικών υπομνημάτων από τον Υποψήφιο 
Διδάκτορα θεωρείται ότι η διαδικασία της εκπόνησης 
της Δ.Δ. διακόπτεται και μετά από εισήγηση του/της 
Επιβλέποντα/ουσας γίνεται αφαίρεση του Θέματος της 
Διδακτορικής Διατριβής, με απόφαση της Συνέλευση 
του Τμήματος

2. Μετά την υποβολή του αναλυτικού υπομνήματος, 
αυτό κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με 
την ετησία Έκθεση Προόδου της Δ.Δ., την οποία υπο-
γράφουν ο/η Επιβλέπων/ουσα και τα άλλα δυο μέλη της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, το πρώτο δεκα-
πενθήμερο του Ιουλίου κάθε έτους. Σε περίπτωση κατά-
θεσης δύο (2) συνεχόμενων ετήσιων Εκθέσεων Προόδου 
που δεν είναι υπογεγραμμένες και από τα τρία μέλη της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, θεωρείται ότι η 
διαδικασία της εκπόνησης της Δ.Δ. διακόπτεται και μετά 
από εισήγηση του/της Επιβλέποντα/ουσας, το ζήτημα 
παραπέμπεται στη Συνέλευση του Τμήματος προκειμέ-
νου να αποφασιστεί η αφαίρεση ή όχι του θέματος.

3. Αντίγραφο του Υπομνήματος και η Έκθεση Προόδου 
καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του Υποψήφιου 
Διδάκτορα. Γνώση του φακέλου αυτού δύνανται να λά-
βουν τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, 
εάν το ζητήσουν.

4. Υποχρέωση υποβολής Αναλυτικού Υπομνήματος, 
τον Ιούνιο κάθε έτους, έχει κάθε Υποψήφιος Διδάκτορας 
του οποίου η Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής έχει 
οριστεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμε-
νου έτους.

5. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας επιδιώκει να έχει τακτι-
κή επικοινωνία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα, τον/την 
όποιο/α ενημερώνει για την πρόοδο της έρευνας του και 
συμβουλεύεται για συναφή ζητήματα. Υποχρεούται στην 
τήρηση των τιθέμενων προθεσμιών τυχόν παραδοτέων. 
Εφόσον του ζητηθεί από τον/την Επιβλέποντα/ουσα, ο 
Υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται να παραδώσει σε 
αυτόν ενδιάμεσα κεφάλαια της Δ.Δ. του προς έλεγχο και 
υποβολή παρατηρήσεων.

6. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας δύναται να διεξαγάγει 
μέρος της έρευνας του σε άλλο Ίδρυμα/Ινστιτούτο/Ερευ-
νητικό Κέντρο/Οργανισμό της ημεδαπής ή της αλλοδα-
πής, μετά από σχετική πρόταση του/της Επιβλέποντα/
ουσας και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Στην περίπτωση που αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ERASMUS+ ή αλλού 
παρόμοιου προγράμματος, αρκεί η σύμφωνη γνώμη 
του/της Επιβλέποντα/ουσας.

7. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται να παρακο-
λουθεί τυχόν προσφερόμενα από το Τμήμα μαθήματα 
διδακτορικού επιπέδου, εργαστήρια ή σεμινάρια συ-
ναφή με το επιστημονικό αντικείμενο της Δ.Δ. Εάν του 
ζητηθεί από τον/την Επιβλέποντα/ουσα, υποχρεούται να 
παρουσιάσει την εργασία του σε μάθημα, εργαστήριο ή 
σεμινάριο του Τμήματος.

8. Στον Υποψήφιο Διδάκτορα επιτρέπεται να κάνει 
χρήση ολογράφως του όρου «Υποψήφιος Διδάκτωρ».

9. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. 
(εδαφ. ε΄, παρ. 3, άρθρο 9 του ν. 3685/2008, Α΄148) που 
παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με την περ. α΄, άρθρου 
88 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και κοινή απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομι-
κών, μπορεί να ανατίθεται σε υποψηφίους/ες διδάκτορες 
η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος σε προπτυχια-
κό και μεταπτυχιακό επίπεδο αμισθί ή με ωριαία αντιμι-
σθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμοί 
του Ιδρύματος ή προέρχεται από άλλους πόρους όπως 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή εθνικά ή δι-
εθνή ερευνητικά έργα.

10. Υποψήφιοι Διδάκτορες που εμπίπτουν στις διατά-
ξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 δύνα-
ται να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με 
απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος και πράξη του 
Προέδρου του Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
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δίκαιου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, 
κλινικού ή/και ερευνητικού/επιστημονικού έργου, καθο-
ριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του 
ακαδημαϊκού υπότροφου και του Γ.Π.Α. Η προκήρυξη 
του γνωστικού αντικείμενου γίνεται υστέρα από εγκρι-
τική απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος Η διάρκεια 
της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι 
ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με 
τις ανάγκες του Τμήματος, μπορεί δε, να ανανεώνεται ή 
να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρό-
νος διαρκείας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα 
τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω 
δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της απο-
ζημίωσης τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που 
εξασφαλίζει το Τμήμα ή ο/η Επιβλέπων/ουσα ή από τη 
χρήση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγου-
μένων οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση 
της κρατικής επιχορήγησης προς το Γ.Π.Α. και σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.

11. Το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. 
του Γ.Π.Α. είναι πλήρους φοίτησης. Στη διάρκεια της 
εκπόνησης, ο/η υποψήφιος/α καλείται να συμμετέχει 
σε δραστηριότητες που αποφασίζει η Συνέλευση του 
Τμήματος. Ειδικότερα, κάθε Υποψήφιος/α Διδάκτορας, 
μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της Επιβλέπο-
ντος/ουσας και κατόπιν απόφασης της Συνέλευση του 
Τμήματος, μπορεί να:

α. Συμμετέχει επικουρικά στις εκπαιδευτικές διαδικα-
σίες (πχ. επικουρικό έργο στη διεξαγωγή εργαστηρια-
κών ασκήσεων, προετοιμασία και επιτήρηση εξετάσεων 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και άλλες 
ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος).

β. Συμμετέχει στην εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτη-
τών κατά την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας.

γ. Συνεργάζεται με τον/την επιβλέποντα/ουσα και 
τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σε 
ερευνητικό έργο, που εκπονείται στο Τμήμα, καθώς και 
με τους υπόλοιπους διδάσκοντες και συνάδελφους του.

δ. Παρακολουθεί τις παρουσιάσεις Δ.Δ. συναφών θε-
μάτων των συναδέλφων του.

ε. Παρουσιάζει την πρόοδο της ερευνητικής του ερ-
γασίας σε σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα, 
στο πλαίσιο του Δευτέρου Κύκλου Σπουδών.

13. Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας οφείλει να επιδιώ-
κει ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδημαϊκό σύστημα, 
συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια, 
αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνας του, πρω-
τίστως, με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών.

14. Η δημοσίευση, από τον/την υποψήφιο/α, αποτε-
λεσμάτων της υπό εκπόνηση διατριβής, πριν από την 
υποστήριξη της, είναι υποχρεωτική (παρ. 2, άρθρο 15) 
και αποτελεί στοιχείο ενδεικτικό της πρωτοτυπίας της. 
Σε κάθε είδους δημοσιεύματα ή ανακοινώσεις, που ανα-
φέρονται σε αποτελέσματα της Δ.Δ., ο/η υποψήφιος/α 
είναι πρώτος συγγραφέας. Σε αντίθετη περίπτωση, επι-
βάλλεται η αιτιολογημένη εισήγηση του/της Επιβλέπο-
ντα/ουσας προς την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, 
κατά τη διαδικασία υποστήριξης της Δ.Δ. από τον/την 
υποψήφιο/α.

Άρθρο 12
Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής

12.1. Ορισμός και τροποποίηση Τίτλου Διδακτορικής 
Διατριβής.

1. Ο τίτλος της Δ.Δ, που προτείνεται από τον Υποψήφιο 
Διδάκτορα σε συνεργασία με τον προτεινόμενο/η Επι-
βλέποντα/ουσα, ορίζεται με απόφαση της Συνέλευση 
του Τμήματος στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίας με την 
οποία εγκρίνεται και η αποδοχή του Υποψήφιου Διδά-
κτορα και θεωρείται προσωρινός με την έννοια ότι κατά 
τη διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. μπορεί να τροποποιηθεί.

2. Κατά την επιλογή και διατύπωση του τίτλου της Δ.Δ., 
λαμβάνεται υπόψη ότι η εκπονουμένη Διατριβή πρέπει 
να έχει σαφές αντικείμενο έρευνας, το όποιο πρέπει να 
διακρίνεται για την επιστημονική του πρωτοτυπία, να 
συμβάλλει στην πρόοδο της επιστημονικής έρευνας και 
να είναι εφικτό να ολοκληρωθεί όντος των τιθέμενων 
χρονικών πλαισίων.

3. Μερική τροποποίηση του τίτλου της Δ.Δ. σύμφωνα 
με τα δεδομένα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 
έρευνας του Υποψήφιου Διδάκτορα επιτρέπεται μετά 
από αίτηση του, με τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμε-
λούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και θετική απόφαση 
της Συνέλευση του Τμήματος.

4. Σημαντική αλλαγή του τίτλου, η οποία υποδηλώ-
νει μεταβολή του αντικείμενου έρευνας, σημαίνει την 
έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνησης Δ.Δ. και στην περί-
πτωση αυτή, μετά από σύσταση της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, ο Υποψήφιος Διδάκτορας οφείλει 
να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για νέα 
εγγραφή του.

5. Η αλλαγή του θέματος της Δ.Δ. αποκλείεται μετά την 
υποβολή αίτησης του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορος 
για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της.

12.2. Οδηγίες συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής.
1. Η Δ.Δ. πρέπει να συνιστά ιδιαίτερη συμβολή στη 

γνώση του επιστημονικού της αντικείμενου, να παρέχει 
τεκμήρια πρωτοτυπίας και άσκησης προσωπικής κριτι-
κής σκέψης, να περιλαμβάνει κριτική αξιολόγηση της 
συναφούς βιβλιογραφίας, να περιγράφει την ακολου-
θούμενη ερευνητική μέθοδο, να περιλαμβάνει ανάλυση 
των πορισμάτων της και να καταδεικνύει συνθετική κα-
τανόηση του επιστημονικού αντικείμενου και τις ερευ-
νητικές ικανότητες του Υποψήφιου Διδάκτορα.

2. Η Δ.Δ. αποτελεί προϊόν της αποκλειστικά προσωπι-
κής έρευνας και συγγραφής του Υποψήφιου Διδάκτορα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις του/της Επιβλέπο-
ντα/ουσας και τυχόν διορθώσεις από την Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής.

3. Κατά την υποβολή της και όσον αφορά στο περιε-
χόμενο, την τεκμηρίωση και τη μορφή, η Δ.Δ. πρέπει να 
είναι επιπέδου μονογραφίας έτοιμης προς δημοσίευση, 
ως έχει ή μετά από διορθώσεις που θα υποδείξει η Τρι-
μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

4. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας λαμβάνει ιδιαίτερη μέρι-
μνα για τον σεβασμό των διατάξεων περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Οφείλει, όντος του κείμενου της Δ.Δ. και 
μέσω των υποσημειώσεων και της αναφερόμενης βι-
βλιογραφίας, να καθιστά σαφείς τις πήγες άντλησης των 
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πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν, την έκταση της 
χρήσης έργων ή έρευνας τρίτων, καθώς και έργων του 
ιδίου που έχουν τεθεί προς κρίση στο Τμήμα ή σε άλλο 
Τμήμα ή/και Ίδρυμα. Να δηλώνει υπεύθυνα στο εσώφυλ-
λο ότι δεν έχει προβεί σε λογοκλοπή και να διευκρινίζεται 
ότι τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή 
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής δεν φέρουν ευθύ-
νη για ενδεχόμενη λογοκλοπή ή κλοπή δεδομένων του 
Υποψήφιου Διδάκτορα που σχετίζεται με την εκπόνηση 
της Δ.Δ.

5. Απαγορεύεται η υποβολή ως Δ.Δ., έργου του ιδίου 
του Υποψήφιου Διδάκτορα που έχει ήδη υποβληθεί και 
αποτελέσει αντικείμενο κρίσης στο Τμήμα ή σε άλλο Τμή-
μα του Γ.Π.Α. ή σε άλλο Ίδρυμα και δεν διαφοροποιείται 
ουσιωδώς κατ΄ έκταση ή περιεχόμενο από αυτό.

6. Η Δ.Δ. συνιστάται να συντάσσεται στο κυρίως κείμε-
νο σε γραμματοσειρά μεγέθους 11 ή 12 pt με διάστημα 
γραμμών 1,5, στις υποσημειώσεις μεγέθους 10 pt με δι-
άστημα γραμμών 1 και εκτυπώνεται σε διπλή όψη. Πε-
ριλαμβάνει πίνακα περιεχόμενων, αναλυτικό κατάλογο 
βιβλιογραφίας και ευρεία περίληψη στην ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα. Συνοδεύεται από εγγραφή δήλω-
ση του Υποψήφιου Διδάκτορα ως προς την μη προσβολή 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το Λογότυπο 
(Δήμητρα) του Γ.Π.Α. είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται 
στη Δ.Δ..

7. Στο εσώφυλλο κάθε κατατιθέμενης και εγκρινόμε-
νης Δ.Δ. του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. μνημονεύεται, σε εμφα-
νές σημείο, η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, καθώς και της Επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής. Σε περίπτωση αφυπηρέτησης Επιβλέποντα ή 
μέλους/μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής αναφέρεται η αρχική σύνθεση της (πριν από την 
αντικατάσταση τους) και στη συνέχεια μνημονεύεται η 
αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή του/των 
μέλους/μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
και αναφέρεται η σύνθεση της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής, κατά το ακόλουθο υπόδειγμα:

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Επιβλέπων: Καθηγητής Χ
Μέλη:......................................
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή
Επιβλέπων: Αντικατάσταση του Καθηγητή Χ από τον 

Καθηγητή Ψ με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. (Συνεδρίαση ...), σύμφωνα με την Πα-
ράγραφο 3, άρθρο 39, ν. 4485/2017.

Μέλη:........................................
8. Επιπλέον στο εσώφυλλο κάθε κατατιθέμενης και 

εγκρινόμενης Δ.Δ. του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. να διατυπώ-
νεται ότι: «Η έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής από το 
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλο-
ντος της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού 
Πανεπιστήμιου Αθηνών δεν υποδηλώνει την αποδοχή 
των γνωμών του συγγραφέως» (παρ. 2 , άρθρο 202, 
ν. 5343/1932).

12.3. Γλώσσα συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής.
Η Δ.Δ. συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Η Συνέλευ-

ση του Τμήματος μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της 
και μετά από αίτηση του Υποψήφιου Διδάκτορα και τη 

σύμφωνη γνώμη του/της Επιβλέποντα/ουσας να κάνει 
δεκτή την εκπόνηση της Δ.Δ. σε γλώσσα διάφορη της 
ελληνικής (παρ. 2 και 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 13
Διαγραφή υποψήφιων Διδακτόρων

1. Η Συνέλευση του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. του Γ.Π.Α., μετά 
από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής, μπορεί να αποφασίσει τη διαγράφη υποψηφίου/
ας διδάκτορα, του/της οποίου/ας η πρόοδος κρίνεται 
ανεπαρκής. Ανεπαρκής πρόοδος χαρακτηρίζεται εκείνη 
η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον αρνητικές 
Εκθέσεις Προόδου ή ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας δεν 
υποβάλλει δύο (2) συνεχόμενα Αναλυτικά Υπομνήμα-
τα. Στην απόφαση τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής 
(εδαφ. στ, παρ. 2 του άρθρου 45 ν. 4485/2017, Α΄114).

2. Είναι δυνατή, κατά νόμο, η διαγραφή από τα μητρώα 
του Τμήματος υποψήφιου/ας διδάκτορα, για λόγο ανα-
φερόμενο στην επιστημονική πρόοδο της διαδικασίας 
εκπόνησης της διατριβής του/της (π.χ. επί μακρόν αδι-
καιολόγητη έλλειψη συνεργασίας με την Τριμελή Συμ-
βουλευτική Επιτροπή, αμέλεια, αδράνεια, έλλειψη ενδι-
αφέροντος κτλ., προκύπτουσα από τις ετήσιες εκθέσεις 
προόδου αυτής) ή για άλλο σημαντικό λόγο ο οποίος, σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να αφορά στο πρόσωπο του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα και να συνάπτεται με υπαίτια 
συμπεριφορά αυτού/ης.

3. Αυτοδίκαια διαγραφή του/της υποψήφιου/ας διδά-
κτορα, κατόπιν αιτήσεώς του/της.

4. Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας διαγράφεται, κατό-
πιν απόφασης της Συνέλευση του Τμήματος, όταν έχει 
υπερβεί τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης της διατριβής, 
που έχει θεσπίσει το Τμήμα Δ.Δ.Φ.Π.

5. Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας διαγράφεται, κατόπιν 
απόφασης της Συνέλευση του Τμήματος, εφόσον δια-
πιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας, σχετικά με την ολική ή μερική αναπαραγωγή 
του έργου αλλού προσώπου ή παρουσίαση του έργου 
κάποιου αλλού, ως προσωπικού του γράφοντος.

6. Στην περίπτωση ανάκλησης ή διαγραφής Διδακτο-
ρικού Διπλώματος, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, η απόφαση 
κοινοποιείται στον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

Άρθρο 14
Υποστήριξη και αξιολόγηση
της Διδακτορικής Διατριβής

1. Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης και συγγραφής 
της Δ.Δ. ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας υποβάλλει αί-
τηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της 
Γραμματείας του Τμήματος, για δημόσια υποστήριξη και 
αξιολόγησή της.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την έναρξη της διαδι-
κασίας αξιολόγησης, κρίνεται η ύπαρξη ή η αποδεδειγ-
μένη αποδοχή προς δημοσίευση σε έγκριτα επιστημο-
νικά περιοδικά με κριτές τα οποία περιλαμβάνονται στο 
Science Citation Index ή σε άλλους διεθνείς εκδοτικούς 
οίκους, μίας (1) τουλάχιστον, επιστημονικής εργασίας 

John
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John
Highlight
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καθώς και μίας (1) σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου που 
εκδίδει πρακτικά με αξιολόγηση (peer review), προερ-
χομένων από τη Διδακτορική Διατριβή του Υποψηφίου 
Διδάκτορα.

3. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει 
την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. 
Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητι-
κή Έκθεση. Στην Εισηγητική Έκθεση καταγράφεται η 
ολοκλήρωση της εκπόνησης της Δ.Δ. και προτείνεται ο 
ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον/την 
υποψήφιο/α διδάκτορα. Εάν η Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/της υποψηφίου/
ας διδάκτορα, του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές 
παρατηρήσεις ή/και βελτιώσεις, καθώς και χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησης της.

4. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση 
αναλυτικής θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστι-
κή Επιτροπή για την αξιολόγηση της Δ.Δ. του/της υπο-
ψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτήν μετέχουν τα μέλη της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, και τέσσερα (4) 
επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του εδαφίου 
β΄, παρ. 2 του άρθρου 39 ν. 4485/2017 (Α΄114) και έχουν 
την ίδια ή συναφή ειδικότητα με τον επιστημονικό πε-
δίο της Δ.Δ. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει 
δικαίωμα πρότασης των μελών της Επταμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής.

5. Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξετα-
στική Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα ή τελούντα σε εκ-
παιδευτική άδεια μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, τα οποία δεν μπορούν να μετέχουν σε αυτήν, 
αντικαθίστανται από νέα μέλη που πληρούν τα κριτή-
ρια του εδαφίου β΄, παρ. 2 του άρθρου 39 ν. 4485/2017 
(Α΄114). Τα αφυπηρετήσαντα ή τελούντα σε εκπαιδευτι-
κή άδεια μέλη δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικα-
σία δημόσιας παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα 
λόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

6. Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής ο Υποψήφιος Διδάκτορας επιμελείται την πα-
ράδοση ενός αντιτύπου σε κάθε μέλος της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
(η Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αποφασίζει τη 
μορφή του αντιτύπου). Επίσης, ο Υποψήφιος Διδάκτορας 
καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος, Υπεύθυνη Δή-
λωση ότι δεν έχει προβεί σε λογοκλοπή ή κλοπή δεδομέ-
νων, σχημάτων, εικόνων, σχεδίων, γραφημάτων, σκίτσων 
ή φωτογραφιών κατά τη συγγραφή της Δ.Δ.

7. Η ημερομηνία υποστήριξης της Δ.Δ. ορίζεται από 
τον/την Επιβλέποντα/ουσα, σε συνεργασία με τον Υπο-
ψήφιο Διδάκτορα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη 
συγκρότηση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 
Με πρωτοβουλία του Επιβλέποντα, η ημερομηνία ανα-
κοινώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, που αναλαμ-
βάνει το έργο της κοινοποίησης στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα.

8. Η Δ.Δ. υποστηρίζεται δημόσια από τον/την υποψή-
φιο/α διδάκτορα, περίπου επί 30-45 λεπτά. Η παρουσί-
αση της Δ.Δ. μπορεί να γίνει στην ελληνική ή αγγλική 
γλώσσα μετά από απόφαση της Τριμελούς Συμβουλευ-

τικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημόσιας υποστή-
ριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τουλάχιστον 
των τεσσάρων (4) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν 
και μέσω τηλεδιάσκεψης.

9. Κατά τη δημόσια υποστήριξη της Δ.Δ. λαμβάνει 
χώρα συνοπτική ανάπτυξη του αντικείμενου και των 
σημαντικότερων πορισμάτων της έρευνας του Υποψή-
φιου Διδάκτορα. Τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής υποβάλλουν ερωτήσεις στον Υποψήφιο 
Διδάκτορα και διατυπώνουν παρατηρήσεις. Κατά την 
υποστήριξη της Δ.Δ. μπορεί επίσης να ελεγχτεί η γενι-
κή γνώση του Υποψήφιου Διδάκτορα για το ευρύτερο 
επιστημονικό αντικείμενο της έρευνας του. Οι εξεταστές 
αξιολογούν από κοινού κατά την προφορική υποστήριξη 
κατά πόσον η Δ.Δ. και η υποστήριξη της από τον Υποψή-
φιο Διδάκτορα ικανοποίει τις απαιτήσεις απονομής του 
Διδακτορικού Τίτλου. Ο/Η υποψήφιος/α, επίσης, απαντά 
στις ερωτήσεις των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής. Με τη σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξε-
ταστικής Επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν ερω-
τήσεις και από το ακροατήριο.

10. Στη συνέχεια, ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η 
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται, χωρίς 
την παρουσία τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς 
την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη 
και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα 
κριτήρια διατυπώνει την τελική της κρίση.

11. Η έγκριση βεβαιώνεται με σχετικό πρακτικό. Η Δ.Δ. 
εγκρίνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Το πρακτικό 
υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία 
της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής και διαβιβάζεται διά της Γραμ-
ματείας του Τμήματος, στη Συνέλευση του Τμήματος 
Δ.Δ.Φ.Π. του Γ.Π.Α.

13. Εφ΄ όσον η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή με 
πλειοψηφία των μελών της κρίνει ότι η Δ.Δ. χρήζει δι-
ορθώσεων, συντάσσει ειδική μνεία στο πρακτικό Αξι-
ολόγησης και ορίζει την προθεσμία υποβολής της Δ.Δ. 
με διορθώσεις/αλλαγές. Αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους τρεις (3) μήνες. Στην περίπτωση οπού ζητούνται 
ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, ο Επιβλέπων, ενερ-
γώντας εξ΄ ονόματος της Επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής, εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις τροποποιήσεις, 
να δώσει την τελική έγκριση και την εντολή στον υπεύ-
θυνο του Γ.Π.Α. για την ανάρτηση της στην ηλεκτρονική 
τράπεζα δεδομένων. Στην περίπτωση οπού ζητούνται 
μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, η Επταμελής Εξετα-
στική Επιτροπή, ως σώμα, πρέπει να εγκρίνει την τρο-
ποποιημένη διατριβή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
η επικοινωνία των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών μέσων και 
η απόφαση της θα είναι τελική. Ο Επιβλέπων, μετά τον 
έλεγχο του τελικού κείμενου, υποβάλλει στη Συνέλευση 
του Τμήματος το πρακτικό Αξιολόγησης της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής και την έγκριση της αναγόρευσης 
του υποψηφίου σε Διδάκτορα.
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Άρθρο 15
Λογοκλοπή

Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, ο/η Υποψήφι-
ος/η Διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει αν χρησι-
μοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων αλλά και να 
μην παραλείψει να κάνει αναφορά σε χρησιμοποιηθείσα 
βιβλιογραφία. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδη-
μαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή 
εργασίας κάποιου/ας αλλού/ης, καθώς και η χρησιμο-
ποίηση εργασίας αλλού/ης - δημοσιευμένης ή μη - χωρίς 
τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση 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 Τμή-
ματος Επιστήμης Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Γ.Π.Α., για διαγράφη του/της (άρθρο 
14 του παρόντος Κανονισμού).

Άρθρο 16
Πνευματικά Δικαιώματα Διδακτορικής Διατριβής

1. Η έρευνα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
Δ.Δ., αποβλέπει πρωτίστως στην εκπαίδευση του Υπο-
ψήφιου Διδάκτορα και στην απόκτηση ερευνητικής 
εμπειρίας που απαιτείται για την απονομή του Διδακτο-
ρικού Τίτλου, καθώς και για την περαιτέρω σταδιοδρομία 
του.

2. Η εκπόνηση Δ.Δ., λόγω της φύσης της, μπορεί να 
εντάσσεται σε συνεχόμενες και πολλές φορές μακρο-
χρόνιες έρευνες που διεξάγονται από ερευνητικές ομά-
δες και επιστημονικούς υπευθύνους σε συγκεκριμένο 
τομέα της επιστήμης, συχνά στο πλαίσιο ερευνητικών 
προγραμμάτων.

3. Σημειώνεται ότι το Γ.Π.Α. μπορεί να χρησιμοποιεί 
χωρίς περιορισμό τα ερευνητικά δεδομένα και τα κάθε 
είδους αποτελέσματα που προκύπτουν κατά την εκπό-
νηση της Δ.Δ., για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκο-
πούς. Την ευθύνη της διαχείρισης τους έχει ο Επιβλέπων 
Καθηγητής. Σε περιπτώσεις που η Δ.Δ. εκπονείται στο 
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος (εθνικού, ευρωπα-
ϊκού ή διεθνούς), την ευθύνη διαχείρισης των ερευνη-
τικών δεδομένων έχει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 
συνεργασία με τον Επιβλέποντα της Δ.Δ. (αν δεν είναι 
το ίδιο πρόσωπο). Δεδομένα που παραμένουν αδημο-
σίευτα από τον ίδιο τον Υποψήφιο Διδάκτορα μετά πα-
ρέλευση τριετίας, μπορούν να δημοσιευτούν από τον 
Επιβλέποντα Καθηγητή ή από μέλη της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής σε συνεργασία με άλλους ερευνητές ακόμα 
και χωρίς το όνομα του Διδάκτορα. Αυτό αφορά και δε-
δομένα μη ολοκληρωθείσας Δ.Δ.

4. Ο συγγραφέας της Δ.Δ. είναι ο δικαιούχος του ηθικού 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου 
της Δ.Δ. του και, από κοινού με το Γ.Π.Α., του περιουσι-
ακού δικαιώματος, σύμφωνα με το ν. 2121/1993, όπως 
ισχύει, και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου.

5. Οι θέσεις και απόψεις του Διδάκτορα όπως αυτές 
διατυπώνονται στη Διατριβή του δεν θεωρούνται θέ-
σεις του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. του Γ.Π.Α. ή των μελών Δ.Ε.Π. 
αυτού.

Άρθρο 17
Αναγόρευση και καθομολόγηση Διδακτόρων

1. Αν η Δ.Δ. έχει εγκριθεί αλλά έχουν γίνει σχετικές 
παρατηρήσεις και υποδείξεις, ο Υποψήφιος Διδάκτο-
ρας οφείλει, αφού προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις, 
σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 15 του παρόντος, 
να καταθέσει στον Επιβλέποντα και μέσω αυτού και στα 
υπόλοιπα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, 
τη Διατριβή του στην τελική μορφή της σε ηλεκτρονική 
και έντυπη μορφή (εφόσον το επιθυμούν τα μέλη της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής) εντός της προθεσμί-
ας που του έχει υποδειχτεί από την Επιτροπή. Ο Επιβλέ-
πων, μετά τον έλεγχο του τελικού κειμένου, υποβάλλει 
στη Συνέλευση του Τμήματος το πρακτικό Αξιολόγησης 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής με την έγκριση 
της απονομής του Διδακτορικού Τίτλου. Το Πρακτικό 
Αξιολόγησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμ-
ματεία του Τμήματος σε όλα τα μέλη της Συνέλευσης 
του τμήματος Δ.Δ.Φ.Π.

2. Η επίσημη αναγόρευση του/της υποψήφιου/ας 
διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
Δ.Δ.Φ.Π. του Γ.Π.Α. παρουσία ή μη του Διδάκτορα. Ο/Η 
Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το 
πρακτικό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, που 
πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Δ.Δ. 
και ακολουθεί η Αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας σε 
Διδάκτορα του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. και η απονομή του 
Διδακτορικού Τίτλου.

3. Προϋπόθεση για την Αναγόρευση αποτελεί η κατά-
θεση της Διδακτορικής Διατριβής και της περίληψης της 
στην Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Γεωπο-
νικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (σε έντυπη και ηλεκτρο-
νική μορφή) και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

4. Η Καθομολόγηση του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου 
Αθηνών, γίνεται σε δημόσια τελετή, παρουσία του/της 
αποφοίτου Διδάκτορος, και ενώπιον του Πρύτανη, των 
Αντιπρυτάνεων, του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών 
των Φυτών και του/της Προέδρου του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. 
του Γ.Π.Α. Οι προϋποθέσεις σχετικά με την Καθομολόγη-
ση του/της αποφοίτου Διδάκτορα είναι οι έξης:

α. πρωτότυπη Βεβαίωση Βιβλιοθήκης και Κέντρου 
Πληροφόρησης Γ.Π.Α., ότι δεν οφείλει την επιστροφή ή 
την αντικατάσταση δανεισμένου υλικού,

β. πρωτότυπη Βεβαίωση Βιβλιοθήκης και Κέντρου 
Πληροφόρησης Γ.Π.Α., ότι κατέθεσε στη Βιβλιοθήκη το 
ένα αντίτυπο της Διδακτορικής Διατριβής σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή (απόφαση Συγκλήτου Γ.Π.Α., συνε-
δρία: 489/16.12.2015, θέμα 7ο «Σχετικά με την κατάθεση 
στη Βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α. των μεταπτυχιακών και διδα-
κτορικών εργασιών»),

γ. πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, 
που αφορά την επιστροφή χορήγησης παροχών Γ.Π.Α.: 
κάρτας σίτισης, και δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου,

δ. πρωτότυπο Απογραφικό Δελτίο και Δήλωση Απο-
δέσμευσης της Διδακτορικής Διατριβής του Εθνικού 
Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (σε έντυπη και ηλε-
κτρονική μορφή, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Ε.Κ.Τ.) που 
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αφορά την ακρίβεια και πληρότητα του εντύπου, την 
περίληψη στην ελληνική και ξενόγλωσση γλώσσα και 
την υπογραφή του/της αποφοίτου Διδάκτορα (https://
www.didaktorika.gr/ead d/aboutEADDjsp),

ε. πρωτότυπη Απόδειξη έκδοσης πιστοποιητικού: 
έντυπο αίτησης από την Γραμματεία του οικείου Τμή-
ματος, για κάθε αντίγραφο με παράβολο 4,00 € (Ευρώ) 
στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό: 
138/480101-64, και

στ. πρωτότυπη Απόδειξη έκδοσης Διπλώματος (Περ-
γαμηνή): έντυπο αίτησης από την Γραμματεία του οικεί-
ου Τμήματος, για κάθε αντίγραφο με παράβολο 60,00 € 
(Ευρώ) στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό: 
138/480101-64.

5. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που πληρούν όλες τις προ-
ϋποθέσεις για την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος 
μπορούν να υποβάλλουν, μετά την κατάθεση των αντιτύ-
πων της Διδακτορικής τους Διατριβής, αίτηση για καθο-
μολόγηση στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διάμεσου 
της Γραμματείας του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π. του Γ.Π.Α.

Άρθρο 18
Τύποι Διδακτορικού Διπλώματος (Περγαμηνή)

1. Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος (Περγαμηνή) 
είναι δημόσιο έγγραφο, απονέμεται δε, από το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο όποιο εκπονήθηκε η 
Διδακτορική Διατριβή.

2. Τον τύπο του Διδακτορικού Διπλώματος (Περγαμη-
νή) ορίζει με απόφαση της η Σύγκλητος του Γεωπονικού 
Πανεπιστήμιου Αθηνών. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (Περ-
γαμηνή) υπογράφεται από τον Πρύτανη και σφραγίζεται 
με τη μεγάλη σφραγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου 
Αθηνών.

3. Στον/στην απόφοιτο/τη Διδάκτορα είναι δυνατόν 
να χορηγείται, πριν από την τελετή Καθομολόγησης, 
πιστοποιητικό επιτυχούς περάτωσης της διδακτορικής 
διατριβής του/της, με βάσει την παρ. 5, άρθρου 18 του 
παρόντος Κανονισμού και την απόφαση της Συγκλήτου 
(συνεδρία: 511/25.11.2016).

Άρθρο 19
Ανάκληση Διδακτορικού Τίτλου

1. Τίτλος ο όποιος χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανα-
κληθεί, αν αποδειχτεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της 
απόκτησης του οι εκ του νόμου και του παρόντος Κανονι-
σμού Διδακτορικών Σπουδών προϋποθέσεις κτήσης του, 
και ιδίως σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράπτωμα 
που εμπίπτει στο Δίκαιο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
π.χ. λογοκλοπή ολοκληρωμένης εργασίας οποιουδήποτε 
τύπου ή μεμονωμένων ιδεών και αποσπασμάτων από 
εργασίες τρίτων (δηλαδή η προσπάθεια να ιδιοποιηθεί 
κάποιος/α με ακαδημαϊκά ανέντιμο τρόπο εργασίες, 
αποσπάσματα εργασιών, κείμενα ή ιδέες τρίτων).

2. Η υπόθεση παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος, με εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής που επέβλεψε την εκπόνηση της Δ.Δ. Το Τμή-
μα λαμβάνει απόφαση επί του θέματος της ανάκλησης 
σε Συνεδρίαση στην οποία καλείται να παραστεί και να 
λάβει το λόγο ο ενδιαφερόμενος.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης, αφαιρείται ο τίτλος του 
Διδάκτορα και οι σχετικές με αυτόν προνομίες, επέρχο-
νται οι παρεπόμενες συνέπειες της ανάκλησης του Δι-
δακτορικού Τίτλου, όπως η απόσυρση της Διδακτορικής 
Διατριβής από όλες τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία οπού 
είναι κατατεθειμένη και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση 
από τον Πρόεδρο του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π., η οποία αναρ-
τάται στον διαδικτυακό ισότοπο του Τμήματος. Αν κατά 
τη διάρκεια εκπόνησης τη Διδακτορικής Διατριβής ο 
Υποψήφιος Διδάκτορας ελάμβανε τροφεία ενημερώνε-
ται ο φορέας παροχής τους.

Άρθρο 20
Διοικητική υποστήριξη Διδακτορικών Σπουδών

1. Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπου-
δών γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Δ.Δ.Φ.Π.

2. Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με 
ατομική μερίδα για κάθε υποψήφιο/α διδάκτορα, στην 
οποία καταγράφεται κάθε στοιχείο σχετικό με τις σπου-
δές του/της.

Άρθρο 21
Ισχύς Κανονισμού

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ως αναπόσπαστο μέρος
του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών)

Α. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή Καθο-
μολόγησης.

Β. Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος.
Γ. Τύπος Πιστοποιητικού Αναγόρευσης Διδάκτορος.
Δ. Τύπος Αίτησης ενδιαφερομένου/νης ως Υποψήφι-

ος/α Διδάκτορας.

Α. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή Καθο-
μολόγησης

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που περατώνουν επιτυχώς 
την όλη διαδικασία δοκιμασίας και αναγορεύονται με 
απόφαση ΓΣ του τμήματος Δ.Δ.Φ.Π., εκφωνούν την ως 
έπεται Καθομολόγηση ανατείνοντας την δεξιά παλάμη, 
με τον κάτωθι νενομισμένο όρκο:

Όρκος του Διδάκτορα
«Επειδή το σεπτόν Γεωπονικόν Πανεπιστήμιον των 

Αθηνών εις τους διδάκτορας έστερξε να δεχθή και με 
κατατάξη καθομολογώ ενώπιόν του δημοσία, ταύτην 
την επίσημον υπόσχεσιν: Θα υπηρετήσω εις την ζωήν 
μου την επιστήμην ταύτην μητέρα και τροφόν πάσης 
επιστήμης και τέχνης και παντός πολιτισμού με κοσμιό-
τητα ηθών και σεμνότητα τρόπων και με όσην μοι είναι 
δυνατόν ενθερμοτέραν αφοσίωσιν. Θα την προαγάγω 
επί το τελειότερον και θα την αγλαΐσω επί το λαμπρό-
τερον δια την ολονέν επί περισσοτέρους εξάπλωσιν 
του θείου φωτός της αληθείας και θ΄ αποφεύγω να επι-
δεικνύω κενόσοφον προπέτειαν, αντιστρατευόμενος 
εις τας ορθάς διδασκαλίας των άλλων και να διδάσκω 
αντίθετα των όσων ο ίδιος καλώς πιστεύω, καπηλεύ-
ων την επιστήμην ή καταισχύνων του επιστήμονος το 
υψηλόν λειτούργημα. Εις την επίσημον της ώρας ταύτης 
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υποσχεσίν μου είθε να μου είναι ο Θεός αρωγός καθ 
όλην μου την ζωήν».

Όρκος της Διδάκτορα
«Επειδή το σεπτόν Γεωπονικόν Πανεπιστήμιον των 

Αθηνών εις τους διδάκτορας έστερξε να δεχθή και με 
κατατάξη καθομολογώ ενώπιόν του δημοσία, ταύτην 
την επίσημον υπόσχεσιν: Θα υπηρετήσω εις την ζωήν 
μου την επιστήμην ταύτην μητέρα και τροφόν πάσης επι-
στήμης και τέχνης και παντός πολιτισμού με κοσμιότητα 
ηθών και σεμνότητα τρόπων και με όσην μοι είναι δυ-

νατόν ενθερμοτέραν αφοσίωσιν. Θα την προαγάγω επί 
το τελειότερον και θα την αγλαΐσω επί το λαμπρότερον 
δια την ολονέν επί περισσοτέρους εξάπλωσιν του θείου 
φωτός της αληθείας και θ΄ αποφεύγω να επιδεικνύω κε-
νόσοφον προπέτειαν, αντιστρατευομένη εις τας ορθάς 
διδασκαλίας των άλλων και να διδάσκω αντίθετα των 
όσων η ίδια καλώς πιστεύω, καπηλεύουσα την επιστήμην 
ή καταισχύνουσα του επιστήμονος το υψηλόν λειτούρ-
γημα. Εις την επίσημον της ώρας ταύτης υποσχεσίν μου 
είθε να μου είναι ο Θεός αρωγός καθ όλην μου την ζωήν».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ

Ι

    Αριθμ. 5829 (3)
Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης Π.Μ.Σ. του 

Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατρο-

φής του Ανθρώπου με τίτλο «Τρόφιμα, Δια-

τροφή και Υγεία (Food, Nutrition and Health)» 

(Β΄4700/2019).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρία: 572/3.07.2020)

  Aφού έλαβε υπόψη:
1. Τα άρθρα 30 - 45 και 85 του ν. 4485/2017 κεφάλαιο 

ΣΤ΄ Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών (Α΄114).
2. Την υπ’ αρ. 163204/Ζ1/29.09.2017 απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Εφαρμογή δι-
ατάξεων ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά 
θέματα (Α΄114)».

3. Την υπ’ αρ. 203446/Ζ1/22.11.2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114)».

4. Την υπ’ αρ. 216772/Ζ1/08.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Π.Μ.Σ.» (Β΄ 4334).

5. Την υπ’ αρ. 41931/Ζ1/13.03.2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Ρύθμιση θεμά-
των Ίδρυσης Κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών Ιδρυμάτων ή Ερευνητι-
κών Κέντρων και Ινστιτούτων της αλλοδαπής» (Β΄972).

6. Την υπ’ αρ. 45070/Ζ1/19.03.2018 εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
“Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/18 (Α΄38) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»-
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών 
εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017”.

7. Την υπ’ αρ. 26407/Ζ1/15.02.2018 εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
«Ίδρυση-Επανίδρυση Π.Μ.Σ. σε εφαρμογή των διατάξε-
ων του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

8. Την υπ’ αρ. 42777/Ζ1/14.03.2018 εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
«Ίδρυση-Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

9. Την υπ’ αρ. 353/15.01.2018 πράξη του Πρύτανη σχε-
τικά με την σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Ε.Μ.Σ.) του Γ.Π.Α. και σύμφωνα με την υφιστάμενη 
νομοθεσία (παρ. 6 του άρθρου 31 και παρ. 5 του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017, Α΄114).

10. Την υπ’ αρ. 134689/Ζ1/09.08.2018 διαπιστωτι-

κή πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του 
Σπυρίδωνος Κίντζιου του Ευαγγέλου, Καθηγητή του 
Τμήματος Βιοτεχνολογίας, της Σχολής Τροφίμων Βιο-
τεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α., ως Πρύτανη του 
Γ.Π.Α. με θητεία που λήγει στις 31-8-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 480).

11. Την υπ΄ αρ. 7034/12.09.2018 απόφαση Πρύτανη 
του Γ.Π.Α., αναφορικά με τον εξής ορισμό: «Καθορισμός 
του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των 
τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη» 
(Β΄4205).

12. Τα άρθρα 7-13 και 19 - 20 του ν. 4589/2019 (Α΄13).
13. Την υπ’ αρ. 6807/09.07.2019 πράξη του Πρύτανη 

σχετικά με την εκλογή Κοσμητόρων των Σχολών του 
Γ.Π.Α. (Υ.Ο.Δ.Δ. 457).

14. Την υπ’ αρ. 3640/11.05.2020 πράξη του Πρύτανη 
σχετικά με την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών 
Τροφίμων και Διατροφής του Γ.Π.Α. (Υ.Ο.Δ.Δ. 377).

15. Το απόσπασμα πρακτικών (Συνεδρία: 561/ 
19.05.2020) της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης 
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, που αφορά την 
τροποποίηση της υπ’ αρ. 10924/04.12.2019 απόφασης 
(Β΄4700) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος ΕΤ και ΔΑ.

16. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Ε.Μ.Σ.) του Γ.Π.Α., (συνεδρία 12/01.06.2020).

17. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες τροποποιή-
σεις δεν επηρεάζονται οι εγκεκριμένες μελέτη σκοπιμό-
τητας, έκθεση βιωσιμότητας και έκθεση Τμήματος, αλλά 
ούτε και ο εγκεκριμένος αναλυτικός προϋπολογισμός 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 10924/04.12.2019 
απόφασης Επανίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και 
Διατροφής του Ανθρώπου με τίτλο «Τρόφιμα, Διατροφή 
και Υγεία (Food, Nutrition and Health» (Β΄4700) ως προς 
το άρθρο 4 «Χρονική Διάρκεια» του εν λόγω Προγράμ-
ματος, η οποία έχει πλέον ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου (Ε.Τ.Δ.Α.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Τρόφιμα, Διατροφή και Υγεία (Food, Nutrition 
and Health)», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου 
εξειδίκευση στις επιστήμες των τροφίμων και της δια-
τροφής του ανθρώπου.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
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α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στη χημεία τροφίμων, στη μελέτη και αξι-
οποίηση φυσικών προϊόντων καθώς και στη διατροφή του ανθρώπου σε θέματα δημόσιας υγείας και πολιτικών.

β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιό-
τητας προϊόντων και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών επιστημών, επιστημών υγείας και άλλων 
τμημάτων σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων ενώ το τελευταίο είναι αφιερωμένο στην 

έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής και στην πραγματοποίηση της πρακτικής εξάσκησης.
O χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Τυχόν υπέρβαση 

του ανωτέρω μέγιστου χρονικού ορίου ή της παράτασης που εδόθη χωρίς λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Ειδική συντονιστική επιτροπή καθορίζει και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος όλα τα θέματα σχετικά με 
την διεξαγωγή της διδασκαλίας των μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και της δυνατότητας πραγμα-
τοποίησης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Άρθρο 5
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Τρόφιμα, Διατροφή και Υγεία (Food, 
Nutrition and Health)» στις εξής ειδικεύσεις:

I. Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές.
II. Χημεία Τροφίμων και Διατροφή.
III. Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθή-
ματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, από ερευνητικά κέντρα, από 
τον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων και από άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς. Η επιλογή των ανωτέρω θα γίνει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Πέραν τούτων, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται σε δίμηνη πρα-
κτική άσκηση σε επιχειρήσεις τροφίμων ή συμβούλων, και σε εθνικούς και διεθνείς φορείς που έχουν σχέση με την 
παρεχόμενη εκπαίδευση του Π.Μ.Σ. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση 
του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά κατεύθυνση ως εξής:

Ι) Ειδίκευση «Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές».
Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων του παρακάτω 

Πίνακα, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.
To δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης 

(σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Εισαγωγή στη διατροφή του ανθρώπου 6 Διατροφική αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων 5

Βιοστατιστική 6 Διατροφή και δημόσια υγεία-Διατροφική αγωγή 5

Mεθοδολογία διατροφικής έρευνας και επιδη-
μιολογία 6 Πολιτική για τα τρόφιμα και την διατροφή 6

Βιοδραστικά συστατικά και λειτουργικά τρόφιμα 6 Επικοινωνία της επιστήμης των τροφίμων και 
της διατροφής 8

Νομοθεσία και συστήματα διαχείρισης ασφά-
λειας τροφίμων (HACCP) 6 Σύγχρονα καινοτόμα θέματα στα τρόφιμα και 

στη διατροφή 6

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
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ΙI) Ειδίκευση «Χημεία Τροφίμων και Διατροφή»
Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων του παρακάτω 

Πίνακα, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.
Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων εκ των οποίων τα τρία (3) από 

αυτά είναι υποχρεωτικά και ένα (1) επιλέγεται από τους φοιτητές (σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα), τα οποία 
συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Χημεία τροφίμων 8 Ανάλυση Τροφίμων 10

Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) τροφίμων 6 Σύγχρονα καινοτόμα θέματα στα τρόφιμα και 
στη διατροφή 6

Εφαρμοσμένη στατιστική-Χημειομετρία (στατι-
στική ανάλυση δεδομένων) 5 Πολιτική για τα τρόφιμα και τη διατροφή 6

Βιοδραστικά συστατικά και λειτουργικά τρόφιμα 6 Επικοινωνία της επιστήμης των τροφίμων και 
της διατροφής (Επιλογής) 8

Νομοθεσία και Συστήματα Διαχείρισης Ασφά-
λειας Τροφίμων (HACCP) 6 Βιοδραστικότητα - τοξικότητα και τεχνικές 

ελέγχου τους (Επιλογής) 8

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

IIΙ) Ειδίκευση «Μελέτη και αξιοποίηση φυσικών προϊόντων»
Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων, και την παρακολούθηση των 

Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Δύο μαθήματα είναι υποχρεωτικά, ένα μάθημα 
επιλέγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές 
τους, και ένα το οποίο επιλέγεται από τρείς τουλάχιστον φοιτητές, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Φυσικά προϊόντα 10 Ταυτοποίηση της δομής φυσικών προϊόντων 10

Τεχνικές παραλαβής - χρωματογραφικοί 
διαχωρισμοί φυσικών προϊόντων 8 Βιοδραστικότητα - τοξικότητα και τεχνικές 

ελέγχου τους 8

Εφαρμοσμένη στατιστική - Χημειομετρία 
(στατιστική ανάλυση δεδομένων) (Επιλογής) 5 Σχεδιασμός και σύνθεση φυσικών μεταβολιτών 

και παραγώγων τους (Επιλογής) 5

Πιστοποίηση της Αυθεντικότητας φυσικών προ-
ϊόντων (Επιλογής) 5

Υπολογιστικές μέθοδοι για τη μελέτη δομής-
δράσης βιοδραστικών ουσιών - μοριακή 
μηχανική (Επιλογής)

5

Ποιοτικός έλεγχος φυσικών προϊόντων 
(Επιλογής) 5

Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά (Καλλιέρ-
γεια, συγκομιδή, μεταποίηση, εμπορική 
εκμετάλλευση) (Επιλογής)

5

Βιοποικιλότητα φαρμακευτικών-αρωματικών 
φυτών και βιοδραστικών προϊόντων (Επιλογής) 5

Xρήσεις φυσικών προϊόντων (Λειτουργικά 
τρόφιμα, φυσικά συντηρητικά, αγροχημικά, 
εκμετάλλευση παραπροϊόντων κτλ.) (Επιλογής)

5

Εισαγωγή στη Διατροφή του Ανθρώπου 
(Επιλογής) 5 Διατροφή και Δημόσια Υγεία - Διατροφική 

Αγωγή (Επιλογής) 5

Σεμινάρια 2 Σεμινάρια 2

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ Εξάμηνο (Κοινό για τις κατευθύνσεις)
Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η πρακτική Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και 

η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν 
σε τριάντα (30) ECTS.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη 24
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Πρακτική Άσκηση 4

Σεμινάρια 2

ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7
Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική ενώ η αγγλική γλώσσα θα χρησιμοποιείται από προσκεκλη-
μένους καθηγητές. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γλώσσας της Ε.Ε. μετά 
από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 8
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ΄ έτος ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στους σαράντα πέντε (45).

Άρθρο 9
Προσωπικό

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου διαθέτει ικανό αριθμό μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. με αναγνώριση στον ελληνικό και το διεθνή επιστημονικό χώρο που θα καλύψουν τις διδακτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες του παρόντος προγράμματος. Επίσης, θα προσκαλούνται διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες από 
πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου διαθέτει όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή 
(κτιριακές υποδομές - αίθουσες διδασκαλίας - εργαστήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό, επιστημονικά όργανα) για 
τις ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος. Επιπλέον, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει κεντρική 
βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης που μπορεί να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
του προγράμματος.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το 70% του κόστους λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, λαμβανομένου υπό-
ψη και του μέγιστου δυνητικού ποσοστού των εγγραφομένων φοιτητών που απαλλάσσονται των τελών φοίτησης, 
ανέρχεται στο ποσό των 88.200,00€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος (€)

I. Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού και αναλωσίμων 45.000,00

II. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 3.000,00

III. Δαπάνες μετακινήσεων 10.000,00

IV. Αμοιβές (μέλη ΔΕΠ, εξωτερικοί συνεργάτες, γραμματεία) 17.000,00

V. Λοιπές δαπάνες 13.200,00

Μερικό Σύνολο (70%) 88.200,00

VI. Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) 37.800,00

Σύνολο 126.000,00

Σε περίπτωση που κανείς από τους εγγραφόμενους φοιτητές δε δικαιούται την απαλλαγή από
τα τέλη φοίτησης τα ποσά αυτά διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος (€)

I. Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού και αναλωσίμων 65.520,00

II. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 3.000,00

III. Δαπάνες μετακινήσεων 12.120,00

IV. Αμοιβές (μέλη ΔΕΠ, εξωτερικοί συνεργάτες, γραμματεία) 25.200,00

V. Λοιπές δαπάνες 20.160,00
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Μερικό Σύνολο (70%) 126.000,00

VI. Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) 54.000,00

Σύνολο 180.000,00

Σημειώνεται πως σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπου, το τελευταίο μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος και 
κατανέμονται σύμφωνα με τις ανάγκες του Προγράμματος.

Άρθρο 12
Αιτιολόγηση επιβολής τέλους φοίτησης

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από την 
καταβολή τελών φοίτησης από τους φοιτητές, το οποίο 
ανέρχεται σε 4.000,00 ευρώ ανά φοιτητή για το σύνολο 
των σπουδών του. Η αύξηση του αριθμού εισακτέων στο 
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών σε συνδυασμό με 
τη μείωση της επιχορήγησης που λαμβάνει το Τμήμα 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος καθιστά 
αδήριτη την ανάγκη επιβολής τελών φοίτησης, για την 
λειτουργία του παρόντος Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης κα-
λύπτουν τα έξοδα διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 
(αμοιβή γραμματέως) και λοιπά αναλώσιμα γραμματείας, 
έξοδα εκπόνησης των μεταπτυχιακών ερευνητικών με-
λετών (μικροβιολογικά υποστρώματα, αντιδραστήρια 
και λοιπά αναλώσιμα), έκτακτες ανάγκες επισκευής και 
προμήθειας ανταλλακτικών ερευνητικών οργάνων, τέλη 
δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά των εργασιών 
των μεταπτυχιακών φοιτητών, δαπάνες για εκπαιδευτι-
κές επισκέψεις σε επιχειρήσεις τροφίμων, μετακινήσεις 
για παρουσιάσεις των εργασιών των διδασκόντων και 
των μεταπτυχιακών φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια 
και, τέλος, δαπάνες έκτακτου διδακτικού προσωπικού 

και αγοράς ή επικαιροποίησης εκπαιδευτικού υλικού. 
Από το επιβαλλόμενο τέλος φοίτησης καλύπτεται και το 
ποσοστό των φοιτητών που απαλλάσσονται από αυτό.

Άρθρο 13
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. προβλέπεται να λειτουργήσει για πέντε έτη, 
δηλ. μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις

Τα επιμέρους θέματα που αφορούν τις μεταπτυχιακές 
σπουδές θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών. Όλα τα θέματα που δεν αναφέρονται 
στην παρούσα απόφαση ή στον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών θα ρυθμίζονται με απόφαση των αρμο-
δίων από το νόμο οργάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034531908200032*

John
Highlight

John
Highlight

John
Highlight

John
Highlight


		2020-08-19T16:02:49+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




