
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Δι-
γλωσσίας και Ψυχογλωσσολογίας (BiPsy)» στον 
Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγ-
γλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής και καθορισμός του εσωτερικού του κανο-
νισμού.

2 Έγκριση Κανονιστικής απόφασης περί Εφαρ-
μογής του άρθρου 27 παρ. 10 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ Α’ 83) - Διαδικασία προκήρυξης, επιλογής 
και περιοδικής αξιολόγησης μελών των κατηγο-
ριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.

3 Έγκριση κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 1453 (1)
   Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Δι-

γλωσσίας και Ψυχογλωσσολογίας (BiPsy)» στον 

Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγ-

γλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφι-

κής Σχολής και καθορισμός του εσωτερικού του 

κανονισμού.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο 

άρθ. 80 του ν. 4009/2011 το οποίο αντικαταστάθηκε με 
το άρθ. 60 του ν. 4386/2016 και ισχύει με το άρθ. 28 του 
ν. 4485/2017.

2. Την από 11-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
3. Την από 15-4-2019 απόφαση της Κοσμητείας της 

Φιλοσοφικής Σχολής.
4. Την από 12-3-2019 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
5. Την από 16-1-2019 εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης 

του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας.

6. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο 
Διγλωσσίας και Ψυχογλωσσολογίας (BiPsy)» θα λειτουρ-
γεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση 
του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση-Αντικείμενο

Ιδρύεται Εργαστήριο Διγλωσσίας και Ψυχογλωσσολο-
γίας (BiPsy), στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εντάσσεται στον 
Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας. Το ως άνω Εργαστήριο 
εξυπηρετεί διδακτικές, ακαδημαϊκές, ερευνητικές και 
επιμορφωτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της 
Ψυχογλωσσολογίας με έμφαση στη Διγλωσσία καθώς και 
στο γνωστικό αντικείμενο των Διαγλωσσικών Σπουδών 
Αγγλικής-Ελληνικής.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου Διγλωσσίας και Ψυχο-
γλωσσολογίας (BiPsy) είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό 
και ιδιαίτερα σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό επίπεδο 
των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τομέα 
Γλώσσας-Γλωσσολογίας στο γνωστικό αντικείμενο της 
Ψυχογλωσσολογίας με έμφαση στη Διγλωσσία και στο 
γνωστικό αντικείμενο των διαγλωσσικών σπουδών.

Το Εργαστήριο αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας η 
οποία θα εστιάζεται σε θέματα γνωστικών διεργασιών 
και γλωσσικής επεξεργασίας από δίγλωσσους ομιλητές, 
δηλαδή από άτομα που χρησιμοποιούν δύο γλώσσες με 
μεγάλη συχνότητα (π.χ Ελληνικά και Αγγλικά). Επιπλέον, 
θα προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης παντός 
είδους ψυχογλωσσολογικών πειραματικών μελετών. Στό-
χος του Εργαστηρίου Διγλωσσίας και Ψυχογλωσσολογί-
ας (BiPsy) είναι να προαγάγει την επιστημονική γνώση 
αναφορικά με την κατανόηση και παραγωγή λόγου από 
δίγλωσσους ομιλητές και τη σχέση που έχει η γλώσσα με 
άλλες πτυχές της ανθρώπινης νόησης και συμπεριφοράς.

Στους στόχους του εντάσσεται, επίσης, η συνεργα-
σία με αντίστοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα και 
Ινστιτούτα, συναφείς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και της αλλοδαπής. 
Στις κύριες επιδιώξεις του ανήκουν, μεταξύ άλλων, η 
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ανάληψη-αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους φορείς – 
ερευνητικών έργων προγραμμάτων, η υποστήριξη του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με την επίδειξη πει-
ραμάτων και πραγματοποίηση ασκήσεων από τον χώρο 
της Ψυχογλωσσολογίας και ιδιαίτερα της Διγλωσσίας, η 
υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
με ερευνητική κατάρτιση που θα προσφέρει σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες και υποψήφιους/υπο-
ψήφιες διδάκτορες σε θέματα ψυχογλωσσολογίας και 
διγλωσσίας, η κοινοποίηση των ευρημάτων του μέσω 
συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων και δημοσιεύσεων σε 
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και η πρόσκλη-
ση σημαντικών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που 
υπηρετούν το αντικείμενο της Ψυχογλωσσολογίας και 
της Διγλωσσίας.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ και ερευ-
νητικό προσωπικό του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας 
του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, των οποίων το γνωστικό αντι-
κείμενο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα 
διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρί-
ου. Επίσης προβλέπεται η στελέχωση του Εργαστηρίου 
από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) ή λοιπό 
διοικητικό προσωπικό για την ανάληψη διοικητικών 
υποχρεώσεων, και από Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό 
Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) ή λοιπό επιστημονικό προσωπικό 
για τεχνική υποστήριξη ή /και υποστήριξη πληροφορι-
κής και προγραμματισμού που δύναται να τοποθετηθεί 
στο Εργαστήριο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τομέα 
Γλώσσας-Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο είναι 
αντίστοιχο με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου 
και που εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
διδακτικού και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η 
κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος 
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για 
τη στελέχωσή του, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμή-
ματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα 
υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή κάθε εγ-
γράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη για την ομαλή 
λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θα στεγα-
στεί στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στον 
8ο Όροφο, και συγκεκριμένα στο Γραφείο 802 του Το-
μέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας το οποίο παραχωρείται για 
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού 
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των 
εργαστηριακών ασκήσεων/πειραμάτων και των ερευνη-
τικών έργων και προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστα-
σης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ενήμερος για τη διε-
ξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας λαμβάνει χώρα 
στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου, και καθορίζει την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση τεχνικού εξοπλισμού και χώρων, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι-
σμού και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή 
των εργαζομένων και των επισκεπτών στους χώρους, 
καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των εγκα-
ταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού 
αυτού εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυ-
ντή του Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία 
παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφο-
νται μετά την χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που 
είχαν παραδοθεί.

5. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και 
με προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υπο-
ψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας υπό τις υποδείξεις του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Πόροι

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

στ. Την διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμι-
ναρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από 
την διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών.

ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Σφραγίδα-Τέλος

1. Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο 
Διγλωσσίας και Ψυχογλωσσολογίας (BiPsy)».
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Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, 
αποτυπώνεται σε στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας 
από κοινού με τους τίτλους «Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον Αθηνών» και «Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας» και αναρτάται στους χώρους που δρα-
στηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το Εργαστήριο χρη-
σιμοποιεί τον τίτλο “Bilingualism and Phycholinguistics 
Lab (BiPsy)”. Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε κάθε μη 
ελληνόγλωσσο έντυπό του, αποτυπώνεται σε στρογγυ-
λή σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με τους τίτ-
λους “National and Kapodistrian University of Athens” 
και “Department of English Language and Literature” 
και αναρτάται στους χώρους που δραστηριοποιείται το 
Εργαστήριο.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

α. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
β. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
γ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, εξο-

πλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
δ. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγρά-

φων.
ε. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      Αριθμ. αποφ. 36 (2)
Έγκριση Κανονιστικής απόφασης περί Εφαρμο-

γής του άρθρου 27 παρ. 10 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 

Α' 83) - Διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και πε-

ριοδικής αξιολόγησης μελών των κατηγοριών 

Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πε-

λοποννήσου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 155/26.7.2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του του άρθρου 65 του ν.  4610/ 

07.05.2019 (ΦΕΚ Α' 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και-
ΤΈ.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4521/02.03.2018 
(ΦΕΚ Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 9 και 10 του 
ν. 4485/04.08.2017 ( ΦΕΚ Α' 114) «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατες εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 10 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ Α' 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 147/29.09.2009 (ΦΕΚ Α' 189) 
«Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, 
χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των 
μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού 
τομέα της ανώτατες εκπαίδευσης».

7. Το υπ' αριθ. 89185/Ζ2/4-06-2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8. Το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευθεί ο Οργανισμός 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με το άρ-
θρο 5 του ν. 4009/2011.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Την υπ' αριθμ. 21/04.06.2019 απόφαση της 153ης 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου (ΑΔΑ: ΨΗΗΤ469Β7Δ-9ΕΗ), περί τοποθέτησης 
Προσωπικού και ορισμού Υπευθύνων.

11. Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 155η συνεδρί-
αση της Συγκλήτου (26.07.2019), αποφασίζει:

Την εφαρμογή του άρθρου 27 παρ. 10 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ Α' 83), το οποίο αφορά στη διαδικασία προκήρυ-
ξης, επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης μελών των 
κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Προκήρυξη- Δικαιολογητικά

1. Η Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση 
της Σχολής ή η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος, ανάλο-
γα με τη μονάδα στην οποία ανήκει η θέση, αποφασίζει 
την προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης. Εφόσον υπάρ-
χουν Τομείς, αρχική προϋπόθεση για την προκήρυξη 
είναι η σχετική εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του 
οικείου Τομέα. Η εισήγηση για την προκήρυξη θέσης 
πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς την ανα-
γκαιότητα της, την κατηγορία και το γνωστικό αντικεί-
μενο που αφορά.

2. Η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως. Το Ίδρυμα ανακοινώνει με έγγρα-
φο του στον ημερήσιο τύπο, όπως ο νόμος ορίζει, την 
προκήρυξη της θέσης, μία φορά, με προθεσμία υποβο-
λής των υποψηφιοτήτων τουλάχιστον τριάντα (30) ημέ-
ρες από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης 
της ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση γίνεται σε 3 εφημερίδες 
πανελλήνιας κυκλοφορίας, κοινοποιείται σε όλα τα Α.Ε.Ι. 
και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας καθώς και σε συναφείς 
με το αντικείμενο της θέσης επιστημονικούς φορείς, και 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Στην ανω-
τέρω προκήρυξη καθορίζονται:
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α) η εισαγωγική κατά κατηγορία βαθμίδα (Π.Ε.,Τ.Ε.), το 
γνωστικό αντικείμενο και η ακαδημαϊκή μονάδα στην 
οποία ανήκει η προκήρυσσα μένη θέση, καθώς και

β) τα τυπικά προσόντα που σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις απαιτούνται για την κατάληψη της προκη-
ρυσσόμενης θέσης, τα δικαιολογητικά που απαιτείται 
να υποβληθούν από τους υποψηφίους, η αποκλειστική 
προθεσμία της επόμενης παραγράφου για την υποβολή 
των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, ο τρόπος 
και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη 
ενημέρωση των υποψηφίων.

3. Οι αιτήσεις και τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στη γραμματεία της αρμόδιας ακαδη-
μαϊκής μονάδας από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο.

Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά υποβαλλόμενα 
μαζί με την αίτηση είναι: α) Αντίγραφο των πτυχίων και 
των λοιπών τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση έκδοσης των 
πτυχίων και των τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτε-
ρικού, πρέπει να υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαι-
ώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή 
αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, 
με υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης ισοτιμίας 
το αργότερο κατά τον χρόνο της κρίσης, β) Βιογραφικό 
σημείωμα, γ) Ειδικά για τις θέσεις των μελών Ε.Ε.Π. και 
Ε.ΔΙ.Π. αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής ή της δι-
πλωματικής εργασίας, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών, αντίστοιχα, δ) Αλλα δικαιολογητικά 
τα οποία ορίζονται στην προκήρυξη ως απαραιτήτως 
συνυποβαλλόμενα με την αίτηση. Το υπό γ στοιχείο, 
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο μέσο 
αποθήκευσης) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, 
το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος 
και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής 
Επιλογής. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συ-
νοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης 
μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων 
υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για δια-
σαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά 
από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δι-
καιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

4. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της προ-
θεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η γραμμα-
τεία της αρμόδιας ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία 
υποβλήθηκαν οι αιτήσεις, καταγράφει σε σχετικό πίνακα 
κατά αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψη-
φίων, και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά τους όπως 
αυτά προκύπτουν από τις σχετικές αιτήσεις και δικαιο-
λογητικά των υποψηφίων και τον διαβιβάζει μαζί με τον 
φάκελο κάθε υποψηφίου στην εισηγητική επιτροπή του 
άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρο 2
Εισηγητική Επιτροπή

1. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, 

συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου συλλογικού 
οργάνου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα που προ-
κήρυξε τη θέση, τριμελής εισηγητική επιτροπή η οποία 
αποτελείται: α) από τον Διευθυντή του Τομέα ή τον 
Πρόεδρο του Τμήματος, εφόσον δεν υπάρχουν Τομείς 
ή τον Κοσμήτορα, ή τον Πρύτανη β) από ένα μέλος ΔΕΠ 
του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με 
αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, και γ) από ένα μέλος 
αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, ύστερα από υπό-
δειξη του αντίστοιχου πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού 
οργάνου, το οποίο ανήκει την ακαδημαϊκή μονάδα που 
προκήρυξε τη θέση και είναι του ιδίου ή συγγενέστερου 
γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας 
θέσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο μέλος στην 
αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα, το τρίτο μέλος της επι-
τροπής είναι μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας προσω-
πικού του Ιδρύματος του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστι-
κού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Σε 
περίπτωση που επίσης δεν υπάρχει τέτοιο μέλος τότε το 
τρίτο μέλος της επιτροπής είναι μέλος της αντίστοιχης 
κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος. Ως μέλη της 
Επιτροπής δεν ορίζονται σύζυγοι των υποψηφίων.

2. Η ανωτέρω εισηγητική επιτροπή μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τον ορισμό 
της, υποβάλλει στο αντίστοιχο συλλογικό όργανο γρα-
πτή εισηγητική έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται:

α) πίνακας των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά 
στον οποίο καταγράφονται τα τυπικά τους προσόντα, 
β) αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση των υποψη-
φίων με βάση την ουσιαστική κρίση της επιτροπής για το 
βαθμό ανταπόκρισης τους στα κατά νόμο απαιτούμενα 
προσόντα καθώς και στους όρους της προκήρυξης και,
γ) αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων.

Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση επιδίδεται και στους 
υποψηφίους δια της οικείας γραμματείας. Οι υποψήφι-
οι μπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα προς το 
αρμόδιο όργανο που προκήρυξε τη θέση αυτή, εντός 
πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της.

Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες για την υποβο-
λή τόσο της γραπτής εισηγητικής έκθεσης της ανωτέρω 
επιτροπής όσο και των σχετικών υπομνημάτων των υπο-
ψηφίων, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτά.

Άρθρο 3
Διαδικασία Επιλογής

1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) 
ημερών από την υποβολή της γραπτής εισηγητικής έκ-
θεσης της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής ή μετά την 
άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας της παρ. 2 
του προηγούμενου άρθρου, συνέρχεται το αρμόδιο συλ-
λογικό όργανο για να αποφασίσει για την πλήρωση της 
θέσης, το οποίο ανάλογα με τη μονάδα που προκήρυ-
ξε τη θέση είναι η Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική 
Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος του Ιδρύματος, 
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος 
ή του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Πρύτανη αντίστοιχα.

Στο όργανο αυτό συμμετέχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. και 
όλα τα μόνιμα μέλη της αντίστοιχης κατηγορίας προ-
σωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) του οργάνου, καθώς και τρία 
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μέλη της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, του ιδίου 
ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της 
προκηρυχθείσας θέσης και τα οποία υπηρετούν στη μο-
νάδα αυτή. Τα τρία αυτά μέλη στα οποία συμπεριλαμ-
βάνεται και το μέλος που συμμετείχε στην εισηγητική 
επιτροπή, ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργά-
νου, κατόπιν υπόδειξης του αντίστοιχου πρωτοβάθμιου 
συνδικαλιστικού οργάνου. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα 
υπηρετούν λιγότερα από τρία μέλη, ο αριθμός των μελών 
του αρμόδιου για την πλήρωση της θέσης συλλογικού 
οργάνου, συμπληρώνεται με μέλη αντίστοιχης κατηγο-
ρίας προσωπικού του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού 
αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, από 
άλλη ακαδημαϊκή μονάδα του ιδρύματος. Αν και πάλι 
δεν επαρκούν, ο αριθμός συμπληρώνεται με μέλη της 
αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος.

2. Το αρμόδιο όργανο, προκειμένου να προβεί σε ου-
σιαστική αξιολόγηση των υποψηφίων, λαμβάνει υπόψη 
του όλα τα στοιχεία των φακέλων τους, τη γραπτή ει-
σηγητική έκθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, 
καθώς και τα υπομνήματα που τυχόν υποβλήθηκαν προς 
αυτήν από τους υποψηφίους. Διαπιστώνει ποιοι από αυ-
τούς έχουν τα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις που 
προβλέπονται για την προκηρυχθείσα θέση, αποκλείει 
από την κρίση όσους δεν κατέχουν τα ανωτέρω τυπικά 
προσόντα και στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολογική 
κρίση όλων των λοιπών υποψηφίων.

Με απόφαση του ιδίου οργάνου, είναι δυνατή η πρό-
σκληση των υποψηφίων στη συνεδρίαση, προκειμένου 
να αναπτύξουν προφορικά τις σχετικές απόψεις τους και 
να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις των μελών του 
οργάνου. Οι υποψήφιοι σε κάθε περίπτωση αποχωρούν 
πριν από την έναρξη της συζήτησης.

3. α. Για την επιλογή ενός υποψηφίου απαιτείται η από-
λυτη υπέρ αυτού πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
συνεδριάζοντος οργάνου.

β. Στην περίπτωση που κανείς από τους υποψηφίους 
δεν συγκέντρωσε απόλυτη πλειοψηφία, τότε επαναλαμ-
βάνεται η ψηφοφορία για την επιλογή ενός εκ των δύο 
υποψηφίων που πλειοψήφησαν κατά την προηγούμενη 
ψηφοφορία.

γ. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του προεδρεύοντος του οικείου οργάνου.

δ. Oι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν προσμετρώνται 
στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Όσοι έδωσαν λευκή ψήφο ή απείχαν σε μία ψηφοφο-
ρία δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων, χωρίς 
αυτό να έχει καμία επίπτωση σε θέματα απαρτίας.

ε. Υποδεικνύεται, επίσης, με χωριστή ψηφοφορία ο 
δεύτερος καταλληλότερος υποψήφιος, εφόσον υπάρχει.

στ. Για την επιλογή συντάσσεται αιτιολογημένο πρακτι-
κό. Αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί το διορισμό του 
ή ανακληθεί η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντι-
κειμενικό κώλυμα διορισμού του, διορίζεται ο δεύτερος.

4. Ο Πρόεδρος του αρμόδιου για την επιλογή οργάνου, 
υποβάλλει στον Πρύτανη του οικείου Πανεπιστημίου 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από τη λήψη της σχετικής απόφασης, το πρακτικό της 
επιλογής για τον έλεγχο νομιμότητας.

5. Ο υποψήφιος που τελικά επιλέγεται για την προκη-
ρυχθείσα θέση, διορίζεται με σχετική πράξη του οικείου 
Πρύτανη που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
ενός μηνός από την κοινοποίηση του σχετικού πρακτι-
κού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις

Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την πλήρωση 
θέσεων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., καθορίζονται στις πα-
ραγράφους 1γ, 2γ και 3γ του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 5
Περιοδική Αξιολόγηση Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.

1. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
και εφόσον ανήκουν στην καταληκτική βαθμίδα αξιο-
λογούνται κάθε πενταετία με βάση την ποιότητα του 
παρεχομένου έργου τους. Για τη συμπλήρωση της πε-
νταετίας δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που διανύ-
θηκε σε άδεια άνευ αποδοχών, ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφερομένων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από 
επιτροπές που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος ή η Γε-
νική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος του οικείου 
Ιδρύματος, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανήκει ο 
αξιολογούμενος, αποτελούμενες από δύο Καθηγητές 
και ένα μέλος της κατηγορίας προσωπικού, στην οποία 
υπάγεται ο αξιολογούμενος, ίδιας βαθμίδας και ιδίου ή 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει τέτοιο μέλος, τότε το τρίτο μέλος της επι-
τροπής είναι μέλος της κατηγορίας προσωπικού στην 
οποία υπάγεται ο αξιολογούμενος, ίδιας βαθμίδας, του 
οικείου ΑΕΙ.

2. Η αξιολόγηση στηρίζεται ιδίως σε έκθεση δραστη-
ριοτήτων για την παρελθούσα πενταετία και έκθεση 
προγραμματισμού για την επόμενη πενταετία, βάσει της 
οποίας γίνεται η επόμενη αξιολόγηση του προσωπικού 
των ανωτέρω κατηγοριών. Οι εκθέσεις που αναφέρο-
νται στο προηγούμενο εδάφιο συντάσσονται από τον 
αξιολογούμενο. Κατά τη διάρκεια της πενταετίας ο αξι-
ολογούμενος έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την 
έκθεση προγραμματισμού.

3. Για την αξιολόγηση συντάσσεται έκθεση στην οποία 
λαμβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση από τους φοιτητές 
του διδακτικού έργου, εφόσον υπάρχει.

4. Προβλέπονται επιβραβεύσεις με τη μορφή πρό-
σθετων παροχών από ίδιους πόρους του Ιδρύματος 
στα μέλη των ανωτέρω κατηγοριών που έχουν λάβει 
θετική αξιολόγηση όπως κάλυψη δαπανών συμμετοχής 
σε εξέχοντα επιστημονικά συνέδρια. Με απόφαση της 
Συγκλήτου εξειδικεύονται τα κριτήρια και η διαδικασία.

5. Μέλη των παραπάνω κατηγοριών, των οποίων η αξι-
ολόγηση είναι εξαιρετικά αρνητική, επαναξιολογούνται 
εντός διετίας από την αρνητική αξιολόγηση.

6. Αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για 
παραμέληση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή τη διά-
πραξη άλλου πειθαρχικού παραπτώματος, ο Πρόεδρος 
ή ο Κοσμήτορας υποχρεούται να ενημερώσει τον Πρύ-
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τανη, ο οποίος προβαίνει στις πειθαρχικές ενέργειες που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

7. Κατά την πρώτη εφαρμογή ως ημερομηνία έναρ-
ξης υπολογισμού της πενταετίας νοείται η ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 26 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι

      Αριθμ. 2207/Φ20 (3)
Έγκριση κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαι-

τολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-

στημίου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7/11.07.2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 12, 13, 45 παράγρ. 2, 

του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β) 
απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου με θέμα: «Συγκρότηση της Συγκλήτου του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου», όπως τροπο-
ποιήθηκε.

6. Την απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελλη-
νικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στη συνεδρίαση με 
αρ. πράξης 5/Θ1/05-07-2019 με θέμα «Πρόταση Κανο-
νισμού Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Επιστημών 
Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων 
Υγείας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ».

7. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφάσισε:

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

1. Στον παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή 
και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτο-
ρικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος Επιστημών Δια-
τροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.). Οι Διδακτορικές σπουδές 
του εν λόγω Τμήματος αποσκοπούν στην προαγωγή της 
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην 
απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

2. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό 
τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης 
επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφο-
ρά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στο 
αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο.

Άρθρο 2
Νομικό πλαίσιο Προγράμματος Διδακτορικών 
Σπουδών

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνεται και λειτουρ-
γεί καταρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 
και προσαρμόζεται στο εκάστοτε τρέχον θεσμικό πλαί-
σιο.

Άρθρο 3
Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής
Διατριβής

1. Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας 
δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του, σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα και κατόπιν απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος, πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων (ΥΔ) 
στα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήμα-
τος. Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας του Τμήματος, οι 
αποφάσεις λαμβάνονται από την Προσωρινή Συνέλευση 
του Τμήματος και επικυρώνονται από τη Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου. Παρακάτω, για λόγους συντομίας, χρησι-
μοποιείται ο όρος «Συνέλευση Τμήματος» για να δηλώσει 
είτε την Γενική Συνέλευση είτε την Προσωρινή Συνέλευ-
ση του Τμήματος. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος αναρτώνται τουλάχιστον στον διαδικτυακό τόπο 
του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας 
του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., μπορούν όμως να δημοσιοποιούνται και 
στον ημερήσιο τύπο.

2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι δι-
αδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής ΥΔ, 
καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, πα-
ραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, 
μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προσκλήσεις εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος.

3. Η ανάθεση επίβλεψης των διδακτορικών διατριβών 
του παρόντος άρθρου μπορεί, κατόπιν απόφασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος, να υπόκειται σε επιπλέον δια-
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δικασίες και κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον 
ν. 4485/2017 και στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας 
Διδακτορικών Σπουδών.

4. Εναλλακτικά, κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκής 
χρονιάς μπορεί να γίνει υποβολή μεμονωμένης υποψη-
φιότητας από ενδιαφερόμενο για την εκπόνηση Διδα-
κτορικής Διατριβής (ΔΔ) σε μια συγκεκριμένη θεματική 
περιοχή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης ενός μέλους ΔΕΠ ή 
ερευνητή με δικαίωμα επίβλεψης ΥΔ.

5. Σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις ακολου-
θούνται οι διαδικασίες επιλογής που προβλέπονται στα 
παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι ΥΔ

1. Ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (ΥΔ) γίνονται δεκτοί/ές 
οι έχοντες αθροιστικά τα παρακάτω (α) και (β):

(α) Κάτοχοι πτυχίου Διατροφής-Διαιτολογίας ή Ια-
τρικής ή Βιολογίας ή Χημείας ή Φυσικής ή Βιοϊατρικών 
Επιστημών ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου, 
από ΑΕΙ (Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγούς 
αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.

(β) Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) συναφούς με τη Διατροφή- Διαιτολογία γνωστι-
κού αντικειμένου, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρι-
σμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιά-
σπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του 
άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 1 του ν. 4485/2017, 
γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως ΥΔ και μη κάτοχοι ΔΜΣ, με 
αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
και συγκεκριμένα εφόσον ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

(α) Έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του επτά 
(7) και έχουν (επιπλέον) εκπονήσει συναφή με το προ-
τεινόμενο θέμα της ΔΔ διπλωματική/πτυχιακή εργασία 
και έχουν (επιπλέον) αποφοιτήσει σε χρόνο που δεν 
υπερβαίνει τον ελάχιστο χρόνο σπουδών προσαυξημέ-
νο κατά δυο έτη.

(β) Έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του επτά 
(7) και έχουν (επιπλέον) συναφή προς το αντικείμενο 
της προτεινόμενης ΔΔ πρόσφατη ερευνητική δραστη-
ριότητα, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τη συμμετοχή 
τους σε δημοσιεύματα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά ή και βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων.

(γ) Έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), στο οποίο συμμετέχει 
το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, έχουν 
εξεταστεί άπαξ και επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του 
πρώτου έτους και έχουν συγκεντρώσει 60 ECTS από τις 
μεταπτυχιακές σπουδές τους.

3. Σε οριακές και μόνον περιπτώσεις των παραπάνω 
κριτηρίων, δύναται να συνεκτιμηθεί τυχόν συναφές 
επαγγελματικό έργο και συμμετοχή σε συναφή έργα 
ερευνητικών προγραμμάτων και ανακοινώσεις σε επι-
στημονικά συνέδρια.

Άρθρο 5
Κατάθεση δικαιολογητικών από τον/την ΥΔ

Ο/Η ΥΔ υποβάλλει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
38 του ν. 4485/2017, σχετική αίτηση προς τη Γραμματεία 

του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, συνοδευ-
όμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή αντί-

στοιχο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
3. Φωτοτυπίες των τίτλων σπουδών, καθώς και βεβαίω-

ση για τον χρόνο φοίτησης του/της ΥΔ στο Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ).

4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας, όπως αυτό τεκμαίρεται από πιστοποιητικό 
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον 
Β2. Εάν δεν υπάρχει ανάλογο πιστοποιητικό, οι ενδιαφε-
ρόμενοι εξετάζονται από τριμελή επιτροπή που ορίζει 
η Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας 
στην εξέταση που θα διενεργήσει η τριμελής επιτροπή, η 
απόφαση σχετικά με την αίτηση τους λαμβάνεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβα-
σης της εξέτασης από την τριμελή επιτροπή το πρακτικό, 
το οποίο συντάσσεται από την τελευταία, καλύπτει το 
μη υπάρχον πιστοποιητικό επιπέδου Β2, ως απαραίτητο 
δικαιολογητικό υπ’ αριθμό τέσσερα (4).

5. Αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επι-
στημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρί-
ων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, 
μονογραφίες, ευρεσιτεχνίες ή διακρίσεις.

6. Αντίγραφα διπλωματικής ή πτυχιακής/διπλωματικής 
ή άλλης εργασίας που έχει εκπονηθεί σε προηγούμενα 
Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπου-
δών, από τα οποία ο/η ΥΔ έχει αποφοιτήσει, και δεν έχουν 
δημοσιευθεί σε ψηφιακή μορφή. Εάν είναι δημοσιευμένα 
σε ψηφιακή μορφή, τότε δίνεται η αντίστοιχη ηλεκτρο-
νική διεύθυνση.

7. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης ΔΔ που έχει συνταχθεί 
με την επίβλεψη ενός Μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή του Τμή-
ματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, το οποίο 
κατ’ ελάχιστον περιέχει:

α. Τον προτεινόμενο τίτλο της ΔΔ.
β. Τον/την προτεινόμενο επιβλέποντα Καθηγητή/

Ερευνητή.
γ. Περιγραφή του θέματος της ΔΔ και της έως τώρα 

υπάρχουσας γνώσης.
δ. Περιγραφή του σκοπού της ΔΔ, καθώς και των επι-

μέρους στόχων αυτής.
ε. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.
στ. Απαιτούμενος εξοπλισμός και άλλα εξειδικευμένα 

υλικά και αναλώσιμα και πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε αυτά.

ζ. Ενδεικτική βιβλιογραφία.
η. Προσδοκώμενα αποτελέσματα.
θ. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.
ι. Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της ΔΔ, η οποία 

μπορεί να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.
8. Τέλος, μετά την κατάθεση των παραπάνω στοιχείων 

η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τον προτεινό-
μενο επιβλέποντα για την κατάθεση της αίτησης και του 
ζητεί να καταθέσει επιστολή/βεβαίωση, στην οποία να 
βεβαιώνει ότι το Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης ΔΔ (στοι-
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χεία α έως ι), το οποίο κατατέθηκε από τον αιτούντα, συ-
ντάχθηκε κάτω από την δική του επίβλεψη. Η παρούσα 
επιστολή/βεβαίωση συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο 
του υποψήφιου ως δικαιολογητικό αριθμός οκτώ (8).

Άρθρο 6
Διαδικασία επιλογής των ΥΔ

1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του 
ν. 4485/2017, η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει 
υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ορίζει μία 
τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος.

2. Η Επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και 
την εγκυρότητα των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητι-
κών και εγγράφων. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους 
υποψήφιους σε συνέντευξη και κατόπιν, υποβάλει στη 
Συνέλευση του Τμήματος τεκμηριωμένο υπόμνημα, στο 
οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε 
υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς 
και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει 
προταθεί από τον υποψήφιο.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη 
του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το 
υπόμνημα της Επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αι-
τιολογημένα την αίτηση του υποψήφιου και ορίζει τον 
επιβλέποντα. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η 
γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, ήτοι 
της Ελληνικής ή της Αγγλικής.

4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγκεκριμένων 
υποψήφιων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ΥΔ 
που μπορεί να υποστηρίξει το Τμήμα, η Συνέλευση του 
Τμήματος συντάσσει κατάλογο με σειρά προτεραιότητας 
των υποψήφιων, με βάση την καινοτομία της προτει-
νόμενης έρευνας και τα προσδοκώμενα οφέλη για το 
Τμήμα. Υποψήφιος, η αίτηση του οποίου έχει εγκριθεί 
αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης έναρξης της ΔΔ 
του, μπορεί να ξεκινήσει την εκπόνηση της ΔΔ σε μετα-
γενέστερο χρόνο, εφόσον πλέον συντρέχουν οι λόγοι 
και κατόπιν μεταγενέστερης απόφασης της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

Άρθρο 7
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν 
τα μέλη ΔΕΠ Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθ-
μίδας 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. Στις 
τελευταίες περιπτώσεις ενδείκνυται η συν-επίβλεψη μαζί 
με ένα Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών Διατροφής 
και Διαιτολογίας. Εάν ο επιβλέπων είναι Μέλος ΔΕΠ, δια-
τηρεί την υποχρέωση επίβλεψης στην περίπτωση που, 
μέχρι την ολοκλήρωση της ΔΔ, αυτός/ή αιτηθεί εκπαι-
δευτικής ή κανονικής ή αναρρωτικής άδειας.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινό-
μενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
38 του ν. 4485/2017 και την παρ. 3 του άρθρου 6 του πα-

ρόντος κανονισμού, την επίβλεψη της ΔΔ και ορίζει Τρι-
μελή Συμβουλευτική Επιτροπή (ΤΣΕ), με αρμοδιότητα να 
πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγρα-
φή της. Στην ΤΣΕ μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο 
ακόμη μέλη ΔΕΠ Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή ή επίκουρου 
από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνωρισμένων 
ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι εί-
ναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευ-
νητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύ-
ματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 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. Στη 
ΤΣΕ μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από τις τρεις 
πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος. Ως μέλη της ΤΣΕ 
είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη ΔΕΠ τα οποία είναι 
σε οποιασδήποτε μορφής άδεια.

3. Το ανώτατο όριο επίβλεψης ΔΔ ανά μέλος ΔΕΠ 
ανέρχεται σε έξι (6). Για τον υπολογισμό του αριθμού 
των ΔΔ που επιβλέπει ένα μέλος ΔΕΠ, οι συν-επιβλέψεις 
προσμετρούνται κατά το ήμισυ. Η Συνέλευση του Τμή-
ματος εγκρίνει την υπέρβαση του παραπάνω αριθμού 
κατά δύο (2) το πολύ επιβλέψεις μετά από αιτιολογημέ-
νη πρόταση του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ για την 
αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων. Ενδεικτικά, τέτοιες 
περιπτώσεις είναι οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό 
για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενου ερευνητικού 
έργου, η ύπαρξη αιτήσεων αλλοδαπών για εκπόνηση ΔΔ 
στο Τμήμα ή όταν μία ή περισσότερες από τις ΔΔ που 
το ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ επιβλέπει βρίσκονται στο 
στάδιο της συγγραφής, όπως προκύπτει από τις πλέον 
πρόσφατες εκθέσεις προόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 8 του παρόντος.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή 
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, η 
Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, 
καθώς και τη συνάφεια του θέματος της ΔΔ με το γνωστι-
κό αντικείμενο των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών, αναθέτει 
σε άλλον την επίβλεψη, ύστερα από αίτηση του ΥΔ και 
γνώμη του προτεινόμενου νέου επιβλέποντος. Διαφο-
ρετικά, η ανάθεση επίβλεψης της ΔΔ γίνεται σε ένα από 
τα άλλα δύο (2) μέλη της ΤΣΕ, ακόμη και καθ’ υπέρβαση 
του μέγιστου αριθμού ΥΔ που μπορεί να επιβλέπεται 
από κάθε επιβλέποντα, ήτοι έξι (6).

5. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Τμήμα 
του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ ή άλλου Πανεπιστημίου ή συνταξιοδοτη-
θεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορι-
κών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος Διδακτο-
ρικού Διπλώματος απονέμεται από το Τμήμα Διατροφής 
και Διαιτολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

6. Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επι-
βλεπόντων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκ-
πονούμενων διδακτορικών διατριβών και μια σύντομη 
περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτι-
κών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του 
Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας στην Ελληνική και 
στην Αγγλική γλώσσα.
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Άρθρο 8
Διαδικασία Εκπόνησης ΔΔ, διάρκεια, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορι-
κού διπλώματος είναι τουλάχιστον τριάμισι (3,5) πλήρη 
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
ΤΣΕ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του 
παρόντος. Ως μέγιστη διάρκεια ορίζονται τα επτά (7) 
έτη, με την προϋπόθεση ότι συντελείται ορατή πρόοδος 
από τον ΥΔ (βλέπε παρ. 4, παρακάτω). Κάτω από ειδικές 
συνθήκες, και τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, η διάρκεια δύναται να παραταθεί για δυο 
(ένα συν ένα) ακόμη έτη. Ο/Η Υποψήφιος/α μπορεί κατά 
τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΔ να ζητήσει, με πλήρως αι-
τιολογημένη αίτησή του/της, την αναστολή της ανωτέρω 
περιόδου μέχρι και δύο (2) έτη συνολικά.

2. Ο ΥΔ, κάθε ακαδημαϊκό έτος και συγκεκριμένα έως 
την 31η Αυγούστου, υποβάλλει εγγράφως στο Τμήμα και 
στην ΤΣΕ αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο 
της ΔΔ.

3. Η Γραμματεία του Τμήματος μεριμνά για τον ορι-
σμό της ημερομηνίας και της αίθουσας, στην οποία ο 
ΥΔ παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της ΤΣΕ την πρό-
οδο της ΔΔ. Η παρουσίαση αυτή πρέπει οπωσδήποτε 
να λαμβάνει χώρα εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και σ’ 
αυτήν μπορούν να παρευρίσκονται και άλλα ενδιαφε-
ρόμενα Μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Στο τέλος 
της παρουσίασης, μόνο τα μέλη της ΤΣΕ μπορούν να 
θέτουν στον ΥΔ διευκρινιστικές ερωτήσεις και να τον/την 
συμβουλεύουν για τα επόμενα βήματα. Εάν και μόνο εάν 
ο ΥΔ το επιθυμεί, μπορεί να δέχεται ερωτήματα και από 
τους λοιπούς συμμετέχοντες στην παρουσίαση.

4. Μετά το τέλος της ως άνω παρουσίασης, η ΤΣΕ συ-
νυπολογίζει όλα τα στοιχεία (υπόμνημα, προφορική πα-
ρουσίαση, απαντήσεις του ΥΔ) αποδέχεται ή απορρίπτει 
την πρόοδο της ΔΔ. Σε κάθε περίπτωση, η ΤΣΕ συντάσσει 
σύντομο πρακτικό για την πορεία της έρευνας, καταγρά-
φοντας επίσης τις τυχόν υποδείξεις/παρατηρήσεις της. 
Αντίγραφο αυτού του εγγράφου, καθώς και του υπομνή-
ματος της ανωτέρω παρ. 2, καταχωρίζονται στον ατομικό 
φάκελο του υποψηφίου.

5. Οι παρ. 2-4 του παρόντος άρθρου, ειδικά για το τέλος 
του πρώτου ακαδημαϊκού έτους, ισχύουν τα παρακάτω: 
«Ο ΥΔ πρέπει να περάσει επιτυχώς μια προφορική εξέ-
ταση (thesis proposal) μικρής διάρκειας, όπου παρου-
σιάζει συνοπτικά το επιστημονικό πεδίο της ΔΔ και το 
ειδικότερο αντικείμενο το οποίο ερευνά. Η προφορική 
αυτή εξέταση γίνεται ενώπιον της ΤΣΕ και όσων μελών 
ΔΕΠ επιθυμούν να παρευρεθούν. Μετά την παρουσίαση 
υποβάλλονται ερωτήσεις προς τον ΥΔ. Η εξέταση αυτή 
διεξάγεται κατά τη διάρκεια του πρώτου Σεπτεμβρί-
ου μετά την έναρξη εκπόνησης της ΔΔ. Σε περίπτωση 
αποτυχίας, μπορεί να επαναληφθεί μία φορά, μετά την 
παρέλευση ενός (1) εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας 
και τη δεύτερη φορά, η ΤΣΕ συνεδριάζει και αποφαίνεται 
για τη συνέχιση ή όχι της ΔΔ ή την πιθανή αλλαγή του 
θέματος. Η ΤΣΕ, σε συνεργασία με τον/την ΥΔ, καθορίζει 
το ακριβές θέμα/τίτλο της ΔΔ, μετά την επιτυχή ολο-
κλήρωση της παραπάνω προφορικής εξέτασης και το 

υποβάλλει γραπτώς στη Συνέλευση του τμήματος, προς 
τελική έγκριση. Επίσης, εάν κριθεί απαραίτητο, η ΤΣΕ 
μπορεί να προτείνει στον ΥΔ την παρακολούθηση συ-
γκεκριμένων Μαθημάτων ή/και Εργαστηρίων, με σκοπό 
τη διεύρυνση του γνωστικού του υπόβαθρου».

6. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΔ, ο/η ΥΔ ασχο-
λείται με την αξιολόγηση και διερεύνηση των πηγών, τη 
συλλογή των ερευνητικών δεδομένων, την επεξεργα-
σία και ανάλυση των δεδομένων αυτών, την εξαγωγή 
συμπερασμάτων, καθώς και με την συγγραφή επιστη-
μονικών άρθρων και την προετοιμασία παρουσιάσεων 
σε Συνέδρια. Η ΔΔ πρέπει να αποτελεί σημαντική νέα 
συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.

7. Ο/Η Υ.Δ. έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει 
ένα μέρος της έρευνάς του σε Πανεπιστήμιο ή ερευ-
νητικό φορέα άλλης χώρας μετά από σύμφωνη γνώμη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Συ-
νέλευσης του Τμήματος, προκειμένου να εξοικειωθεί 
με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης 
της επιστημονικής γνώσης ή/και για να συνεργαστεί σε 
ερευνητικό επίπεδο με άλλους ερευνητές/τριες. Ο/Η 
Υποψήφιος/α οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία 
στο διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, συμμετέχοντας σε 
σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια, αποβλέποντας στην 
αναγνώριση της έρευνάς του/της με δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά με σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό.

8. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. 
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη 
ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα 
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για 
τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορί-
ζονται στον οικείο Κανονισμό του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, 
βραβεία, υποτροφίες, παροχές φοιτητικής μέριμνας, 
εκπροσώπηση σε Συλλογικά Όργανα κ.λπ. Μέχρι και 
πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής 
τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δα-
νεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

Άρθρο 9
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με
Συν-επίβλεψη

1. Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας 
είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προ-
βλέπονται στο άρθρο 43 του ν. 4485/2017, με Τμήματα 
ΑΕΙ της ημεδαπής, 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 και όσων άλλων προστεθούν στο μέλλον, για την 
εκπόνηση ΔΔ με συν-επίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδι-
κασία εκπόνησης προβλέπονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας που σε κάθε περίπτωση καταρτίζεται.

2. Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας 
είναι δυνατόν, επίσης, να συνεργάζεται με αναγνωρι-
σμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή Ερευνητικά κέντρα και 
Ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση ΔΔ με συν-
επίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης ΔΔ 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40466 Τεύχος B’ 3435/11.09.2019

προβλέπονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
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 10
Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της
διδακτορικής διατριβής

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της ΔΔ, 
ο ΥΔ καταθέτει αίτηση προς τα Μέλη της ΤΣΕ δια της 
Γραμματείας του Τμήματος, για δημόσια υποστήριξη 
και αξιολόγηση της ΔΔ. Μαζί με την αίτηση κατατίθε-
ται το, προς κρίση, ολοκληρωμένο αρχείο της ΔΔ σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η αναλυτική 
έκθεση ομοιότητας περιεχομένου που προκύπτει από 
τα λογισμικά (ενδεικτικά ‘turnitin’) που είναι διαθέσιμα 
στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, για να 
αποδειχθεί η πρωτοτυπία της έρευνας του ΥΔ στο πλαί-
σιο της ΔΔ, είναι απαραίτητη προϋπόθεση μία τουλάχι-
στον δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό, το οποίο 
πρέπει να έχει επίσημο δείκτη απήχησης. Αντίτυπο της 
δημοσίευσης ή αποδεικτικά στοιχεία αποδοχής της υπο-
βάλλονται, επίσης μαζί με την ως άνω αίτηση. Η δημοσί-
ευση θα πρέπει να είναι πρωτότυπο ερευνητικό άρθρο 
και όχι άρθρο ανασκόπησης (review article) ή πρακτικά 
(proceedings) συνεδρίου. Επίσης, ως κύριος φορέας 
απασχόλησης (affiliation) του ΥΔ πρέπει να αναφέρεται 
το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του 
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Τέλος, ως συν-συγγραφείς (co-authors) της 
δημοσίευσης πρέπει να αναφέρεται ο επιβλέπων Καθη-
γητής ή Ερευνητής, καθώς και κάθε άλλος Καθηγητής ή 
Ερευνητής που συνεισέφερε στη συλλογή των στοιχείων, 
στην ανάλυση των δεδομένων, στην τεκμηρίωση των 
συμπερασμάτων ή στην συγγραφή του άρθρου.

2. Η ΤΣΕ συνεκτιμά όλα τα στοιχεία και τελικά, δέχεται 
ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια 
υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Σε περίπτωση που 
η ΤΣΕ δεν εγκρίνει την αίτηση του/της ΥΔ, υποδεικνύει 
απαιτούμενες βελτιώσεις, καθώς και χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης τους. Εάν η ΤΣΕ αποδεχθεί την αίτηση του 
υποψηφίου, ζητά από την Συνέλευση του Τμήματος τον 
ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (ΕΕΕ) για την 
κρίση της διδακτορικής διατριβής. Η ΤΣΕ μπορεί επίσης 
να προτείνει κάποια από τα Μέλη της ΕΕΕ, χωρίς όμως 
η πρόταση της ΤΣΕ να δεσμεύει τη Συνέλευση του Τμή-
ματος.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη 
τα προτεινόμενα από την ΤΣΕ Μέλη της ΕΕΕ, ορίζει την 
ΕΕΕ για την αξιολόγηση της ΔΔ του/της ΥΔ. Στην ΕΕΕ 
μετέχουν τα μέλη της ΤΣΕ, εκτός από τα αφυπηρετήσα-
ντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που 
πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 
του παρόντος, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη που 
έχουν το ίδιο ή συναφές ερευνητικό αντικείμενο με το 
επιστημονικό πεδίο της ΔΔ.

4. Κατόπιν της θετικής απόφασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος και με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος, 
ορίζεται η ημερομηνία, ή ώρα, η πόλη και ο χώρος, στον 

οποίο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση/υποστήριξη 
της ΔΔ από τον ΥΔ ενώπιον της ΕΕΕ. Απόλυτο κριτήριο 
για τον καθορισμό των παραπάνω αποτελεί η διαθεσι-
μότητα των Μελών της ΕΕΕ.

5. Η ΔΔ υποστηρίζεται δημόσια από τον ΥΔ. Η διαδικα-
σία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική 
παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον Μελών της ΕΕΕ, 
ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω 
τηλεδιάσκεψης. Αφού ο ΥΔ ολοκληρώσει την παρουσί-
ασή του, τα Μέλη της ΕΕΕ θέτουν ερωτήματα προς τον 
ΥΔ. Ακολούθως, ο ΥΔ μπορεί να δεχθεί ερωτήματα και 
από τους λοιπούς παρευρισκόμενους στην παρουσίαση. 
Στο τέλος της παρουσίασης εξέρχονται από την αίθουσα 
ο ΥΔ και όλο το ακροατήριο και παραμένουν μόνο τα 
επτά (7) Μέλη της ΕΕΕ.

6. Στην περίπτωση που κάποιο Μέλος της ΕΕΕ ή ο ίδιος 
ο ΥΔ δεν γνωρίζουν την Ελληνική, η όλη διαδικασία μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα.

7. Η ΕΕΕ συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει 
την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την 
πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη 
της διατροφής- διαιτολογίας και του ειδικότερου γνω-
στικού πεδίου της ΔΔ και με βάση αυτά τα κριτήρια την 
εγκρίνει, με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) από τα 
επτά (7) μέλη της και παράλληλα τη βαθμολογεί. Ακόμη 
και στην περίπτωση απουσίας ενός (1) ή δυο (2) εκ των 
Μελών της ΕΕΕ, η ΔΔ πρέπει να εγκριθεί από πέντε (5) 
μέλη της ΕΕΕ. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον το επιθυμούν, 
μπορούν να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση, χωρίς 
όμως δικαίωμα ψήφου.

8. Η έγκριση και βαθμολόγηση της ΔΔ από την ΕΕΕ 
βεβαιώνεται με τη σύνταξη του σχετικού Πρακτικού. Το 
πρακτικό υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη 
διαδικασία της αξιολόγησης μέλη της ΕΕΕ και διαβιβά-
ζεται δια της Γραμματείας στη Συνέλευση του Τμήματος 
προς τελική έγκριση.

9. Η εγκριθείσα ΔΔ αξιολογείται με την ακόλουθη κλί-
μακα:

- Άριστα με διάκριση
- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς
Ο βαθμός «Άριστα με διάκριση» απονέμεται σε εξαιρε-

τικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν ομόφωνης έγκρισης 
της ΔΔ από την ΕΕΕ. Η τελευταία οφείλει να τεκμηριώσει 
στο σχετικό πρακτικό τους λόγους της διάκρισης. Για να 
αποδοθεί αυτή η διάκριση θα πρέπει να ικανοποιούνται, 
εκτός από την ομόφωνη έγκριση της ΔΔ, και τα τρία ακό-
λουθα κριτήρια:

α. Ολοκλήρωση της ΔΔ εντός 5 ετών.
β. Τρεις (3) τουλάχιστο δημοσιεύσεις σε διεθνή περι-

οδικά με επίσημο δείκτη απήχησης (Impact Factor), οι 
οποίες προέρχονται από την έρευνα της ΔΔ, όπου ο/η 
ΥΔ είναι πρώτος/η συγγραφέας. Σημειώνεται ότι στα 
εν λόγω άρθρα δεν είναι απαραίτητο ο ΥΔ να είναι ο 
συγγραφέας αλληλογραφίας (corresponding author), 
τίτλο τον οποίο συνήθως φέρει ο επιβλέπων Καθηγητής 
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ή Ερευνητής. Εναλλακτικά, από τις τρεις (3) δημοσιεύ-
σεις σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους, η μια μπορεί 
να αντικατασταθεί από δυο (2) δημοσιεύσεις σε πλήρη 
Πρακτικά Συνεδρίων, με κριτές και ISBN.

γ. Από τα επτά (7) Μέλη της ΕΕΕ απαιτούνται τουλά-
χιστον πέντε (5) βαθμολογίες στην κατηγορία «Άριστα 
με διάκριση». Στη βαθμολογία που θέτουν τα Μέλη της 
ΕΕΕ μπορούν να συνεκτιμηθούν τυχόν διεθνείς ή εθνικές 
διακρίσεις του ερευνητικού έργου του ΥΔ.

10. Η ΕΕΕ μπορεί να ζητήσει από τον/την ΥΔ βελτιώ-
σεις στο κείμενο της διατριβής. Το τελικό κείμενο της 
διατριβής κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος και 
υπογράφεται από τον επιβλέποντα Καθηγητή/Ερευνητή 
για επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης των βελτιώσεων/ 
αλλαγών που προτάθηκαν από την ΕΕΕ. Κατόπιν, η ΔΔ 
προωθείται προς την κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ 
και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η Βιβλιοθήκη 
του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση παραλαβής της ΔΔ και 
βεβαίωση ότι δεν οφείλονται βιβλία που είχε δανειστεί 
ο/η ΥΔ. Η βεβαίωση της Βιβλιοθήκης και το πρακτικό της 
ΕΕΕ κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος. Με την 
ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Γραμματεία 
του Τμήματος μπορεί να χορηγεί πιστοποιητικό με το 
οποίο βεβαιώνεται η επιτυχής περάτωση της εκπόνησης 
της διδακτορικής διατριβής από τον/την ΥΔ.

Άρθρο 11
Αναγόρευση - καθομολόγηση Διδακτόρων

1. Ο/Η ΥΔ, μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδι-
κασίας, δικαιούται να υποβάλει στη Γραμματεία αίτηση 
για την αναγόρευση - καθομολόγησή του/της.

2. Πριν την αναγόρευση/καθομολόγηση, η ΔΔ θα πρέ-
πει να έχει τυπωθεί και βιβλιοδετηθεί με τη φροντίδα 
του/της ΥΔ που καταθέτει δυο (2) αντίτυπα της ΔΔ, ένα 
(1) για την Βιβλιοθήκη του Τμήματος και ένα (1) για τον 
επιβλέποντα Καθηγητή ή Ερευνητή.

3. Η Γραμματεία του Τμήματος, πριν την καθομολόγη-
ση, οφείλει να ελέγξει την ολοκλήρωση από τον υποψή-
φιο όλων των απαραίτητων ενεργειών και διαδικασιών.

4. Σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και 
παρουσία του/της ΥΔ, ο/η Πρόεδρος του Τμήματος θέτει 
δημόσια υπόψη του Σώματος τα σχετικά έγγραφα που 
πιστοποιούν την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της ΔΔ και 
ακολουθεί η δημόσια αναγόρευση/καθομολόγηση, κα-
θώς και η τελική απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος 
στον τέως ΥΔ.

5. Λεπτομέρειες της ανωτέρω διαδικασίας καθώς και 
ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος προβλέπονται 
στη σχετική τυποποιημένη διαδικασία του Ιδρύματος και 
αντίστοιχη απόφαση Συγκλήτου. Το κείμενο καθομολό-
γησης του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορος του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει εγκριθεί με απόφαση 
Συγκλήτου. Δίδεται η δυνατότητα πραγματοποίησης κα-
θομολόγησης και απονομής του διδακτορικού διπλώ-
ματος σε υποψήφιους/ες διδάκτορες που διαμένουν 
αποδεδειγμένα στο εξωτερικό, ενώπιον των Ελληνικών, 
πρεσβευτικών και προξενικών αρχών.

Άρθρο 12
Δυνατότητα απασχόλησης ΥΔ

1. Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί 
να ανατίθεται στον/στην ΥΔ η επικουρία Μελών ΔΕΠ σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επικουρικό εκ-
παιδευτικό έργο ενδεικτικά, δύναται να είναι:

α. Η διόρθωση ή η διδασκαλία ασκήσεων σε προπτυ-
χιακά/μεταπτυχιακά μαθήματα με τη σύμφωνη γνώμη 
των διδασκόντων/ουσών των μαθημάτων αυτών.

β. Η υποστήριξη εργαστηριακών προπτυχιακών/μετα-
πτυχιακών μαθημάτων με τη σύμφωνη γνώμη του/της 
διδάσκοντα/ουσας του μαθήματος.

γ. Η συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσε-
ων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των 
προπτυχιακών/μεταπτυχιακών μαθημάτων.

δ. Η συμμετοχή σε έρευνα πεδίου ή άλλων συναφών 
δραστηριοτήτων.

2. Οι ΥΔ δύναται να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί 
υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονι-
κού, οργανωτικού ή εργαστηριακού έργου καθοριζόμε-
νου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού 
αντικειμένου γίνεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης 
Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι 
ενός πανεπιστημιακού έτους, κατά περίπτωση, ανάλογα 
με τις ανάγκες του Τμήματος. Δύναται αυτή να ανανεώ-
νεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος 
πρόσληψης δε δύναται να υπερβεί τα τρία (3) πανεπι-
στημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να 
είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής 
τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξα-
σφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορή-
γησης προς το οικείο Πανεπιστήμιο και σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 13
Αλλαγή τίτλου ή θέματος Διδακτορικής Διατριβής

Για την αλλαγή του τίτλου ή/και του θέματος της ΔΔ 
απαιτείται εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή ή Ερευ-
νητή ή/και της ΤΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος. Η αλλαγή του θέματος της ΔΔ δεν είναι δυνατή 
μετά την υποβολή αίτησης του/της ΥΔ για τη δημόσια 
παρουσίαση, υποστήριξη και αξιολόγησή της.

Άρθρο 14
Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων

Είναι δυνατή κατά νόμο η διαγραφή από τα Μητρώα 
του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του ΥΔ 
για λόγους σχετικούς με την έλλειψη επιστημονικής 
προόδου στην εκπόνηση της ΔΔ (λ.χ. επί μακρόν αδι-
καιολόγητη έλλειψη συνεργασίας με την ΤΣΕ, αμέλεια, 
αδράνεια, έλλειψη ενδιαφέροντος κτλ., προκύπτουσα 
από τις ετήσιες εκθέσεις προόδου αυτής) ή για άλλο 
σπουδαίο λόγο (ΣΤΕ 5957/1995, 7μελούς, ΝΣΚ 166/2011, 
294/2011, ΝΣΚ237/2014), ο οποίος σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να αφορά στο πρόσωπο του/της Υποψήφιου/ας 
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Διδάκτορος και να συνάπτεται με υπαίτια συμπεριφορά 
αυτού/ής.

α. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση κατά 
πλειοψηφία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
(ΤΣΕ), δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή Υποψηφίου/
ας Διδάκτορος σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα,

β. Αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως του/της ΥΔ.
γ. Εάν ο/η ΥΔ, κατά τη διάρκεια εκπόνησης ή πα-

ρουσίασης της Δ.Δ. του/της, υποπέσει σε παράπτωμα 
που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
(ν. 2121/1993, όπως ισχύει) και υπόκειται στις ρυθμίσεις 
περί εννόμου προστασίας, μπορεί να επιβληθούν κυρώ-
σεις κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων, με βάση 
τις κείμενες διατάξεις.

δ. Ο/Η ΥΔ διαγράφεται, κατόπιν απόφασης της Συνέ-
λευσης, όταν έχει υπερβεί τον μέγιστο χρόνο ολοκλή-
ρωσης της ΔΔ που έχει θεσπίσει το Τμήμα.

ε. Εάν λάβει δύο συνεχόμενες αρνητικές εισηγήσεις για 
την πορεία της εργασίας του ή εάν δεν καταθέσει έκθεση 
προόδου για δύο συνεχόμενα έτη.

Άρθρο 15
Ανάκληση Διδακτορικού Διπλώματος

1. Διδακτορικός Τίτλος που χορηγήθηκε είναι δυνατόν 
να ανακληθεί ή να ακυρωθεί, εάν αποδειχθεί ότι δεν συ-
νέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι εκ του νόμου 
και του παρόντος Κανονισμού προϋποθέσεις κτήσης του 
και, κατεξοχήν αλλά μη περιοριστικά, εάν αποδειχθεί ότι 
το σύνολο ή μέρος της ΔΔ αποτελεί προϊόν λογοκλοπής.

2. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται μετά από πλήρως 
τεκμηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
η οποία κοινοποιείται στον/στην Πρύτανη του Ιδρύμα-
τος.

Άρθρο 16
Λοιπές ρυθμίσεις

Για τους/τις ΥΔ του Τμήματος Επιστημών Διατροφής 
και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου, όσον αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή, τη 
γραμματειακή κάλυψη, την τεχνολογική και οικονομική 
υποστήριξη, τα βραβεία, τις υποτροφίες και τη φοιτητική 
μέριμνα, ισχύουν οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νό-
μου και οι αποφάσεις της Συγκλήτου ή άλλων αρμοδίων 
οργάνων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
για τους φοιτητές και φοιτήτριες του μεταπτυχιακού 
κύκλου σπουδών.

Άρθρο 17
Τελικές διατάξεις

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστη-
μών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου καταρτίζεται ο Κανονισμός 
Διδακτορικών Σπουδών του, ο οποίος εγκρίνεται από 
τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, δημοσιεύεται στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο 
του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Θέματα που δεν προβλέπονται στο σχετικό νομικό 
πλαίσιο και στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται με 
αποφάσεις της Συνέλευσης Τμήματος και όπου απαιτεί-
ται της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 23 Ιουλίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   

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