
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.

2 Έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 9976 (1)
Έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επι-

στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 

38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
06-09-2011) «Δομή, Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 45 και της παρ. 
6 του άρθρου 85.

4. Την αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 (ΦΕΚ 117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
06-03-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση 
- Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των επιμέρους αρ-
μοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Την πράξη 8/10-05-2018 (Θέμα 26ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε «Σχέδιο κανονισμού Εκπονήσεως Διδα-
κτορικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» 
(ΑΔΑ: ΩΧΟ446Μ9ΞΗ-ΡΤΥ).

6. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 15/16-07-2018 
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του τμήματος Μαιευτικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά με 
την «Έγκριση κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών» του 
τμήματος.

7. Την πράξη 19/18-09-2018 (Θέμα 32Δ) της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός Διδακτορικών Σπου-
δών του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας και Πρόνοιας.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του τμή-
ματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και 
του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Στον παρόντα κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών 
ορίζονται οι κανόνες που διέπουν τις Διδακτορικές 
Σπουδές του τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

3. Ο κανονισμός στηρίζεται στην εξουσιοδοτική διάτα-
ξη του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 85 παρ. 6 του ίδιου νόμου, αποφασίζεται 
από τη Συνέλευση του τμήματος, εγκρίνεται από τη Σύ-
γκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο 
του τμήματος.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος Μαιευτικής 
αποβλέπουν στην κατάρτιση Διδακτόρων στους τομείς: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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βάλλονται, μετά από απολογία του Υ.Δ., από τη Συνέ-
λευση του τμήματος.

7. Στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί λογο-
κλοπή, η Συνέλευση του τμήματος διαγράφει τον Υ.Δ. 
Εάν έχει λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα, η Συνέλευση του 
τμήματος προβαίνει στην αφαίρεση του τίτλου.

Άρθρο 15
Διαγραφή Υποψήφιου Διδάκτορα

Ο Υ.Δ. διαγράφεται:
1. αυτοδικαίως, όταν ο ίδιος το επιθυμεί και καταθέσει 

αντίστοιχη αίτηση,
2. αυτοδικαίως, όταν υπερβεί τον μέγιστο χρόνο των 

πέντε (5) ετών,
3. με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος μετά από 

ακρόαση του Υ.Δ., όταν ο Υ.Δ. δεν προβεί σε ανανέωση 
εγγραφής επί δύο έτη, συνεχόμενα ή μη,

4. με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος μετά 
από ακρόαση του Υ.Δ., όταν διαπιστωμένα αποδειχθεί 
λογοκλοπή,

5. με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος μετά 
από ακρόαση του Υ.Δ., όταν ο Επιβλέπων ζητήσει τη δι-
αγραφή με αιτιολογημένη πρόταση, η οποία θα αφορά 
την ικανότητα του Υ.Δ. να συνεχίσει την εκπόνηση της 
διατριβής,

6. όταν η Συνέλευση του τμήματος αποφασίσει τη δια-
γραφή του ως πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16
Αφαίρεση Διδακτορικού Τίτλου

1. Διδακτορικός Τίτλος, ο οποίος χορηγήθηκε από 
το τμήμα Μαιευτικής, είναι δυνατόν να αφαιρεθεί, εάν 
αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι εκ του νόμου και του 
παρόντος κανονισμού προϋποθέσεις απόκτησής του 
και, κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά), εάν αποδειχθεί ότι 
το σύνολο ή μέρος της Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί 
προϊόν λογοκλοπής.

2. Η αφαίρεση του Διδακτορικού Τίτλου γίνεται μετά 
από πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης 
του τμήματος Μαιευτικής, η οποία κοινοποιείται στη 
Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Άρθρο 17
Η μορφή και το περιεχόμενο
του Διδακτορικού Τίτλου

1. Ο τίτλος του Διδάκτορα απονέμεται από το τμήμα 
Μαιευτικής.

2. Η μορφή και το περιεχόμενο του Διδακτορικού Τίτ-
λου αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αιγάλεω,  28 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ   

 Αριθμ. 9973 (2)
Έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρο-

νικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 

38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
06-09-2011) «Δομή, Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 45 και της παρ. 6
του άρθρου 85.

4. Την αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 (ΦΕΚ 117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
06-03-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση - 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των επιμέρους 
αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύμα-
τος».

5. Την πράξη 8/10-05-2018 (Θέμα 26ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε «Σχέδιο κανονισμού Εκπονήσεως Διδα-
κτορικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» 
(ΑΔΑ: ΩΧΟ446Μ9ΞΗ-ΡΤΥ).

6. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 6/12-06-2018 
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του τμήματος Ηλεκτρολό-
γων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανι-
κών, σχετικά με την «Έγκριση κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών» του τμήματος.

7. Την πράξη 19/18-09-2018 (Θέμα 32Β) της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός Διδακτορικών Σπου-
δών του τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 
της Σχολής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές - Αντικείμενο - Τίτλος

Οι Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος Ηλεκτρολό-
γων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΤΗΗΜ) της Σχολής 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργα-
νώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου περί 
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διδακτορικών σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ, όπως κάθε 
φορά ισχύει.

Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστη-
μονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορι-
κού Διπλώματος (ΔΔ), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση 
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστι-
κή συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της 
γνώσης σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο εντός 
της ευρύτερης επιστημονικής περιοχής του Ηλεκτρο-
λόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση των Διδακτορικών Σπουδών, απονέμεται 
Διδακτορικό Δίπλωμα του τμήματος Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master) του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, 
σε αντικείμενα συναφή με την ευρύτερη επιστημονική 
περιοχή του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανι-
κού ή άλλων κλάδων Μηχανικής ή Θετικών Επιστημών. 
Τίτλοι σπουδών σε άλλα αντικείμενα εξετάζονται κατά 
περίπτωση από τις επιτροπές επιλογής υποψηφίων.

Κατ’ εξαίρεση, υποψήφιος που δεν είναι κάτοχος ΔΜΣ 
ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχια-
κού επιπέδου (integrated master) μπορεί να γίνει δεκτός 
για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής εφόσον εμπίπτει 
σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Έχει ήδη σοβαρό (δημοσιευμένο ή μη) ερευνητικό 
έργο σε θέματα συναφή εκείνου που προτείνεται για τη 
Διδακτορική Διατριβή του, με αποδεδειγμένη ωριμότητα 
γνώσεων και ικανότητα έρευνας σε αξιόλογο επίπεδο.

2. Έχει πρότερη ακαδημαϊκή πορεία που θεμελιώνει 
εξαιρετικές προοπτικές ερευνητικού έργου, π.χ. υπο-
τροφία από έγκριτο οργανισμό, διακρίσεις σε διεθνείς 
διαγωνισμούς (όπως Ολυμπιάδες Φυσικής ή Μαθηματι-
κών ή Πληροφορικής), βραβεία, αριστεία, πολύ υψηλές 
επιδόσεις στις προπτυχιακές σπουδές.

Οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να τεκμηριώνονται 
εκτενώς σε έγγραφη εισήγηση του μέλους ΔΕΠ που 
προτείνεται να επιβλέψει τη Διδακτορική Διατριβή του 
υποψηφίου ή της Επιτροπής Επιλογής που έχει αναλάβει 
την αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου ή όποιου 
άλλου είναι σε θέση να γνωρίζει τις επιδόσεις του υπο-
ψήφιου και διαθέτει το κύρος παρόμοιας πιστοποίησης.

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο σε ατο-
μική βάση, μπορεί να υποχρεωθεί σε παρακολούθηση 
ως πέντε (5) μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών μαθημά-
των του τμήματος, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση 
της Επιτροπής Επιλογής των υποψήφιων διδακτόρων. 
Για κάθε υποψήφιο που εμπίπτει στην περίπτωση της 
παρούσας παραγράφου, τα μαθήματα τα οποία καλείται 
να παρακολουθήσει εξαρτώνται άμεσα από την πρότερη 

ακαδημαϊκή του πορεία και το θέμα της Διδακτορικής 
Διατριβής του.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης
για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ύστερα από 
ανοικτή προκήρυξη θέσεων ΥΔ και πρόσκληση για υπο-
βολή υποψηφιοτήτων που εκδίδει το τμήμα. Οι αιτήσεις 
για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται 
στη Γραμματεία του τμήματος (άρθρο 38, ν. 4485/2017). 
Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται δύο φορές το χρό-
νο, τυπικά πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 
(εντός του μηνός Σεπτεμβρίου) και του εαρινού εξα-
μήνου (εντός του μηνός Φεβρουαρίου). Η προκήρυξη 
θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) πραγματοποιείται 
μετά από απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, και 
αφού νωρίτερα έχουν συγκεντρωθεί με φροντίδα του 
Προέδρου του τμήματος οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος 
των μελών ΔΕΠ του τμήματος για επίβλεψη Διδακτορι-
κής Διατριβής και οι αντίστοιχες θεματικές περιοχές. Τα 
μέλη ΔΕΠ που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για επίβλεψη 
Διδακτορικής Διατριβής οφείλουν να θεραπεύουν τη 
γενικότερη θεματική περιοχή στην οποία θα εκπονηθεί 
η Διδακτορική Διατριβή. Με την ίδια απόφαση της Συνέ-
λευσης καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή ειδική 
/ επίκαιρη ρύθμιση θέματος που δεν καλύπτεται από τη 
νομοθεσία ή τον παρόντα κανονισμό.

Η προκήρυξη-πρόσκληση υποψηφιοτήτων δημο-
σιεύεται κατ’ ελάχιστον στον ημερήσιο τύπο και στον 
διαδικτυακό τόπο του τμήματος. Με φροντίδα του τμή-
ματος καλό είναι να δίνεται και ευρύτερη δημοσιότητα, 
αξιοποιώντας ιστοσελίδες επιστημονικών φορέων ή 
περιοδικών της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Η προ-
κήρυξη-πρόσκληση περιλαμβάνει:

i) τις θεματικές περιοχές στις οποίες έχει διατυπωθεί 
εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των μελών ΔΕΠ 
για επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών, το όνομα του 
προτείνοντος μέλους ΔΕΠ, καθώς και τον αριθμό των 
προκηρυσσόμενων θέσεων ΥΔ ανά θεματική περιοχή,

ii) τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής υποψηφι-
οτήτων και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων,

iii) τα απαιτούμενα προσόντα και τις υποχρεώσεις των 
Υποψηφίων Διδακτόρων σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία και τον παρόντα κανονισμό,

iv) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υπο-
βληθούν, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού,

v) τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και ανα-
κοίνωσης των αποτελεσμάτων,

vi) πρότυπο αίτησης και πρότυπο συστατικής επιστο-
λής, σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Απαραίτητα δικαιολογητικά
α. Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής όπου 

αναγράφονται:
- προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής
- τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο 

Διδακτορικής Διατριβής
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- προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής 
Διατριβής (ελληνική ή αγγλική) 

β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
γ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
δ. Αντίγραφο Πτυχίου ή τίτλου πρώτου κύκλου σπου-

δών (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται να 
συνυποβάλλεται και η αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου 
από το ΔΟΑΤΑΠ - βλ. Διευκρίνιση (*)).

ε. Παράρτημα Διπλώματος ή Αναλυτική Βαθμολογία 
πτυχίου ή τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών.

στ. Αντίγραφο ΔΜΣ ή τίτλου δεύτερου κύκλου σπου-
δών (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται να 
συνυποβάλλεται και η αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου 
από το ΔΟΑΤΑΠ - βλ. Διευκρίνιση (*)).

ζ. Παράρτημα Διπλώματος ή Αναλυτική Βαθμολογία 
του δεύτερου κύκλου σπουδών.

η. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσ-
σας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, με τεκμηρίωση όπως 
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για το ΑΣΕΠ. 
Για υποψηφίους που γνωρίζουν την αγγλική αλλά δεν 
διαθέτουν πιστοποίηση, οργανώνεται εξέταση γλωσσο-
μάθειας επιπέδου Β2 με ευθύνη του Τμήματος.

θ. Δύο (2) έως τρεις (3) συστατικές επιστολές κατά προ-
τίμηση από καθηγητές/τριες ΑΕΙ, στις οποίες να αξιολο-
γούνται οι ερευνητικές προοπτικές του/της υποψηφίου/
ας. Οι συστατικές επιστολές κατατίθενται κλειστές και 
σφραγισμένες προκειμένου να ληφθούν υπόψη.

2. Συνεκτιμώμενα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι μπορούν να συνυποβάλλουν όποιο άλλο 

δικαιολογητικό θεωρούν ότι υποστηρίζει την υποψη-
φιότητά τους και ιδίως, εφόσον υπάρχουν, πτυχιακή ή 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, ανακοινώσεις σε 
επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τεκμήρια γνώσης 
ξένων γλωσσών επιπλέον της αγγλικής, ακαδημαϊκές ή 
επαγγελματικές διακρίσεις ή βραβεία.

(*) Διευκρίνιση περί τίτλων σπουδών πρώτου ή δεύ-
τερου κύκλου από ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται να 
συνυποβάλλεται και η αναγνώριση ισοτιμίας ή ισοτι-
μίας και αντιστοιχίας του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εάν 
κατά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων η διαδικασία 
αναγνώρισης τίτλου υποψηφίου βρίσκεται εν εξελίξει 
και δεν έχει ολοκληρωθεί στο ΔΟΑΤΑΠ, ο υποψήφιος 
καταθέτει αντίγραφο της αίτησής του προς το ΔΟΑΤΑΠ 
και Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομιστεί το αποτέ-
λεσμα της κρίσης του ΔΟΑΤΑΠ μόλις γίνει διαθέσιμο. Σε 
κάθε περίπτωση, Διδακτορικό Δίπλωμα δεν απονέμεται 
σε ΥΔ του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου και δεύτε-
ρου κύκλου (ή πρώτου κύκλου, στις περιπτώσεις του 
integrated master ή των εξαιρέσεων του ν. 4485/2017) 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005. Σε περίπτωση 
που ήδη εγγεγραμμένος ΥΔ λάβει αρνητικό αποτέλεσμα 
αναγνώρισης του/των απαιτούμενου/ων τίτλου/ων του 
από το ΔΟΑΤΑΠ, η Συνέλευση του τμήματος υποχρεούται 
να διαγράψει άμεσα τον ΥΔ.

Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

Η Συνέλευση του τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αι-
τήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση 
την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει 
μία τριμελή Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) ανά κατηγορία αιτή-
σεων. Οι τριμελείς ΕΕ αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ του 
τμήματος βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή 
ή Επίκουρου Καθηγητή. Η κάθε ΕΕ εξετάζει τις αιτήσεις 
και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και καλεί τους 
υποψηφίους σε συνέντευξη, η οποία μπορεί να περιλαμ-
βάνει και ερωτήσεις καθαρά επιστημονικού - τεχνικού 
περιεχομένου ώστε να εκτιμηθούν οι γνώσεις του ΥΔ. 
Κατά την αξιολόγηση κάθε αίτησης η ΕΕ ελέγχει τα τυ-
πικά προσόντα του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού 
καθώς και, όπου συντρέχει λόγος, τις προϋποθέσεις της 
κατ’ εξαίρεση αποδοχής υποψηφίου χωρίς ΔΜΣ. Η ΕΕ 
αλλά και η Συνέλευση του τμήματος στη συνέχεια, συ-
νυπολογίζουν i) την ακαδημαϊκή πορεία και τους τίτλους 
του υποψηφίου, ii) την βαθμολογία του, iii) το πραγμα-
τικό του υπόβαθρο ως προς τις θεματικές περιοχές του 
ενδιαφέροντός του και γενικότερα του Ηλεκτρολόγου 
και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, iv) άλλες επιστημονικές 
δραστηριότητες, v) τις συστατικές επιστολές, στις οποίες 
μπορεί να περιλαμβάνεται και εκείνη του προτείνοντος 
το αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής μέλους ΔΕΠ, 
vi) την διαφαινόμενη ικανότητά του για ερευνητικό έργο, 
vii) την ύπαρξη υποτροφίας από έγκριτο ίδρυμα, viii) 
την εν γένει προσωπικότητα και τα κίνητρά του όπως 
αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του βιογραφικού του 
σημειώματος και από τη συνέντευξη.

Σημαντικό βάρος στην παραπάνω αξιολόγηση έχει 
ενδεχόμενη συστατική επιστολή μέλους ΔΕΠ του τμή-
ματος με εκπεφρασμένη την πρόθεσή του να επιβλέψει 
τη Διδακτορική Διατριβή του υποψηφίου. Η ΕΕ λαμβάνει 
υπόψη ότι η έρευνα απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες και 
ισχυρό προσωπικό κίνητρο, όπως αυτό τεκμηριώνεται 
από το ιστορικό αλλά και τη συνέντευξη του κάθε υπο-
ψηφίου.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η ΕΕ υπο-
βάλλει στη Συνέλευση του τμήματος αναλυτική εισήγη-
ση με αιτιολογημένη πρόταση αποδοχής / απόρριψης 
του κάθε υποψηφίου, καθώς και πρόταση για τα προ-
πτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα του τμήματος που 
εισηγείται να παρακολουθήσει επιτυχώς ο κάθε υποψή-
φιος, εφόσον συντρέχει λόγος. Λαμβάνοντας υπόψη την 
εισήγηση της ΕΕ, η Συνέλευση του τμήματος αποφασίζει 
για την αποδοχή ή απόρριψη κάθε αίτησης, αναθέτει 
την επίβλεψη στο προτείνον τη διατριβή μέλος ΔΕΠ και 
ορίζει, αν θεωρεί απαραίτητο, τα μαθήματα που υπο-
χρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς ο υποψήφιος. 
Ειδικότερα, στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης 
περιλαμβάνονται:

1. ο αλφαβητικός κατάλογος των υποψηφίων που επι-
λέγονται, και για κάθε έναν εξ’ αυτών αναφέρεται (α) ο 
τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής στην ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα, (β) το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, (γ) η 
γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 
38 του ν. 4485/2017), (δ) τα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά 
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μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών του τμήματος 
που ενδεχομένως οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς 
ο υποψήφιος,

2. η αποκλειστική προθεσμία εγγραφής των επιτυχό-
ντων υποψηφίων στις Διδακτορικές Σπουδές του τμή-
ματος, οπότε και κατοχυρώνεται η προσφερθείσα θέση.

Σε περίπτωση που η απόφαση της Συνέλευσης δια-
φοροποιείται από την εισήγηση της ΕΕ, απαιτείται ειδικά 
αιτιολογημένη τεκμηρίωση. Οι υποψήφιοι που δεν επι-
λέγονται τελικά, έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση της 
αιτιολόγησης της απόφασης.

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται, αποκτούν την ιδιότητα 
του Υποψήφιου Διδάκτορα με την εμπρόθεσμη εγγραφή 
τους στις Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος. Μετά 
την λήξη της προθεσμίας εγγραφών, η Συνέλευση ορί-
ζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για κάθε ΥΔ, μετά 
από εισήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κατάλογος που 
περιλαμβάνει (α) τους ΥΔ, (β) τα επιβλέποντα μέλη ΔΕΠ,
(γ) τα μέλη των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, 
(δ) τους τίτλους των εκπονούμενων διδακτορικών δια-
τριβών και (ε) τις σύντομες περιλήψεις τους, αναρτάται 
από τη Γραμματεία του τμήματος στον διαδικτυακό τόπο 
του τμήματος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα 
(άρθρο 38 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 6
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Επιβλέπων/ουσα Διδακτορικής Διατριβής
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν 

τα μέλη ΔΕΠ των βαθμίδων Καθηγητή, Αναπληρωτή 
Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή του οικείου ή άλ-
λου Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές Α, Β ή Γ βαθμίδας από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών ή ως διαφορετικά ορίζεται από 
το ισχύον εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 39 του 
ν. 4485/2017). Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει ανά 
πάσα στιγμή έως επτά (7) ΥΔ, μεταξύ των οποίων το πολύ 
πέντε (5) με αποκλειστική επίβλεψη. Δεν τίθεται περιορι-
σμός ως προς τον αριθμό των τριμελών Συμβουλευτικών 
Επιτροπών ή/και των Επταμελών Επιτροπών στις οποίες 
μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα μέλος ΔΕΠ.

Προκειμένου να οριστεί από τη Συνέλευση ως επι-
βλέπων/ουσα Διδακτορικής Διατριβής, το μέλος ΔΕΠ 
οφείλει να θεραπεύει τη γενικότερη θεματική περιοχή 
στην οποία θα εκπονήσει τη Διδακτορική Διατριβή του 
ο ΥΔ, ενώ με την αποδοχή του ρόλου του δεσμεύεται 
να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο και να καταναλώ-
σει την απαιτούμενη ενέργεια για την ορθή και επιτυχή 
καθοδήγηση της έρευνας του ΥΔ.

2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Συνέλευση του τμήματος αναθέτει στον προτεινό-

μενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Διδα-
κτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική

Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υπο-
στηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της (παρ. 2, άρθρ. 
39 του ν. 4485/2017).

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας 
του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Κα-
θηγητή από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή από αναγνωρισμένα 
ως ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, κάτοχοι διδακτο-
ρικού διπλώματος, ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α, Β 
ή Γ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/
2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων 
της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογι-
κών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρι-
σμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής. 
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη πρέπει να έχουν το ίδιο ή 
συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό εκπόνηση 
Διδακτορική Διατριβή. Ένα (1) τουλάχιστον από τα τρία 
(3) μέλη πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του οικείου τμήματος, 
από τις τρεις πρώτες βαθμίδες (άρθρο 39 του ν. 4485/ 
2017).

α. Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλεί-
ψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να επιβλέψει τον ΥΔ για 
μεγάλο χρονικό διάστημα (άνω του έτους), η Συνέλευ-
ση του τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει 
σε άλλο άτομο την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζο-
νται στις προηγούμενες παραγράφους, είτε με δική της 
πρωτοβουλία, είτε ύστερα από αίτηση του/της ΥΔ και 
γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας. 
Διαφορετικά, αναθέτει την επίβλεψη σε ένα από τα άλλα 
δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψή-
φιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται ανά άτομο, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα κανονισμό 
(άρθρο 39 του ν. 4485/2017).

Με αιτιολογημένη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσας 
μπορεί να ζητηθεί από τη Συνέλευση του τμήματος η 
αντικατάσταση μέλους της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. Η αντικατάσταση μπορεί να ζητηθεί είτε για 
τους λόγους που προβλέπονται ανωτέρω για την αντικα-
τάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας είτε λόγω αλλαγής 
του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

β. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση επιβλέποντος/ουσας
Αν ο/η αρχικά επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο 

ΑΕΙ ή τμήμα ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να εκτελεί 
τα χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών διατρι-
βών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το 
ΤΗΗΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (άρθρο 39 
του ν. 4485/2017).

Σε κάθε περίπτωση, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τρι-
μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, με απόφαση της Συ-
νέλευσης του τμήματος, αντικαθίστανται από ισάριθμα 
μέλη προκειμένου να οριστεί η Επταμελής Εξεταστική 
Επιτροπή (βλ. επόμενη παράγραφο) για την κρίση της 
Διδακτορικής Διατριβής.

3. Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή
Η Συνέλευση του τμήματος ορίζει Επταμελή Εξεταστι-

κή Επιτροπή για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής 
(παρ. 1, άρθρο 41, του ν. 4485/2017).
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Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν (α) 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 του δεύτε-
ρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 
39 του ν. 4485, καθώς και (β) τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, 
που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017. Ένα 
τουλάχιστον εκ των τεσσάρων (4) αυτών μελών πρέπει 
να προέρχεται από άλλο ίδρυμα.

Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής που αντικαταστάθηκαν μπορούν να πα-
ρίστανται στη συνεδρίαση της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου (άρθρα 39 και 41 του 
ν. 4485/2017).

Άρθρο 7
Χρονική διάρκεια, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 
Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Χρονική διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του 

Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμε-
λούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 40, παρ. 1 του 
ν. 4485/2017).

Η μέγιστη χρονική διάρκεια είναι έξι (6) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ενδεχόμενη απασχόληση 
του ΥΔ παράλληλα με την εκπόνηση της Διδακτορικής 
Διατριβής δεν αποτελεί λόγο παρέκκλισης από τον πα-
ρόντα κανονισμό. Εφόσον οι ΥΔ έχουν κατά την εγγραφή 
τους υποχρεωθεί σε παρακολούθηση προπτυχιακών ή 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, η Συνέλευση του τμήματος 
μπορεί να εγκρίνει την επιμήκυνση της μέγιστης χρο-
νικής διάρκειας ανάλογα με τον συγκεκριμένο αριθμό 
μαθημάτων, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις 
Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος, οι ΥΔ μπορούν να 
ζητήσουν μία η περισσότερες φορές αναστολή φοίτη-
σης, για σοβαρούς λόγους και με επαρκώς αιτιολογη-
μένη αίτησή τους. Η κάθε αίτηση αναστολής φοίτησης 
αφορά πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα, όχι περισσότερα 
από δύο (2) διαδοχικά, και μέχρι δύο (2) έτη συνολικά. 
Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην 
προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης Δι-
δακτορικής Διατριβής και με την έννοια αυτή επιμηκύνει 
ανάλογα τη μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια φοίτησης στις 
Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος. Κατά τη διάρκεια 
της αναστολής φοίτησης οι ΥΔ δεν επωφελούνται των 
δικαιωμάτων και των παροχών που προβλέπονται για 
τους ΥΔ.

2. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των ΥΔ
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι ΥΔ υποχρεούνται σε ανανέωση εγγραφής ανά ακα-

δημαϊκό έτος και συγκεκριμένα κατά την έναρξη του 
χειμερινού εξαμήνου, ανεξαρτήτως του εξαμήνου πρώ-
της εγγραφής τους, (άρθρο 45, παρ. 2, εδάφιο στ’ του
ν. 4485/2017).

Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου κάθε έτους εγ-
γραφής τους στις Διδακτορικές Σπουδές, οι ΥΔ υποβάλ-
λουν αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της 
Διδακτορικής Διατριβής τους, το οποίο παρουσιάζουν 
ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Αντί-
γραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού 
από τον επιβλέποντα ή/και την Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του ΥΔ 
που τηρεί η Γραμματεία του τμήματος.

Ο επιβλέπων σε συνεργασία με τα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής συντάσσει ετήσια Έκθεση 
Προόδου για τον ΥΔ, η οποία αποτελεί τεκμηριωμένη 
πρόταση περί της συνέχισης εκπόνησης της Διδακτορι-
κής Διατριβής. Οι ετήσιες Εκθέσεις Προόδου υποβάλλο-
νται εγκαίρως και με φροντίδα του επιβλέποντος προς 
τη Συνέλευση του τμήματος για έγκριση. Στη συνέχεια 
εισάγονται στο φάκελο του κάθε ΥΔ που τηρείται από 
τη Γραμματεία του τμήματος.

Οι ΥΔ διατηρούν επί διάστημα μέχρι και πέντε (5) πλή-
ρων ακαδημαϊκών ετών από την πρώτη εγγραφή τους, 
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και 
για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών (ΠΜΣ) 
του τμήματος και του Ιδρύματος. Επί διάστημα μέχρι και 
πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής 
Διατριβής τους, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δα-
νεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών (άρθρο 40, παρ. 3 του
ν. 4485/2017). Με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος 
και τη γραπτή συγκατάθεσή του, η οποία κοινοποιείται 
στη Συνέλευση και τηρείται στο φάκελο του ΥΔ στη Γραμ-
ματεία, μπορεί μέρος της έρευνας του ΥΔ να διεξαχθεί σε 
άλλο ίδρυμα/ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ώστε να επιτευχθεί το 
βέλτιστο ερευνητικό αποτέλεσμα.

Σε όλες τις δημοσιεύσεις (σε περιοδικά, συνέδρια, κε-
φάλαια βιβλίων, κ.ά.) που προκύπτουν κατά την εκπό-
νηση της Διδακτορικής Διατριβής από τα ενδιάμεσα ή 
τελικά αποτελέσματα της σχετικής έρευνας, ο ΥΔ υποχρε-
ούται να δηλώνει ως ερευνητική διεύθυνση (affiliation): 
«Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» («Department of 
Electrical and Electronics Engineering, University of 
West Attica») και την ηλεκτρονική διεύθυνση στον τομέα 
(domain) τμήματος «@eee.uniwa.gr».

Ο ΥΔ υποχρεούται εντός των δύο πρώτων ετών εγγρα-
φής του στις Διδακτορικές Σπουδές να ολοκληρώσει επι-
τυχώς τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις παρακολούθησης 
μαθημάτων, όπως αυτά έχουν οριστεί κατά την έναρξη 
της εκπόνησης της διατριβής του (άρθρο 2). Περίοδοι 
αναστολής φοίτησης δεν προσμετρούνται. Προκειμένου 
να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής προσω-
πικότητας και της εκπαίδευσης των ΥΔ στις απαιτήσεις 
του χώρου της έρευνας και της διδασκαλίας, οι ΥΔ προ-
ετοιμάζονται σχετικά συμμετέχοντας ενεργά στις εξής 
δραστηριότητες που οργανώνονται και πραγματοποι-
ούνται εντός των δομών και διαδικασιών του τμήματος:

• Παρακολούθηση και παρουσίαση επιστημονικών δι-
αλέξεων. Το τμήμα στηρίζει την ερευνητική προσπάθεια 
των ΥΔ μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων στα οποία 
συμμετέχουν είτε ως ακροατές είτε ως ομιλητές.
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• Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών και Ακαδημαϊκή 
Δεοντολογία. Ο επιβλέπων και - όπου αυτό απαιτείται - τα 
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς 
και λοιπά μέλη ΔΕΠ του τμήματος, υποστηρίζουν και 
βοηθούν στην συγγραφή εργασιών σχετικών με τα ερευ-
νητικά αποτελέσματα της έρευνας των ΥΔ, τηρώντας 
πάντα την ακαδημαϊκή ηθική.

Το τμήμα υποστηρίζει την απόκτηση ακαδημαϊκής 
εμπειρίας των ΥΔ μέσω της βιωματικής συμμετοχής τους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, υπό την καθοδήγηση και 
επίβλεψη μελών ΔΕΠ. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης 
στις Διδακτορικές Σπουδές, οι ΥΔ δύνανται, μετά από αί-
τησή τους, να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία προσφέροντας επικουρικό έργο στα εργαστήρια και 
τις εξετάσεις. Η Συνέλευση του τμήματος προσδιορίζει 
επιμέρους ζητήματα της παροχής επικουρικού εκπαιδευ-
τικού έργου από τους ΥΔ που έχουν εκδηλώσει σχετικό 
ενδιαφέρον και εξειδικεύει το έργο του καθενός ανά 
εξάμηνο. Ο ΥΔ μπορεί να προσφέρει επικουρικό έργο 
μέχρι 6 ώρες την εβδομάδα ανά εξάμηνο και συνολικά 
μέχρι 312 ώρες καθόλη τη διάρκεια των διδακτορικών 
σπουδών του. Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει για 
ΥΔ που λαμβάνουν υποτροφία για την λήψη της οποίας 
προβλέπεται παροχή επικουρικού εκπαιδευτικού έργου.

Το τμήμα ενθαρρύνει ιδίως τη συμμετοχή των ΥΔ σε 
ερευνητικά προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες.

Επίσης το τμήμα επιδιώκει ενεργά την υποστήριξη των 
ΥΔ μέσω εξασφάλισης υποτροφιών αριστείας από τον 
ΕΛΚΕ του ιδρύματος.

Παράλληλα με την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατρι-
βής τους, οι ΥΔ δύνανται να απασχολούνται με αμοιβή 
στο πλαίσιο συμβάσεων με το ίδρυμα ή τον ΕΛΚΕ του 
ιδρύματος είτε σε ερευνητικά / αναπτυξιακά προγράμ-
ματα και έργα είτε ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι, σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Οι ΥΔ έχουν υποχρέωση να αναφέρουν τις πηγές των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων των οποίων κάνουν χρήση 
στην έρευνά τους, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα 
λογοκλοπής και συναφών παραπτωμάτων. Οι ΥΔ κατά 
τη διεξαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας, οφεί-
λουν να λαμβάνουν υπόψη τους και να μη θίγουν καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα διανοητικής/πνευματι-
κής ιδιοκτησίας τρίτων, την οποία πρέπει να αποδίδουν 
στο δημιουργό της. Ειδικότερα κατά τη συγγραφή της 
Διδακτορικής Διατριβής, ο ΥΔ πρέπει να διαφοροποιεί 
με εισαγωγικά τα αποσπάσματα κειμένου που προέρχο-
νται αυτούσια από άλλες πηγές, τις οποίες και αναφέρει 
στη βιβλιογραφία και τις αναφορές της Διδακτορικής 
Διατριβής.

Η λογοκλοπή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. Με τον όρο λογοκλοπή εννοείται:

• οικειοποίηση ή χρήση της εργασίας ή τμημάτων ερ-
γασίας άλλων (δημοσιευμένης ή μη) χωρίς τη δέουσα 
αναφορά,

• επανάληψη μέρους εργασίας, η οποία έχει πραγμα-
τοποιηθεί από τον ΥΔ για οποιοδήποτε άλλο φορέα που 
δεν σχετίζεται με το διδακτορικό του, ή έχει κατατεθεί 
από τον ΥΔ σε άλλο πλαίσιο και έχει αξιολογηθεί, χωρίς 
αυτό να προσδιορίζεται και να γνωστοποιείται ρητά,

• παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, χωρίς 
σχετική αναφορά στην πηγή.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, και ύστερα από αιτιο-
λογημένη εισήγηση του επιβλέποντος, η Συνέλευση 
μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του ΥΔ, σύμφωνα 
με το άρθρο 12.

Άρθρο 8
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

1. Οριστικοποίηση θέματος Διδακτορικής Διατριβής
α) Έως το τέλος του τρίτου εξαμήνου από την πρώτη 

εγγραφή του στις Διδακτορικές Σπουδές, ο ΥΔ οφείλει 
να υποβάλει στη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή Πρό-
ταση Διδακτορικής Διατριβής, η οποία έχει εγκριθεί από 
τον επιβλέποντα και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

. Ανασκόπηση του υπάρχοντος ερευνητικού έργου 
στην περιοχή του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής, 
λαμβάνοντας υπόψη την ενδεδειγμένη βιβλιογραφία.

• Πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα. Η ενότητα αυτή 
ισοδυναμεί κατά κανόνα με το περιεχόμενο ενός άρθρου 
σε συνέδριο ή περιοδικό (χωρίς να είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη της αντίστοιχης δημοσίευσης) ή με ένα (μη ει-
σαγωγικό) κεφάλαιο του κορμού της Διδακτορικής Δι-
ατριβής.

• Περιγραφή και σύντομη ανάλυση ερευνητικών προ-
βλημάτων που σχετίζονται με το θέμα της Διδακτορι-
κής Διατριβής και που ο ΥΔ σκοπεύει να εξετάσει στη 
συνέχεια.

• Την οριστική διατύπωση του τίτλου της Διδακτορικής 
Διατριβής.

Η Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής μπορεί να υπο-
βληθεί ένα ή δύο εξάμηνα αργότερα, εφόσον η Συνέλευ-
ση του τμήματος έχει μεταθέσει το χρονικό όριο λόγω 
υποχρεώσεων του ΥΔ να παρακολουθήσει επιτυχώς με-
ταπτυχιακά ή και προπτυχιακά μαθήματα του τμήματος.

Οι ως άνω υποχρεώσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
πριν την υποβολή της Πρότασης Διδακτορικής Διατρι-
βής.

β) Το τμήμα ή εξουσιοδοτημένο όργανο αυτού ελέγχει 
την πορεία του ΥΔ ως προς την εκπλήρωση των ενδε-
χόμενων υποχρεώσεών του σε παρακολούθηση μαθη-
μάτων, καθώς και την πληρότητα των περιεχομένων της 
Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής. Σε περίπτωση που 
δεν εντοπιστεί πρόβλημα, εγκρίνει τη συνέχιση της δια-
δικασίας. Διαφορετικά, ζητά από τον ΥΔ να εκπληρώσει 
πλήρως τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

γ) Στη συνέχεια, σε καθορισμένη ημερομηνία, ο ΥΔ 
παρουσιάζει την Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής ενώ-
πιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του, σε 
ανοικτή διαδικασία. Η παρουσίαση θεωρείται επιτυχής 
εφόσον ο ΥΔ αποδείξει:

• Επαρκή γνώση της ερευνητικής περιοχής του θέμα-
τος της Διδακτορικής Διατριβής.

• Ικανότητα διενέργειας έρευνας.
• Ύπαρξη διαμορφωμένου σχεδίου για την ολοκλήρω-

ση της Διδακτορικής Διατριβής.
Τα παραπάνω αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης 

της Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής από την Τριμελή 
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Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία μπορεί να ζητήσει 
από τον ΥΔ αλλαγές στο αρχικό του σχέδιο ως προς τη 
συνέχιση της Διδακτορικής Διατριβής.

δ) Το αποτέλεσμα της δοκιμασίας αυτής αποτυπώνεται 
σε έκθεση η οποία υπογράφεται από τα μέλη της Τριμε-
λούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και υποβάλλεται στη 
Γραμματεία. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει την απόφαση 
αποδοχής ή απόρριψης της Πρότασης Διδακτορικής Δι-
ατριβής από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και 
πιθανές παρατηρήσεις. Η παρουσίαση της Πρότασης 
Διδακτορικής Διατριβής επέχει θέση Ετήσιας Έκθεσης 
Προόδου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος 
κανονισμού για το αντίστοιχο ακαδημαϊκό έτος.

ε) Σε περίπτωση απόρριψης της Πρότασης Διδακτο-
ρικής Διατριβής, ο ΥΔ τίθεται σε διαδικασία διαγραφής, 
κατά το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού.

2. Αλλαγή θέματος ή/και τίτλου Διδακτορικής Διατρι-
βής

Μετά την οριστικοποίηση του θέματος και του τίτλου 
της Διδακτορικής Διατριβής κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 1, αλλαγές στο θέμα ή και στον τίτλο της 
Διδακτορικής Διατριβής μπορούν να γίνουν μόνο εφό-
σον (α) κρίνονται απαραίτητες μετά από επιστημονική 
τεκμηρίωση από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 
και (β) το νέο θέμα παραμένει εντός της αρχικά προκηρυ-
χθείσας θεματικής περιοχής. Οι προτεινόμενες αλλαγές 
περιγράφονται σε σχετική αίτηση του ΥΔ που προσυπο-
γράφεται από τον επιβλέποντα προς τη Συνέλευση του 
τμήματος και εφόσον κριθεί σκόπιμο μπορεί να αποφα-
σιστεί επιμήκυνση του χρονικού ορίου ολοκλήρωσης της 
Διδακτορικής Διατριβής κατ’ αναλογία με την απόσταση 
του νέου θέματος από το αρχικά ορισθέν.

3. Οδηγίες συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής
Αναλυτικές οδηγίες και πρότυπο για τη συγγραφή 

Διδακτορικής Διατριβής αναρτώνται στον διαδικτυακό 
τόπο του τμήματος.

4. Γλώσσα συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής
Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται στην ελληνική ή 

στην αγγλική γλώσσα, μετά από απόφαση της Συνέλευ-
σης του τμήματος, η οποία λαμβάνει υπόψη τη γλώσσα 
συγγραφής που έχει προτείνει ο ΥΔ στην αίτησή του 
(άρθρο 38 παρ. 2 και 3 του ν. 4485/2017). Σε κάθε περί-
πτωση ο τίτλος, εκτεταμένη περίληψη και λέξεις-κλειδιά 
δίνονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 9. Κρίση Διδακτορικής Διατριβής
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτο-

ρικής Διατριβής, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του ΥΔ για τη δημόσια 
υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Στην περίπτωση 
αποδοχής, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή συ-
ντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει 
στη Συνέλευση του τμήματος, εισηγούμενη τον ορισμό 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (ΕΕΕ) καθώς και τη 
σύνθεσή της, (άρθρο 41, παρ. 1 του ν. 4485/2017), εντός 
προθεσμίας ενός (1) μήνα. Η εισήγηση της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής αναφέρεται αναλυτικά μετα-
ξύ άλλων στο περιεχόμενο της Διδακτορικής Διατριβής, 
στην πρωτοτυπία της, στην ολοκληρωμένη προσέγγιση 

του θέματος, καθώς και σε κάθε δημοσίευση του ΥΔ, 
αποτιμώντας τη συνάφειά της με τη Διδακτορική Διατρι-
βή του, την ποιότητα και τη σημασία του περιεχομένου 
της, και το κύρος του περιοδικού ή του συνεδρίου όπου 
δημοσιεύτηκε. Για την αποδοχή της Διδακτορικής Δια-
τριβής απαιτείται ελάχιστος αριθμός τριών (3) δημοσιεύ-
σεων. Προκειμένου να προσμετρηθούν, οι δημοσιεύσεις 
πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

• Οι δημοσιεύσεις έχουν γίνει σε επιστημονικά περιοδι-
κά υψηλού επιπέδου και με διεθνή αναγνώριση, η οποία 
τεκμαίρεται από την αναφορά του περιοδικού σε σημα-
ντικές διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις όπως οι Science 
Citation Index (Expanded), Scopus, Inspec, Crossref, κ.λπ. 
Τα περιοδικά πρέπει να είναι συναφή με την θεματική 
περιοχή της Διδακτορικής Διατριβής.

• Οι δύο (2) από τις ως άνω δημοσιεύσεις μπορούν να 
αντικατασταθούν (i) από ανακοινώσεις στα πρακτικά 
συνεδρίων με κρίση στο πλήρες κείμενο της εργασίας 
και την ίδια ως άνω αναγνώριση και συνάφεια, (ii) από 
κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε εθνικό ή δι-
εθνές πλαίσιο. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να είναι 
σχετικό με το αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής 
και να αναφέρεται εντός του κειμένου της.

• Σε μία τουλάχιστον από τις δημοσιεύσεις, ο ΥΔ είναι 
ο κύριος συγγραφέας, όπως τεκμηριώνεται από τη σειρά 
των συγγραφέων (εξαιρούνται οι δημοσιεύσεις όπου οι 
συγγραφείς εμφανίζονται αλφαβητικά).

• Σε όλες τις δημοσιεύσεις συμμετέχει ως συγγραφέας 
και ο επιβλέπων. Επιπλέον ενδέχεται να συμμετέχουν και 
άλλοι συγγραφείς, κατά την κρίση του επιβλέποντος και 
ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής στην εκπονηθείσα 
έρευνα.

• Το περιεχόμενο χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και 
συνιστά σημαντική επιστημονική συνεισφορά.

• Το περιεχόμενο είναι άμεσα σχετιζόμενο με τη Δι-
δακτορική Διατριβή και στοιχεία από τη δημοσίευση 
περιλαμβάνονται στη Διδακτορική Διατριβή.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ΥΔ για δη-
μόσια υποστήριξη, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτρο-
πή τεκμηριώνει την απόφασή της και τη συνοδεύει με 
αναλυτικές οδηγίες προς τον ΥΔ. Ο ΥΔ έχει δικαίωμα να 
επανέλθει άπαξ με νέα μορφή Διδακτορικής Διατριβής 
το αργότερο σε έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση σε 
αυτόν επί αποδείξει της απορριπτικής απόφασης και 
των οδηγιών.

Το περιεχόμενο της Διδακτορικής Διατριβής μπορεί 
να έχει παρεκκλίσεις από το σχέδιο που περιλαμβάνε-
ται στην Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής του ΥΔ, αλλά 
πρέπει να αντιστοιχεί σε ανάλογης επιστημονικής σημα-
σίας και έκτασης έργο.

Στο εσώφυλλο της Διδακτορικής Διατριβής πρέπει 
να μνημονεύεται η σύνθεση της τριμελούς εισηγητικής 
επιτροπής (όλες οι συνθέσεις της, εάν έχουν υπάρξει 
μεταβολές) καθώς και η σύνθεση της Επταμελούς Εξε-
ταστικής Επιτροπής.

Ο ΥΔ υποστηρίζει τη Διδακτορική Διατριβή του, σε 
καθορισμένη ημερομηνία, ενώπιον της ΕΕΕ σε δημόσια 
ανοικτή διαδικασία. Η ημερομηνία υποστήριξης καθο-
ρίζεται από τον επιβλέποντα σε συνεργασία με την ΕΕΕ 
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και τον ΥΔ. Ο ΥΔ θα πρέπει να έχει διανείμει στα μέλη 
της ΕΕΕ τα αντίτυπα της Διδακτορικής Διατριβής, του-
λάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες πριν την ημερομηνία 
υποστήριξής της.

Η υποστήριξη λαμβάνει χώρα εντός τριών (3) μηνών 
από την ημερομηνία ορισμού της ΕΕΕ. Η σχετική πρό-
σκληση για παρακολούθηση της δημόσιας υποστήριξης 
της Διδακτορικής Διατριβής κοινοποιείται έγκαιρα (α) 
στα μέλη του τμήματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου, με ευθύνη του επιβλέποντος και

(β) σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω ανάρτησης στον 
ιστότοπο του τμήματος, με ευθύνη της Γραμματείας.

Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέ-
τει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον 
μελών της ΕΕΕ, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέ-
χουν και μέσω τηλεδιάσκεψης (παρ. 3, άρθρ. 41, ν. 4485/
2017).

Ο υποψήφιος παρουσιάζει τα ερευνητικά του αποτε-
λέσματα σε ομιλία διάρκειας πενήντα (50) λεπτών της 
ώρας και κατόπιν δέχεται ερωτήσεις, πρώτα από τα μέλη 
της ΕΕΕ και μετά από τους υπόλοιπους παριστάμενους.

Στη συνέχεια, η ΕΕΕ συνεδριάζει χωρίς την παρουσία 
τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την 
πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της 
στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει 
με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών (άρθρο 41, 
παρ. 3 του ν. 4485/2017) και αξιολογεί τη Διδακτορική 
Διατριβή. Η κρίση καταλήγει σε αποδοχή ή απόρριψη 
της Διδακτορικής Διατριβής και δεν συνοδεύεται από 
αριθμητική βαθμολογία ή λεκτικό χαρακτηρισμό. Για την 
απόφασή της η ΕΕΕ συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης 
στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία 
κρίσης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής και 
το οποίο υπογράφεται πρωτοτύπως από όλα τα μέλη της.

Σε περίπτωση κατά την οποία το πρακτικό φέρει υπο-
γραφές τεσσάρων μελών της ΕΕΕ, ενώ πέμπτο μέλος έχει 
υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται 
ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως (ν. 4186/2013, άρθρο 39, 
παρ. 18).

Εάν κριθεί ότι η Διδακτορική Διατριβή χρήζει περιο-
ρισμένων σε έκταση διορθώσεων, προσθηκών ή αλλα-
γών, η ΕΕΕ ζητά εγγράφως στο Πρακτικό Αξιολόγησης 
από τον ΥΔ τις απαραίτητες διορθώσεις, προσθήκες ή 
αλλαγές εντός τακτής προθεσμίας (τυπικά, εντός τριών 
(3) μηνών). Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς ο ΥΔ να έχει 
συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις της ΕΕΕ, θεωρείται 
ότι η Διδακτορική Διατριβή έχει απορριφθεί. Η ΕΕΕ μπο-
ρεί να εξουσιοδοτήσει τον Επιβλέποντα να ελέγξει την 
υλοποίηση από τον ΥΔ των προτεινόμενων διορθώσεων 
ή προσθηκών εντός της παραπάνω τακτής προθεσμίας. 
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΕ συντάσσει, υπογράφει και κα-
ταθέτει νέο Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα ανωτέρω για το αρχικό Πρακτικό Αξιολόγησης.

Σε περίπτωση αρνητικής πρώτης κρίσης της ΕΕΕ ή 
απόρριψης των διορθώσεων της προηγούμενης παρα-
γράφου, ο ΥΔ έχει δικαίωμα να επανέλθει άπαξ σε εξέ-
ταση, εντός διαστήματος που καθορίζει η ΕΕΕ και δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1) έτος μετά την πρώτη 

εξέταση. Το διάστημα αυτό είναι καθ’ υπέρβαση του μεγί-
στου χρόνου ολοκλήρωσης της Διδακτορικής Διατριβής 
που τίθεται στο άρθρο 7.1.

Άρθρο 10
Αναγόρευση - Καθομολόγηση Διδακτόρων

Το πρακτικό της ΕΕΕ διαβιβάζεται στη Γραμματεία του 
τμήματος, υπογεγραμμένο από τα μέλη της, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 και με ευθύνη του επιβλέ-
ποντος. Η διαδικασία αναγόρευσης του ΥΔ σε Διδάκτορα 
λαμβάνει χώρα ενώπιον της Συνέλευσης του τμήματος. 
Πριν την αναγόρευσή του, ο ΥΔ οφείλει να έχει καταθέσει 
τα ακόλουθα:

• Αίτηση για αναγόρευση-καθομολόγηση στη Γραμ-
ματεία του τμήματος.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι η Διδακτορική Διατριβή δεν 
είναι προϊόν λογοκλοπής.

• Έντυπο αντίγραφο της Διδακτορικής Διατριβής στη 
Γραμματεία του τμήματος

• Ψηφιακό αντίγραφο της Διδακτορικής Διατριβής στο 
Ψηφιακό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και σχετική απόδειξη ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
στη Γραμματεία του τμήματος.

• Ψηφιακό αντίγραφο της Διδακτορικής Διατριβής στο 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Συγκεκριμένα:
(α) Η Γραμματεία του τμήματος καταχωρεί τα απαι-

τούμενα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στοιχεία 
του ΥΔ στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή (ιστότοπος: 
https://phdms.ekt.gr), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
«Σύστημα Διαχείρισης και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δια-
τριβών του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών» 
(ΕΑΔΔ).

(β) Ο ΥΔ, αφού λάβει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει 
δηλώσει, είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση των απαι-
τούμενων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης αρχείων/
δικαιολογητικών, στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή 
(ιστότοπος: https://phdms.ekt.gr), σύμφωνα με τα ανα-
φερόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ηλεκτρονικής 
Κατάθεσης Διατριβών του Εθνικού Αρχείου Διδακτορι-
κών Διατριβών (ΕΑΔΔ).

Η ημερομηνία της τελετής τελετής για την καθομο-
λόγηση και αναγόρευση των νέων Διδακτόρων και την 
απονομή των Διδακτορικών Διπλωμάτων ορίζεται από 
τη Συνέλευση του τμήματος. Η καθομολόγηση και ανα-
γόρευση των ΥΔ σε Διδάκτορες του τμήματος γίνεται 
από τη Συνέλευση σε δημόσια συνεδρίασή της. Η κα-
θομολόγηση των νέων Διδακτόρων πραγματοποιείται 
από τον/την Πρόεδρο του τμήματος, τον/την Κοσμήτορα 
της Σχολής και τον Πρύτανη του ιδρύματος ή εκπρόσω-
πό του. Σε περίπτωση αδυναμίας, τον Κοσμήτορα της 
Σχολής και τον Πρύτανη εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του 
τμήματος. Από τον Πρόεδρο του τμήματος και τον κάθε 
Διδάκτορα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο Καθομο-
λόγησης. Ο ακριβής τύπος και μορφή του χορηγούμε-
νου Διδακτορικού Διπλώματος καθορίζονται σε επίπεδο 
Σχολής ή Ιδρύματος.
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Άρθρο 11
Πνευματικά δικαιώματα

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, λόγω της φύ-
σης της, μπορεί να εντάσσεται στο πλαίσιο συνεχούς και, 
πολλές φορές, μακροχρόνιας έρευνας, η οποία διεξάγε-
ται από ερευνητικές ομάδες και επιστημονικούς υπευ-
θύνους σε συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης, συχνά 
στο πλαίσιο οργανωμένων ερευνητικών προγραμμάτων 
και έργων.

Σε κάθε περίπτωση, ο συγγραφέας της Διδακτορικής 
Διατριβής είναι ο δικαιούχος του περιουσιακού και ηθι-
κού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, του περιεχο-
μένου της Διδακτορικής Διατριβής του, σύμφωνα με το 
ν. 2121/1993, όπως ισχύει.

Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. διπλώ-
ματα ευρεσιτεχνίας), που ενδεχομένως προκύψουν 
από τα αποτελέσματα της έρευνας της Διδακτορικής 
Διατριβής, ανήκουν τόσο στον διδάκτορα όσο και στον 
επιβλέποντα καθηγητή ή και σε άλλους ερευνητές που 
μετέχουν/μετείχαν στην ερευνητική ομάδα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. Δικαιώματα διανοητικής/
πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν μετά την επι-
τυχή υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής, λόγω της 
συνέχισης της αντίστοιχης έρευνας στο τμήμα, ανήκουν 
αποκλειστικά στον επιστημονικό υπεύθυνο αυτής της 
φάσης της έρευνας ή και σε άλλους ερευνητές. Για τα 
θέματα αυτά μπορεί να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ 
των εμπλεκόμενων μερών σε οποιοδήποτε στάδιο της 
έρευνας.

Άρθρο 12
Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων -
Αφαίρεση τίτλου

Η Συνέλευση του ΤΗΗΜ, μετά την εισήγηση κατά 
πλειοψηφία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή ΥΔ εάν συντρέχουν 
σοβαροί λόγοι όπως ένας εκ των παρακάτω:

• δεν ανανέωσαν την ετήσια εγγραφή τους επί δύο 
συνεχή έτη,

• δεν προσκόμισαν την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ 
για την ισοτιμία ή/και ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων 
σπουδών με βάση τους οποίους έχουν γίνει (με επιφύλα-
ξη) δεκτοί ως ΥΔ, ή προσκόμισαν αρνητικό αποτέλεσμα, 
έως και το χρόνο υποβολής της Πρότασης Διδακτορικής 
Διατριβής,

• δεν ολοκλήρωσαν στο προβλεπόμενο χρονικό δι-
άστημα την Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής του άρ-
θρου 8 του παρόντος κανονισμού ή αυτή απορρίφθηκε,

• η πρόοδός τους κρίνεται ανεπαρκής ή στάσιμη, όπως 
τεκμαίρεται από δύο (2) διαδοχικές Ετήσιες Εκθέσεις 
Προόδου του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού,

• έχουν διαπιστωμένα αλλά αναιτιολόγητα διακόψει το 
έργο της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής,

• δεν έχουν υποβάλει ετήσια αναλυτικά υπομνήματα 
σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής Διατριβής τους 
επί δύο (2) συνεχή έτη,

• έχουν υπερβεί τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνη-
σης Διδακτορικής Διατριβής, όπως ορίζεται στον παρό-
ντα κανονισμό,

• έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 
την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά Όργανα του Ιδρύματος,

• έχουν υποπέσει στο παράπτωμα της λογοκλοπής ή σε 
παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993),

• αυτοδικαίως, κατόπιν αιτήσεως των ΥΔ.
Διδακτορικό Δίπλωμα που έχει χορηγηθεί από το 

ΤΗΗΜ είναι δυνατόν να αφαιρεθεί, εάν αποδειχθεί εκ 
των υστέρων ότι δεν συνέτρεχαν οι εκ του νόμου και του 
παρόντος κανονισμού προϋποθέσεις απόκτησής του και, 
κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά), εάν αποδειχθεί ότι το 
σύνολο ή μέρος της Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί 
προϊόν λογοκλοπής.

Η αφαίρεση του Διδακτορικού Διπλώματος γίνεται 
μετά από πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέ-
λευσης του ΤΗΗΜ, η οποία κοινοποιείται στη Σύγκλητο 
του Ιδρύματος.

Άρθρο 13
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
με συνεπίβλεψη

Το ΤΗΗΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορεί, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το 
άρθρο 43, παρ. 3 του ν. 4485/2017, να συνεργάζεται με:

(α) Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της ημεδαπής,
(β) τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμά-

των ή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της αλλοδαπής, 
για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπί-
βλεψη.

Στις περιπτώσεις αυτές, μεταξύ των συνεργαζομένων 
τμημάτων ή μεταξύ συνεργαζομένων τμημάτων και 
Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων της προηγούμενης 
παραγράφου, καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργα-
σίας (ΕΠΣ) στο οποίο προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις 
κάθε τμήματος ή Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, η 
κατανομή του διδακτικού και ερευνητικού έργου μεταξύ 
του προσωπικού των συνεργαζόμενων φορέων, η διάρ-
κεια της συνεργασίας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώμα-
τα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση 
του προσωπικού ή των ΥΔ, ο τύπος του χορηγούμενου 
τίτλου, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας ή συγγρα-
φής της Διδακτορικής Διατριβής και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα. Μπορούν επίσης να ορίζονται τα επιστημονικά 
πεδία των διδακτορικών διατριβών. Για την εκπόνηση 
Διδακτορικής Διατριβής με συνεπίβλεψη, ορίζεται ένας 
επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο τμήμα/φορέα και 
οι συνεπιβλέποντες συμμετέχουν στην προβλεπόμενη 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Τη διοικητική και 
οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της Διδακτορικής 
Διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων 
τμημάτων/ φορέων, το οποίο ορίζεται στο ΕΠΣ.

Το ΕΠΣ εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους και τα 
αρμόδια όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων 
ή Ινστιτούτων, κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ανώτατης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, το αρμόδιο τμήμα της οποίας τηρεί 
σχετικό αρχείο με τα συναφθέντα ΕΠΣ.
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Διδακτορικά Διπλώματα που χορηγούνται σύμφω-
να με τις ανωτέρω διατάξεις, θεωρούνται αυτοδικαίως 
ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα 
ιδρύματα.

Γενικά η οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών συνεργα-
σίας ως ανωτέρω και η εκπόνηση Διδακτορικής Διατρι-
βής με συνεπίβλεψη υπόκεινται στις ρυθμίσεις και τους 
περιορισμούς του ν. 4485/2017. Ειδικότερα τυγχάνουν 
αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4485/2017.

Οι ΥΔ υπό συνεπίβλεψη υπόκεινται στον ισχύοντα κα-
νονισμό Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος.

Ειδικότερα, και ανεξαρτήτως της πιθανής σχέσης του 
ΥΔ με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής και της αντίστοιχης αναφοράς σε αυ-
τούς στις δημοσιεύσεις του, ο ΥΔ υποχρεούται να δηλώ-
νει και τα εξής στοιχεία:

(α) ως ερευνητική διεύθυνση (affiliation): «Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής» («Department of Electrical and 
Electronics Engineering, University of West Attica») και

(β) ως ηλεκτρονική διεύθυνση στον τομέα (domain) 
τμήματος «@eee.uniwa.gr»,

σε όλες τις δημοσιεύσεις (σε περιοδικά, συνέδρια, κε-
φάλαια βιβλίων, κ.ά.) που προκύπτουν από τη Διδακτο-
ρική Διατριβή που εκπονεί υπό συνεπίβλεψη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αιγάλεω , 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύμβαση μίσθωσης έργου από τον Οργανισμό Λι-
μένων Ν. Ευβοίας Α.Ε.

2 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου: «Διαμόρφωση - Ανάπλαση πλα-
τείας όρμου Αιγιαλής Αμοργού».

3 Χρήση εισοδήματος συμφόρησης από την εκχώ-
ρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς δια-
συνδέσεις της χώρας για το έτος 2019.

4 Καθιέρωση και κατανομή απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας έτους 2019 των υπαλλήλων του 
Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων.

5 Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης 
προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Δήμου Θηβαίων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 3001/20-09-2016 
(τ.Β’). 

7 Διόρθωση σφάλματος στην ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 
1149665 ΕΞ2018 απόφαση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4745/τ.Β΄/23.10.2018.

8 Διόρθωση σφάλματος στην 138673/4478/
4.10.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4744/τ.Β/23-10-2018.

9 Διόρθωση σφάλματος στην 138672/4477/
4.10.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4744/τ.Β/23-10-2018.

10 Διόρθωση σφάλματος στην 9973/28.09.2018 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 4658/τ.Β΄/18.10.2018.

11 Διόρθωση σφάλματος στην 9979/28.09.2018 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 4717/τ.Β΄/22.10.2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2903.17-13/78742/2018 (1)
  Σύμβαση μίσθωσης έργου από τον Οργανισμό 

Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 206), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 2 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 102).

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικο-
ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

δ. Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο-
ρισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α’ 39), 
όπως ισχύει.

ε. Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114).

στ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης (...). (Α. 208).

ζ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

η. Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

θ. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

2. Την αριθμ. 94/11/17-10-2016 απόφαση ΔΣ του Ορ-
γανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε. «Περί έγκρισης Γενικού 
Προσωπικού του Οργανισμού Λιμένων Ν. Εύβοιας Α.Ε. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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60821
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Δηλαδή τέσσερις (4) υπάλληλοι για υπερωριακή απο-
γευματινή εργασία έως εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
εξάμηνο και ανά υπάλληλο, τέσσερις (4) υπάλληλοι για 
υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες έως ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο και ανά 
υπάλληλο και τέσσερις (4) υπάλληλοι για υπερωριακή 
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες έως ενενήντα έξι (96) 
ώρες ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο.

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια είναι τα ανώτερα και 
δύναται να πραγματοποιηθούν εφόσον οι ανάγκες των 
δραστηριοτήτων, το επιβάλλουν.

Η αμοιβή του προσωπικού που θα απασχοληθεί 
σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πραγματοποιείται σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/16.12.2015 τ.Α’).

Η κατανομή των ανωτέρω ωρών πραγματοποιείται με 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που εκδίδεται από 
την Επιχείρηση και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., 
ως νομίμου εκπροσώπου της.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του ΚΑΕ 60.01.00 του προϋπολογι-
σμού της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., έτους 2019. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θήβα, 16 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
 Στην 3η απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3001/
20-09-2016 (τεύχος Β’) στη σελίδα 31752, στην Β’ στήλη, 
στον 26o στίχο εκ των κάτω διορθώνεται:

το εσφαλμένο: 
«Αριθμ. 143398/Δ1»
με το ορθό: 
«Αριθμ. 143393/Δ1».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικών Σχολείων
Τμήμα Α’ Ιδιωτικών Σχολείων ΠΕ και ΔΕ)   

Ι

(7)
 Στην ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1149665 ΕΞ2018 απόφαση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4745/
τ.Β΄/23.10.2018, διορθώνονται:

1. Στη σελίδα 57156, στην β΄ στήλη, στον 14ο στίχο, 
εκ των κάτω, και

2. στη σελίδα 57157, στην β΄ στήλη, στον 16ο στίχο, 
εκ των άνω,

το εσφαλμένο: « από 1/2011 έως 31-12-2018.»
στο ορθό: « από 1/11 έως 31-12-2018.»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

Ι

(8)
 Στην 138673/4478/4.10.2018 απόφαση του Περιφε-

ρειάρχη Ηπείρου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4744/
τ. Β/23-10-2018 με θέμα «Καθιέρωση υπερωριακής ερ-
γασίας για το έτος 2018 για το προσωπικό που υπηρετεί 
στην Περιφέρεια Ηπείρου και συγκροτεί την ομάδα ερ-
γασίας του έργου "Targeted Adlons for the preservation, 
rehabilitation and promotion of historical, Cultural and 
naturAL assets encouraging TOURISM, in the entire 
GR-AL cross-border area" με το ακρωνύμιο «Tactical 
Tourism», στο πλαίσιο του "Interreg IPA Cross-border 
Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020"» 
αντικαθίσταται στο προοίμιο η εσφαλμένη παράγραφος 10         
με την ορθή ως εξής:

“10. Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης θα αντιμε-
τωπιστεί από πιστώσεις του έργου «Targeted ACTIons 
for the preservation, rehabilitation and promotion of 
historical, Cultural and naturAL assets encouraging 
TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area», με το 
ακρωνύμιο-«Tactical Tourism», στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Interreg V/A Greece-Albania 2014-2020 και 
ειδικότερα της κατηγορίας δαπανών «staff-προσωπικό». 
Η δαπάνη δε θα υπερβαίνει τις 4.000 €. 

 (Από την Περιφέρεια Ηπείρου   )

Ι

(9)
 Στην 138672/4477/4.10.2018 απόφαση του Περιφε-

ρειάρχη Ηπείρου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4744/τ.Β/
23-10-2018 με θέμα: «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
για το έτος 2018 για το προσωπικό που υπηρετεί στην 
Περιφέρεια Ηπείρου και συγκροτεί την ομάδα εργασί-
ας του έργου: Post Alphabetical Interactive Museum 
using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling, με 
το ακρωνύμιο PALIMPSEST στο πλαίσιο του Cooperation 
Programme Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020» αντι-
καθίσταται στο προοίμιο η εσφαλμένη παράγραφος 10 
με την ορθή ως εξής:

“10. Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης θα αντιμε-
τωπιστεί από πιστώσεις του έργου «Post Alphabetical 
Interactive Museum using Participatory, Space-
Embedded, Story-Telling, με το ακρωνύμιο PALIMPSEST 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy 
2014-2020» και ειδικότερα της κατηγορίας δαπανών 
«staff-προσωπικό». Η δαπάνη δε θα υπερβαίνει τις 4.000 €. 

 (Από την Περιφέρεια Ηπείρου )    

Ι  

(10)
 Στην 9973/28.09.2018 απόφαση της Διοικούσας Επι-

τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που δημοσι-
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εύθηκε στο ΦΕΚ 4658/τ.Β΄/18.10.2018, στη σελίδα 56448, 
στην β΄ στήλη, στον 17ο στίχο, εκ των κάτω, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο:
« του τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 

της Σχολής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών.»,

στο ορθό:
«του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μη-

χανικών της Σχολής Μηχανικών.» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

(11)

 Στην 9979/28.09.2018 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4717/τ.Β΄/22.10.2018, στη σε-
λίδα 56875, στην α΄ στήλη, στον 5ο στίχο, εκ των άνω, 
διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «Τμήματος Μηχανικών»,
στο ορθό: «Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών»

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02050941511180008*


