
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ρύθμιση θεμάτων Κοσμητειών Ιονίου Πανεπιστη-
μίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), όπως ισχύει.

2 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πο-
λυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ.  5604 (1)
Ρύθμιση θεμάτων Κοσμητειών Ιονίου Πανεπιστη-

μίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4485/2017 

(Α΄ 114), όπως ισχύει. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Το π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 
(Α΄ 31), όπως ισχύει.

2) Το π.δ. 79/2013 «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμή-
ματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων 
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (Α΄ 119).

3) Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).

4) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114), όπως ισχύει.

5) Τις διατάξεις των περ. θ΄ και κδ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), 
όπως ισχύουν.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύουν.

7) Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/21-8-2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων 
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).

8) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Ότι στις Σχολές του Ιονίου Πανεπιστημίου που αποτε-
λούνται από δύο Τμήματα, η Κοσμητεία αποτελείται από 
τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων, από 
δύο εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) από την κα-
τηγορία των προπτυχιακών και έναν (1) συνολικά από τις 
κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υπο-
ψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, από τρείς (3) εκ-
προσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ της Σχολής και, μη έχοντας συσταθεί Τομείς, 
από τρεις (3) εκπροσώπους του Δ.Ε.Π. για κάθε Τμήμα, 
που εκλέγονται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος 
για 3ετή θητεία.

Η θητεία των ήδη εκλεγμένων κατά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας εκπροσώπων του Δ.Ε.Π., παρατείνεται 
μέχρι τη λήξη της θητείας του εκάστοτε Κοσμήτορα. 
Οι νέοι εκπρόσωποι του Δ.Ε.Π. εκλέγονται από τη Συνέ-
λευση Τμήματος το αργότερο 1 μήνα πριν τη λήξη της 
θητείας του απερχόμενου Κοσμήτορα και αναλαμβάνουν 
με την έναρξη της θητείας του νέου Κοσμήτορα. Εάν 
ένας ή περισσότεροι από τους εκπροσώπους του Δ.Ε.Π. 
έχουν παραιτηθεί ή εκλείψει κατά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας ή παραιτηθούν ή εκλείψουν σε οποιαδήποτε 
στιγμή στο μέλλον, αντικαθίστανται το συντομότερο δυ-
νατό από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει 
κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 11 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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     Αριθμ. 3663 (2)
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(συνεδρίαση 1097/05-11-2020, θέμα 16ο) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου 

εν Ιωαννίνοις».
2. Το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυ-

ση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137).

3. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

5. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6. Την παρ. 3ε του άρθρου 9 του ν. 3685/2008 «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (Α΄ 148).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

9. Το υπ’ αρ. 3663/22-10-2020 έγγραφο Πρυτανείας του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά στην 
έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
εν λόγω Τμήματος.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, ομόφωνα αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η ορ-
γάνωση και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

Ο Κανονισμός αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της 
Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος στην υπ’αρ. 
61η/23-9-2020 συνεδρίασή του και εγκρίθηκε από τη 
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην υπ’αρ. 
1097/05-11-2020 συνεδρία της.

Άρθρο 1: 
Γενικές Αρχές 

1.1
Οι Διδακτορικές Σπουδές αποσκοπούν στη διεξαγωγή 

αυτοδύναμης, πρωτότυπης, συγκροτημένης και υψηλής 
ποιότητας επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά πεδία 
της Αρχιτεκτονικής, καθώς και στη διεπαφή τους με άλ-
λες επιστημονικές περιοχές και πεδία. 

1.2
Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν στην απόκτηση 

Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο αποτελεί ακαδη-
μαϊκό τίτλο που πιστοποιεί την κατάρτιση υψηλού ακα-
δημαϊκού και ερευνητικού επιπέδου, την ευχέρεια στην 
έκφραση επιστημονικών απόψεων με καθαρότητα και 
σαφήνεια, την ουσιαστική και σε βάθος κατανόηση της 
επιστημονικής περιοχής, καθώς και την ικανότητα του/
της κατόχου του, να συμβάλλει στην πρόοδο και στην 
εξέλιξη των γνωστικών αντικειμένων της Αρχιτεκτονικής, 
καθώς και των συναφών επιστημονικών κλάδων. 

1.3
Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο 

έγγραφο και απονέμεται σε δημόσια τελετή από το Τμή-
μα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

1.4
Το Διδακτορικό Δίπλωμα φέρει τίτλο, ο οποίος σε κάθε 

περίπτωση δεν συνιστά γνωστικό αντικείμενο.

Άρθρο 2: 
Απαραίτητες προϋποθέσεις 
για την υποβολή αίτησης 
εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

2.1
Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την 

διασφάλιση του δικαιώματος υποβολής αίτησης για εκ-
πόνηση Διδακτορικής Διατριβής είναι:

2.1.α Δίπλωμα ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπου-
δών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) της 
ημεδαπής, κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017, ή ανα-
γνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, 
πενταετούς διάρκειας με υποχρέωση εκπόνησης διπλω-
ματικής εργασίας.

ή
2.1.β Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή αναγνωρι-

σμένου από το  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως  ισότιμου ιδρύματος 
της αλλοδαπής και Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2.1.γ Καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, 
άμεσα σχετικής με τη βιβλιογραφία του προτεινόμενου 
θέματος (κατά προτεραιότητα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμα-
νικά Ισπανικά, και Ιταλικά).

2.2
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση ση-

μαντικού ερευνητικού έργου το οποίο αποδεικνύεται με 
έναν ικανό αριθμό πρωτότυπων δημοσιεύσεων, μπορεί 
να γίνει δεκτός/ή ως Υποψήφιος/α Διδάκτορας και μη 
κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ενιαίου 
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και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέ-
δου, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

Άρθρο 3: 
Υποβολή Αιτήσεων και 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

3.1
Οι θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων προκηρύσσονται 

με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στην αρχή 
κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι σχετικές προκηρύξεις 
δημοσιοποιούνται διά του ημερησίου τύπου και αναρ-
τώνται, στη συνέχεια, ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο 
του Τμήματος.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων διεξάγεται δύο 
φορές ανά ακαδημαϊκό έτος κατά την έναρξη του κάθε 
εξαμήνου.

3.2
Η Διπλωματική Διατριβή θα πρέπει είτε να εντάσσεται 

άμεσα στις επιστημονικές περιοχές του Τμήματος Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών, είτε να εντάσσεται σε συγγενή 
επιστημονική περιοχή και να έχει επαρκή συνάφεια με 
κάποια από αυτές.

3.3
Ο/Η αιτών/ούσα έρχεται σε επαφή με το μέλος Δ.Ε.Π. 

του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, το οποίο κα-
λύπτει επιστημονικά το γνωστικό αντικείμενο της προ-
τεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής και προτείνεται ως 
επιβλέπων/ουσα πριν την υποβολή της αίτησης στη 
Γραμματεία του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 
Το μέλος Δ.Ε.Π. τον ενημερώνει λεπτομερώς για τα κρι-
τήρια που έχει θέσει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
και συνεργάζεται μαζί του/της για την ολοκλήρωση της 
πρότασης.

3.4
Οι ενδιαφερόμενοι για Διδακτορική Διατριβή υποβάλ-

λουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην 
αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η γλώσσα 
εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελλη-
νικής και ο προτεινόμενος/η ως Επιβλέπων/ουσα της δι-
δακτορικής διατριβής, ο/η οποίος/α θα πρέπει να έχει δι-
καίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3.5
Η αίτηση συνοδεύεται από:
1. Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών. Οι  τίτλοι 

σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύ-
ονται από την απόφαση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από 
αντίγραφο της αίτησης για την αναγνώριση. Οι κάτοχοι 
ελληνικού ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών με-
ταπτυχιακού επιπέδου διπλώματος (integrated master) 
προσκομίζουν αντίστοιχη βεβαίωση.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα επι-
στημονικού, σχεδιαστικού και/ή θεωρητικού έργου, με 
αντίγραφα δημοσιεύσεων και εργασιών που έχουν εκ-
πονηθεί εντός ή εκτός προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών.

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

4. Τεκμήρια καλής γνώσης της αγγλικής και επαρκούς 
γνώσης τυχόν άλλων γλωσσών.

5. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από διδά-
σκοντες Α.Ε.Ι. (πλέον του/της προτεινόμενου/ης επιβλέ-
ποντα) που έχουν παρακολουθήσει την απόδοση του 
Υποψηφίου σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επί-
πεδο (ή από ερευνητές  αναγνωρισμένου ερευνητικού 
κέντρου ή ιδρύματος). Οι επιστολές αυτές θα πρέπει να 
αποστέλλονται από τους/τις υπογράφοντες Καθηγητές/
τριες ή/και Ερευνητές/τριες προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών. Οι συστατικές επιστολές είναι προαιρετικές 
εάν οι αιτούντες/σες προέρχονται από το Τμήμα Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

6. Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας 
(εφόσον υπάρχουν), ή και σχετικές δημοσιεύσεις.

7. Προσχέδιο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, 
το οποίο υποβάλλεται μετά από συνεννόηση με το μέ-
λος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που 
θα προταθεί ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής 
Διατριβής.

Στο προσχέδιο, πρέπει να περιλαμβάνεται:
(Ι) ο προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής,
(II) συνοπτική περιγραφή του ερευνητικού πεδίου και 

αντικειμένου, η ανάλυση της προβληματικής και των 
υποθέσεων έρευνας (συμπεριλαμβανομένης της στοι-
χειοθέτησης της συνάφειας της επιστημονικής περιοχής, 
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα),

(III) η προτεινόμενη μεθοδολογία,
(IV) σύντομη ανασκόπηση της συναφούς πρόσφατης 

ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας,
(V) προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της 

έρευνας.
Το παραπάνω προσχέδιο θα πρέπει να είναι υπογε-

γραμμένο από τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα και τον/
την Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια.

8. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών 
ενδιαφερόντων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται 
οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για 
διδακτορικές σπουδές.

9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψη-
φίου θα συνέβαλε στην  πληρέστερη αξιολόγησή του.

Η αίτηση, καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητι-
κά, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 4: 
Αξιολόγηση των Αιτήσεων 

4.1
Η Συνέλευση του Τμήματος, στην αρχή του ακαδημαϊ-

κού έτους, ορίζει μία τριμελή Επιτροπή Διδακτορικών 
Σπουδών ετήσιας θητείας. Η επιτροπή αποτελείται από 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

4.2
Οι αιτήσεις κοινοποιούνται στην Τριμελή Επιτροπή 

Διδακτορικών Σπουδών και τους προτεινόμενους επι-
βλέποντες/ουσες από τη Γραμματεία του Τμήματος Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών, εντός δεκαημέρου από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
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4.3
Τα προτεινόμενα ως επιβλέποντα μέλη Δ.Ε.Π. υποβά-

λουν στην Τριμελή Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών με 
κοινοποίηση προς την Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών, εισηγητικό σημείωμα με την γνώμη 
τους, εντός ενός δεκαημέρου από την κοινοποίηση των 
αιτήσεων.

Σε περίπτωση θετικής γνώμης, προτείνουν επίσης την 
σύνθεση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σύμ-
φωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

4.4
Η Τριμελής Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών εξετά-

ζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα 
έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους. 
Η Τριμελής Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών μπορεί 
να συζητήσει επί των εισηγητικών σημειωμάτων των 
επιβλεπόντων και να εκφράσει γνώμη, προτείνοντας 
τροποποιήσεις. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του 
Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφο-
νται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή 
δεν πρέπει να γίνει δεκτός, εντός τριών εβδομάδων από 
την παραλαβή των αιτήσεων. Η Συνέλευση του Τμήμα-
τος, αφού λάβει τη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης 
επιβλέποντος/ουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της 
επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την 
αίτηση του υποψηφίου.

4.5
Σε όλα τα παραπάνω στάδια της διαδικασίας επιλογής 

των Υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:

(Ι) Ο γενικός βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία 
στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που είναι 
συγγενή με την επιστημονική περιοχή εκπόνησης της 
Διδακτορικής Διατριβής και ειδικότερα η επίδοση στην 
προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ερευνητική και διπλω-
ματική εργασία.

(II) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή Μεταπτυχιακά 
Διπλώματα Ειδίκευσης επιπλέον των ελάχιστων κατά 
νόμο απαιτούμενων.

(III) Η προηγούμενη ερευνητική ή άλλη ακαδημαϊκή ή 
επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σε θέμα-
τα συγγενή με την προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή 
και οι τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώ-
σεις του σε συνέδρια.

(IV) Οι συστατικές επιστολές και η τεκμηριωμένη γνώ-
ση ξένων γλωσσών.

(V) Η σαφήνεια, πρωτοτυπία και αρτιότητα του προτει-
νόμενου θέματος και η μεθοδολογία της εκπόνησης του, 
όπως διατυπώνονται στο προσχέδιο της Διδακτορικής 
Διατριβής.

(VI) Οι συνεντεύξεις με τους υποψήφιους.
4.6
Η αρχική εγγραφή των νέων υποψηφίων διδακτόρων 

θα γίνεται στο ακαδημαϊκό εξάμηνο κατά το οποίο θα 
έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης 
της αίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος και μετά 
την ανακοίνωση αποδοχής της.

4.7
Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης, ορίζεται 

η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής, εάν 
αυτή είναι διάφορη της ελληνικής.

Η συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής σε γλώσσα 
διάφορη της ελληνικής επιτρέπεται όταν οι Υποψήφιοι/
ες Διδάκτορες δεν γνωρίζουν την ελληνική και η γνώση 
της δεν είναι απαραίτητη για την εκπόνηση της Διδα-
κτορικής Διατριβής ή αν το θέμα και η μεθοδολογία της 
Διδακτορικής Διατριβής επιβάλουν τη συμμετοχή στην 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μέλους που δεν γνω-
ρίζει την ελληνική, ή στην περίπτωση συνεπίβλεψης με 
ιδρύματα της αλλοδαπής. Όταν η γλώσσα συγγραφής 
είναι διάφορη της ελληνικής θα πρέπει η Διδακτορική 
Διατριβή, να συνοδεύεται από εκτεταμένη περίληψη 
στην ελληνική γλώσσα. Ο προταθείς από τον/την Υπο-
ψήφιο/α τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής θεωρείται 
προσωρινός.

4.8
Στην ίδια απόφαση η Συνέλευση δύναται να καθορίσει 

ως προϋπόθεση για την απόκτηση του Διδακτορικού 
Διπλώματος συνεκτιμώντας την εισήγηση της Τριμελούς 
Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών και τη γνώμη του/
της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας, την επιτυ-
χή παρακολούθηση καθορισμένων προσφερόμενων 
μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων ή άλλου Τμήματος του Ιδρύματος, ή διδακτορικών 
σεμιναρίων του Τμήματος.

4.9
Στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίαση η Συνέλευση ορίζει 

την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.
Η ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτι-

κής Επιτροπής θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της 
εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής και εγγραφής 
του ή της Υποψηφίου/ας Διδάκτορα στα μητρώα του 
Τμήματος.

4.10
Τα ονόματα των Υποψηφίων Διδακτόρων, των επιβλε-

πόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονού-
μενων Διδακτορικών Διατριβών και σύντομη περίληψη 
αυτών, καθώς και τα μέλη των Συμβουλευτικών Επιτρο-
πών αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στο 
διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5: 
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής/
Ευθύνες του/της Επιβλέποντα/ουσας 
Καθηγητή/τριας

5.1
Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής έχουν 

τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 
Η Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
αναθέτει την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής 
στον/στην προτεινόμενο/η  Επιβλέποντα/ουσα και 
ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιό-
τητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση 
και συγγραφή της. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επι-
τροπή μετέχουν ως μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη 
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μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου 
από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή Καθηγητές αναγνωρισμέ-
νων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι 
είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή Ερευνητές 
των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή 
από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα 
της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή. 

5.2
Τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

πρέπει να έχουν επιστημονική ειδικότητα (βάσει ΦΕΚ ή 
ερευνητικού έργου) σχετική με την περιοχή στην οποία 
ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας εκπονεί τη Διδακτορική 
Διατριβή. 

5.3
Κατά την εκπόνηση της Διδακτορική Διατριβής κεντρι-

κό ρόλο έχει ο/η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια και 
τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αλλά 
ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας φέρει την τελική ευθύνη 
για την επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας. Ο μέγιστος 
αριθμός Διδακτορικών Διατριβών που μπορεί να αναλά-
βει ταυτόχρονα το μέλος Δ.Ε.Π. δεν μπορεί να ξεπερνά 
ανά ακαδημαϊκό έτος τις δέκα (10). Ο/Η Υποψήφιος/α 
Διδάκτορας στον/στην οποίο/α έχει δοθεί το δικαίωμα 
της συγγραφής δεν προσμετράται στο μέγιστο αριθμό 
Υποψηφίων Διδακτόρων υπό επίβλεψη. Είναι δυνατή 
η υπέρβαση του αριθμού αυτού κατόπιν έκθεσης του/
της Επιβλέποντος/ουσας την οποία απευθύνει προς την 
Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
εκθέτοντας τους λόγους και το ιστορικό ανάληψης και 
ολοκλήρωσης των διατριβών των Υποψηφίων Διδακτό-
ρων που επιβλέπει.

Σε κάθε περίπτωση αξιολογούνται οι αντικειμενικές 
συνθήκες, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και ουσια-
στική επίβλεψη από τον/την επιβλέποντα/ούσα και 
η δυνατότητα απρόσκοπτης χρήσης της απαιτούμενης 
υλικοτεχνικής υποδομής από τους/τις υποψηφίους/ες 
διδάκτορες.

5.4
Ο/Η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια έχει την υπο-

χρέωση:
1) να συναντά τον/την Υ.Δ. σε τακτά χρονικά διαστή-

ματα,
2) να συμβουλεύει τον/την Υ.Δ. στην επιλογή των με-

θόδων που χρησιμοποιούνται,
3) να δίνει οδηγίες και να παρέχει βοήθεια στο σχεδια-

σμό του ερευνητικού προγράμματος,
4) να σχολιάζει γραπτές εργασίες του/της Υ.Δ. που σχε-

τίζονται με την εκπόνηση της Δ.Δ.,
5) να ελέγχει αν η Δ.Δ. πληροί τα ορισθέντα κριτήρια 

όσον αφορά στη δομή και το περιεχόμενο,
6) να ελέγχει αν ο/η Υ.Δ. παίρνει μέρος και παρουσιάζει 

την εργασία του στις επιστημονικές συναντήσεις που 
οργανώνονται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς επίσης και τη συμ-
μετοχή του στα φροντιστήρια και ερευνητικά σεμινάρια 
που διοργανώνονται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

7) να συνεργάζεται με τον/την Υ.Δ., ώστε αυτός/ή να 
καταθέσει την εργασία του/της εντός των προβλεπόμε-
νων χρονικών ορίων.

Άρθρο 6: 
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
με συνεπίβλεψη 

6.1
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι δυνατό να 

συνεργάζεται, με Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα 
της ημεδαπής που προβλέπει ο νόμος για την εκπόνηση 
Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη. Η διαδικασία 
εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.λπ., 
προβλέπεται σε Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που κα-
ταρτίζεται και εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους και 
τα συλλογικά όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων. 

6.2
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι δυνατό επί-

σης να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή 
Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλ-
λοδαπής για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών 
με συνεπίβλεψη. Η διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης 
ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.λπ., προβλέπεται σε Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα με 
όσα ορίζει η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

6.3
Στην περίπτωση συνεπίβλεψης Διδακτορικής Διατρι-

βής με ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που 
έχουν ήδη αναλάβει τη διοικητική και οργανωτική ευ-
θύνη της κπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, η Συνέ-
λευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μπορεί 
να εγκρίνει την αποδοχή Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς 
προκήρυξη, ακολουθώντας όλη την υπόλοιπη διαδικα-
σία υποβολής υποψηφιότητας, επιλογής και έγκρισης.

6.4
Εφόσον κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατρι-

βής υπάρχει συνεργασία του/της υποψηφίου με επιστη-
μονικά κέντρα του εξωτερικού ή του εσωτερικού, όπως 
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά ιδρύματα, και κυρίως όταν 
ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας προτίθεται να χρησιμο-
ποιήσει υλικό ή μεθοδολογία από αυτά, θα πρέπει η πρό-
θεση να πιστοποιείται από το αντίστοιχο Κέντρο. Στην 
περίπτωση αυτή, ο/η Επιβλέπων/ουσα και τα άλλα δύο 
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής οφεί-
λουν να βεβαιώσουν εγγράφως ότι τα στοιχεία αυτά 
αποτελούν μέρος της Διδακτορικής Διατριβής. Τα ανω-
τέρω, όπως και το Κέντρο προέλευσης, θα αναφέρονται 
και στην τελική εκτύπωση της Διδακτορικής Διατριβής, 
καθώς και στην ηλεκτρονική της μορφή.

Άρθρο 7: 
Χρονική διάρκεια των 
Διδακτορικών Σπουδών 

7.1
Η ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της εκπό-
νησης της Διδακτορικής Διατριβής και εγγραφής του/
της Υποψηφίου/ας Διδάκτορα στα μητρώα Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
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7.2
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτο-

ρικού Διπλώματος, από την ημερομηνία ορισμού της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σύμφωνα τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017, 
είναι τουλάχιστον:

(Ι) τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, για τους/τις 
Υ.Δ. που γίνονται δεκτοί/ες, σύμφωνα με την παρ. 2.1 
του άρθρου 2,

(II) τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη για όσους/
ες γίνονται δεκτοί/ες κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την 
παρ. 2.2 του άρθρου 2,

7.3
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας υποχρεούται να υπο-

βάλει τη Διδακτορική Διατριβή του/της προς αξιολό-
γηση μέσα σε πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη από 
τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για ένα (1) έως 
και πέντε (5) συνολικά επιπλέον έτη μετά από τεκμηριω-
μένη αίτηση του υποψηφίου, με αιτιολογημένη εισήγηση 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Συ-
νέλευση του Τμήματος και έγκριση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο Πρόγραμμα Δι-
δακτορικών Σπουδών είναι συνεπώς τα δέκα (10) έτη. 
Ο/Η Υ.Δ. έχει δικαίωμα να ζητήσει διακοπή σπουδών 
μέχρι δύο (2) το πολύ έτη, συνεχόμενα ή όχι, τα οποία 
δεν προσμετρούνται στο μέγιστο χρόνο παραμονής, και 
επιπλέον τούτων για λόγους υγείας, προσκομίζοντας τις 
ιατρικές βεβαιώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Μετά την πάροδο των δέκα (10) ετών, σε περίπτωση 
μη αίτησης παράτασης ή την πάροδο και του χρόνου 
παράτασης, εφόσον αυτή έχει δοθεί, επέρχεται αυτόματα 
η απώλεια της ιδιότητας του/της Υποψήφιου/ας Διδά-
κτορα και η αφαίρεση του θέματος της Διδακτορικής  
Διατριβής.

Άρθρο 8: 
Αλλαγή θέματος-τίτλου 
Διδακτορικής Διατριβής. 
Διακοπή συνεργασίας, 
αλλαγή επιβλέποντα

8.1
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η  Επιβλέπων/ουσα 

εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη Επι-
βλέποντος/ουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Διδακτορικών 
Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις 
περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφω-
να με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, 
ύστερα από αίτηση του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτο-
ρα και τη σύμφωνη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης 
Επιβλέποντος/ουσας, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα 
δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού Υποψη-
φίων Διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε 
Επιβλέποντα. Αν ο αρχικός/ή Επιβλέπων/ουσα μετακι-
νηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, 
συνεχίζει να εκτελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των Δι-
δακτορικών Διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος 

απονέμεται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής. 

8.2
Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του θέματος της Διδα-

κτορικής Διατριβής, χωρίς την αλλαγή της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής εφόσον συνεχίζουν να πλη-
ρούνται οι όροι της παρ. 5.2 και εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την κατάθεση του 
θέματος στη γραμματεία. Για την ανάγκη της αλλαγής 
του θέματος αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών, μετά από αίτηση του/της Επι-
βλέποντα/ουσας και εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής 
Διδακτορικών Σπουδών που εισηγήθηκε την εκπόνηση 
της Διδακτορικής Διατριβής. Στην αίτηση πρέπει να ανα-
φέρονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται η αλλαγή του 
θέματος και να υπάρχει η παράλληλη συναίνεση του/της 
Υποψήφιου/ας Διδάκτορα. 

8.3
Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής μπορεί να αλλά-

ξει μέχρι και πριν τη χορήγηση άδειας συγγραφής στον/
στην Υποψήφιο/α Διδάκτορα, μετά από τη σύμφωνη 
γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, με 
αιτιολογημένη εισήγηση του/της Επιβλέποντος/ουσας 
στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών. Η αλλαγή τίτλου μπορεί να γίνει αποκλειστικά για 
να αντικατοπτρίζει καλύτερα το περιεχόμενο της Διδα-
κτορικής Διατριβής και χωρίς ουσιαστική μεταβολή του 
θέματός της, και απαιτείται έγκριση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Άρθρο 9: 
Δικαιώματα Υποψηφίων Διδακτόρων 

9.1
Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
9.2
Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) 

πλήρη ακαδημαϊκά έτη, από την πρώτη εγγραφή τους, 
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για 
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του δεύτερου κύκλου 
σπουδών, όπως προβλέπει ο νόμος. Οι Υποψήφιοι/ες 
Διδάκτορες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, δανεισμού και 
χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστη-
μιακών βιβλιοθηκών καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης 
της Διδακτορικής Διατριβής και για 5 (πέντε) επιπλέον 
έτη μετά την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος.

9.3
Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες που δεν έχουν άλλη 

ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, 
δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομεια-
κή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κά-
λυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 10: 
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων 

10.1
Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες πρέπει με την πρώτη εγ-

γραφή τους στο Τμήμα να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση 
ότι έχουν λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και 
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αποδέχονται όλους τους όρους του. Τυχόν μη εγγραφή 
τους για δύο συνεχή έτη συνεπάγεται την απώλεια της 
ιδιότητας ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες ή της φοιτητικής 
ιδιότητας.

10.2
Ο/Η Υποψήφιος Διδάκτορας θα πρέπει να ανανεώνει 

την εγγραφή του/της ανά ακαδημαϊκό έτος, όπως αυτή 
καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Επιπλέον, 
ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας, κάθε έτος, στην προθε-
σμία που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, 
παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως 
αναλυτικό υπόμνημα (έκθεση προόδου) ενώπιον της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την 
πρόοδο της Διδακτορικής του Διατριβής. Αντίγραφο 
του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον 
επιβλέποντα ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 
και εκθέσεις προόδου, καταχωρίζονται στον ατομικό 
φάκελο του υποψηφίου.

Ο/Η Υ.Δ., εντός δύο (2) μηνών από την συμπλήρωση 
ενός (1) ημερολογιακού έτους, παρουσιάζει προφορι-
κά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα 
(έκθεση προόδου) ενώπιον της τριμελούς συμβουλευ-
τικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Διατριβής. 
Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού 
από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την τριμελή επιτροπή, 
καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της Υ.Δ.

Ο Επιβλέπων/ουσα με βάση την αξιολόγηση του υπο-
μνήματος και της παρουσίασης του/της Υ.Δ., εισηγείται 
εγγράφως επί του υπομνήματος για την έγκριση ή όχι 
της έκθεσης προόδου του/της Υ.Δ. και παρουσιάζει συ-
νοπτικά την πρόοδο του υποψηφίου στη Συνέλευση του 
Τμήματος. Αν δεν υπάρχει θετική εισήγηση, ο/η Υ.Δ. υπο-
χρεούται να υποβάλει νέο υπόμνημα εντός ενός έτους, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της τριμελούς συμβουλευ-
τικής επιτροπής. Αρνητική εισήγηση για 2η φορά συνε-
πάγεται διακοπή της Δ.Δ. και διαγραφή του/της Υ.Δ. από 
τα μητρώα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μετά 
από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

10.3
Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες υποχρεούνται να παρου-

σιάζουν τα στάδια της ερευνητικής τους εργασίας σε 
σεμινάρια, τα οποία οργανώνονται για τον σκοπό αυτό 
από το Τμήμα ή την οικεία Πολυτεχνική Σχολή. 

10.4
Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες οφείλουν να επιδιώκουν 

ενεργή παρουσία στην ελληνική και τη διεθνή ακαδη-
μαϊκή κοινότητα, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια 
και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική αξιολόγηση 
της Διδακτορικής Διατριβής είναι να παρουσιάσουν 
υπόμνημα με τα στοιχεία της δραστηριότητας αυτής, 
τα οποία θα ληφθούν υπόψη από την Τριμελή Συμβου-
λευτική Επιτροπή στην έγγραφη εισήγησή της προς τη 
Συνέλευση του Τμήματος για την υποστήριξη της Διδα-
κτορικής Διατριβής. 

10.5
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφό-

σον του/της ζητηθεί, να προσφέρει επικουρικό έργο στο 
τμήμα, στο οποίο εκπονεί τη διατριβή του/της. Το έργο 

αυτό μπορεί να αφορά επικουρική διδασκαλία μαθη-
μάτων, υποστήριξη επιστημονικών εκδηλώσεων, επι-
τήρηση εξετάσεων και λοιπών ακαδημαϊκών ενεργειών 
του Τμήματος.

10.6
Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες μπορούν να είναι σύμ-

βουλοι προπτυχιακών σπουδαστών στην εκπόνηση της 
Ερευνητικής ή και Διπλωματικής Εργασίας, εφόσον αυτές 
σχετίζονται με το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής τους, 
μετά από εισήγηση του επιβλέποντος και απόφαση του 
Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του/της Υπο-
ψήφιου/ας Διδάκτορα που παρέχει επικουρικό διδακτικό 
έργο αναγράφεται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

10.7
Με πρόταση 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 Υπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί 
να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία 
μελών Δ.Ε.Π. και εργαστηρίων του Τμήματος, σε προπτυ-
χιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με σχετική αντιμισθία 
που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Το επικουρικό διδακτικό έργο με αποζημίωση προκη-
ρύσσεται από το Τμήμα και η επιλογή των υποψηφίων 
διδακτόρων που το παρέχουν γίνεται με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

Η απασχόληση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) 
έτη ή τέσσερα (4) εξάμηνα συνολικά και οφείλει να είναι 
αμειβόμενη με αμοιβή που καθορίζεται με απόφαση 
της Συγκλήτου, εκτός αν οι Υ.Δ. λαμβάνουν υποτροφία.

Άρθρο 11: 
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων

Η διαγραφή Υποψηφίου/ας Διδάκτορα είναι δυνατή 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. Μεταξύ των λόγων διαγραφής περιλαμβάνο-
νται και οι ακόλουθοι:

1. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντι-
γραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς 
αναφορά σε αυτούς (να παρουσιάζει το κείμενο της Δι-
δακτορικής Διατριβής εκτεταμένα σημεία λογοκλοπής).

2. Αξιόποινες πράξεις που έχουν τελεσιδικήσει του/της 
Υποψήφιου/ας Διδάκτορα που εκθέτουν και ζημιώνουν 
το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.

3. Υποψήφιος/α Διδάκτορας που δεν παρουσίασε 
και δεν υπέβαλε και εγγράφως εκθέσεις προόδου της 
διατριβής του, δεν παρακολούθησε τα προβλεπόμενα 
μαθήματα και δεν διεξήγαγε έρευνα για τέσσερα του-
λάχιστον συνεχόμενα εξάμηνα.

4. Ανεπαρκής πρόοδος του/της Υποψήφιου Διδάκτορα 
[η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς 
αρνητικές εκθέσεις προόδου της τριμελούς συμβουλευ-
τικής επιτροπής] ή σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α 
διδάκτωρ δεν ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές υπηρε-
σίες που του έχουν ανατεθεί βάσει της παρ. 10.6.

5. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την υποψή-
φιο/α διδάκτορα.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56500 Τεύχος B’ 5090/18.11.2020

Άρθρο 12: 
Λογοκλοπή 

12.1
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας υποχρεούται να ανα-

φέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε 
το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται 
σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται 
η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και 
η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης –δημοσιευμένης 
ή μη– χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιου-
δήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες 
του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική 
αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος για διαγραφή του/της. Στις παρα-
πάνω περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να 
αποφασίσει τη διαγραφή του/της, αφού προηγουμένως 
του/της δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή 
γραπτώς, τις απόψεις του/της επί του θέματος.

12.2
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 

δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα 
της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε 
παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
από Υποψήφιο/α Διδάκτορα κατά τη συγγραφή εργα-
σιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση της 
Διδακτορικής Διατριβής.

Άρθρο 13: 
Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής

13.1
Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από κάθε Υπο-

ψήφιο/α Διδάκτορα, ύστερα από έγγραφη θετική εισή-
γηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς 
τη Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
η οποία εγκρίνει την υποστήριξη της διατριβής και την 
οριστικοποίηση του τίτλου της στην ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα.

Στην εισήγηση τεκμηριώνονται τα πρωτότυπα ση-
μεία της Διδακτορικής Διατριβής, τα οποία προάγουν 
την επιστήμη, πιστοποιούνται οι τυχόν δημοσιεύσεις 
και επισυνάπτονται το κείμενο της Διδακτορικής Δια-
τριβής, βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου/ας 
Διδάκτορα και κατάλογος δημοσιεύσεων και συμμετο-
χών σε συνέδρια.

13.2
Πριν από την υποστήριξη της διατριβής, κάθε Υπο-

ψήφιος/α Διδάκτορας υποβάλλει στη γραμματεία του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 ότι ολόκληρη η Διδακτορική Διατριβή, 
ή ουσιώδη μέρη της, δεν έχουν υποβληθεί προς κρίση 
σε άλλες εξεταστικές επιτροπές και ότι ο/η Υποψήφιος/α 
Διδάκτορας δεν έχει υποβληθεί ήδη προηγουμένως σε 
δοκιμασία επί διδακτορία με το ίδιο θέμα.

Άρθρο 14: 
Αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής 

14.1
Η αξιολόγηση της διατριβής γίνεται από Επταμελή 

Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
ύστερα από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέ-
χουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία 
αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του νόμου. Τα τέσσερα (4) επιπλέον είναι 
μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου 
από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθη-
γητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά 
κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο 
ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και εν γένει επιστη-
μονικό έργο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή. 
Τέσσερα τουλάχιστον μέλη της Επταμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποί-
ων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο 
Τμήμα. Της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής προε-
δρεύει ο επιβλέπων της Δ.Δ., ή ο αντικαταστάτης του. 
Τουλάχιστον δύο (2) μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι 
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας μέλη του 
ερευνητικού προσωπικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώμα-
τος, όπως ορίζει ο νόμος.

14.2
Η προφορική ανάπτυξη και υποστήριξη της Διδακτορι-

κής Διατριβής από κάθε Υποψήφιο/α Διδάκτορα γίνεται 
δημόσια, ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής, από την οποία τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη συμπε-
ριλαμβανομένου του/της επιβλέποντα/ουσας συμμετέ-
χουν με φυσική παρουσία, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν 
να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, 
η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς 
την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την 
ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη 
συμβολή στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια 
την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από 
τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής που έχουν αντικατασταθεί 
μπορούν να παρίστανται κατά την συνεδρίαση και έχουν 
δικαίωμα λόγου, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν 
η Διδακτορική Διατριβή απορριφθεί, δεν επιτρέπεται 
να υποβληθεί εκ νέου προς κρίση στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι. 

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για 
την έγκαιρη γνωστοποίηση στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του τόπου και του χρόνου υποστήριξης της 
Διδακτορικής Διατριβής.

Η έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής βεβαιώνεται 
με σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα 
τα συμμετέχοντα στη διαδικασία αξιολόγησης της δια-
τριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και 
διαβιβάζεται διά της Γραμματείας στον ή την Πρόεδρο 
του Τμήματος. Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συ-
νεδριάζει 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 
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αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) 
τουλάχιστον μελών. Με την ίδια πλειοψηφία αξιολογείται 
η εγκριθείσα Δ.Δ. με βάση την κλίμακα «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ 
ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ». Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τρι-
μελούς συμβουλευτικής επιτροπής που έχουν αντικα-
τασταθεί δύνανται να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ακολουθεί η πρόσκληση του/της Υποψηφίου/ας Διδά-
κτορα από τον/την προεδρεύοντα/ουσα της Εξεταστικής 
Επιτροπής και η ανακοίνωση της απόφασης.

Άρθρο 15: 
Αναγόρευση Διδακτόρων

15.1
Μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής, οι Υπο-

ψήφιοι/ες Διδάκτορες υποχρεούνται να καταθέσουν 
αντίτυπο και ηλεκτρονικό αρχείο της Διδακτορικής Δια-
τριβής στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αρχείο 
της Διδακτορικής Διατριβής τους, στο Ιδρυματικό Απο-
θετήριο και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οφείλουν 
επίσης να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών δύο (2) αντίτυπα και ένα ηλε-
κτρονικό αρχείο της Διδακτορικής Διατριβής τους.

15.2
Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται εντός μη-

νός από την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής να 
συγκαλέσει σε ειδική, δημόσια, συνεδρίαση την Συνέ-
λευση του Τμήματος, παρουσία μέλους των Πρυτανικών 
Αρχών, για την αναγόρευση και ορκωμοσία κάθε νέου/
νέας Διδάκτορα, θέτει υπόψη του Σώματος το πρακτικό 
που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
και της προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της 
Διδακτορικής Διατριβής, και ακολουθεί η αναγόρευση 
του/της υποψηφίου/ας σε Διδάκτορα του Τμήματος.

15.3
Κατά την τελετή της αναγόρευσης, οι νέοι/ες Διδάκτο-

ρες ορκίζονται εκφωνώντας τη μια από τις δύο παρακά-
τω δηλώσεις, με προσωπική επιλογή τους:

(Ι) «Επειδή το περίσεμνον των Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών Τμήμα, του (της) μεν Προέδρου εισηγουμένου, του 
(της) δε Πρυτάνεως συνεπινεύοντος, εις τους διδάκτο-
ρας αυτής ηξίωσε καταλέξαι με, πίστιν δίδωμι τήνδε: Την 
επιστήμην μετά χρηστότητας και ήθους συνεζευγμένην 
καθ’ άπαντα τον βίον ασκήσω και ου δοκείν μόνον άλλα 
και άριστος (αρίστη) είναι εν τω βίω επιτηδεύσω, πνεύμα 
δε, όση μοί δύναμις, κατ’ επιστήμην εμπεδώσω, περί παν 
δε το καλόν διαγωνιζόμενος (διαγωνιζομένη) και αμιλ-

λώμενος (αμιλλωμένη) εν τω βίω τούτω φρονήσει και 
δικαιοσύνη τούτο διαπράξω ου βία και απάτη. Ευόρκως 
ουν τας επαγγελίας ταύτας και απαρεγκλίτους τηρούντι, 
γένοιτο μοι ο θεός βοηθός εν τω βίω.».

(II) «Επειδή το έγκριτο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
με συμπεριέλαβε στους διδάκτορές της με εισήγηση του 
(της) Προέδρου και σύμφωνη γνώμη του (της) Πρύτανη, 
σας δηλώνω υπεύθυνα ότι θα υπηρετήσω σε όλη μου 
τη ζωή το καλό της επιστήμης με στόχο να αριστεύσω 
στην άσκηση της τέχνης μου με πνεύμα δικαιοσύνης 
και ευγενούς άμιλλας χωρίς να ασκήσω βία και απάτη. 
Σας καλώ να είστε όλοι μάρτυρες στην τήρηση όσων 
υπόσχομαι σήμερα ενώπιόν σας.».

15.4
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας, πριν από την αναγό-

ρευση και καθομολόγησή του/της από την Συνέλευση 
του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης 
επιτυχούς περάτωσης. Στον/στην Διδάκτορα χορηγείται 
αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δί-
πλωμα υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρό-
εδρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος.

15.5
Μετά την αναγόρευση, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μη-

χανικών υποχρεούται να ενημερώσει το μητρώο Διδα-
κτόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που φυλάσσεται 
στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας, βάσει 
του οποίου εκτυπώνονται τα Διδακτορικά Διπλώματα.

Άρθρο 16: 
Γενικές διατάξεις 

16.1
Όλοι/ες οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες του Τμήματος, 

μετά την έγκριση και δημοσίευση του παρόντος Κανο-
νισμού Διδακτορικών Σπουδών, εντάσσονται στις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 και στον παρόντα Κανονισμό.

16.2
Θέματα που προκύπτουν, και δεν έχουν προβλεφθεί, 

κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ρυθμίζο-
νται από την Συνέλευση του Τμήματος, και εγκρίνονται 
από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όταν 
αυτό απαιτείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 10 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   
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*02050901811200012*

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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