
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 6834 
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατρο-

φής του Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων Βιοτε-

χνολογίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρία: 541/24.07.2018) 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 45 και 85 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

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

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

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

6. Την αριθμ. 134689/Ζ1 (ΦΕΚ 480/τ.ΥΟΔΔ/24-8-2018) 
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων σχετικά με την εκλογή του Πρύτανη και των 
τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Γ.Π.Α.

7. Το π.δ. 80/2013 (ΦΕΚ Α΄119) «Ίδρυση Σχολών, κατάρ-
γηση Τμήματος και μετονομασία Τμημάτων στο Γ.Π.Α.».

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστή-
μης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Συνεδρία 
537/05.07.2018) του Γ.Π.Α.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε, ομόφωνα, 
την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος ΕΤ και ΔΑ της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνο-
λογίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α. ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Αρχές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Επιστήμης 
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχολής Τρο-
φίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού 
πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν 
γένει θεσμικού πλαισίου, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει. 
Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστη-
μονικής έρευνας, στην ουσιαστική συνεισφορά στην εξέ-
λιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο 
και οδηγούν στην απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορα 
του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου, της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και 
Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης 
για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδα-
κτορικής Διατριβής έχει κάτοχος πτυχίου Θετικών Επι-
στημών ή Γεωπονικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως αντιστοίχου της 
αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχος Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

2. Σε ειδικές περιπτώσεις εξαιρετικού επιστημονικού ή 
επαγγελματικού έργου μπορεί να γίνει, με ειδική αιτιολο-
γία, δεκτός, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
ως Υποψήφιος Διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

3. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί επίσης να γίνει δεκτός 
από τη Συνέλευση του Τμήματος, με ειδική και τεκμη-
ριωμένη αιτιολογία, ως Υποψήφιος Διδάκτορας και μη 
πτυχιούχος των παραπάνω αναφερόμενων επιστημών, 
εφόσον προκύπτει επαρκής εξοικείωση με την Επιστή-
μη Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, ώστε να 
πιθανολογείται η ευδόκιμη ολοκλήρωση του κύκλου 
Διδακτορικών Σπουδών.

4. Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η απόφαση 
με την οποία εγκρίνεται η αίτηση μπορεί να προβλέψει 
την υποχρέωση ο Υποψήφιος Διδάκτορας να παρακο-
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λουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε ορισμένο ή ορι-
σμένα μαθήματα ή σεμινάρια μεταπτυχιακού επιπέδου 
που προσφέρονται στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και 
Διατροφής του Ανθρώπου ή σε άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. με 
συναφή ή συγγενή επιστημονικά αντικείμενα.

Άρθρο 3 
Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους) στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος.

2. Η αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής απευ-
θύνεται στη Συνέλευση του Τμήματος, κατατίθεται σε 
έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος και σε 
αυτήν αναγράφονται τα εξής:

- Προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής.
- Προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής 

Διατριβής.
- Προτεινόμενος Επιβλέπων Καθηγητής της Διδακτο-

ρικής Διατριβής.
3. Η Αίτηση εκπόνησης διατριβής συνοδεύεται από τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα υποψηφίου.
• Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση - προσχέδιο 

διαγράμματος Διδακτορικής Διατριβής (πρότυπο αυτού 
χορηγείται από τη Γραμματεία).

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

• Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναγνώρισης ισο-
τιμίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πτυχιούχους 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής).

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

• Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέ-
δου τουλάχιστον Β2. Αν η προτεινόμενη γλώσσα συγ-
γραφής της Διδακτορικής Διατριβής είναι η αγγλική, το 
πιστοποιητικό πρέπει να είναι επιπέδου C1.

Το πιστοποιητικό δεν απαιτείται αν ο υποψήφιος έχει 
αποκτήσει προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
μονοετούς τουλάχιστον διάρκειας στην αγγλική γλώσσα, 
σε ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού ή στην Ελλάδα.

• Πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας επι-
πέδου τουλάχιστον Β2 αν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός 
και η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της Διδακτορι-
κής Διατριβής είναι η αγγλική, ενώ τουλάχιστον C1 αν η 
προτεινόμενη γλώσσα είναι η ελληνική.

Η επάρκεια της γνώσης της ελληνικής γλώσσας για 
αλλοδαπούς υποψηφίους αποδεικνύεται όταν: α) ο 
υποψήφιος έχει ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο 
του εξωτερικού, β) έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο 
προπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή έχει 
πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) του-
λάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο Ίδρυμα (Α.Ε.Ι. ή 
Τ.Ε.Ι.) ή γ) κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής 
γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής 
τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς.

Άρθρο 4 
Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί μετά 
από εισήγηση του Προέδρου με βάση το γνωστικό πε-
δίο του ερευνητικού αντικειμένου (συνήθως ανά Εργα-
στήριο) και ορίζει μία Τριμελή Επιτροπή ανά κατηγορία 
αιτήσεων.

2. Κάθε Τριμελής Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και 
τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφί-
ους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση 
του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα στο οποίο αναγρά-
φονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει 
ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, συνεκτιμώντας τα κριτήρια 
που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και τη συνο-
λική εικόνα του υποψηφίου, καθώς και ο προτεινόμενος 
Επιβλέπων Καθηγητής, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί 
από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού 
λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου από την επιτροπή 
Επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της Επιτρο-
πής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση 
του υποψηφίου. Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων είναι 
μέλος της Τριμελούς Επιτροπής, η γνώμη του περιέχεται 
στο υπόμνημα. Σε περίπτωση που ο προτεινόμενος Επι-
βλέπων αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να αναλάβει την επίβλε-
ψη της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής και δεν 
υπάρχει άλλο μέλος Δ.Ε.Π. στο ειδικότερο γνωστικό αντι-
κείμενο της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής, η 
αίτηση απορρίπτεται. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται 
και η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.

3. Μετά την εγγραφή των Υποψηφίων Διδακτόρων και 
τον ορισμό των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, 
τα ονόματα των Υποψηφίων Διδακτόρων, των Επιβλεπό-
ντων Καθηγητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων Διδακτορι-
κών Διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και 
τα μέλη των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών αναρ-
τώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στον διαδικτυ-
ακό της τόπο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5 
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

5.1. Επιβλέπων Διδακτορικής Διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών του 

Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-
θρώπου έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή 
και Επίκουρου Καθηγητή.

2. Κάθε Επιβλέπων μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5) 
το ανώτερο, Υποψήφιους Διδάκτορες. Κατά παρέκκλιση 
ο αριθμός αυτός δύναται να υπερβληθεί εφόσον ο Επι-
βλέπων έχει υπό την επίβλεψή του Υποψήφιους Διδάκτο-
ρες οι οποίοι έχουν υπερβεί τα πέντε έτη φοίτησής τους 
από την πρώτη τους εγγραφή. Στον αριθμό αυτόν δεν 
προσμετρώνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες για τους οποί-
ους είχε ορισθεί το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής προ 
της εφαρμογής του ν. 4485/2017. Οι περιπτώσεις συνε-
πίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών δεν προσμετρώνται 
στον αριθμό αυτόν.
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3. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή συναντάται με 
τον Υποψήφιο Διδάκτορα σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
ενημερώνεται για την πρόοδό του, δύναται να υποδει-
κνύει διορθώσεις ή αλλαγές στα παραδοτέα, διατυπώνει 
παρατηρήσεις, παρέχει κατευθύνσεις για τη μεθοδο-
λογία και τη δομή της εργασίας, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία συνδρομή για την ολοκλήρωση της εργασίας.

4. Ο Επιβλέπων σε περίπτωση κατά την οποία κρίνει ότι 
η πρόοδος της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής 
του Υποψήφιου Διδάκτορα είναι ανεπαρκής ή στάσιμη 
ή έχει διακοπεί αναιτιολόγητα, ενημερώνει σχετικά την 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή ώστε να ενεργοποιη-
θεί η διαδικασία διαγραφής του άρθρου 8 του παρόντος 
Κανονισμού.

5.2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμε-

νο Επιβλέποντα, με τη σύμφωνη γνώμη του, την επίβλε-
ψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμ-
βουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και 
να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην 
Επιτροπή αυτή μετέχουν εκτός από τον Επιβλέποντα και 
δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επί-
κουρου Καθηγητή του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του 
Γ.Π.Α. ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή καθηγητές αναγνω-
ρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή ερευ-
νητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ σε ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και 
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδη-
μίας Αθηνών ή σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή 
ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με την εκπονούμενη Διδακτορική 
Διατριβή.

5.3. Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει ή 
διαπιστωμένα αδυνατεί να επιβλέψει την εκπόνηση της 
Διδακτορικής Διατριβής για χρονικό διάστημα άνω του 
εξαμήνου ή παραιτηθεί της επίβλεψης, η Συνέλευση του 
Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, Άρθρο αναθέτει 
σε άλλο μέλος Δ.Ε.Π. την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στην προηγούμενη παράγραφο, είτε με δική της 
πρωτοβουλία, είτε ύστερα από αίτηση του Υποψήφιου 
Διδάκτορα και με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα. 
Σε διαφορετική περίπτωση, αναθέτει την επίβλεψη σε 
ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέ-
γιστου αριθμού Υποψήφιων Διδακτόρων που μπορεί να 
επιβλέπεται ανά άτομο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
παρόντα Κανονισμό.

2. Αν για οποιονδήποτε λόγο μέλος – πλην του Επι-
βλέποντα – της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να μετέχει ενεργά για 
διάστημα άνω του εξαμήνου στο έργο της Επιτροπής ή 
παραιτηθεί από την Επιτροπή, η Συνέλευση του Τμή-
ματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ορίζει άλλο μέλος 
Δ.Ε.Π. στη θέση του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
προηγούμενη Παράγραφο του παρόντος άρθρου, είτε 

με δική της πρωτοβουλία, είτε ύστερα από αίτηση του 
Υποψήφιου Διδάκτορα.

5.4. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση Επιβλέποντα
Αν ο αρχικά Επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή 

Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να εκτελεί χρέη 
Επιβλέποντα της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής 
που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το Τμήμα Επιστήμης 
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.

5.5. Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή
1. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Επταμελή Εξετα-

στική Επιτροπή για την κρίση της Διδακτορικής Διατρι-
βής, λαμβάνοντας υπόψη της τη συνάφεια του γνωστι-
κού αντικειμένου των προτεινόμενων μελών με εκείνο 
της εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής.

2. Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα 
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός 
από τα αφυπηρετήσαντα ή τελούντα σε εκπαιδευτική 
άδεια μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευ-
σης αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν 
τα κριτήρια της Παρ. 5.2 Εδάφια β΄ και γ΄ του παρόντος 
άρθρου, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πλη-
ρούν τα κριτήρια του Εδαφίου β΄ της παραγράφου 5.2 
του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια, Δικαιώματα 
και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

6.1. Χρονική διάρκεια
1. 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. Για τους Υποψήφιους 
Διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση, χωρίς να 
είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, η ελάχιστη διάρκεια είναι 
τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομη-
νία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
Η μέγιστη διάρκεια είναι ίση με το διπλάσιο της ελάχι-
στης και υπέρβασή της είναι δυνατή υπό τους όρους που 
αναφέρονται στην Παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας μπορεί κατά τη διάρκεια 
των σπουδών του να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη 
αίτησή του την παράταση ενός (1) έτους της ανωτέρω 
περιόδου ή/και αναστολή της έως και για δύο (2) έτη. Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και μετά από 
αιτιολογημένη Εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή 
είναι δυνατή η παράταση φοίτησης για περίοδο ενός 
(1) έτους ή/και η αναστολή φοίτησης έως και δύο (2) έτη.

3. Ο χρόνος της παράτασης/αναστολής φοίτησης δεν 
προσμετράται στην προβλεπόμενη μέγιστη χρονική 
διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής. Κατά τη 
διάρκεια της αναστολής φοίτησης ο Υποψήφιος Διδά-
κτορας δεν επωφελείται των δικαιωμάτων και των παρο-
χών που προβλέπονται για τους Υποψήφιους Διδάκτορες 
στην Παράγραφο 3 του άρθρου 40 του ν. 4485/2017, 
ενώ σύμφωνα με την ίδια Παράγραφο τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
δεύτερου κύκλου σπουδών, ο Υποψήφιος Διδάκτορας τα 

John
Highlight
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έχει μέχρι έξι (6) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη 
εγγραφή του, μην υπολογίζοντας το ένα (1) έτος της πα-
ράτασης, εάν και εφόσον του έχει χορηγηθεί με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

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

6.2. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
1. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν, 

άνευ διδάκτρων.
2. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας, από 1ης ως 30ης Ιουνίου 

κάθε έτους, υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα 
και το παρουσιάζει προφορικά, εφόσον κριθεί σκόπιμο 
από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, σχετικά με 
την πρόοδο της Διδακτορικής Διατριβής του. Σε περί-
πτωση μη κατάθεσης δύο (2) συνεχόμενων ετησίων ανα-
λυτικών υπομνημάτων από τον Υποψήφιο Διδάκτορα 
θεωρείται ότι η διαδικασία της εκπόνησης της Διδακτο-
ρικής Διατριβής διακόπτεται και μετά από εισήγηση του 
Επιβλέποντα γίνεται αφαίρεση του Θέματος της Διδα-
κτορικής Διατριβής, με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

3. Μετά την υποβολή του αναλυτικού υπομνήματος, 
αυτό κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με 
την ετήσια Έκθεση Προόδου της Διδακτορικής Διατρι-
βής, την οποία υπογράφουν ο Επιβλέπων και τα άλλα 
δυο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, το 
πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Ιουλίου κάθε έτους. 
Σε περίπτωση κατάθεσης δύο (2) συνεχόμενων ετήσι-
ων Εκθέσεων Προόδου που δεν είναι υπογεγραμμένες 
και από τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
θεωρείται ότι η διαδικασία της εκπόνησης της Διδακτο-
ρικής Διατριβής διακόπτεται και μετά από εισήγηση του 
Επιβλέποντα, το ζήτημα παραπέμπεται στη Συνέλευση 
του Τμήματος προκειμένου να αποφασιστεί η αφαίρεση 
ή όχι του θέματος.

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

5. Υποχρέωση υποβολής Αναλυτικού Υπομνήματος, 
από 1ης έως 30ης Ιουνίου κάθε έτους, έχει κάθε Υποψή-
φιος Διδάκτορας του οποίου η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή έχει οριστεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους.

6. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει μέχρι πέντε (5) ή έξι 
(6) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή του, 
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται 

και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, 
ανάλογα με το αν ο ελάχιστη χρονική διάρκεια για την 
απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) 
ή τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη. Μέχρι και πέ-
ντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής του 
διατριβής, διατηρεί δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού 
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπι-
στημιακών βιβλιοθηκών.

7. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας επιδιώκει να έχει τακτές 
συναντήσεις με τον Επιβλέποντα, τουλάχιστον μία φορά 
ανά εξάμηνο, τον οποίο ενημερώνει για την πρόοδο της 
έρευνάς του και συμβουλεύεται για συναφή ζητήματα. 
Υποχρεούται στην τήρηση των τιθέμενων προθεσμιών 
τυχόν παραδοτέων. Εφόσον του ζητηθεί από τον Επιβλέ-
ποντα, ο Υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται να παρα-
δώσει σε αυτόν ενδιάμεσα κεφάλαια της Διδακτορικής 
Διατριβής του προς έλεγχο και υποβολή παρατηρήσεων.

8. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας δύναται να διεξαγάγει μέ-
ρος της έρευνάς του σε άλλο Ίδρυμα/Ινστιτούτο/Ερευνη-
τικό Κέντρο/Οργανισμό της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
μετά από σχετική πρόταση του Επιβλέποντα και έγκριση 
από τη Συνέλευση του Τμήματος. Στην περίπτωση που 
αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο του Προγράμματος Διά Βίου 
Μάθησης ERASMUS+ ή άλλου παρόμοιου προγράμμα-
τος, αρκεί η σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα.

9. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται να παρακο-
λουθεί τυχόν προσφερόμενα από το Τμήμα μαθήματα 
διδακτορικού επιπέδου, εργαστήρια ή σεμινάρια συνα-
φή με το επιστημονικό αντικείμενο της Διδακτορικής 
Διατριβής. Εάν του ζητηθεί από τον Επιβλέπονται, υπο-
χρεούται να παρουσιάσει την εργασία του σε μάθημα, 
εργαστήριο ή σεμινάριο του Τμήματος.

10. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες συμμετέχουν στην ακα-
δημαϊκή λειτουργία του Τμήματος στο πλαίσιο της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας.

11. Στον Υποψήφιο Διδάκτορα επιτρέπεται να κάνει 
χρήση ολογράφως του όρου "Υποψήφιος Διδάκτωρ" 
αποκλειστικά για επιστημονικές δημοσιεύσεις.

6.3. Δυνατότητα απασχόλησης Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και 

κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να ανατίθεται 
σε Υποψήφιο Διδάκτορα η επικουρία Μελών Δ.Ε.Π. σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο ή άλλη ακαδη-
μαϊκή εργασία με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

2. Υποψήφιοι Διδάκτορες που εμπίπτουν στις διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 δύ-
ναται να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι 
με απόφαση της Συνέλευσης και Πράξη του Προέδρου 
του Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού ή/
και ερευνητικού/επιστημονικού έργου, καθοριζόμενου 
με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδη-
μαϊκού υπότροφου και του Πρύτανη του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Η προκήρυξη του γνωστικού 
αντικειμένου γίνεται ύστερα από εγκριτική απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης 
καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημα-
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ϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του 
Τμήματος, μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται 
Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της 
σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά 
έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλή-
ρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους γίνεται 
από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα ή 
ο Επιβλέπων ή από τη χρήση των αδιάθετων ταμειακών 
υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών του Ιδρύ-
ματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7 
Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής

7.1. Ορισμός και τροποποίηση Τίτλου Διδακτορικής 
Διατριβής

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

2. Κατά την επιλογή και διατύπωση του τίτλου της Δι-
δακτορικής Διατριβής, λαμβάνεται υπόψη ότι η εκπονού-
μενη Διατριβή πρέπει να έχει σαφές αντικείμενο έρευνας, 
το οποίο πρέπει να διακρίνεται για την επιστημονική του 
πρωτοτυπία, να συμβάλλει στην πρόοδο της επιστημο-
νικής έρευνας και να είναι εφικτό να ολοκληρωθεί εντός 
των τιθέμενων χρονικών πλαισίων.

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

4. Σημαντική αλλαγή του τίτλου η οποία υποδηλώνει 
μεταβολή του αντικειμένου έρευνας σημαίνει την έναρξη 
νέας διαδικασίας εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και 
στην περίπτωση αυτή, μετά από σύσταση της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο Υποψήφιος Διδάκτορας 
οφείλει να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία 
για νέα εγγραφή του.

7.2. Οδηγίες συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής
1. Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να συνιστά ιδιαίτερη 

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

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

3. Κατά την υποβολή της και όσον αφορά στο περιε-
χόμενο, την τεκμηρίωση και τη μορφή, η Διδακτορική 
Διατριβή πρέπει να είναι επιπέδου μονογραφίας έτοιμης 
προς δημοσίευση, ως έχει ή μετά από διορθώσεις που 
θα υποδείξει η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή. Επι-
πλέον και πριν την τελική υποβολή της, πρέπει να έχει 
γίνει δημοσίευση ή να υπάρχει επίσημη τελική αποδο-
χή για τη δημοσίευση, τουλάχιστον δύο (2) εργασιών 
στο γνωστικό αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής, 
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και με τον 
Υποψήφιο Διδάκτορα ως πρώτο συγγραφέα, σε συνερ-
γασία με τον Επιβλέποντα ή και τα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής ή και άλλους ερευνητές που 
συμμετείχαν στην έρευνα.

4. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας λαμβάνει ιδιαίτερη μέρι-
μνα για τον σεβασμό των διατάξεων περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Οφείλει, εντός του κειμένου της Διδακτο-
ρικής Διατριβής και μέσω των υποσημειώσεων και της 
αναφερόμενης βιβλιογραφίας, να καθιστά σαφείς τις 
πηγές άντλησης των πληροφοριών που χρησιμοποιή-
θηκαν, την έκταση της χρήσης έργων ή έρευνας τρίτων, 
καθώς και έργων του ιδίου που έχουν τεθεί προς κρίση 
στο Τμήμα ή σε άλλο Τμήμα ή/και Ίδρυμα.

5. Απαγορεύεται η υποβολή ως Διδακτορικής Διατρι-
βής έργου του ιδίου του Υποψήφιου Διδάκτορα που έχει 
ήδη υποβληθεί και αποτελέσει αντικείμενο κρίσης στο 
ίδιο Τμήμα ή σε άλλο Τμήμα του ίδιου Ιδρύματος ή σε 
άλλο ίδρυμα και δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς κατ’ 
έκταση ή περιεχόμενο από αυτό.

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

7. Στο εσώφυλλο κάθε κατατιθέμενης και εγκρινόμε-
νης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματός μας μνημο-
νεύεται, σε εμφανές σημείο, η σύνθεση της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση αφυπηρέτησης 
Επιβλέποντα ή μέλους/μελών της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής αναφέρεται η αρχική σύνθεσή της 
πριν από την αντικατάστασή τους και στη συνέχεια μνη-
μονεύεται η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή του/των 
μέλους/μελών της Τριμελούς και αναφέρεται η σύνθεση 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατά το ακό-
λουθο υπόδειγμα:

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

Καθηγητή Ψ με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος … (Συνεδρίαση …), σύμφωνα με την Παράγρα-
φο 3, άρθρο 39, ν. 4485/2017. Μέλη: …………………..
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7.3. Γλώσσα συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής
Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται στην ελληνική 

γλώσσα. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με αιτιολο-
γημένη απόφασή της και μετά από αίτηση του Υποψήφι-
ου Διδάκτορα και τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα 
να κάνει δεκτή την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατρι-
βής σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής (άρθρο 38 παρ. 
2 και 3 του ν. 4485/2017) για λόγους που άπτονται του 
επιστημονικού της αντικειμένου.

Άρθρο 8 
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αποφασίζει τη 
διαγραφή Υποψήφιου Διδάκτορα για λόγους αναφερό-
μενους στην επιστημονική πρόοδο της διαδικασίας εκ-
πόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ή όταν συντρέχει 
κάποιος από τους παρακάτω σπουδαίους λόγους:

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

ii. Έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια σπουδών 
του και δεν έχει εγκριθεί η προβλεπόμενη κατ’ έτος πα-
ράταση των σπουδών σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο δεύτερο Εδάφιο της παραγράφου 1 
του άρθρου 6 του παρόντος.

iii. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει αναιτιολόγητα δι-
ακόψει το έργο της εκπόνησης της Διδακτορικής του 
Διατριβής ή δεν υποβάλλει δύο συνεχόμενα Αναλυτικά 
Υπομνήματα.

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

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

Άρθρο 9 
Υποστήριξη και Αξιολόγηση 
της Διδακτορικής Διατριβής

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτο-
ρικής Διατριβής, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του Υποψήφιου Διδάκτορα 
για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν 
η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχτεί την αί-
τηση του Υποψήφιου Διδάκτορα συντάσσει αναλυτική 
εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση 
του Τμήματος, ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής (άρθρο 41, παρ. 1 του ν. 4485/2017), η 
οποία και ορίζεται αμέσως.

2. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του Υποψή-
φιου Διδάκτορα, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
συνεννοείται μαζί του για τις απαιτούμενες αλλαγές και 
διορθώσεις, καθώς και για την νέα ημερομηνία αίτησης. 
Η νέα προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις 
(3) μήνες.

3. Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής ο Υποψήφιος Διδάκτορας καταθέτει σε έντυπη 
μορφή ένα αντίτυπο της Διδακτορικής Διατριβής στη 
Γραμματεία του Τμήματος και επιμελείται την παράδοση 
ενός αντιτύπου σε κάθε μέλος της Επταμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

4. Η ημερομηνία υποστήριξης ορίζεται από τον Επι-
βλέποντα, σε συνεργασία με τον Υποψήφιο Διδάκτορα, 
εντός δύο μηνών από τη συγκρότηση της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής. Με πρωτοβουλία του Επιβλέπο-
ντα ανακοινώνεται στη Γραμματεία, που αναλαμβάνει το 
έργο της κοινοποίησης στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

5. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέ-
τει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον 
μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα 
λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδι-
άσκεψης (παρ. 3, άρθρο 41, ν. 4485/2017).

6. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής που αντικαταστάθηκαν μπορούν να 
παρίστανται στη συνεδρίαση της Επταμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

7. Κατά την προφορική υποστήριξη της Διδακτορικής 
Διατριβής λαμβάνει χώρα συνοπτική ανάπτυξη του αντι-
κειμένου και των σημαντικότερων πορισμάτων της έρευ-
νας του Υποψήφιου Διδάκτορα. Τα μέλη της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής υποβάλλουν ερωτήσεις στον 
Υποψήφιο Διδάκτορα και διατυπώνουν παρατηρήσεις. 
Κατά την υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής μπορεί 
επίσης να ελεγχθεί η γενική γνώση του Υποψήφιου Διδά-
κτορα για το επιστημονικό αντικείμενο της έρευνάς του. 
Οι εξεταστές αξιολογούν από κοινού κατά την προφορι-
κή υποστήριξη κατά πόσον η Διδακτορική Διατριβή και 
η υποστήριξή της από τον Υποψήφιο Διδάκτορα ικανο-
ποιεί τις απαιτήσεις απονομής του Διδακτορικού Τίτλου.

8. Στη συνέχεια, η Επταμελής 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 
αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει με πλειοψηφία τουλάχι-
στον πέντε (5) μελών (άρθρο 41, παρ. 3 του ν. 4485/2017) 
και αξιολογεί τη Διδακτορική Διατριβή με τους βαθμούς 
ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ή ΑΡΙΣΤΑ. Για την απόφασή της 
η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης για την 
απονομή του Διδακτορικού Τίτλου.

9. Εφόσον η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή με πλειο-
ψηφία των μελών της κρίνει ότι η Διδακτορική Διατριβή 
χρήζει διορθώσεων, συντάσσει ειδική μνεία στο Πρακτι-
κό Αξιολόγησης και ορίζει την προθεσμία υποβολής της 
Διδακτορικής Διατριβής με διορθώσεις/αλλαγές. Αυτή 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Ο Επι-
βλέπων βεβαιώνει την εκ νέου υποβολή με διορθώσεις/
αλλαγές και δίνει την εντολή στον υπεύθυνο της Γραμμα-
τείας του Τμήματος για την ανάρτηση στην ηλεκτρονική 
τράπεζα δεδομένων. Εάν ο Υποψήφιος Διδάκτορας δεν 
προβεί στις διορθώσεις/αλλαγές δεν δύναται να λάβει 
χώρα η αναγόρευσή του σε Διδάκτορα.

Άρθρο 10 
Αναγόρευση - Καθομολόγηση Διδακτόρων

1. Η έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής βεβαιώνεται 
με το Πρακτικό Αξιολόγησης της Επταμελούς Εξεταστι-
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κής Επιτροπής. Το ως άνω Πρακτικό υπογεγραμμένο από 
όλα τα παρόντα μέλη της, διαβιβάζεται από τον Πρόεδρό 
της στη Συνέλευση του Τμήματος.

2. Αν η Διδακτορική Διατριβή έχει εγκριθεί αλλά έχουν 
γίνει σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις, ο Υποψήφιος 
Διδάκτορας οφείλει, αφού προβεί στις απαραίτητες διορ-
θώσεις, σύμφωνα με την Παράγραφο 9 του άρθρου 9 του 
παρόντος, να καταθέσει στον Επιβλέποντα και μέσω αυ-
τού και στα υπόλοιπα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής, τη Διατριβή του στην τελική μορφή της εντός 
της προθεσμίας που του έχει υποδειχθεί από την Επιτρο-
πή. Ο Επιβλέπων, μετά τον έλεγχο του τελικού κειμένου, 
υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος το Πρακτικό 
Αξιολόγησης της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
με την έγκριση της απονομής του Διδακτορικού Τίτλου.

3. Σε συνεδρίαση της Συνέλευσης αναγιγνώσκεται το 
Πρακτικό Αξιολόγησης της Επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής. Εφόσον ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει αξιολογη-
θεί θετικά, ακολουθεί η αναγόρευσή του σε Διδάκτορα 
και η απονομή του Διδακτορικού Τίτλου. Οι Υποψήφιοι 
Διδάκτορες αναγορεύονται σε Διδάκτορες από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος σύμφωνα με τη διαδικασία και 
τους τύπους αυτού.

4. Μετά την θετική αξιολόγηση της Διδακτορικής Δια-
τριβής και αφού γίνουν όλες οι απαιτούμενες διορθώσεις 
(όπου αυτό είναι αναγκαίο) και δεδομένης της αναγόρευ-
σής του από τη Συνέλευση του Τμήματος, ο Υποψήφιος 
Διδάκτορας καταθέτει αντίτυπα της Διδακτορικής Δια-
τριβής (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή και όπως 
του ζητηθεί), ως εξής:

• Ένα αντίτυπο στη Γραμματεία του Τμήματος.
• Ένα αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη του Γεωπονικού Πανε-

πιστημίου Αθηνών.
• Ένα αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
• Ένα αντίτυπο στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Ένα αντίτυπο στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
5. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις για την απονομή Διδακτορικού Διπλώ-
ματος μπορούν να υποβάλλουν, μετά την κατάθεση των 
αντιτύπων της Διδακτορικής τους Διατριβής, αίτηση για 
καθομολόγηση στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
διαμέσου της Γραμματείας του Τμήματος Επιστήμης 
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.

Άρθρο 11 
Πνευματικά δικαιώματα Διδακτορικής Διατριβής

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

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

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

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

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

Άρθρο 12 
Ανάκληση Διδακτορικού Τίτλου

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

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

3. Σε περίπτωση ανάκλησης, αφαιρείται ο τίτλος του 
Διδάκτορα και οι σχετικές με αυτόν προνομίες, επέρχονται 
οι παρεπόμενες συνέπειες της ανάκλησης του Διδακτο-
ρικού Τίτλου, όπως η απόσυρση της Διδακτορικής Δια-
τριβής από όλες τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία όπου είναι 
κατατεθειμένη και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση από τον 
Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατρο-
φής του Ανθρώπου, η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό 
ιστότοπο του Τμήματος. Αν κατά τη διάρκεια εκπόνησης 
τη Διδακτορικής Διατριβής ο Υποψήφιος Διδάκτορας 
ελάμβανε τροφεία ενημερώνεται ο φορέας παροχής τους.

Άρθρο 13 
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
με συνεπίβλεψη

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-
θρώπου του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών μπορεί 
να συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα 
και Ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την 
εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με συνεπίβλεψη, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 14 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του ν. 4485/2017 και του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών εφαρμόζονται και για τους Υπο-
ψήφιους Διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον δεν έχει οριστεί, 
κατά την έναρξη της ισχύος του, η Επταμελής Εξεταστική 
Επιτροπή του άρθρου 41 του εν λόγω νόμου (παρ. 5, 
άρθρο 85).

2. Ειδικές περιπτώσεις εξετάζονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
(ως αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Διδακτορι-

κών Σπουδών)
Α. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή Καθο-

μολόγησης.
Β. Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).
Γ. Τύπος Πιστοποιητικού αναγόρευσης Διδάκτορα.
Α. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή Καθο-

μολόγησης.
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που περατώνουν επιτυχώς 

την όλη διαδικασία δοκιμασίας και αναγορεύονται με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Τρο-
φίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, εκφωνούν την ως 
έπεται Καθομολόγηση ανατείνοντας την δεξιά παλάμη, 
με τον κάτωθι νενομισμένο όρκο:

«Αφού το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 
του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με έκρινε άξιο, μετά από εξέταση, να με κατατάξει στους 
διδάκτορές του, ενώπιον του Πρύτανη, του Προέδρου 
του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου, των καθηγητών μου, και ολόκληρης της πα-
νεπιστημιακής κοινότητας, δημόσια διαβεβαιώνω επί 
της τιμής και της συνείδησης μου τα παρακάτω:

Πάντοτε στη ζωή μου θα προσπαθώ να καλλιεργώ 
την επιστήμη και να την οδηγώ προς το τελειότερο με 
σκοπό την εξάπλωση του φωτός της αλήθειας. Θα συμ-
βάλλω ενεργά στην προώθηση του ορθού λόγου και 
της επιστημονικής γνώσης προς όφελος της κοινωνίας. 
Δεσμεύομαι ότι ως μέλος της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας θα ακολουθώ όσα επιτάσσει η ακαδημαϊκή και 
επιστημονική δεοντολογία και ότι το χρηματικό όφελος 
και η φιλοδοξία δε θα επηρεάσουν ποτέ την επιστημο-
νική μου κρίση και ηθική».  
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,

*02043520110180012*
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