
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. ΔΦ 15/11787 
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνι-

κών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει, και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 45.

3. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 163204/Ζ1 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά 
θέματα».

4. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρό-
τηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

5. Την υπ’ αρ. 6298/08-05-2020 απόφαση της Επιτρο-
πής Διδακτορικών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

6. Την υπ’ αρ. 11/25-05-2020 (θέμα 6) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεω-
τεχνικών Επιστημών.

7. Την υπ’ αρ. 19/17-06-2020 (θέμα 28Δ) απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με την οποία εγκρίθη-
κε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών.

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

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επι-
στημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως 
εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, 
ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστη-
μονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/
της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της 
γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο. Στον πα-
ρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες 
λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Δι-
εθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), όπως 
αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος (υπ’ αρ. 13/16-12-2019), εγκρίθηκε από τη Σύ-
γκλητο του ΔΙΠΑΕ, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του 
Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο

Οι Διδακτορικές Σπουδές παρέχουν εξειδίκευση στα 
γνωστικά πεδία των Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος, αλλά και σε συγγενή πεδία και 
οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. 
Αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρω-
τότυπης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στη συγκρό-
τηση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο 
της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Οι Διδά-
κτορες προορίζονται να στελεχώσουν το εκπαιδευτικό, 
ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ελλάδας 
και του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Νομικό πλαίσιο

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Γεωπονίας του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και των εν ισχύ ευρι-
σκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

Άρθρο 4
Αρμόδια Όργανα

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση των Διδακτορικών 
Σπουδών είναι:

α) η Συνέλευση του Τμήματος (ΣτΤ),
β) η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 5
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής (Δ.Δ.) στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής 
Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. έχουν όσοι/ες πλη-
ρούν τουλάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Ι. Είναι κάτοχοι πτυχίου Γεωπονικών Τμημάτων A.E.I 
(Πανεπιστημίων ή πρώην Τ.Ε.Ι.) ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων ή πρώην 
Τ.Ε.Ι.), καθώς και των ισότιμων προς αυτά Γεωπονικών 
Τμημάτων ή Σχολών του εξωτερικού.

ΙΙ. Είναι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) του οικείου Τμήματος ή γενικότερα Δ.Μ.Σ. συνα-
φών με τα γνωστικά αντικείμενα των κατευθύνσεων και 
των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Τμήματος ή των 
αντικειμένων που θεραπεύονται από τα λειτουργούντα 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
(άρθρο 46 του ν. 4485/2017).

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής (Δ.Δ.) επίσης έχουν και οι πτυχιού-
χοι άλλων Ελληνικών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων ή πρώην 
Τ.Ε.Ι.) ή ομοταγών Πανεπιστημίων του εξωτερικού ή 
κάτοχοι τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, των οποίων 
το αντικείμενο δεν καλύπτει επιστημονική περιοχή της 
γεωπονικής επιστήμης και ειδικότερα αντικείμενα του 
προγράμματος προπτυχιακών σπουδών (Π.Π.Σ.) του 
Τμήματος Γεωπονίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (ΣτΤ) η αίτηση 
του υποψηφίου για την εκπόνηση Δ.Δ. μπορεί να γίνει 
κατ’ αρχήν αποδεκτή, με την αίρεση της υποχρεωτικής 
από τον υποψήφιο παρακολούθησης και επιτυχούς 
εξέτασής του σε σειρά προπτυχιακών ή/και μεταπτυχι-
ακών μαθημάτων, συγγενών με την επιστημονική περι-
οχή στην οποία προτίθεται να εκπονήσει τη Δ.Δ. του. Τα 
μαθήματα αυτά καθορίζονται μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή και απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

3. Μετά από εισήγηση και αιτιολογημένη απόφαση της 
ΣτΤ, μπορεί να γίνει δεκτός/ή ως υποψήφιος/α διδάκτο-
ρας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. ή και απόφοιτος πενταετών 
προγραμμάτων Σπουδών (επιπέδου Integrated).

4. Στις περιπτώσεις αιτήσεων που εμπίπτουν στις 
παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ο υποψήφιος διδά-
κτορας υποχρεούται να παρακολουθήσει και να αξιο-
λογηθεί με επιτυχία σε ένα κύκλο μαθημάτων του Προ-
πτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.) ή/και του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του 
οικείου Τμήματος. Η παρακολούθηση και εξέταση των 
σχετικών μαθημάτων, εφόσον αυτά αφορούν το Π.Μ.Σ. 

του οικείου Τμήματος, γίνεται μετά την καταβολή από 
τον υποψήφιο του κόστους των διδάκτρων που αναλο-
γικά αντιστοιχεί στον αριθμό των μαθημάτων που του 
ορίσθηκαν από τη ΣτΤ.

Άρθρο 6
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 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.

2. Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται 
κατ’ εξαίρεση δεκτοί/ές, χωρίς να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., 
το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του Διδακτορικού 
Διπλώματος ανέρχεται στα τέσσερα (4) τουλάχιστον πλή-
ρη ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία ορισμού της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

3. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της Διδακτορικής 
Διατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη 
από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να 
παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από τεκμηρι-
ωμένη αίτηση του/της υποψηφίου/ας και αιτιολογημένη 
απόφαση της ΣτΤ.

4. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας σε ειδικές περιπτώ-
σεις (π.χ. στράτευση του υποψήφιου, θέματα υγείας, 
εγκυμοσύνη, κ.λπ.) και με αιτιολογημένη αίτηση μπορεί 
να αιτηθεί αναστολής σπουδών μια φορά κατά τη διάρ-
κεια των διδακτορικών σπουδών του, για χρονικό διά-
στημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δυο (2) 
ετών. Η αίτησή του/της, μετά από επαρκώς αιτιολογημέ-
νη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
(Σ.Ε.), εγκρίνεται με απόφαση της ΣτΤ. Κατά τη διάρκεια 
της αναστολής αίρεται η ιδιότητα του/της υποψήφιου/
ας διδάκτορα και τα εξ’ αυτής απορρέοντα δικαιώματα. 
Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στο μέγιστο 
συνολικό χρόνο εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. 
Επίσης, δεν προσμετράται στο μέγιστο αριθμό των υπο-
ψηφίων διδακτόρων ανά μέλος Δ.Ε.Π.

5. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης χορήγησης πα-
ράτασης από τον υποψήφιο διδάκτορα, στην εισήγηση 
της Σ.Ε. προς τη ΣτΤ πρέπει να γίνεται αναφορά στην 
άποψη των μελών της επιτροπής για τους λόγους 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 ολοκλήρω-
σης της συγγραφής και υποβολής της. Η πάροδος και 
του χρόνου παράτασης, συνεπάγεται την απώλεια της 
ιδιότητας του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και την 
αφαίρεση του θέματος της Δ.Δ., με απόφαση της ΣτΤ 
και ύστερα από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής (Σ.Ε.).

6. Μετά το πέρας της μέγιστης χρονικής διάρκειας 
εκπόνησης Δ.Δ., ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγρά-
φεται από τον κατάλογο των υποψηφίων διδακτόρων 
του Τμήματος, με απόφαση της ΣτΤ.

7. Ύστερα από αίτηση του/της υποψήφιου/ας διδά-
κτορα, που έχει την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος 
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καθηγητή, μπορεί να πραγματοποιηθεί μερική τροπο-
ποίηση ή εξειδίκευση του τίτλου της Δ.Δ. ή τυχόν ανα-
προσαρμογή του στα δεδομένα που προκύπτουν από 
την έρευνα του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. Προηγεί-
ται η τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής ότι η αλλαγή του τίτλου δεν αποτελεί 
σημαντική αλλαγή του αντικειμένου ή του γνωστικού 
πεδίου της Δ.Δ. και έγκριση από την ΣτΤ.

8. Ωστόσο, σημαντική αλλαγή του τίτλου, η οποία υπο-
δηλώνει μεταβολή του αντικειμένου έρευνας, σύμφωνα 
με την εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής, σημαίνει την έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνησης 
Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθείται η διαδικασία 
του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 7
Δικαιώματα/Παροχές Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
2. Στην περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα υποψήφιος/α 

διδάκτωρ εμπίπτει στις παρ. 2 ή 3 του άρθρου 5, τότε 
ισχύει η καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση 
και εξέταση μαθημάτων, όπως αυτά αναφέρονται στην 
παρ. 4 του άρθρου 5.

3. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες και μέχρι την ολοκλή-
ρωση της Διδακτορικής Διατριβής τους διατηρούν πλή-
ρη τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται 
και για τους/τις φοιτητές/τριες του β’ κύκλου σπουδών. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική 
υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, 
εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα, κ.ά.

4. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν 
δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλι-
οθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του 
Διδακτορικού Διπλώματος.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση 
ανανέωσης της εγγραφής του/της κάθε ακαδημαϊκό 
έτος. Το Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Γε-
ωπονίας είναι πλήρους φοίτησης. Στη διάρκεια της 
εκπόνησης, ο υποψήφιος καλείται να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες που αποφασίζει η Συνέλευση του Τμή-
ματος (ΣτΤ).

2. Ειδικότερα, κάθε υποψήφιος/α διδάκτορας, μετά 
από αιτιολογημένη εισήγηση του Επιβλέποντος Καθη-
γητή, μπορεί να προσφέρει επικουρικές εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες στο Τμήμα. Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπο-
ρούν να συμμετέχουν στις εργαστηριακές ασκήσεις, 
στη διδασκαλία και επιτήρηση προπτυχιακών και μετα-
πτυχιακών φροντιστηριακών μαθημάτων και σε άλλες 
ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος, με ευθύνη 
επίβλεψης του έργου τους από τον Επιβλέποντα Καθη-
γητή. Πιο συγκεκριμένα, και κατόπιν απόφασης της ΣτΤ, 
οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορεί να:

α. Συμμετέχουν επικουρικά στη διδασκαλία των μα-
θημάτων που σχετίζονται με το γνωστικό πεδίο της δι-
ατριβής τους.

β. Συνεργάζονται με τον επιβλέποντα και τα μέλη της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής τους σε ερευνητικό έργο που 
εκπονείται στο Τμήμα, καθώς και με τους υπόλοιπους 
διδάσκοντες και συναδέλφους τους.

γ. Παρακολουθούν τις παρουσιάσεις των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων των συναδέλφων τους.

δ. Παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους 
εργασίας σε σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα, 
στο πλαίσιο των λειτουργούντων Π.Μ.Σ του Τμήματος.

ε. Παρουσιάζουν το πρώτο μέρος της διδακτορικής 
διατριβής (μεθοδολογία και αρχικά αποτελέσματα) ενώ-
πιον της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και των 
μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, έπειτα από ανοικτή πρό-
σκληση.

3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να επιδιώκουν 
ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδημαϊκό σύστημα, 
συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια, 
αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς τους με 
δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και περιοδικά με 
σύστημα κριτών.

4. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να δημοσιεύ-
σουν τουλάχιστον μία (1) εργασία με τα αποτελέσματα 
της υπό εκπόνηση διατριβής τους, πριν από την υποστή-
ριξή της, σε επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κρι-
τών και καταλογογραφημένο σε αναγνωρισμένη βάση 
(SCOPUS, Thomson ISI Journals, κ.λπ.) με συντελεστή 
απήχησης (impact factor). Η δημοσίευση είναι απαραί-
τητη και αποτελεί στοιχείο ενδεικτικό της πρωτοτυπίας 
της. Σε κάθε είδους δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις, που 
αναφέρονται σε αποτελέσματα της διδακτορικής διατρι-
βής του/της, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πρώτος 
συγγραφέας.

5. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσει μέρος της έρευνάς του/της σε Πανεπι-
στήμιο ή Ερευνητικό Ίδρυμα της αλλοδαπής, προκειμέ-
νου να εξοικειωθεί με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης 
και τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης. Επίσης έχει 
το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα ανταλλαγών 
Erasmus και Erasmus+ για διδακτορικούς φοιτητές.

Άρθρο 9
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επι-
στημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων δι-
δακτόρων σε δύο χρονικές περιόδους στη διάρκεια του 
έτους και συγκεκριμένα κατά το πρώτο δεκαήμερο των 
μηνών Οκτωβρίου και Μαΐου. Μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση της ΣτΤ, είναι δυνατή η προκήρυξη θέσεων 
υποψηφίων διδακτόρων και σε άλλες χρονικές περιό-
δους, επιπλέον των παραπάνω τακτικών προκηρύξεων.

2. Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την υποψήφιο/α 
στις ημερομηνίες που προβλέπονται στον παρόντα 
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, με τα απαιτούμενα 
συνοδευτικά έγγραφα, στη Γραμματεία του Τμήματος.

3. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, 
η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να 
είναι διάφορη της ελληνικής. Την αίτηση συνυπογράφει 
και εισηγείται για έγκριση στην ΣτΤ του Τμήματος ο ειση-
γητής και επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής 
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μέλος Δ.Ε.Π του Τμήματος. Ο εισηγητής και επιβλέπων/
ουσα ανήκει σε όσα μέλη Δ.Ε.Π έχουν δικαίωμα επίβλε-
ψης Διδακτορικής Διατριβής (σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και στο άρθρο 10 του 
παρόντος Κανονισμού) και είναι του ιδίου, ή ελλείψει του 
ιδίου, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

4. Η αίτηση συνοδεύεται από:
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψήφι-

ου/ας.
- Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, όπου περιγρά-

φεται αναλυτικά ο σκοπός, οι στόχοι της έρευνας του 
διδακτορικού, οι βασικές ερευνητικές υποθέσεις, τα 
ερευνητικά εργαλεία και η μεθοδολογία ή ο πειραματι-
σμός της έρευνας, η βασική βιβλιογραφία, κ.λπ.

- Αντίγραφο πτυχίου ή άλλων τίτλων σπουδών, προ-
πτυχιακών και μεταπτυχιακών. Σε περίπτωση που ο/η 
υποψήφιος/α διδάκτορας έχει λάβει στην αλλοδαπή 
τους ως άνω αναφερόμενους τίτλους σπουδών (παρ. 1 
του άρθρου 18), πρέπει να συνυποβάλλει επικυρωμένα 
αντίγραφα της αναγνώρισης ισοτιμίας των τίτλων σπου-
δών του από την εκάστοτε ορισθείσα επίσημη αρχή.

- Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο/η υποψήφιος/α 
δηλώνει ότι δεν εκπονεί ταυτοχρόνως διδακτορική δια-
τριβή σε άλλο Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

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

- Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής (επιπέδου 
B2).

- Κατάλογο δημοσιεύσεων και συμμετοχών σε ερευ-
νητικά προγράμματα.

- Κάθε άλλο έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που 
τεκμηριώνει το μορφωτικό ή επαγγελματικό υπόβαθρο, τις 
δεξιότητες, ή την σχετική εμπειρία του/της υποψήφιου/ας.

5. H Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια 
του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί, ορίζει τριμελείς Επιτροπές από μέλη Δ.Ε.Π 
του Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτρο-
πή εξετάζει τις αντίστοιχες υποβληθείσες αιτήσεις, τα συ-
νυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τους/
τις υποψήφιους/ες, παρουσία του συνυπογράφοντα την 
αίτηση εισηγητή/επιβλέποντα μέλους Δ.Ε.Π.

6. Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση 
του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, όπου 
αναγράφονται για τον/την κάθε υποψήφιο/α ξεχωριστά 
οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α πληροί ή δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός/ή.

7. Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας τη δια-
θεσιμότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, αφού λάβει 
τη γνώμη του εισηγητή/επιβλέποντος, συνεκτιμώντας το 
υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολο-
γημένα την αίτηση του/της υποψήφιου/ας.

8. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται 
και η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.

9. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθο-
ρίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορι-
κής Διατριβής του/της υποψήφιου/ας, την παράλληλη 
επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος/μαθημάτων ή άλ-

λες συναφείς με την επιστημονική έρευνα ακαδημαϊκές 
υποχρεώσεις.

10. Η Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν αιτιολογημέ-
νης σύστασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
είναι δυνατό να επιτρέψει στον/στην υποψήφιο διδάκτο-
ρα να εργασθεί για ένα χρονικό διάστημα υπό την επί-
βλεψη καθηγητή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, υπό όρους 
που εγκρίνουν η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή και 
η Συνέλευση του Τμήματος.

11. Σε κάθε περίπτωση η Διδακτορική Διατριβή πρέπει 
να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική συνει-
σφορά στην επιστημονική γνώση.

Άρθρο 10
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν 
τα μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
καθηγητή του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α’, Β’ ή 
Γ’ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (παρ. 1 
του άρθρου 39 του ν. 4485/2017).

2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην ει-
σηγητή/ήτρια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 
του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Διδακτορικής Δια-
τριβής και ορίζει έπειτα από εισήγηση του επιβλέποντα, 
τα υπόλοιπα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υπο-
στηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.

3. Ο μέγιστος αριθμός επιβλεπόμενων διδακτορικών 
διατριβών ανά Επιβλέποντα Καθηγητή ορίζεται στις 
πέντε (5). Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης Διδακτορικών 
Διατριβών δε θα προσμετρώνται στο ανωτέρω σύνολο.

4. Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρί-
ζει 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. Σε περίπτωση απουσίας του επιβλέ-
ποντος καθηγητή, και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
του, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής μπορεί να 
τον/την αναπληρώσει.

5. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. 
(καθηγητές βαθμίδας πρώτης ή αναπληρωτή ή επίκου-
ρου) από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνω-
ρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευ-
νητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών 
ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα 
της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο με τη Διδακτορική Διατριβή. Ως μέλη της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να 
ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι σε άδεια.
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6. 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/η επιβλέπων/ουσα 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επι-
βλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση 
του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε 
άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν αίτησης του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης του/
της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας. Σε 
διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβάνει 
χρέη επιβλέποντος/ουσας, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του 
μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων. Οι χρονικοί 
περιορισμοί που προβλέπονται για τη λήψη του διδα-
κτορικού διπλώματος από τον/την υποψήφιο/α, εφόσον 
δεν μεταβάλλεται η ερευνητική περιοχή, παραμένουν ως 
είχαν και πριν την έγκριση της αλλαγής του Επιβλέπο-
ντος Καθηγητή ή κάποιου μέλους της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

8. Αν ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει 
να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των Διδακτορικών 
Διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται 
από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε 
η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής.

9. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει 
στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα, τα ονόματα των Υποψηφίων Διδακτόρων, τους 
τίτλους και τις σύντομες περιλήψεις των εκπονούμενων 
Διδακτορικών Διατριβών, τα ονόματα των επιβλεπό-
ντων/ουσών και των άλλων δυο (2) μελών της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 11
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με 
συνεπίβλεψη

1. Το Τμήμα Γεωπονίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι δυνατό να 
συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρ-
θρο 43 του ν. 4485/2017, με Τμήματα Α.Ε.Ι, ερευνητικά 
κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών, 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 Συ-
νεργασίας, που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα 
Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο 
και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών 
Κέντρων.

2. Το Τμήμα Γεωπονίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι δυνατό 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 από 
τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από 

την Συνέλευση του Τμήματος και τα συλλογικά όργανα 
διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις Υποψηφίου Διδάκτορα κατά τη 
διαδικασία εκπόνησης

1. Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας, πέρα από τις υπο-
χρεώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 8 του παρόντος 
Κανονισμού, κάθε έτος παρουσιάζει προφορικά ενώπιον 
της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, και υποβάλλει 
εγγράφως σε αυτήν, αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την 
πρόοδο της Διδακτορικής Διατριβής του/της, το οποίο 
κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι το τέλος 
του ημερολογιακού έτους.

2. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ 
αυτού από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή και οι εκθέσεις προόδου, κα-
ταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της Υποψηφίου/
ας Διδάκτορα.

Άρθρο 13
Υποστήριξη και Αξιολόγηση της Διδακτορικής 
Διατριβής

1. Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορι-
κής Διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει 
αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, διά της 
Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή 
της.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποστήριξη κρίνε-
ται η ύπαρξη ή η αποδεδειγμένη αποδοχή προς δημοσί-
ευση σε επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών και 
καταλογογραφημένο σε αναγνωρισμένη βάση (SCOPUS, 
Thomson ISI Journals, κ.λπ.) με συντελεστή απήχησης 
(impact factor) μιας τουλάχιστον επιστημονικής εργα-
σίας, προερχόμενης από τη Διδακτορική Διατριβή του/
της υποψήφιου/ας διδάκτορα.

3. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει 
την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. 
Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική 
Έκθεση. Στην Εισηγητική Έκθεση καταγράφεται η ολο-
κλήρωση της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής 
και προτείνονται τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής για την αξιολόγησή της. Στην περίπτωση που 
η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την 
αίτηση του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα για υποστή-
ριξη της Δ.Δ. του/της, δίνει στον Υποψήφιο/α αναλυτικές 
επιστημονικές παρατηρήσεις, προτείνει βελτιώσεις και 
ορίζει χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

4. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθε-
ση της αναλυτικής θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ορίζει την 
Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την αξιολόγηση 
της Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψήφιου/ας 
διδάκτορα. Σε αυτήν μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα επιπλέον μέλη 
που πληρούν τα κριτήρια του εδάφιου β’ της παρ. 2 
του άρθρου 39 του ν. 4485/2017 και έχουν την ίδια 
ή συναφή ειδικότητα με το επιστημονικό πεδίο της 
Διδακτορικής Διατριβής.
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5. Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστι-
κή Επιτροπή, τα τυχόν αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμε-
λούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αντικαθίστανται από νέα 
μέλη, που πληρούν τα κριτήρια των εδαφίων β’ και γ’ της 
παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετή-
σαντα μέλη δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία 
δημόσιας παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα λό-
γου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Μέλη της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής που τυχόν βρίσκονται σε άδεια, 
δύνανται να συμμετέχουν κανονικά στη διαδικασία.

6. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον/την 
υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια, με παρουσίαση μέχρι 45 
λεπτών, ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 
Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη 
φυσική παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά 
μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

7. Ο/Η υποψήφιος/α απαντά στις ερωτήσεις των μελών 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με τη σύμφωνη 
γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι δυ-
νατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακροατήριο.

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

9. Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό 
Πρακτικό. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλει-
οψηφία 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 Επιτρο-
πής και διαβιβάζεται διά της Γραμματείας στη Συνέλευση 
του Τμήματος. Στην περίπτωση που η Εισηγητική Έκθεση 
έχει υπογραφεί από πέντε μέλη, ενώ το Πρακτικό φέρει 
υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής, 
ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως (παρ. 18 
του άρθρου 39 του ν. 4186/2013).

Η εγκριθείσα Διδακτορική Διατριβή βαθμολογείται με 
την ακόλουθη κλίμακα:

- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς.
10. Μετά την υποστήριξη της Δ.Δ., και στην περίπτω-

ση όπου ζητούνται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, η 
Τριμελής Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόματος της Επτα-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής, εξουσιοδοτείται, όταν 
λάβει τις τροποποιήσεις, να δώσει την τελική της έγκριση. 
Στην περίπτωση όπου ζητούνται μείζονος σημασίας τρο-
ποποιήσεις, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή ως σώμα 
πρέπει να εγκρίνει την τροποποιημένη διατριβή. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, η επικοινωνία των μελών της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να γίνει μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων και η απόφασή της θα είναι τελική. 
Ο χρόνος υλοποίησης των όποιων τροποποιήσεων ζητη-
θούν αποφασίζεται κατά την εξέταση του/της υποψήφι-
ου/ας από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, ύστερα 

από προφορική εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και κοινοποιείται στον/στην υπό εξέταση υπο-
ψήφιο/α διδάκτορα μετά το πέρας τη εξέτασης.

Άρθρο 14
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

1. Η επίσημη αναγόρευση και καθομολόγηση του/της 
Υποψήφιου/ας Διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος σε δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος 
θέτει υπόψη του Σώματος το Πρακτικό της Εξεταστικής 
Επιτροπής, που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της 
διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγη-
σης της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η ανα-
γόρευση και καθομολόγηση του/της υποψήφιου/ας σε 
Διδάκτορα του Τμήματος. Η τελετή περιγράφεται στο 
παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.

2. Προϋπόθεση για την αναγόρευση αποτελεί η κατά-
θεση της Διδακτορικής Διατριβής και της περίληψής της 
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή), στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη και, εφόσον το οικείο Τμήμα το 
επιθυμεί, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος θα 
διατηρείται αντίγραφό της σε ηλεκτρονική μορφή σε 
ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό αρχείο.

3. Στον/ην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτο-
ρικού Διπλώματος.

Άρθρο 15
Είδος και Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος

1. Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημό-
σιο έγγραφο, απονέμεται δε στο γνωστικό αντικείμενο 
του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η Διδακτορική 
Διατριβή.

2. Τον τύπο του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζει με 
απόφασή της η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου. Το Διδα-
κτορικό Δίπλωμα (περγαμηνή/πάπυρος) υπογράφεται 
από τον/την Πρύτανη, τον/την Κοσμήτορα της Σχολής 
και τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και σφραγίζεται με 
τη σφραγίδα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

3. Στον/ην διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν 
από την καθομολόγηση, πιστοποιητικό επιτυχούς περά-
τωσης της Διδακτορικής Διατριβής του/της.

Άρθρο 16
Πνευματικά Δικαιώματα Διδακτορικής Διατριβής

1. Τα πνευματικά δικαιώματα της Διδακτορικής Διατρι-
βής ανήκουν στον/στην Διδάκτορα και προστατεύονται 
από τον ν. 2121/1993: «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενή 
δικαιώματα, πολιτιστικά», όπως ισχύει, και σύμφωνα με 
κάθε άλλη σχετική, επίκαιρη νομοθεσία. Τα πνευματικά 
δικαιώματα των δημοσιευμένων ή μη αποτελεσμάτων 
της Διατριβής, εφόσον αυτή αποτελεί προϊόν συνεργασί-
ας του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα με τον επιβλέποντα 
καθηγητή και τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής ή/και άλλους επιστήμονες, ανήκουν και στα 
συνεργαζόμενα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την επι-
στημονική δεοντολογία. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα έχουν 
και τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιευμένων απο-
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τελεσμάτων της διατριβής σε επιστημονικά περιοδικά. 
Πιθανά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλ-
λευσης της Διδακτορικής Διατριβής επίσης προστατεύ-
ονται από τον ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτη-
σίας και ανήκουν στον διδάκτορα, στον επιβλέποντα 
καθηγητή και στα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, καθώς και στο Τμήμα Γεωπονίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Άρθρο 17
Παράλληλες Δραστηριότητες

1. α) Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος Διδάκτορας 
είναι κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) άλλου συναφούς Τμήματος από αυτό που εκ-
πονεί τη Διδακτορική του Διατριβή ή και σε άλλες αντί-
στοιχες περιπτώσεις, ο/η επιβλέπων/ουσα, μετά από 
σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί 
να ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα, εφόσον αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, την υποχρεωτική παρακολούθηση 
συγκεκριμένων μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου 
του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., 
μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

β) Τη σχετική έγκριση αιτείται ο/η επιβλέπων/ουσα 
καθηγητής/ήτρια. Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να 
συνεπάγεται τη συμμετοχή σε εξετάσεις, όχι όμως δικαί-
ωμα ή υποχρέωση εγγραφής ή αποφοίτησης από άλλο 
Πρόγραμμα Σπουδών.

γ) Στον εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών των Π.Μ.Σ. μπορεί να προβλέπεται η υποχρεωτική 
παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων διδακτορικού επι-
πέδου που προσφέρονται στους Υποψηφίους Διδάκτο-
ρες του Τμήματος. Εάν απαιτηθεί η υποχρεωτική παρα-
κολούθηση μαθημάτων από τον Υποψήφιο Διδάκτορα, 
αυτό πρέπει να συμβεί κατά το πρώτο έτος εγγραφής 
του στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

2. Ο υποψήφιος Διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να πραγ-
ματοποιήσει ένα μέρος της έρευνάς του σε Πανεπιστήμιο 
ή Ερευνητικό Ίδρυμα άλλης χώρας μετά από σύμφωνη 
γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και της 
Συνέλευσης του Τμήματος, προκειμένου να εξοικειωθεί 
με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης 
της επιστημονικής γνώσης. Ο υποψήφιος οφείλει να 
επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδημαϊκό 
σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά 
συνέδρια, αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς 
του με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, 
όπου αυτό είναι εφικτό.

3. Εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, τα Π.Μ.Σ. 
επιχορηγούν τη συμμετοχή των υποψηφίων Διδακτόρων 
σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, μετά από απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 18
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να απο-
φασίσει τη διαγραφή Υποψηφίου/ας Διδάκτορα του/της 
οποίου/ας η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής.

Ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψηήφιου/ας διδά-
κτορα χαρακτηρίζεται εκείνη η οποία τεκμηριώνεται με 

δύο (2) τουλάχιστον αρνητικές Εκθέσεις Προόδου. Στην 
απόφαση τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής.

Επίσης διαγραφή του Υποψηφίου Διδάκτορα μπορεί 
να γίνει και μετά από αίτησή του/της.

Άρθρο 19
Συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (εδάφιο 
ε’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3685/2008 που παρα-
μένει σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. α’ του άρθρου 88  
του ν. 4485/2017) και κοινή απόφαση των Υπουργείων 
Παιδείας και Οικονομικών, μπορεί να ανατίθεται σε υπο-
ψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 20
Διοικητική Υποστήριξη των Διδακτορικών 
Σπουδών

1. Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπου-
δών γίνεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος 
στο οποίο εκπονείται.

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 του Κανονισμού

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

Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος, οι αρμοδιότητες της Συγκλή-
του και του Πρυτάνεως, ασκούνται από τη Διοικούσα 
Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και 
τον Πρόεδρό της, αντίστοιχα, σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 12 του ν. 4610/2019, όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4653/2020.

Οποιοδήποτε θέμα προκύπτει στο μέλλον, στο πλαίσιο 
του μεταβατικού διαστήματος λειτουργίας της Διοικού-
σας Επιτροπής, το οποίο δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα 
Κανονισμό ή τον τροποποιεί, θα αντιμετωπίζεται με απο-
φάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ως αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Διδακτορι-

κών Σπουδών)
1. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος - Τελετή Κα-

θομολόγησης
2. Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
3. Τύπος Πιστοποιητικού Αναγόρευσης Διδάκτορα
4. Αίτηση προς την Γραμματεία του Τμήματος Γεωπο-

νίας
5. Εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
6. Περίγραμμα Ερευνητικού Πρωτοκόλλου
7. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση/Κατάθεση της Αίτησης
8. Υπόδειγμα Gantt
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   
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*02034782108200016*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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