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1 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανι-
κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 Ένταξη υπηρετούντων μελών της κατηγορίας 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π. ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε κενές 
οργανικές θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην 2230/136176/
08-10-2018 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 4816/30-10-2018 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5638 (1)
  Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μη-

χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση 2953/25-1-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
ισχύει, και ιδίως το άρθρο 45 παρ. 2.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85 και ειδικότερα της παρ. 
5 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), όπως αυτός 
ισχύει.

3. Την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 22879/Ζ1/
9-2-2018: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)».

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγρο-
νόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Σχολής Πο-
λυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμό 8/16-1-2018).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού του ΑΠΘ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Άρθρο 1. 
Γενικές αρχές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ αποσκοπούν στην 
προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονι-
κής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού 
Διπλώματος.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο 
οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημο-
νικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του ή της 
κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης 
στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και 
οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτο-
ρικών Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπο-
γράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση με αριθμό 
8/16.01.2018).

Άρθρο 2. 
Νομικό και θεσμικό πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών οργανώνεται 
και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄), όπως αυτός ισχύει, των εν ισχύει ευρισκο-
μένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

Άρθρο 3. 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορι-
κής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι και όσες πληρούν 
τις κάτωθι προϋποθέσεις:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. α) Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος 
της αλλοδαπής και

β) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου 
ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπου-
δών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του 
ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει.

Σε ειδικές περιπτώσεις, γίνονται αιτιολογημένα δεκτοί 
ως υποψήφιοι διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις εξής προϋποθέσεις:

Να είναι απόφοιτοι Τμημάτων ή Σχολών τουλάχιστον 
τετραετούς διάρκειας φοίτησης, με βαθμό "ΑΡΙΣΤΑ", να 
έχουν τύχει υποτροφίας επίδοσης ή να έχουν διακριθεί 
με βραβεία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή να 
έχουν αποδεδειγμένα, εξαιρετική επαγγελματική ή και 
ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο της θέσης ή 
συνδυασμός των παραπάνω. Τις περιπτώσεις θα εξετά-
ζει τριμελής επιτροπή και θα υποβάλλει τεκμηριωμένη 
εισήγηση στη Συνέλευση Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση διδακτορικής διατρι-
βής στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
υποβάλλουν σχετική αίτηση η οποία συνοδεύεται από 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 του 
παρόντος κανονισμού.

Το Τμήμα μπορεί επίσης, με απόφαση της Συνέλευσης 
Τμήματος, να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτό-
ρων, οι οποίες δημοσιοποιούνται δια του ημερήσιου 
τύπου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται με την 
προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης (άρθρο 8 του 
παρόντος κανονισμού).

Άρθρο 4. 
Γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής 
της διδακτορικής διατριβής

Η γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής της διδακτορι-
κής διατριβής στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών, είναι η Ελληνική.

Είναι δυνατόν να εκπονούνται και να συγγράφονται 
διδακτορικές διατριβές και σε άλλη γλώσσα, η οποία 
αναγράφεται στην αίτηση του υποψήφιου. Στην περί-
πτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη 
του επιβλέποντα καθηγητή και τεκμηριωμένη απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 5. 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορι-
κού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής δια-
τριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από 
την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί 
για δύο (2) επιπλέον έτη, μετά από αίτηση του/της υπο-
ψηφίου/ας και τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί να ζητήσει ανα-
στολή ενός (1) πλήρους ημερολογιακού έτους με αίτηση 
του/της, η οποία συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη 
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και 
εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 
Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητα του/
της υποψήφιου/φιας διδάκτορα και τα εξ αυτής απορ-
ρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προ-
σμετράται στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της 
Διδακτορικής Διατριβής.

Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται κατ΄ 
εξαίρεση δεκτοί/ές, χωρίς να είναι κάτοχοι ΜΔΕ, το 
ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του Διδακτορικού 
Διπλώματος ανέρχεται στα τέσσερα (4) πλήρη ημερολο-
γιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, ο οποίος θα δη-
λώνεται κατά την έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμη-
ριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Αλλα-
γή θέματος στην υπό εκπόνηση Διδακτορική Διατριβή, 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη 
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και 
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στην περίπτωση 
κατά την οποία η αλλαγή θέματος οδηγεί σε νέο επιστη-
μονικό πεδίο, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7 
του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 6. 
Δικαιώματα / Παροχές και υποχρεώσεις 
Υποψηφίων Διδακτόρων

6.1. Δικαιώματα / Παροχές
Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από 

την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτι-
κής Επιτροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις 
παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες του Β΄ κύκλου σπουδών.

Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική 
υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, 
εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα, κ.α.

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.

6.2. Υποχρεώσεις
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται να υποβάλ-

λουν ετήσια έκθεση προόδου μέσω του επιβλέποντα.
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος έχουν την 

υποχρέωση παρουσίασης της προόδου της Διατριβής 
τους, τουλάχιστον μια φορά κατά τη διαδικασία εκπόνη-
σης της διατριβής, σε ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώ-
νει το Τμήμα μια φορά τον χρόνο. Η πρώτη παρουσίαση 
της προόδου της έρευνας από τους υποψήφιους διδά-
κτορες, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του 
1ου έτους σπουδών τους.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 60775Τεύχος Β’ 5089/14.11.2018

Το Τμήμα, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, μπορεί να ορίσει επιπλέον υποχρεώ-
σεις, όπως: Παρακολούθηση ή συμμετοχή σε μαθήματα, 
εργαστήρια ή σεμινάρια σχετικά με την εκπόνηση της 
διδακτορικής διατριβής των υποψηφίων διδακτόρων, 
ενδιάμεσα παραδοτέα, κλπ. (άρθρο 45, παρ.2 περ. στ. 
ν.4485/2017).

Άρθρο 7. 
Συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία

Με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 9 παρ. 
3 εδάφιο ε΄ του ν. 3685/2008 που παραμένει σε ισχύ σύμ-
φωνα με το άρθρο 88 περ. α΄ του ν. 4485/2017) και κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών 
μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η 
επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία 
επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 8. 
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α
Οι ενδιαφερόμενοι για να εκπονήσουν διδακτορική 

διατριβή στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχα-
νικών, υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήμα-
τος στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η 
προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής και εκ-
πόνησης, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/
ουσα της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει 
σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής 
Διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του 
ν.4485/2017 και στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού.

Η αίτηση συνοδεύεται από:
1. Αντίγραφο του διπλώματος ή του πτυχίου με ακρι-

βή βαθμό (απλή φωτοτυπία) και του διπλώματος με-
ταπτυχιακών σπουδών ή μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης (απλή φωτοτυπία) ή αντίγραφου ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών, με ακριβή βαθμό (απλή 
φωτοτυπία).

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχι-
ακών σπουδών (απλή φωτοτυπία).

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχι-
ακών σπουδών (απλή φωτοτυπία).

4. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας ( απλή φω-
τοτυπία και προσκόμιση των πρωτοτύπων).

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).
7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
8. Συστατικές επιστολές (για κάθε επιστολή συμπλη-

ρώνεται ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο του συντά-
ξαντος).

9. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής.
Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από ειδική επιτροπή που 

θα απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και τα απο-
τελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινώνονται στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι αιτούντες θα καλούνται σε 
συνέντευξη από την ειδική επιτροπή, η οποία θα αξιο-

λογεί λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον τις επιδόσεις των 
αιτούντων στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπου-
δές τους, τις συστατικές επιστολές, τα βιογραφικά τους 
στοιχεία και την συνολική ερευνητική και επαγγελματική 
τους δραστηριότητα.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Η Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του 

ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που υποβάλλο-
νται, ορίζει τριμελείς Επιτροπές από μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή εξετά-
ζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα 
έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α.

Κατόπιν, υποβάλλουν στη Συνέλευση του Τμήματος 
εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφο-
νται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α πληροί 
ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει 
δεκτός/η. Σε κάθε περίπτωση το θέμα ανάγεται στην 
αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπό-
μνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογη-
μένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική 
απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα εκπό-
νησης και συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής. Στην 
ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως 
προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Δι-
ατριβής του/της υποψηφίου, την παράλληλη επιτυχή 
παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με 
την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις, εφόσον διαπι-
στωθεί από την Επιτροπή ότι αυτό απαιτείται (κυρίως σε 
περιπτώσεις που ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας προέρ-
χεται από άλλο Τμήμα ή Τομέα με γνωστικό αντικείμενο 
διαφορετικό από αυτό στο οποίο καλείται να πραγματο-
ποιηθεί η Διατριβή).

Άρθρο 9. 
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν 
τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
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 Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην 
προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.4485/2017, την επί-
βλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει 
και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.

3. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. 
α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το ΑΠΘ 
ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών 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 και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από 
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αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή Ινστιτούτα της 
αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντι-
κείμενο με την υπό εκπόνηση Διδακτορική Διατριβή, 
όπως τεκμηριώνεται από την ερευνητική δραστηριό-
τητα και τις δημοσιεύσεις τους. Ως μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται 
και μέλη Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες, τα οποία 
είναι σε άδεια.

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλά-
χιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες 
του Τμήματος.

Το ανώτατο όριο επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών 
ανά μέλος ΔΕΠ είναι πέντε (5). Οι περιπτώσεις συνεπί-
βλεψης Διδακτορικών Διατριβών δεν θα προσμετρώνται 
στο σύνολο.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επι-
βλέποντος/σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευ-
ση 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/που-
σας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο 
(2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ανα-
λαμβάνουν χρέη επιβλέποντος/ας, ακόμη και καθ΄ υπέρ-
βαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων.

5. Αν ο/η αρχικός/η 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.

6. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει 
στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και αγγλική γλώσ-
σα, το όνομα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, τον τίτ-
λο και σύντομη περίληψη της Διδακτορικής Διατριβής, 
το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας και των άλλων 
μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 10. 
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με 
συνεπίβλεψη

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέ-
πονται στο άρθρο 43 του ν.4485/2017 με Τμήματα ΑΕΙ 
της ημεδαπής, με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του 
άρθρου 13Α του ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και 
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών, για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. 
Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενι-
αίου ή χωριστού τίτλου, κ.ά., προβλέπονται στο οικείο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται.

Το Τμήμα είναι δυνατό επίσης να συνεργάζεται με 
αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά 
κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση 
διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία 
εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου, κ.ά., 

προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασί-
ας που καταρτίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
αριθμό 41931/Ζ1/13-3-2018 (ΦΕΚ 972/τ.Β΄/13-3-2018).

Άρθρο 11. 
Διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, κατ΄ έτος παρουσιά-
ζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως σε αυτή, αναλυτικό 
υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής του 
Διατριβής.

Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ΄ 
αυτού από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή και αντίγραφα των ετήσιων 
εκθέσεων προόδου της τριμελούς συμβουλευτικής επι-
τροπής ή του επιβλέποντα, καταχωρούνται στον ατομικό 
φάκελο του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα.

Άρθρο 12. 
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής 
Διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει αίτη-
ση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της Γραμ-
ματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της.

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 
προτείνεται ο ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής για τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Εάν η Τριμελής 
Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/
της υποψηφίου/ας διδάκτορα, του/της δίνει αναλυτικά 
επιστημονικές παρατηρήσεις-βελτιώσεις καθώς και χρο-
νοδιάγραμμα υλοποίησης.

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θετι-
κής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για 
την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα 
επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 
παρ.2, εδάφιο β΄ του ν. 4485/2017 και έχουν την ίδια ή 
συναφή ειδικότητα με το επιστημονικό πεδίο της Διδα-
κτορικής Διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτρο-
πή έχει δικαίωμα πρότασης των μελών της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής.

Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστι-
κή Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα 
μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2, 
εδάφιο β΄ του ν.4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας 
παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα λόγου, χωρίς 
όμως δικαίωμα ψήφου. Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται 
σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της Επτα-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον/την 
υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια, ενώπιον της Επταμε-
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λούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημό-
σιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία 
τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να 
συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο/Η υποψήφιος/α επίσης απαντά στις ερωτήσεις των 
μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με τη 
σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακρο-
ατήριο. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τις δύο (2) ώρες.

Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η Επτα-
μελής Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται και κρίνει τη 
διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την 
πρωτοτυπία και την συμβολή της στην επιστήμη και με 
βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει την τελική της κρίση 
και τη βαθμολογεί.

Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό 
Πρακτικό. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειο-
ψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξε-
ταστικής Επιτροπής. Το Πρακτικό υπογράφεται από όλα 
τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της 
διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
και διαβιβάζεται δια της Γραμματείας, στη Συνέλευση 
του Τμήματος.

Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή αξιολογείται με 
την ακόλουθη κλίμακα:

- Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις 
και μόνο με ομόφωνη απόφαση της Επταμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής)

- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς

Άρθρο 13. 
Θέματα δεοντολογίας

Καταθέτοντας τη Διατριβή τους οι υποψήφιοι διδάκτο-
ρες υποχρεούνται να αναφέρουν εάν χρησιμοποίησαν 
το έργο και τις απόψεις άλλων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση ερ-
γασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα 
αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρί-
ωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της 
υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοι-
χειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για 
διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογη-
μένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/
τριας- η Συνέλευση Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη 
διαγραφή των υποψηφίων διδακτόρων.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συνέλευση Τμήματος. 
Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της 
αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε πα-

ράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
από Υποψήφιους Διδάκτορες κατά τη συγγραφή εργα-
σιών στο πλαίσιο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.

Άρθρο 14. 
Αναγόρευση και καθομολόγηση Διδακτόρων

Η Συνέλευση Τμήματος αναγορεύει και καθομολογεί 
τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρί-
αση του Τμήματος, παρουσία του/της υποψήφιου/ας 
Διδάκτορα. Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του 
Σώματος το Πρακτικό, που πιστοποιεί την επιτυχή ολο-
κλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και 
αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί 
η αναγόρευση και καθομολόγηση του/της υποψηφίου/
ας σε Διδάκτορα του Τμήματος. Στη συνεδρίαση παρί-
σταται ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης/ις, ενώ μπορεί 
να παρίσταται και ο/η Κοσμήτορας.

Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, καθώς 
και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της Δι-
δάκτορος ακολουθεί τα πρότυπα σχετικών αποφάσεων 
της Συγκλήτου ΑΠΘ (συνεδρίαση 2913/23-7-2015, έγ-
γραφο 5288/4-11-2015 με θέμα: «Εξορθολογισμός της 
Γραμματειακής Υποστήριξης των Σχολών και Τμημάτων 
του ΑΠΘ).

Η τελετή διενεργείται τρεις (3) φορές ανά ακαδημαϊκό 
έτος.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας πριν από την αναγό-
ρευση και καθομολόγησή του/της από την Συνέλευση 
του Τμήματος, μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί Βε-
βαίωση Επιτυχούς Περάτωσης. Επίσης οφείλει να κατα-
θέσει ένα αντίγραφο της διδακτορικής του διατριβής σε 
έντυπη μορφή στη βιβλιοθήκη του Τμήματος.

Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτο-
ρικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη), 
υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο 
και τον/την Προϊστάμενο/η Γραμματείας του Τμήματος 
και φέρει τη σφραγίδα του ΑΠΘ.

Άρθρο 15. 
Λόγοι διαγραφής

- Η Συνέλευση του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπο-
γράφων Μηχανικών, μετά από εισήγηση της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει τη 
διαγραφή Υποψηφίου/ας Διδάκτορα. Στην απόφαση 
τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής. Αιτίες διαγραφής 
αποτελούν η ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψηφίου/
ας διδάκτορα, η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλά-
χιστον αρνητικές εκθέσεις προόδου ή με διετή έλλειψη 
κατάθεσης έκθεσης προόδου, καθώς επίσης και η υπέρ-
βαση του ανώτατου χρονικού ορίου που ορίζεται στον 
παρόντα κανονισμό (άρθρο 5).

- Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται αυτοδί-
καια μετά από αίτησή του/της.

Άρθρο 16. 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος έχουν 
υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής 
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διατριβής (6 χρόνια), υποχρεούνται στην ολοκλήρωση 
της εντός διετίας.

Για όσα θέματα δεν καλύπτονται από τον ν.4485/2017, 
όπως αυτός ισχύει και τον παρόντα Κανονισμό Διδακτο-
ρικών Σπουδών, αρμόδια όργανα για την επίλυση τους 
είναι η Συνέλευση του Τμήματος και η Σύγκλητος του 
Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 20885/18/ΓΠ (2)
Ένταξη υπηρετούντων μελών της κατηγορίας 

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π. ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε κενές 

οργανικές θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ   ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 167/1988 (ΦΕΚ 76/Α΄) Ίδρυση 

θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ 195/Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περίπ. 2 του 

ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114 Α΄).
6. Τη με αρ. 2702/05-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Ξ-ΧΧΕ) 

διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη για την αυτοδίκαια με-
τατροπή των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π, κλάδου II σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 
παρ. 4 και 5 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄).

8. Τις διατάξεις του αρθρ. 27 παρ. 1 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/Α΄).

9. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρ. πρωτ. 126603/
Ζ2/29-7-2016.

10. Το με αρ. πρωτ. 35125/1-3-2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Αναδιατύπωση εγκυκλίου».

11. Τις διατάξεις του αρθρ. 18 παρ. 3 του ν. 4559/2018 
(ΦΕΚ 142 Α΄).

12. Την αριθμ. 127422/Ζ1/26-7-2018 (ΦΕΚ 463/ΥΟΔΔ/ 
17-8-2018) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη 
του Π.Θ.

13. Την αρ. πρωτ. 12438/17/ΓΠ/5-9-2017 (ΦΕΚ 3434/
4-10-2017/Β΄) πρυτανική πράξη «Ένταξη υπηρετούντων 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπαλλήλων, ΠΕ κατηγο-
ρίας, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

(ΙΔΑΧ), στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)», και την ανάληψη καθηκόντων 
τους την 9-10-2017.

14. Τις με αρ. πρωτ. 111/8-3-2018, 119/12-3-2018, 
110/8-3-2018, 103/5-3-2018 και 104/5-3-2018 αιτήσεις 
των Ζυγούρα Άννας, Καίσαρη Αικατερίνης, Πανταζή Πα-
ναγιώτη, Ροδακινιά Πέτρου και Σαμαρίνα Άννας, μελών 
ΕΤΕΠ, ΠΕ κατηγορίας του Τμήματος Μηχανικών Χωρο-
ταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης προς 
την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής.

15. Την απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής 
Σχολής στην αρ. 90/17-5-2018 συνεδρίαση της για τον 
ορισμό Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών.

16. Την αρ. πρωτ. 377/2-7-2018 εισήγηση της Τριμε-
λούς Εισηγητικής Επιτροπής της Πολυτεχνικής Σχολής 
για την ένταξη του μέλους ΕΤΕΠ Ζυγούρα Άννας, στην 
κατηγορία ΕΔΙΠ. 

17. Την αρ. πρωτ. 396/13-7-2018 εισήγηση της Τριμε-
λούς Εισηγητικής Επιτροπής της Πολυτεχνικής Σχολής 
για την ένταξη του μέλους ΕΤΕΠ Καίσαρη Αικατερίνης, 
στην κατηγορία ΕΔΙΠ.

18. Την αρ. πρωτ. 376/2-7-2018 εισήγηση της Τριμε-
λούς Εισηγητικής Επιτροπής της Πολυτεχνικής Σχολής 
για την ένταξη του μέλους ΕΤΕΠ Πανταζή Παναγιώτη, 
στην κατηγορία ΕΔΙΠ. 

19. Την αρ. πρωτ. 375/2-7-2018 εισήγηση της Τριμε-
λούς Εισηγητικής Επιτροπής της Πολυτεχνικής Σχολής 
για την ένταξη του μέλους ΕΤΕΠ Ροδακινιά Πέτρου, στην 
κατηγορία ΕΔΙΠ. 

20. Την αρ. πρωτ. 378/2-7-2018 εισήγηση της Τριμε-
λούς Εισηγητικής Επιτροπής της Πολυτεχνικής Σχολής 
για την ένταξη του μέλους ΕΤΕΠ Σαμαρίνα Άννας, στην 
κατηγορία ΕΔΙΠ. 

21. Την απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής 
Σχολής στην αρ. 91/19-7-2018 συνεδρίαση της, για την 
ένταξη των ανωτέρων υπηρετούντων μελών ΕΤΕΠ του 
Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, στην κατηγορία ΕΔΙΠ. 

22. Την απόφαση της Συγκλήτου στην αρ. 204/
28-9-2018 συνεδρίασή της, για την μεταφορά πέντε (5) 
κενών οργανικών θέσεων της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. από το 
ΑΕΙ στο Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής. 

23. Τα στοιχεία των προσωπικών μητρώων των ανω-
τέρω μελών ΕΤΕΠ.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

την ένταξη των παρακάτω υπηρετούντων μελών της 
κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ΠΕ κατηγορίας του Τμήματος Χωροτα-
ξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε 
κενές οργανικές θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με γνωστικά αντικεί-
μενα ως εξής:
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α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1 Ζυγούρα Άννα του 
Ιωάννη

«Καινοτομία, Μάνατζμεντ 
και Μάρκετινγκ στα πεδία 
της επιχειρηματικότητας, 
της κοινωνικής οικονομί-
ας, των υποδομών και του 
εναλλακτικού τουρισμού 
και η συμβολή τους στη 
χωρική ανάπτυξη»

2 Καίσαρη Αικατερίνη 
του Σπυρίδωνα

«Περιβαλλοντικός Σχεδια-
σμός, Πολιτική και Διαχεί-
ριση»

3 Πανταζής Παναγιώ-
της του Ιωάννη

«Χωροταξία - Πολεοδο-
μία»

4 Ροδακινιάς Πέτρος 
του Βασιλείου

«Νέες υποδομές, τεχνολο-
γική πολιτική και χωρική 
ανάπτυξη, με έμφαση στις 
νέες τεχνολογίες, την και-
νοτομία και την επιχειρη-
ματικότητα»

5 Σαμαρίνα Άννα του 
Δημητρίου

«Χωροταξία - Πολεοδο-
μία»

για εργαστηριακό - εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, του 
Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, επειδή είναι κάτοχοι συναφούς μεταπτυχια-
κού τίτλου σπουδών κατά το χρόνο υποβολής των αιτή-
σεων τους και διαθέτουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2γ 
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα, 
τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του 
ν. 4386/2016.

Οι θέσεις που κατείχαν οι ανωτέρω ως μέλη της κατη-
γορίας Ε.Τ.Ε.Π. καταργούνται.

Η διανυθείσα προϋπηρεσία των ανωτέρω λαμβάνεται 
υπόψη για κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική συνέπεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 15 Οκτωβρίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)

      Στην 2230/136176/08-10-2018 απόφαση του Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4816/30-10-2018 (τ.Β΄) στη σελίδα 
57906 στη Α΄ στήλη, στον στίχο 27 εκ των άνω διορθώ-
νεται:

το εσφαλμένο:
«Poaceae (Gramineae) (Αγρωστώδη)1» 
στο ορθό:
«Poaceae (Gramineae) (Αγρωστώδη)(1)

(1) Το μέγιστο βάρος της παρτίδας μπορεί να αυξηθεί στους 
25 τόνους εάν ο προμηθευτής έχει λάβει την άδεια για τον σκοπό 
αυτό από την αρμόδια αρχή.».

 (Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων) 
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*02050891411180008*

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,
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