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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διορθώσεις Σφαλμάτων και προσθήκες στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του
Γ.Π.Α.

2

Κανονισμός εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο .

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4417
(1)
Διορθώσεις Σφαλμάτων και προσθήκες στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης
του Γ.Π.Α.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρίες: 552/18.03.2019 και 554/16.04.2019)
Έχοντας υπόψη:
(α) την απόφαση 6832/06.09.2018 (ΦΕΚ 4286/τ.Β΄/
27.09.2018),
(β) την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Συνεδρία: 01.03.2019).
(γ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας
και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και
Ανάπτυξης του Γ.Π.Α. ως ακολούθως:
(α) προστίθεται στο άρθρο 3 παρ.2 της απόφασης
6832/06.09.2018 (ΦΕΚ 4286/τ.Β΄/27.09.2018) τα εξής:

Αρ. Φύλλου 1884

Άρθρο 3
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Ο Διευθυντής Διδακτορικών Σπουδών (εφεξής
ΔΔΣ) έχει την επίβλεψη για την ομαλή λειτουργία του
προγράμματος διδακτορικών σπουδών. Ο ΔΔΣ ορίζεται
από τη Συνέλευση του τΑΟΑ με τριετή θητεία, η οποία
δύναται να ανανεωθεί.
2. Τα καθήκοντα του ΔΔΣ είναι:
α. Ζητάει από τον Πρόεδρο του τΑΟΑ τη σύγκληση
Συνέλευσης για θέματα, που αφορούν τη δομή και τη
λειτουργία του προγράμματος διδακτορικών σπουδών.
β. Δέχεται τους Υποψήφιους Διδάκτορες (εφεξής ΥΔ)
και συζητά μαζί τους θέματα που τους αφορούν.
γ. Συντονίζει και επιβλέπει τη διαδικασία εισαγωγής
στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.
δ. Συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην ομαλή λειτουργία του προγράμματος διδακτορικών σπουδών.
«ε. Συντονίζει και επιβλέπει την διοικητική διαδικασία
αποδοχής επισκεπτών υποψηφίων διδακτόρων ή άλλων
ερευνητών στο τΑΟΑ από ιδρύματα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής».
(β) Τροποποιείται στο Παράρτημα τα σημεία Α, Β και Γ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ως αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών)
Α. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή Καθομολόγησης.
Β. Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος.
Γ. Τύπος Πιστοποιητικού αναγόρευσης Διδάκτορος.
Δ. Τύπος Αίτησης ενδιαφερομένου/νης ως Υποψήφιος/α Διδάκτορος.
---------------------------------------------------------------------Α. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή Καθομολόγησης.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες που περατώνουν επιτυχώς
την όλη διαδικασία δοκιμασίας και αναγορεύονται με
απόφαση της ΓΣ του τΑΟΑ, εκφωνούν την ως έπεται
Καθομολόγηση ανατείνοντας την δεξιά παλάμη, με τον
κάτωθι νενομισμένο όρκο:
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Όρκος του Διδάκτορα
«Επειδή το σεπτόν Γεωπονικόν Πανεπιστήμιον των
Αθηνών εις τους διδάκτορας έστερξε να δεχθή και με
κατατάξη καθομολογώ ενώπιόν του δημοσία, ταύτην
την επίσημον υπόσχεσιν: Θα υπηρετήσω εις την ζωήν
μου την επιστήμην ταύτην μητέρα και τροφόν πάσης επιστήμης και τέχνης και παντός πολιτισμού με κοσμιότητα
ηθών και σεμνότητα τρόπων και με όσην μοι είναι δυνατόν ενθερμοτέραν αφοσίωσιν. Θα την προαγάγω επί
το τελειότερον και θα την αγλαΐσω επί το λαμπρότερον
δια την ολονέν επί περισσοτέρους εξάπλωσιν του θείου
φωτός της αληθείας και θ’ αποφεύγω να επιδεικνύω κενόσοφον προπέτειαν, αντιστρατευόμενος εις τας ορθάς
διδασκαλίας των άλλων και να διδάσκω αντίθετα των
όσων ο ίδιος καλώς πιστεύω, καπηλεύων την επιστήμην
ή καταισχύνων του επιστήμονος το υψηλόν λειτούργημα. Εις την επίσημον της ώρας ταύτης υποσχεσίν μου είθε
να μου είναι ο Θεός αρωγός καθ όλην μου την ζωήν».

Τεύχος B’ 1884/28.05.2019

Όρκος της Διδάκτορα
«Επειδή το σεπτόν Γεωπονικόν Πανεπιστήμιον των
Αθηνών εις τους διδάκτορας έστερξε να δεχθή και με
κατατάξη καθομολογώ ενώπιόν του δημοσία, ταύτην
την επίσημον υπόσχεσιν: Θα υπηρετήσω εις την ζωήν
μου την επιστήμην ταύτην μητέρα και τροφόν πάσης επιστήμης και τέχνης και παντός πολιτισμού με κοσμιότητα
ηθών και σεμνότητα τρόπων και με όσην μοι είναι δυνατόν ενθερμοτέραν αφοσίωσιν. Θα την προαγάγω επί
το τελειότερον και θα την αγλαϊσω επί το λαμπρότερον
δια την ολονέν επί περισσοτέρους εξάπλωσιν του θείου
φωτός της αληθείας και θ’ αποφεύγω να επιδεικνύω κενόσοφον προπέτειαν, αντιστρατευομένη εις τας ορθάς
διδασκαλίας των άλλων και να διδάσκω αντίθετα των
όσων η ίδια καλώς πιστεύω, καπηλεύουσα την επιστήμην
ή καταισχύνουσα του επιστήμονος το υψηλόν λειτούργημα. Εις την επίσημον της ώρας ταύτης υποσχεσίν μου
είθε να μου είναι ο Θεός αρωγός καθ όλην μου την ζωήν».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Ǻ. ȉȪʌȠȢ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȠȪ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ
ǹȡȚș. ǻȚʌȜȦȝ: ……

ȉȅ
īǼȍȆȅȃǿȀȅ ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅ ǹĬǾȃȍȃ
ǹȆȅȃǼȂǼǿ
ȉȅȃ Ȇǹȇȅȃȉǹ ȉǿȉȁȅ ȉȅȊ (Ȓ) ȉǾȈ ǻǿǻǹȀȉȅȇǹ
Ȉȉȅȃ (Ȓ) ȈȉǾȃ
…………… ………………. ……………………
(ȩȞȠȝĮ

ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ

İʌȫȞȣȝȠ)

ȅ (Ȓ)Ǿ ȠʌȠȓȠȢ (Ȓ)Į İțʌȜȒȡȦıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣȢ ǻȚįȐțĲȠȡİȢ
ĲȠȣ īİȦʌȠȞȚțȠȪ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ǹșȘȞȫȞ țĮȚ
ȣʌȑıĲȘ İʌȚĲȣȤȫȢ ĲȘȞ İʌȓ ǻȚįĮțĲȠȡȓĮ įȠțȚȝĮıȓĮ
įȘȝȩıȚĮ ĲȠ ȑĲȠȢ …….. (ʌ.Ȥ. 2019)
ǹșȒȞĮ … ………… …….

(ʌ.Ȥ. 28 ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 2019, ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮȞĮȖȩȡİȣıȘȢ .Ȉ.ȉ.)

ȅ ȆȇȊȉǹȃǾȈ
ī. ȉȪʌȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ĮȞĮȖȩȡİȣıȘȢ ǻȚįȐțĲȠȡĮ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ
ȉȅ īǼȍȆȅȃǿȀȅ ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅ ǹĬǾȃȍȃ
ǹșȒȞĮ ………………
ǹȡȚș. ʌȡȦĲ.: ………

ǲȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ĲȘȡȠȪȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ, ʌȚıĲȠʌȠȚİȓ ȩĲȚ, Ƞ/Ș țȪȡȚȠȢ/țȣȡȓĮ
…………………… (İʌȫȞȣȝȠ, ȩȞȠȝĮ) ĲȠȣ ……………….. (ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ), ȣʌȑıĲȘ İʌȚĲȣȤȫȢ ĲȘȞ İʌȓ
įȚįĮțĲȠȡȓĮ įȠțȚȝĮıȓĮ, țĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ǼʌĲĮȝİȜȠȪȢ ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ȝİ
ǱȡȚıĲĮ

Ȓ

ȁȓĮȞ

ȀĮȜȫȢ,

ĮȞĮȖȠȡİȪĲȘțİ

Įʌȩ

ĲȘȞ

ȈȣȞȑȜİȣıȘ

ȉȝȒȝĮĲȠȢ............................................... (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ī.Ȉ. țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ȉȝȒȝĮĲȠȢ),

ĲȠȣ
ĲȘȢ

ȈȤȠȜȒȢ................................................... (ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ȈȤȠȜȒȢ), ǻǿǻǹȀȉȅȇǹȈ ĲȠȣ īǼȍȆȅȃǿȀȅȊ
ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ ǹĬǾȃȍȃ.

ȉȓĲȜȠȢ įȚĮĲȡȚȕȒȢ (ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ): «…………………………………………………….».
ȉȓĲȜȠȢ įȚĮĲȡȚȕȒȢ (ıĲȘȞ ĮȖȖȜȚțȒ ȖȜȫııĮ): «…………………….……………………………….».
ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȣĲȩ İțįȓįİĲĮȚ, ȖȚĮ țȐșİ ȞȩȝȚȝȘ ȤȡȒıȘ.

ȅ ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ

ȅ ȆȡȪĲĮȞȘȢ

.............................................
(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ʌİȡȚȖȡĮĳȒȢ șȑıȘȢ)

ȈȘȝİȓȦıȘ: ȈĲȠ ıȘȝİȓȠ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ĲȠ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȘȢ įȚįĮțĲȠȡȓĮȢ, ıĲȠ ȆȡĮțĲȚțȩ ĲȘȢ 7ȝİȜȠȪȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ șĮ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ƞ ȕĮșȝȩȢ (ǱȡȚıĲĮ Ȓ ȁȓĮȞ ȀĮȜȫȢ) ȝİ ʌȡȦĲȩĲȣʌİȢ ȣʌȠȖȡĮĳȑȢ. ǼʌȓıȘȢ ıĲȠ ĲȓĲȜȠ ĲȘȢ įȚĮĲȡȚȕȒȢ ıĲĮ
ǼȜȜȘȞȚțȐ țĮȚ ǹȖȖȜȚțȐ ıĲȠ ȆȡĮțĲȚțȩ ĲȘȢ 7ȝİȜȠȪȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ șĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ȝİ ʌȡȦĲȩĲȣʌİȢ ȣʌȠȖȡĮĳȑȢ.

Τεύχος B’ 1884/28.05.2019
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Δ. Τύπος Αίτησης ενδιαφερομένου/νης ως Υποψήφιος/α Διδάκτορας

ȆȇȅȈ
ǹǿȉǾȈǾ

ǼʌȫȞȣȝȠ : ……………………
ǵȞȠȝĮ : ……………………
ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ : …………………………
ȆĲȣȤȓȠ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ: …….… ......…
ȂǻǼ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ : ………..…....…
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ
ǹȡȚș. ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲ.:…….………………
Ǿȝİȡ. ǲțįȠıȘȢ :…………….…………
ǼțįȠȪıĮ ǹȡȤȒ :………………………
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȀǹȉȅǿȀǿǹȈ
ȅįȩȢ:…….………………………………
ǹȡȚșȝȩȢ:…………………………………
ȆȩȜȘ/ȃȠȝȩȢ:……………………………
ȉĮȤ. ȀȫįȚțĮȢ :…………..………………
ȉȘȜİĳ. ȈĲĮșİȡȩ :………………..………
ȉȘȜİĳ. Fax : ……………………………
ȀȚȞȘĲȩ :…………………………………
E-mail :…………………………………
ǹșȒȞĮ, ....... /....... / 201..

ȉȘȞ īȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ & ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ
ĲȘȢ ȈȤȠȜȒȢ ȉȡȠĳȓȝȦȞ, ǺȚȠĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ & ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ
ĲȠȣ ī.Ȇ.ǹ.
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȞĮ įİȤșİȓĲİ ĲȠ ĮȓĲȘȝȐ ȝȠȣ ȖȚĮ ȑȞĮȡȟȘ
İțʌȩȞȘıȘȢ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ ǻȚĮĲȡȚȕȒȢ ıĲȠ ȉȝȒȝĮ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ
ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ & ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȘȢ ȈȤȠȜȒȢ ȉȡȠĳȓȝȦȞ,
ǺȚȠĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
&
ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ
ĲȠȣ
īİȦʌȠȞȚțȠȪ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ǹșȘȞȫȞ, ıĲȠ īȞȦıĲȚțȩ ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ Ȓ/țĮȚ
ıĲȠȞ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ ȀȜȐįȠ (ʌİȡȚȖȡĮĳȒ):
………………………………………………..……………
………………………………………………..………
Ȃİ șȑȝĮ (ʌİȡȚȖȡĮĳȒ) ………..…………………………..….
………..…………………………………………………
ȍȢ İʌȚȕȜȑʌȠȞ ȝȑȜȠȢ ǻ.Ǽ.Ȇ. ʌȡȠĲİȓȞȦ ĲȠȞ/ĲȘȞ (ʌİȡȚȖȡĮĳȒ)
………..……………………………….……………..….
ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȦ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ*:
1. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ȆĲȣȤȓȠȣ
(ȝİ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ).

2. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ǻİȪĲİȡȠȣ ȆĲȣȤȓȠȣ (İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ).
3. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ
(ȝİ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ).

4. ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȞȫıȘȢ ĲȘȢ ĮȖȖȜȚțȒȢ ȖȜȫııĮȢ.
5. ǹȞĮȜȣĲȚțȩ ȕȚȠȖȡĮĳȚțȩ ıȘȝİȓȦȝĮ.
6. ǻȪȠ (2) İȝʌȚıĲİȣĲȚțȑȢ ıȣıĲĮĲȚțȑȢ İʌȚıĲȠȜȑȢ.
7. ȆȡȠıȤȑįȚȠ įȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ įȚĮĲȡȚȕȒȢ.
8. ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ȩĲȚ Ƞ ĮȚĲȫȞ įİȞ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ įİțĲȩȢ ȖȚĮ
İțʌȩȞȘıȘ įȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ įȚĮĲȡȚȕȒȢ ıİ ȐȜȜȠ ǹ.Ǽ.ǿ. ıĲȘȞ
ǼȜȜȐįĮ Ȓ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ.
9. ǱȜȜȠ: ………………………………………………......
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
* ǼʌȚıȒȝĮȞıȘ:
Į) Ǿ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮʌȜȫȞ, İȣĮȞȐȖȞȦıĲȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ, ȣʌȑȤİȚ
șȑıȘ ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȠȜȓĲȘ, ʌİȡȓ ĲȘȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ țĮȚ
İȖțȣȡȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ, țĮȚ
İȟȚıȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȃ. 1599/1986.
ȕ) ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ ʌĮȡĮʌȠȚȘȝȑȞȦȞ Ȓ ʌȜĮıĲȫȞ
ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ ȩȤȚ ȝȩȞȠ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȠȚ țȣȡȫıİȚȢ ĲȠȣ ȃ.
1599/1986 Ȓ ȐȜȜİȢ ʌȠȚȞȚțȑȢ țȣȡȫıİȚȢ, ĮȜȜȐ ĮȞĮțĮȜİȓĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ
țĮȚ Ș įȚȠȚțȘĲȚțȒ Ȓ ȐȜȜȘ ʌȡȐȟȘ, ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ĲĮ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĮȣĲȐ.

ȅ/Ǿ ĮȚĲȫȞ/ȠȪıĮ
……………………………
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2019
Ο Πρύτανης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ
Ι

Αριθμ. 2342
(2)
Κανονισμός εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο .
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Συνεδρίαση 17η /20-03-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α'/
03-08-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των παρ. 1,2, και 3 του άρθρου 27 του
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α'/15-2-2017).
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητος των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ 195/
6-9-2011), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του
ν. 4386/2016 «ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 21 παρ. ιη) και 84 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α') «Οργάνωση και Λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
6. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι
προβλεπόμενοι από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του
ν. 4485/2017, Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός
του Ιονίου Πανεπιστημίου.
7. Το π.δ. 79/27-5-2013 (Ίδρυση Σχολών, κατάργηση
Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο) ΦΕΚ 119/τ.Α’/28-5-2013.
8. Το ΦΕΚ 819/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-11-2015 στο οποίο δημοσιεύθηκε ο διορισμός του Καθηγητή του Τμήματος
Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας
και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου Βασίλειου
Χρυσικόπουλου ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου.
9. Την αριθμ. Ι.Π. : 3075/4-12-2015 διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Βασίλειου Χρυσικόπουλου του
Κωνσταντίνου, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου ως Πρύτανη του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
10. Το ΦΕΚ 678/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-12-2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε η από 29-11-2017 απόφαση της Συγκλήτου/5η συνεδρίαση, που αφορά στη διόρθωση της 2780/
09-11-2015 απόφασης του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με τη λήξη της θητείας του Πρύτανη:
«... με πλήρη τετραετή θητεία, αρχομένης από την έκδο-
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ση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση του Κανονισμού για τη Μεταδιδακτορική
Έρευνα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε επιστήμονες, σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών/
Τμημάτων του.
Ως Μεταδιδακτορική Έρευνα (Μ.Ε.) χαρακτηρίζεται
αυτή που εκπονείται από κάτοχους διδακτορικού διπλώματος και αφορά στην παραγωγή ερευνητικού έργου,
εφόσον επιθυμούν την συνεργασία τους με ένα από τα
Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Βασικοί
στόχοι της εκπόνησης Μ.Ε. στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι
οι ακόλουθοι:
• Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής
διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές
κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα.
• Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στη
πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών
της.
• Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας.
• Η ανάδειξη του Ακαδημαϊκού Κύρους του Ιονίου
Πανεπιστημίου, ως ιδρύματος υποστήριξης των νέων
επιστημόνων για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής και καινοτόμων εφαρμογών.
Άρθρο 2
Διαδικασία έγκρισης μεταδιδακτορικής έρευνας
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε.
έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών
από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές
με αυτό της προτεινόμενης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.
2. Τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου δέχονται κατά
τη διάρκεια όλου του έτους αιτήσεις από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες, οι οποίες κατατίθενται
στη Γραμματεία του Τμήματος (υπόδειγμα Παράρτημα Α').
Στην αίτηση αναγράφεται ο Καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η
ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., συνοδευόμενη από σχετική επιστολή αποδοχής επίβλεψης
και επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
• Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
• Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής.
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• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
• Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευτεί.
• Δυο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές/
τριες ΑΕΙ, είτε από ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ'
κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, αναγνωρισμένου
Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
• Ερευνητική πρόταση εκπόνησης Μ.Ε., σύμφωνα με
το υπόδειγμα που έχει καθιερώσει το Τμήμα (υπόδειγμα
παράρτημα Β').
3. Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε
υποψηφιότητας, πρωτοκολλεί τις αιτήσεις, προβαίνει
στον απαραίτητο τυπικό έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση
για έγκριση προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
4. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τη συνάφεια
της ερευνητικής πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα
που καλύπτει το Τμήμα, τις ερευνητικές περιοχές που
θεραπεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει και τη διαθεσιμότητα των υποδομών.
5. Η ερευνητική πρόταση του υποψηφίου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση του προτεινόμενου επιβλέποντος.
Άρθρο 3
Εγγραφές Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
1. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους επιτυχόντες για την επιλογή τους, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Μεταδιδακτορικής έρευνας και τον κανονισμό
δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.
2. Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται ειδικό μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών με το θέμα εκάστου
και του Επιβλέποντα Καθηγητή.
3. Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές δεν καταβάλλουν
δίδακτρα ούτε λαμβάνουν αμοιβή από το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα, μπορούν όμως να λάβουν υποτροφία/
χορηγία από άλλη πηγή.
4. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, με απόφαση της
Συνέλευσης, δύναται να εντάσσονται σε ένα από τα θεσμοθετημένα εργαστήρια του Τμήματος.
Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια εκπόνησης
Μεταδιδακτορικής 'Ερευνας
Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της Μ.Ε. δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία απόφασης αποδοχής και έγκρισης από τη
Συνέλευση του Τμήματος και πάντως όχι μεγαλύτερη
από 36 μήνες. Σε ειδικές περιπτώσεις δύνανται οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές/τριες να αιτούνται παρατάσεως
με σχετική τεκμηρίωση.
Άρθρο 5
Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής 'Ερευνας
1. Η επίβλεψη των μεταδιδακτορικών Ερευνητών θα
ανατίθεται σε Επιβλέποντα Καθηγητή του Οικείου Τμήματος, το γνωστικό αντικείμενο του οποίου πρέπει να
ανήκει στον ίδιο ή συναφή επιστημονικό χώρο στον

21697

οποίο ο υποψήφιος θα διεξάγει τη μεταδιδακτορική
έρευνα.
2. Η αντικατάσταση του επιβλέποντα καθηγητή μιας
μεταδιδακτορικής έρευνας είναι εφικτή με ειδικά αιτιολογημένη αίτηση του και αντίστοιχη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
3. Ο/Η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια καταθέτει
στο οικείο Τμήμα ετησίως, έως το πέρας του εαρινού
εξαμήνου, ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης, με βάση
την οποία αξιολογείται η εξέλιξη και η προοπτική της
μεταδιδακτορικής έρευνας του ερευνητή.
4. Ο/Η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον/την Μεταδιδάκτορα ερευνητή/
τρια για τους κανονισμούς ασφαλείας των χώρων και των
εργαστηρίων και για θέματα ηθικής και δεοντολογίας
της έρευνας.
5. Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών ή όπου δεν
υπάρχει η Συντονιστική Επιτροπή των Π.Μ.Σ. των Τμημάτων λαμβάνει πρόνοια για την διευκόλυνση της Μ.Ε.
και την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν.
Επιλαμβάνεται των προβλημάτων σε περιπτώσεις διενέξεων και εάν αυτά δεν επιλύονται τα παραπέμπει αρχικά
στη Συνέλευση του Τμήματος και σε οριστικό βαθμό
στην Επιτροπή Ακαδημαϊκής δεοντολογίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
6. Όταν ολοκληρωθεί η μεταδιδακτορική έρευνα ο/η
επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια υποβάλλει στο οικείο
Τμήμα τελική Έκθεση Πεπραγμένων.
Άρθρο 6
Δικαιώματα - Παροχές
στους/στις Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες
1. Οι Μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας
χρησιμοποιούν τον τίτλο «Μεταδιδάκτωρ Ερευνητής/
τρια του Τμήματος .... του Ιονίου Πανεπιστημίου».
2. Στους Μεταδιδάκτορες παρέχεται πρόσβαση στη
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου με δικαίωμα δανεισμού,
στον εξοπλισμό του Τμήματος και σε όποια συμπληρωματική παροχή το Τμήμα κρίνει απαραίτητη για την ολοκλήρωση της έρευνας.
3. Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές/τριες δεν έχουν τις
παροχές που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς ή
μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπως δωρεάν σίτισης, στέγασης, ακαδημαϊκής ταυτότητας ή δωρεάν συγγραμμάτων.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των Μεταδιδάκτορων
Έρευνητών/τριών
1 . Σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα, συντάσσουν ετήσια έκθεση προόδου της Μ.Ε., η οποία
κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος προς ενημέρωση.
2. Συμμετέχουν στις επιστημονικές εκδηλώσεις του
Τμήματος (σεμινάρια, ημερίδες ή συνέδρια που διοργανώνει το Τμήμα), όταν καλούνται προς τούτο από μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος ή όταν σχετικό αίτημα τους γίνεται
αποδεκτό από τον Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια.
3. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, στο βαθμό που
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αυτό απορρέει από την ερευνητική τους δραστηριότητα,
υποχρεούνται να διασφαλίζουν με κάθε νόμιμο τρόπο
την εμπιστευτικότητα που επιβάλλεται ή απορρέει από
τις ιδιαίτερες συνθήκες έρευνας, συνεργασιών ή χρηματοδότησης αυτής και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την περιφρούρηση της υγείας και ασφάλειας
των ιδίων, αλλά και των συνευρισκομένων τους και να τηρούν τις οδηγίες χρήσης του οποιουδήποτε εξοπλισμού.
4. Σε κάθε δημοσίευση τους αναφέρουν υποχρεωτικά το Τμήμα, υπό την «ακαδημαϊκή στέγη» του οποίου
εκπονούν τη Μ.Ε. (academic affiliation).
5. Οι Μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και να τηρούν τον Κώδικα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και τον εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας του ιδρύματος.
Άρθρο 8
Περάτωση Μεταδιδακτορικής 'Ερευνας
1. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες, συντάσσουν
και υποβάλλουν προς τη Γραμματεία, για έγκριση από
τη Συνέλευση του Τμήματος, την Έκθεση Περάτωσης
Μεταδιδακτορικής Έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα
που έχει θεσπίσει το Τμήμα, η οποία συνοδεύεται από
έγγραφη συναίνεση του Επιβλέποντα (υπόδειγμα Παράρτημα Γ').
2. Κατόπιν, υποχρεούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της Μ.Ε. δημοσίως, σε ημερομηνία και χώρο
που θα ανακοινώσει η Γραμματεία του Τμήματος σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια.
3. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται βεβαίωση διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας, στην
οποία αναφέρεται το ίδρυμα, το Τμήμα, το ονοματεπώνυμο του/της ερευνητή/τριας, το όνομα πατρός, ο τόπος
καταγωγής του, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, ο
χρόνος διεξαγωγής της, καθώς και το ονοματεπώνυμο
και η ιδιότητα του/της Επιβλέποντα/ουσας. Η Βεβαίωση
υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η Βεβαίωση σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.
Άρθρο 9
Πνευματικά Δικαιώματα
Εφόσον αυτό δεν ορίζεται διαφορετικά από το πλαίσιο χρηματοδότησης της μεταδιδακτορικής έρευνας,
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τα πάσης φύσεως Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τα οποία νοούνται συνολικώς ή εναλλακτικώς ως τα
δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας
που ιδρύονται επί συγκεκριμένου ερευνητικού αποτελέσματος, όπως επίσης και τα αντίστοιχα πάσης φύσεως
δικαιώματα χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης των
αποτελεσμάτων έρευνας που παράγονται κατά την διάρκεια της έρευνας ανήκουν από κοινού και εξίσου στον
μεταδιδακτορικό ερευνητή, στον επιβλέποντα καθηγητή
και στο οικείο Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Άρθρο 10
Διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας
Είναι δυνατή η διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/
τριας με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για
τους ακόλουθους λόγους, μεταξύ άλλων:
• Μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές αναγράφονται στα άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
• Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων, χωρίς
αναφορά σε αυτούς.
• Συμπεριφορές του/της Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/
τριας που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή
το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.
• Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την ίδιο/α τον/
την Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια.
Άρθρο 11
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσοι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες έχουν ήδη
υπαχθεί σε Τμήματα του Πανεπιστημίου, συνεχίζουν την
έρευνά τους υπό τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȰ

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲȰʀʏɻʍɻʎȵʃʋʊʆɻʍɻʎɀɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎȶʌɸʐʆɲʎ

Ʌʌʉʎ͗ɈʉȻʊʆɿʉɅɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ
Ɉʅɼʅɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘

ȰȻɈȸɇȸ
ȵȾɅɃɁȸɇȸɇɀȵɈȰȴȻȴȰȾɈɃɆȻȾȸɇȵɆȵɉɁȰɇ
ϭ͘
ɅɆɃɇɏɅȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ



Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉɉʋʉʗɻʔʀʉʐͬɲʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘



ɄʆʉʅɲɅɲʏʌʊʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘



ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȾɲʏʉɿʃʀɲʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗


Ɉɲʖ͘Ⱦʙɷɿʃɲʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
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Ϯ͘
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ɈȻɈȿɃȻɇɅɃɉȴɏɁ
ȰȵȻɼɈȵȻ








ȰȵȻɼɈȵȻ

ɅɆɃɅɈɉɍȻȰȾȵɇɇɅɃɉȴȵɇ
ɈɀȸɀȰ
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȰɅɃȾɈȸɇȸɇ
ɅɈɉɍȻɃɉ


ɀȵɈȰɅɈɉɍȻȰȾȵɇɇɅɃɉȴȵɇ
ɈɀȸɀȰ
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȰɅɃȾɈȸɇȸɇ
ɅɈɉɍȻɃɉ



ȲȰȺɀɃɇɅɈɉɍȻɃɉ




ȲȰȺɀɃɇɅɈɉɍȻɃɉ








ϯ͘
ȴȻȰȾɆȻɇȵȻɇͬɉɅɃɈɆɃɌȻȵɇ


ϰ͘
ȴȻɅȿɏɀȰɈȻȾȵɇ͕ ɅɈɉɍȻȰȾȵɇ͕ ɀȵɈȰɅɈɉɍȻȰȾȵɇ ȵɆȳȰɇȻȵɇ ȾȰȻ ȴȻȴȰȾɈɃɆȻȾȸ
ȵɆȵɉɁȰ
ȵȻȴɃɇȵɆȳȰɇȻȰɇ
ɈȻɈȿɃɇ
ȵɅȻȲȿȵɅɏɁ
ȲȰȺɀɃɇ









ϱ͘
ȰȿȿȵɇȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȵɇȴȸɀɃɇȻȵɉɇȵȻɇ


ϲ͘
ɂȵɁȵɇȳȿɏɇɇȵɇ
ȳȿɏɇɇȰ
ȴȻɅȿɏɀȰɼȵɅȻɅȵȴɃȳɁɏɇȸɇ





ϳ͘
ȵɆȵɉɁȸɈȻȾȸͬȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰ



ɇʐʆɻʅʅɹʆɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͗
Ͳ
Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʋʏʐʖʀʉʐ ɼ ɷɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ȰȵȻ ʏʉʐ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉʐ ʏʀʏʄʉʐ
ʍʋʉʐɷʙʆʏʉʐɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ͘
Ͳ
Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎ ȰȵȻ ʏʉʐ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɼ
ɿʍʊʏɿʅʉʐʏʀʏʄʉʐʍʋʉʐɷʙʆʏʉʐɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ͘
Ͳ
Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ ȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ȰȵȻ ʏʉʐ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉʐ
ʏʀʏʄʉʐʍʋʉʐɷʙʆʏʉʐɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ͘
Ͳ
Ȱʆɲʄʐʏɿʃʊɴɿʉɶʌɲʔɿʃʊʍɻʅɸʀʘʅɲ
Ͳ
ɇʐʍʏɲʏɿʃɹʎɸʋɿʍʏʉʄɹʎɲʋʊʅɹʄʉʎȴȵɅɼɲʋʊȵʌɸʐʆɻʏɼʏʘʆɴɲɽʅʀɷʘʆȰʚ͕Ȳʚ͕ɼȳʚ
ʃɲʏʊʖʉʐ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ ȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉʐ ȵʌɸʐʆɻʏɿʃʉʑ Ⱦɹʆʏʌʉʐ ʏʉʐ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑɼʏʉʐɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ͘
Ͳ
Ⱦɲʏɳʄʉɶʉʎɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆɸʌɶɲʍɿʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʃʋʉʆɻɽɸʀ͘
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Ͳ
Ʌʌʊʏɲʍɻ ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ ɀɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ȶʌɸʐʆɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʐʋʊɷɸɿɶʅɲ
ʋʉʐɹʖɸɿʃɲɽɿɸʌʙʍɸɿʏʉɈʅɼʅɲ͘

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗


ɃͬȸȰɿʏʙʆͬʉʑʍɲ


ɉʋʉɶʌɲʔɼ



ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȲ

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲɅʌʊʏɲʍɻʎȵʃʋʊʆɻʍɻʎɀɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎȶʌɸʐʆɲʎ

Ʌʌʉʎ͗ɈʉȻʊʆɿʉɅɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ
Ɉʅɼʅɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘


Ʌʌʊʏɲʍɻȵʃʋʊʆɻʍɻʎɀɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎȶʌɸʐʆɲʎ

ɈɀȸɀȰ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗

ȵɅȻȺȵɈɃ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

ɃɁɃɀȰ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗

ɈȻɈȿɃɇ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘

Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎͬɻȵʋɿɴʄɹʋʘʆͬʉʐʍɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘



ɅȵɆȻȿȸɎȸ
;ɈȰɉɈɃɈȸɈȰʏɻʎʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎɹʌɸʐʆɲʎͿ

ϭ͘
Ȱʆɲʍʃʊʋɻʍɻɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
Ϯ͘
Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉɹʌɸʐʆɲʎʃɲɿʍʏʊʖʉɿ
ϯ͘
Ⱥɸʅɲʏɿʃɼʋɸʌɿʉʖɼͬɹʎ
ϰ͘
ɍʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ
ϱ͘
ȿɹʇɸɿʎʹʃʄɸɿɷɿɳ;ɲʋʊϮɹʘʎϱͿ

ȰɁȰȿɉɈȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰɈȸɇɅɆɃɈȰɇȸɇ
ϭ͘
ȴɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸʍɸʏɿɲʃʌɿɴʙʎɹɶʃɸɿʏɲɿɼʍɻʅɲʍʀɲͬʖʌɻʍɿʅʊʏɻʏɲʃɲɿɻʋʌʘʏʉʏʐʋʀɲ
ʏɻʎʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎɹʌɸʐʆɲʎ;ϮϬϬͲϰϬϬͿʄɹʇɸɿʎ͘
Ϯ͘
ȵʇɻɶɸʀʍʏɸ ʏʉʐʎ ɴɲʍɿʃʉʑʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ʃɲɿ ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ
;ϭϬϬͲϰϬϬͿʄɹʇɸɿʎ͘
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ϯ͘
ȴɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸʏɻʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʋʉʐʍʃʉʋɸʑɸʏɸʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍɸʏɸ͘
ȴɿʃɲɿʉʄʉɶɸʀʍʏɸʏɻʆʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɳʏɻʎɶɿɲʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎͬʐʋʉɽɹʍɸɿʎʏɻʎʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ
ɹʌɸʐʆɲʎ;ϭϬϬͲϯϬϬͿʄɹʇɸɿʎ͘
ϰ͘
Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸ ʏɻʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆͬʍʏɲɷʀʘʆ
ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ͕ ʊʋʘʎ ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔɿʃɼ ɲʆɲʍʃʊʋɻʍɻ͕ ʍʐʄʄʉɶɼ ʃɲɿ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ͕ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ʋɸɿʌɲʅɳʏʘʆ ɼ ʍɸʅɿʆɲʌʀʘʆ͕ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ͕
ʐʋʉɴʉʄɼɲʆɲʄʐʏɿʃʉʑʋʄɳʆʉʐʍʐɶɶʌɲʔɼʎ͕ʍʐɶɶʌɲʔɼʏʘʆʃɸʔɲʄɲʀʘʆͬʅɸʌʙʆ;ϭϬϬͲϰϬϬͿ
ʄɹʇɸɿʎ͘
ϱ͘
ȴɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸ ʏʉ ɴɲɽʅʊ ʘʌɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ ;ʄʖ͘
Ʌʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎʍʖɸʏɿʃɹʎɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɹʎɸʌɶɲʍʀɸʎͬɹʌɸʐʆɸʎͬɸʔɲʌʅʉɶɹʎɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʔʊʍʉʆʐʋɳʌʖʉʐʆͿ;ϭϬϬͲϯϬϬʄɹʇɸɿʎͿ͘
ϲ͘
ȴɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸ ʏʉʐ ʏʌʊʋʉʐʎ ɷɿɳʖʐʍɻʎ ʏʘʆ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ ;ʄʖ͘ ɇɸ
ʋʉɿɲ ʍʐʆɹɷʌɿɲͬʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ɼ ɲʐʏʉʏɸʄɸʀʎ ɸʃɷʊʍɸɿʎ ɽɲ ɸʋɿɷɿʙʇɸʏɸ ʏɻ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɼ ʏʉʐʎͿ
;ϭϬϬͲϯϬϬʄɹʇɸɿʎͿ͘
ϳ͘
ȴɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸ ʏɻ ʍʐʆɳʔɸɿɲ ʏʉʐ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐ ɽɹʅɲʏʉʎ ʅɸ ʏʉ ɶʆʘʍʏɿʃʊ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʃɲɿ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʃɲɷɻʅɲʁʃʊ ;ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊͬʍʐɶɶʌɲʔɿʃʊͬɷɿɷɲʃʏɿʃʊ Ϳ ɹʌɶʉ
ʏʉʐͬʏɻʎȵʋɿɴʄɹʋʉʆʏʉʎͬʉʐʍɲʎ;ϭϬϬͲϯϬϬʄɹʇɸɿʎͿ͘

Ȳɸɴɲɿʙʆʘʊʏɿɹʖʘʄɳɴɸɿɶʆʙʍɻʃɲɿɸɶʃʌʀʆʘʏɻʆɲʆʘʏɹʌʘʋʌʊʏɲʍɻʅɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ
ȶʌɸʐʆɲʎ͘



Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ 



ɉʋʉɶʌɲʔɼ
ȻɷɿʊʏɻʏɲɅʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐȵʋɿɴʄɹʋʉʆʏɲ


Ⱦɹʌʃʐʌɲ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘




ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȳ

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲȵʆʏʑʋʉʐ
ȶʃɽɸʍɻʎɅɸʌɳʏʘʍɻʎɀɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎȶʌɸʐʆɲʎ

ɅɆɃɇ͗Ɉɲʅɹʄɻʏɻʎɇʐʆɹʄɸʐʍɻʎ͘ʏʉʐɈʅɼʅɲʏʉʎ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ȺȵɀȰ͗ȶʃɽɸʍɻɅɸʌɳʏʘʍɻʎɀɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎȶʌɸʐʆɲʎ

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘


ϭ͘
Ɉʀʏʄʉʎ
Ϯ͘
ȵɿʍɲɶʘɶɼ
ϯ͘
Ƀʌɿʍʅʊʎʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎʹʍʏʊʖʉɿ
ϰ͘
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆɹʌɸʐʆɲʎ
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ϱ͘
ȴɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʎ
ϲ͘
Ȱʆɲʔʉʌɹʎ


Ƀͬȸɀɸʏɲɷɿɷɳʃʏʉʌɲʎ
ȵʌɸʐʆɻʏɼʎͬʏʌɿɲ




;ʐʋʉɶʌɲʔɼͿ
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Ƀͬȸȵʋɿɴʄɹʋʘʆͬʉʐʍɲ









;ʐʋʉɶʌɲʔɼͿ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 06 Μαΐου 2019
Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1884/28.05.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02018842805190016*

