
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της 
Β΄ Νευρολογικής Κλινικής του Τομέα Κοινωνικής 
Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της Ια-
τρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

2 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της 
Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής του Τομέα Χειρουργικής 
της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

3 Ίδρυση Εργαστηρίου “Κέντρο Στατιστικής Υπο-
στήριξης και Στρατηγικής Ανάπτυξης” στον Το-
μέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του 
Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επι-
στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού 
του κανονισμού.

4 Έγκριση του Τροποποιημένου Κανονισμού Δι-
δακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών 
Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    πράξης 906 (1)
Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της 

Β΄ Νευρολογικής Κλινικής του Τομέα Κοινωνι-

κής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της 

Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011, όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 και αντι-

καταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 και το 
άρθρο 28Α του ν. 4485/2017 όπως αυτό προστέθηκε με 
το άρθρο 51 του ν. 4559/2018.

2. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄ 124).

3. Την υπό στοιχεία 69379κ/Β1/3-7-2003 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ίδρυση Β΄ Νευρολογικής Κλινικής στην 
Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της 
κανονισμού» (Β΄ 899).

4. Την υπό στοιχεία Υ4α/68458/03/28-7-2003 κοινή 
υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Πανεπιστημιακών 
κλινικών και εργαστηρίων, του τμήματος Ιατρικής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ» (Β΄ 1079).

5. Την υπ΄ αρ. 193/23-3-2020 πρυτανική πράξη «Τρο-
ποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Β΄ Νευρολογι-
κής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του ΕΚΠΑ» (Β΄ 1511), με την οποία η Β΄ Νευρολο-
γική Κλινική εντάχθηκε στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, 
Ψυχιατρικής και Νευρολογίας.

6. Την υπ΄ αρ. 47855/8-7-2021 βεβαίωση της Προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Περιουσίας και Οικονο-
μικών.

7. Την από 29-7-2021 απόφαση της Συγκλήτου.
8. Την από 21-5-2021 απόφαση της Συνέλευσης της 

Ιατρικής Σχολής.
9. Την από 10-5-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-

σης του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και 
Νευρολογίας.

10. Το υπ΄ αρ. 33484/27-5-2021 έγγραφο της Ιατρικής 
Σχολής.

11. Το υπ΄ αρ. 31015/19-5-2021 έγγραφο του Τομέα 
Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας.

12. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του εσωτερικού κα-
νονισμού της Β΄ Νευρολογικής Κλινικής δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της 
κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1 του εσω-
τερικού κανονισμού της Β΄ Νευρολογικής Κλινικής του 
Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολο-
γίας της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
όπως αυτός καθορίστηκε με την υπό στοιχεία 69379κ/
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Β1/3-7-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 899) και τρο-
ποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 193/23-3-2020 πρυτανική 
πράξη (Β΄ 1511), με την προσθήκη σε αυτόν των κάτωθι 
τριών (3) Μονάδων:

α) Μονάδα Αντιμετώπισης Αγγειακών Εγκεφαλικών 
Επεισοδίων.

β) Μονάδα Νευρομϋικών Νοσημάτων και 
γ) Μονάδα Απομυελινωτικών και άλλων Αυτοάνοσων 

νοσημάτων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν η υπό στοιχεία 69379κ/Β1/

3-7-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 899) και η υπ΄ 
αρ. 193/23-3-2020 πρυτανική πράξη (Β΄ 1511).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

I

Αριθμ. πράξης   905 (2)
Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της 

Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής του Τομέα Χειρουργι-

κής της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011, όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 και αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4386/20126 και το 
άρθρο 28Α του ν. 4485/2017 όπως αυτό προστέθηκε με 
το άρθρο 51 του ν. 4559/2018.

2. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄ 124).

3. Το π.δ. 190/1993 «Ίδρυση Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής 
στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κα-
θορισμός του εσωτερικού της κανονισμού» (Α΄ 70).

4. Την υπ΄ αρ. 70/18-11-2019 πρυτανική πράξη «Τρο-
ποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Ε΄ Χειρουργι-
κής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας» (Β΄ 4467).

5. Την υπ΄ αρ. 44614/29-6-2021 βεβαίωση της Προ-
ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Περιουσίας και Οι-
κονομικών.

6. Την από 29-7-2021 απόφαση της Συγκλήτου.
7. Την από 22-4-2021 απόφαση της Συνέλευσης της 

Ιατρικής Σχολής.
8. Την από 20-4-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-

σης του Τομέα Χειρουργικής.
9. Το υπ΄ αρ. 25541/23-4-2021 έγγραφο του Προέδρου 

της Ιατρικής Σχολής.
10. Το υπ΄ αρ. 24699/21-4-2021 έγγραφο του Διευθυ-

ντή του Τομέα Χειρουργικής.

11. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του εσωτερικού 
κανονισμού της Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της 
κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθ. 1 του εσωτερι-
κού κανονισμού της Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής του Τομέα 
Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας όπως αυτός καθορίστηκε με το π.δ. 190/1993 
(Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 70/18-11-2019 
πρυτανική πράξη (Β΄ 4467), ως ακολούθως:

Στις υπάρχουσες Μονάδες της Ε΄ Χειρουργικής Κλινι-
κής όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 1
της υπ΄ αρ. 70/18-11-2019 πρυτανικής πράξης (Β΄ 4467) 
προστίθενται, μετά την υπό στοιχείο (Γ) Μονάδα Χει-
ρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, δύο (2) νέες μονάδες 
ως εξής:

Δ) «Μονάδα Διαφυλικής Χειρουργικής» και 
Ε) «Μονάδα Στατιστικής Ανάλυσης και Αναλογιστικής 

Έρευνας».
Κατά τα λοιπά ισχύουν το π.δ. 90/1993 (Α΄ 70) και η 

υπ΄ αρ. 70/18-11-2019 πρυτανική πράξη (Β΄ 4467).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως 

  Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

I

Αριθμ. πράξης 903 (3)
    Ίδρυση Εργαστηρίου “Κέντρο Στατιστικής Υπο-

στήριξης και Στρατηγικής Ανάπτυξης” στον Το-

μέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του 

Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επι-

στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερι-

κού του κανονισμού.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011, όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 και αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4386/20126 και το 
άρθρο 28 του ν. 4485/2017.

2. Την από 29-7-2021 απόφαση της Συγκλήτου.
3. Την από 8-6-2021 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Μαθηματικών.
4. Την από 23-4-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-

σης του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας.
5. Το υπ΄ αρ. 33404/27-5-2021 έγγραφο του Διευθυντή 

του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας.
6. Το υπ΄ αρ. 45313/30-6-2021 έγγραφο του Προέδρου 

του Τμήματος Μαθηματικών.
7. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο “Κέντρο Στατιστικής 

Υποστήριξης και Στρατηγικής Ανάπτυξης” θα λειτουργεί 
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αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον 
τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του 
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στον Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής 
Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εργαστή-
ριο με την επωνυμία «Κέντρο Στατιστικής Υποστήρι-
ξης και Στρατηγικής Ανάπτυξης - Center for Statistical 
Support and Strategic Development» και ακρωνύμιο 
«ΚΕΣΥΑ - CENTAUR». Το Εργαστήριο θα εξυπηρετεί τις 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά 
αντικείμενα του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής 
Έρευνας, τα οποία είναι τα εξής: Πιθανότητες και Στοχα-
στικές Διαδικασίες, Επιχειρησιακή Έρευνα, Ασφαλιστικά 
και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Θεωρία Παιγνίων, 
Συνδυαστική.

Άρθρο 2
Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο με τίτλο «Κέντρο Στατιστικής Υποστή-
ριξης και Στρατηγικής Ανάπτυξης» δραστηριοποιείται 
σε όλους του τομείς που άπτονται των διδακτικών ανα-
γκών του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευ-
νας και των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών 
ΔΕΠ που τον απαρτίζουν. Γενικές περιοχές ερευνητι-
κού ενδιαφέροντος είναι η Στατιστική, οι Πιθανότητες, 
η Επιχειρησιακή Έρευνα καθώς και όλες οι υπό-περιο-
χές αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εφαρμογές σε 
τομείς πρωτογενούς έρευνας και δραστηριότητας, σε 
μια προσπάθεια να γίνει το Κέντρο αρωγός στη προσπά-
θεια ερευνητών και εργαστηρίων από άλλα Τμήματα και 
Σχολές να προάγουν την πρωτογενή έρευνα τους. Ενδει-
κτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρουμε τα ακόλουθα 
επιστημονικά αντικείμενα:

1. Βιοστατιστική
2. Επιδημιολογία
3. Οικονομικά Μαθηματικά
4. Οικονομετρία
5. Business Analytics
6. Γεωστατιστική
7. Στατιστική Φυσική
8. Στατιστική Περιβάλλοντος 

Άρθρο 3
Αποστολή

Το εργαστήριο με τίτλο «Κέντρο Στατιστικής Υποστή-
ριξης και Στρατηγικής Ανάπτυξης» έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των εργαστηριακών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Μαθηματικών, καθώς και των άλλων Τμημά-
των του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό χώρο 
του εργαστηρίου.

2. Την αναβάθμιση του ρόλου του Τομέα Στατιστικής 
και Επιχειρησιακής Έρευνας σε κυρίαρχο χώρο παροχής 
Στατιστικής γνώσης και έρευνας εντός του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συ-
ναφών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
και τον κανονισμό έρευνας που καθορίζει το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

4. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την 
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την 
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους 
επιστημόνων.

5. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.
6. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις.
7. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια, κ.λπ.) 

σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Την ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας ανάμεσα 
στα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που προσφέ-
ρονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.

9. Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, Ελληνικά και Αλλοδαπά, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνον του εργαστηρίου σε 
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

10. Την συνεργασία με Δημόσιους φορείς, Οργανι-
σμούς, Ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρίες με σκοπό να 
συμβάλλει στη μελέτη και στη λύση τεχνικών προβλη-
μάτων της κοινωνίας.

11. Την Προσομοίωση των επιπτώσεων των λαμβανό-
μενων αποφάσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο.

12. Την προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας στους χώρους της Στατιστικής, των Πιθανοτή-
των και της Επιχειρησιακής Έρευνας.

13. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση 
δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το εργαστήριο με τίτλο «Κέντρο Στατιστικής Υποστή-
ριξης και Στρατηγικής Ανάπτυξης» μπορεί να στελεχώ-
νεται από:

Μέλη ΔΕΠ του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής 
Έρευνας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα. Μέλη του Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδι-
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) που 
ανήκουν στον Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής 
Έρευνας.

Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοι-
κητικής υποστήριξης, το Εργαστήριο με τίτλο «Κέντρο 
Στατιστικής Υποστήριξης και Στρατηγικής Ανάπτυξης» 
μπορεί να προβαίνει σε πλήρη ή μερική απασχόληση 
λοιπού διοικητικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι μέλος ΔΕΠ του Το-
μέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήμα-
τος Μαθηματικών του οποίου το γνωστικό αντικείμενο 
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είναι αντίστοιχο με αυτό του Εργαστηρίου και εκλέγεται 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Διευθυντής του 
Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες όπως:

1. Συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού - μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου.

2. Υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τομέα του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου.

3. Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του 
ετησίου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, 
καθώς και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση 
των εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου.

4. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τομέα:
a. Τον ορισμό υπόλογων αναλωσίμων υλικών, του κι-

νητού εξοπλισμού και των χώρων και
b. Την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού του 

εργαστηρίου.
5. Μεριμνά για την υποβολή προτάσεων και τη διεκ-

περαίωση ερευνητικών προγραμμάτων.
6. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του Τομέα τον 

ετήσιο και τριετή απολογισμό των δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου.

7. Υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το Ερ-
γαστήριο.

8. Εκπροσωπεί το εργαστήριο στα αρμόδια όργανα 
του Πανεπιστημίου. 

Άρθρο 6
Χώρος

Το Εργαστήριο λειτουργεί στο κτίριο του Τμήματος 
Μαθηματικών στη Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου και 
συγκεκριμένα σε χώρο που παραχωρείται από το Πρόε-
δρο του Τμήματος Μαθηματικών, για την υλοποίηση των 
ερευνητικών και εκπαιδευτικών του στόχων και αναγκών.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τις σχετικές διατά-
ξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στον χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και 
το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Λειτουργία

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ωράριο εργασίας 
του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις, για κάθε κατηγορία εργαζομένων.

Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται 
στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου που έχει αποφασιστεί και καθορίζει, 
μέσα στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου, την 
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων, χώρων 
και αναλωσίμων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική 
απόφαση.

Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την προστασία 
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την 
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και 
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Εργαστηρίου.

Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και από το 
κάτωθι εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό:

• Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι επιστήμονες.

• Καθηγητές, ερευνητές, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που ανήκουν 
σε άλλα Τμήματα, ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα και συνεργά-
ζονται κατά περίπτωση με το εργαστήριο.

• Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του εργαστηρίου.

• Ερευνητές και εργαζόμενους σε κρατικούς οργανι-
σμούς, ΜΚΟ, κ.λπ. με αντικείμενο εργασίας συναφές με 
τους σκοπούς του εργαστηρίου στα πλαίσια συνεργασι-
ών και κοινών δράσεων.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο καθώς και οι μεταβολές 
της σύνθεσής του καθορίζονται από τη γενική συνέλευ-
ση του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 
μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από πόρους, 
οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Πιστώσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επεν-
δύσεων άλλων Υπουργείων οι οποίες χορηγούνται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων και εκδόσεων.

3. Παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κείμενες δια-
τάξεις.

4. Κονδύλια που προέρχονται από ιδιαίτερα ερευνη-
τικά προγράμματα.

5. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ερευνητικά 
προγράμματα που εκτελούνται στους χώρους του.

6. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά 
ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου, εφ' όσον δεν τίθενται όροι 
που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου και του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

7. Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς 
οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νο-
μικά ή φυσικά πρόσωπα.

8. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
9. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία

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

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου.
2. Βιβλίο πρακτικών-αποφάσεων.
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
4. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
5. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
6. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
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7. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

 Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Κέντρο Στατιστικής 
Υποστήριξης και Στρατηγικής Ανάπτυξης» με ακρωνύμιο 
«ΚΕΣΥΑ» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος 
αυτός, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργα-
στηρίου αναγράφονται στους χώρους της Σχολής όπου 
είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τομέα και 
την προσθήκη του τίτλου ή του ακρωνύμιου του.

3. Ανάλογο τίτλο και σφραγίδα με τα στοιχεία στην 
αγγλική γλώσσα «Center for Statistical Support and 
Strategic Development» με ακρωνύμιο «CENTAUR» χρη-
σιμοποιείται από το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση 
αλληλογραφία του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

I

Αριθμ. 569 (4)
    Έγκριση του Τροποποιημένου Κανονισμού Δι-

δακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών 

Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

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

εν Ιωαννίνοις».
2. Το π.δ. 105/5-6-2013 «Μετονομασία Τμήματος και 

ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137).

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

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

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

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

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

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

9. Την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου συν. υπ’ αρ. 
1043/2/15-2-2018 η οποία αφορά στην έγκριση του Κα-

νονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχα-
νικών Η/Υ και Πληροφορικής (Β΄ 787).

10. Την ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης του Τμή-
ματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (συν. υπ’ αρ. 
431/30-6-2021), η οποία αφορά στην έγκριση της τρο-
ποποίησης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
(Β΄ 787) του εν λόγω Τμήματος.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, 

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της τροποποίησης 
του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 
της Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) έχει ως 
αντικείμενο την Επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Πλη-
ροφορικής και καλύπτει το θεωρητικό και τεχνολογικό 
μέρος της. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση 
ερευνητών κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) 
ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας 
στη Μηχανική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της 
Πληροφορικής και να στελεχώσουν τα Ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ερευνητικά κέντρα.

Άρθρο 2
Όργανα διοίκησης του Π.Δ.Σ.

Τα όργανα διοίκησης του Π.Δ.Σ. είναι η Συνέλευση 
του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και η 
Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Άρθρο 3
Εισαγωγή φοιτητών στο Π.Δ.Σ.

Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις διδακτορικών φοιτητών 
στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η προκήρυξη 
είναι ανοικτή για όλο το εξάμηνο. Συγκεκριμένα, κατά 
το χειμερινό εξάμηνο, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
είναι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και, κατά το εαρινό 
εξάμηνο, είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
α) Όσοι είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 

σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), 
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 46 του ν. 4485/2017, 
όπως ισχύει, από το Τμήμα ή άλλο συναφές τμήμα.

β) Όσοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) από το Τμήμα ή έχουν εκπληρώσει 
τη Γενική Υποχρέωση στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος.

γ) Οι κάτοχοι συναφούς Δ.Μ.Σ. από άλλο Τμήμα Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλ-
λοδαπής.
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δ) Τελειόφοιτοι φοιτητές που παρακολουθούν: (i) προ-
γράμματα σπουδών πρώτου κύκλου που οδηγούν στη 
λήψη ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μετα-
πτυχιακού επιπέδου (integrated master) από το Τμήμα ή 
συναφή Τμήματα ή (ii) προγράμματα σπουδών δεύτερου 
κύκλου που οδηγούν στη λήψη συναφούς Δ.Μ.Σ. από 
άλλο τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως 
ισότιμου της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί 
στο Π.Δ.Σ. μόνο μετά από τη λήψη του αντίστοιχου τίτ-
λου σπουδών.

ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απόφοιτος Α.Ε.Ι., μη κά-
τοχος διπλωμάτων των παραπάνω κατηγοριών, μπορεί 
να υποβάλει αίτηση και να γίνει δεκτός εφόσον διαθέτει 
αποδεδειγμένη ικανότητα διεξαγωγής έρευνας στην επι-
στήμη του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας για το Π.Δ.Σ., στην οποία 
πρέπει να αναγράφονται ο προτεινόμενος επιβλέπων, ο 
προτεινόμενος τίτλος καθώς και η προτεινόμενη γλώσ-
σα εκπόνησης (Ελληνικά ή Αγγλικά) της διδακτορικής 
διατριβής.

2. Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών.
3. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλω-

μάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για απόφοιτους Α.Ε.Ι. της αλ-
λοδαπής).

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους 
τίτλους και τα έτη σπουδών.

5. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση 
πιστοποιείται με εξέταση, η οποία περιλαμβάνει την με-
τάφραση τεχνικού κειμένου στα ελληνικά.

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές (επιπλέον 

του προτεινόμενου επιβλέποντα).
8. Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας 

(εφόσον υπάρχουν).
9. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών 

ενδιαφερόντων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται 
οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για 
διδακτορικές σπουδές.

10. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υπο-
ψηφίου θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ικανοποιητική επίδοση 
σε προφορική συνέντευξη που διεξάγεται από τριμελή 
επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Στη συνέντευξη αυτή ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η επάρ-
κεια των προσόντων και η ωριμότητα του υποψηφίου, 
ώστε να προχωρήσει σε έναρξη εκπόνησης διδακτο-
ρικής διατριβής. Η επιτροπή δύναται να εισηγηθεί την 
υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση με 
βαθμό τουλάχιστον έξι (6) σε ένα (1) έως τέσσερα (4) 
μαθήματα τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητο να πα-
ρακολουθήσει ο υποψήφιος εντός των τριών (3) πρώτων 
εξαμήνων από την εισαγωγή του στο Π.Δ.Σ..

Η επιλογή υποψηφίων διδακτόρων γίνεται με συνεκτί-
μηση των ακόλουθων κριτηρίων:

• Γενική εικόνα και κατάρτιση του υποψηφίου σε βα-
σικούς τομείς της επιστήμης του Μηχανικού Η/Υ και 
Πληροφορικής, όπως αυτή αξιολογείται στη συνέντευξη.

• Γενικός βαθμός των τίτλων σπουδών.
• Συστατικές επιστολές του υποψηφίου.
• Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (εφόσον 

υπάρχει).
• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα 

του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογη-
τικά που κατέθεσε.

Άρθρο 4
Αριθμός εισακτέων διδακτορικών φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Δ.Σ. ορίζεται στο ανώ-
τατο όριο των τριάντα (30) ανά ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 5
Όρια φόρτου μελών ΔΕΠ

Ένα μέλος Δ.Ε.Π. δεν μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα 
περισσότερες από πέντε (5) διδακτορικές διατριβές.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια των διδακτορικών σπουδών

Ο ελάχιστος χρόνος για την εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής και την απόκτηση Δ.Δ. από κατόχους Δ.Μ.Σ. 
ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχι-
ακού επιπέδου, είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής του υποψηφίου διδάκτορα. 
Στις ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων διδακτόρων που 
δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτ-
λου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, ο αντίστοιχος 
ελάχιστος χρόνος είναι τα τέσσερα (4) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη.

Ο μέγιστος χρόνος για την εκπόνηση διδακτορικής δι-
ατριβής και την απόκτηση Δ.Δ. είναι έξι (6) έτη. Ο χρόνος 
αυτός μπορεί να παραταθεί μέχρι τα οκτώ (8) έτη κατόπιν 
τεκμηριωμένης αιτήσεως της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής του υποψηφίου διδάκτορα προς τη Συνέλευ-
ση του Τμήματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί σε υπο-
ψήφιο διδάκτορα προσωρινή αναστολή φοίτησης, μετά 
από αίτησή του, μέχρι δύο (2) φορές και με συνολική 
διάρκεια μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις φοίτησης υποψηφίων διδακτόρων

Εντός τριών (3) μηνών από την εισαγωγή του υποψη-
φίου στο Π.Δ.Σ. για απόκτηση Δ.Δ., θα πρέπει να οριστεί 
από τη Συνέλευση του Τμήματος τριμελής συμβουλευ-
τική επιτροπή, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται από 
τις κείμενες διατάξεις.

7.1 Ετήσια ανανέωση εγγραφής
Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν στην αρχή κάθε 

ακαδημαϊκού έτους (μέχρι το τέλος Οκτωβρίου), να 
ανανεώνουν την εγγραφή τους στο Π.Δ.Σ. Προϋπόθεση 
για την ανανέωση της εγγραφής είναι η ολοκλήρωση 
της διαδικασίας υποβολής και παρουσίασης του υπο-
μνήματος προόδου που αναφέρεται στο προηγούμενο 
ακαδημαϊκό έτος, όπως ορίζεται από το άρθρο 7.3 του 
παρόντος κανονισμού.
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7.2 Ενδιάμεση εξέταση εις βάθος
Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται μετά τον 

δωδέκατο (12ο) και πριν το τέλος του δέκατου όγδοου 
(18ου) μήνα από το ορισμό της τριμελούς συμβουλευτι-
κής επιτροπής τους να εξεταστούν εις βάθος στην ερευ-
νητική περιοχή της διατριβής τους. Στην εξέταση αυτή,
η οποία διενεργείται από την τριμελή συμβουλευτική 
επιτροπή, ελέγχεται η επάρκεια γνώσεων του υποψη-
φίου στην κύρια θεματική περιοχή των ενδιαφερόντων 
του, η συνθετική του ικανότητα, η ωριμότητά του να εκ-
πονήσει έρευνα στο συγκεκριμένο αντικείμενο και εκτι-
μώνται οι προοπτικές που έχει να περατώσει τη διατριβή 
του σε εύλογο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα ο 
υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να:

1. Καταθέσει γραπτώς και να παρουσιάσει στην επιτρο-
πή αναλυτική βιβλιογραφική ανασκόπηση της περιοχής 
του ερευνητικού αντικειμένου του.

2. Καταθέσει γραπτώς και να παρουσιάσει εκτενώς 
στην επιτροπή τα ανοικτά προβλήματα στην ερευνη-
τική περιοχή της διδακτορικής διατριβής του και τις 
μεθοδολογίες που πρόκειται να χρησιμοποιήσει στην 
προσέγγιση των θεμάτων αυτών.

3. Εξεταστεί και να απαντήσει σε ερωτήσεις από την 
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή στα παραπάνω θέ-
ματα.

Η μη διεξαγωγή της εις βάθος εξέτασης ενός υποψήφι-
ου διδάκτορα, εντός τριών (3) εξαμήνων από την εισαγω-
γή του στο Π.Δ.Σ., λαμβάνεται ως αποτυχία στην εξέταση.

Σε περίπτωση αποτυχίας ενός υποψηφίου στην εις 
βάθος εξέταση, παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης 
για δεύτερη και τελευταία φορά εντός έξι (6) μηνών. Εάν 
ο υποψήφιος διδάκτορας αποτύχει και τη δεύτερη φορά, 
τότε διαγράφεται αυτοδίκαια από το Π.Δ.Σ..

7.3 Ετήσιο αναλυτικό υπόμνημα
Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται μετά την λήξη 

κάθε ακαδημαϊκού έτους, να υποβάλλουν γραπτώς και 
να παρουσιάσουν προφορικώς στην τριμελή συμβου-
λευτική επιτροπή αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την 
πρόοδο της διδακτορικής διατριβής τους. Αντίγραφο 
του υπομνήματος καθώς και σχόλια επ’ αυτού από την 
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή καταχωρούνται στον 
ατομικό φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα. Η διαδικα-
σία αυτή οφείλει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, και απο-
τελεί προϋπόθεση για την ανανέωση της εγγραφής στο 
Π.Δ.Σ.

7.4 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται:
α) να συντηρούν και να παρακολουθούν το ηλεκτρονι-

κό ταχυδρομείο που έχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
του Τμήματος καθ’ όλο το ακαδημαϊκό έτος.

β) να προσφέρουν, εφόσον τους ζητηθεί, εκπαιδευτι-
κές υπηρεσίες στο Τμήμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 
του παρόντος κανονισμού.

γ) να τηρούν τους βασικούς κανόνες της ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 12 του 
παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8
Γλώσσα συγγραφής διδακτορικής διατριβής

Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής γίνεται είτε 
στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. Στη δεύτερη 
περίπτωση, απαιτείται προσκόμιση εκτενούς περίληψης 
και στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 9
Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος

Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται στους υποψηφίους 
διδάκτορες που εκπονούν και συγγράφουν πρωτότυ-
πη διδακτορική διατριβή σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
ν. 4485/2017, όπως ισχύει, εντός των χρονικών ορίων 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονι-
σμού. Η μορφή του κειμένου της διδακτορικής διατριβής 
θα πρέπει να ακολουθεί πιστά τα εκάστοτε πρότυπα που 
έχουν καθοριστεί από το Τμήμα.

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορι-
κής διατριβής, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1. Ο υποψήφιος υποβάλει αίτημα προς την τριμελή 
συμβουλευτική επιτροπή για δημόσια υποστήριξη της 
διδακτορικής διατριβής του.

2. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδέχεται ή 
απορρίπτει το αίτημα.

3. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, η τριμελής 
συμβουλευτική επιτροπή συντάσσει αναλυτική εισηγη-
τική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμή-
ματος, ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. 
Σε αυτό το σημείο οριστικοποιείται και ο τίτλος της δι-
δακτορικής διατριβής.

4. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει επταμελή 
εξεταστική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
ν. 4485/2017, όπως ισχύει.

5. Η δημόσια υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής 
διατριβής ανακοινώνεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες 
πριν από την πραγματοποίησή της.

Άρθρο 10
Υποτροφίες - Έμμισθες θέσεις

Για τη χορήγηση υποτροφιών ή άλλων έμμισθων θέ-
σεων, εφόσον είναι διαθέσιμες, προηγούνται οι υποψή-
φιοι διδάκτορες και έπονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, 
εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από την πηγή της χρη-
ματοδότησης. Η διαδικασία επιλογής γίνεται μετά από 
γραπτή αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα, την οποία 
συνυπογράφει ο επιβλέπων. Στη συνέχεια, αναφέρονται 
αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής για τους υποψήφιους 
διδάκτορες. Επιπλέον, ισχύουν οι περιορισμοί που θέτει 
ο οργανισμός που παρέχει τις υποτροφίες.

Οι υποτροφίες ή άλλες έμμισθες θέσεις δίνονται κατά 
προτεραιότητα σε πρωτοετείς υποψήφιους διδάκτορες, 
με κριτήριο τον υψηλότερο βαθμό ο οποίος καθορίζεται 
ως εξής:

α) Για κατόχους Δ.Μ.Σ. στη Μηχανική Η/Υ και Πληρο-
φορική ή συναφές αντικείμενο, χρησιμοποιείται ο βαθ-
μός του Δ.Μ.Σ.

β) Για κατόχους του ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), 
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όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 46 του ν. 4485/2017, 
όπως ισχύει, χρησιμοποιείται ο βαθμός του τίτλου αυτού.

γ) Για φοιτητές που εισήχθησαν στο Π.Δ.Σ. έχοντας εκ-
πληρώσει τη Γενική Υποχρέωση στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. 
του Τμήματος, αλλά χωρίς να λάβουν το Δ.Μ.Σ., χρη-
σιμοποιείται ο μέσος όρος στα μαθήματα με τα οποία 
κάλυψαν τη Γενική Υποχρέωση.

δ) Για φοιτητές που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις 
παραπάνω κατηγορίες, χρησιμοποιείται ο βαθμός του 
πρώτου κύκλου σπουδών τους, πολλαπλασιασμένος 
επί 0,9.

Για όσους εμπίπτουν σε περισσότερες από μία από τις 
περιπτώσεις α) - γ), χρησιμοποιείται ο μεγαλύτερος από 
τους βαθμούς τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το κριτή-
ριο επιλογής είναι ο βαθμός του πρώτου κύκλου σπου-
δών και τυχόν νέα ισοβαθμία επιλύεται με κλήρωση.

Οι έμμισθες θέσεις που δίνονται για παροχή επικουρι-
κού έργου, αφορούν σε επικουρικό έργο επιπλέον από 
αυτό που παρέχει ο υποψήφιος διδάκτορας ως μέρος 
των υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
παρόντος κανονισμού.

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από την πηγή χρη-
ματοδότησης, η διάρκεια των υποτροφιών είναι εξαμη-
νιαία με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον εξά-
μηνο, υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής επίδοσης 
του υποψηφίου διδάκτορα στο επικουρικό έργο που 
του έχει ανατεθεί.

Άρθρο 11
Παροχή εκπαιδευτικού έργου 
από τους υποψήφιους διδάκτορες

Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να συμμετέ-
χουν στη διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων ή στο 
εργαστηριακό μέρος μαθημάτων του πρώτου κύκλου 
σπουδών του Τμήματος, καθώς και σε άλλο επικουρικό 
έργο (όπως είναι ενδεικτικά η παροχή βοήθειας σε προ-
πτυχιακούς φοιτητές σχετικά με κάποιο μάθημά τους, 
η επιτήρηση γραπτών και εργαστηριακών εξετάσεων 
κ.α.). Η ανάθεση του επικουρικού έργου γίνεται στην 
αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν κατά τα ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα στα οποία τους έχει ανατεθεί επικουρικό 
έργο να:

• παρέχουν κατ’ ελάχιστον έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως 
επικουρικό έργο, κατά την κρίση του διδάσκοντα και σε 
ωράριο που εξυπηρετεί το μάθημα.

• ζητούν την έγκριση του διδάσκοντα για τυχόν απου-
σία τους.

Άρθρο 12
Κώδικας δεοντολογίας υποψηφίων διδακτόρων

Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να τηρούν τους 
ακόλουθους βασικούς κανόνες της ακαδημαϊκής δεο-
ντολογίας:

• Απαγορεύεται η λογοκλοπή με οποιονδήποτε τρόπο.
• Απαγορεύεται η χρήση κώδικα ή κειμένου που δι-

ανέμεται δωρεάν χωρίς την αντίστοιχη αναφορά του 
γεγονότος αυτού στο κείμενο της εργασίας.

• Απαγορεύεται η ανάθεση μέρους ή ολόκληρων των 
εργασιών (εργασιών μαθημάτων, διατριβών) σε τρίτους.

• Απαγορεύεται η ανάληψη εργασιών (εργασιών μα-
θημάτων, πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών, προγραμ-
ματιστικών εργασιών) με ή χωρίς αμοιβή για προπτυχια-
κούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

• Απαγορεύεται η παροχή υποστηρικτικής διδασκαλίας 
σε φοιτητές του Τμήματος, πέραν αυτής που γίνεται στο 
πλαίσιο του επικουρικού έργου που έχει ανατεθεί από 
το Τμήμα.

Οποιαδήποτε συμπεριφορά που εμπίπτει στις παρα-
πάνω περιπτώσεις θα έχει ως συνέπεια την αναστολή της 
φοιτητικής ιδιότητας για τουλάχιστον ένα εξάμηνο, ενώ 
σε περιπτώσεις σοβαρής παράβασης ή υποτροπής προ-
βλέπεται η άμεση και οριστική διαγραφή από το Π.Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 1 Οκτωβρίου 2021 
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