
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   673/11809 
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ/4-8-2017/τ.Α΄) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδι-
κότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την υπ' αριθμ. 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνη-
σης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα».

3. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2.3.2018/τ.Α΄)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις».

4. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 «Θε-
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ 148/
16-7-2008/τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016/τ.Α΄),  
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλο-
γίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 11/9.3.2018).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 133/30.3.2018).

9. Το γεγονός ότι από με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, ομόφωνα αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Γεωλογίας οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4485/2017, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές 
νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού.

Στον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η ορ-
γάνωση και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτός καταρτίστηκε με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. 11/
9.3.2018), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπι-
στημίου Πατρών, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του 
Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

1.1 Το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπου-
δών σε τομείς, που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέ-
ροντα ή/και στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

1.2 Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δη-
μόσιο έγγραφο και απονέμεται σε ένα από τα γνωστικά 
αντικείμενα του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

1.3 Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό 
τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά 
του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περι-
οχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του 
περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής 
στο πεδίο των γεωεπιστημών.

1.4 Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής οδηγεί στην 
απόκτηση του τίτλου: Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γεω-
λογία.

1.5 Αρμόδιο όργανο για τα θέματα των διδακτορικών 
σπουδών στο Τμήμα είναι η Συνέλευση, καθώς και όσα 
ορίζονται στο άρθρο 31 του ν.  4485/2017.

Άρθρο 2 
Στόχος

2.1 Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημι-
ουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής 
έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών 
να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης 
και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών 
προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευ-
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νητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της 
χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το διδακτορικό 
πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότε-
ρα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και 
διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην 
ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής 
παραγωγής.

Άρθρο 3 
Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

3.1 Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψη-
φίων διδακτόρων, οι οποίες δημοσιοποιούνται στον 
ημερήσιο τύπο και αναρτώνται στον οικείο διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος.

3.2 Στην προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος μνημονεύονται προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, 
απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, 
ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων, διαδικασίες 
κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων 
διδακτόρων, πρόσθετες υποχρεώσεις υποψηφίων δι-
δακτόρων, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολο-
κλήρωσης των διατριβών.

3.3 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστο-
σελίδα: http://www.geology.upatras.gr.

3.4 Οι προκηρύξεις/προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος, μπορεί να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.

Άρθρο 4 
Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής

4.1 Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοι-
τητών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. ως 
ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.  4485/2017.

4.2 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα 
εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δημο-
σίευση ή ευρεσιτεχνία ή επαγγελματική εμπειρία με συ-
νάφεια στο γνωστικό αντικείμενο της Δ.Δ.), και μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη 
κάτοχος Δ.Μ.Σ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων 
σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδά-
κτορες, μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. Ειδικά για τους 
υποψηφίους διδάκτορες, που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., 
η διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. ορίζεται σε 4 έτη κατ' 
ελάχιστον. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, που γίνονται δεκτοί 
κατ' εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ, υποχρεού-
νται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων 
που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο χρόνος 
παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων 
υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση 
διδακτορικού διπλώματος.

Άρθρο 5 
Υποβολή αιτήσεων

5.1 Ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει κατά τη διάρκεια κάθε 
ακαδημαϊκού έτους σχετική αίτηση στη Γραμματεία του 
Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδα-
κτορική διατριβή, συμπεριλαμβάνοντας τίτλο και γενι-
κό προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής. Στην αίτηση 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη 
γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της 
ελληνικής, αν αυτό προβλέπεται, και ο προτεινόμενος ως 
επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανή-
κει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής 
διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 
παρόντος Κανονισμού. Η διαδικασία αξιολόγησης υπο-
ψηφίων διδακτορικών φοιτητών είναι συνεχής.

5.2 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:

α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο 
οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή 

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 γ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατρι-

βής, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες. 

δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον 
επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προ-
τίμηση της Αγγλικής.

ε) Τουλάχιστον δυο συστατικές επιστολές από Καθη-
γητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον πα-
ρέχοντα τη συστατική. 

στ) Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προ-
πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Άρθρο 6 
Αξιολόγηση αιτήσεων

6.1 Η Συνέλευση του Τμήματος κατηγοριοποιεί τις υπο-
βληθείσες αιτήσεις με βάση την συνάφεια του ερευνη-
τικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά 
κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που απο-
τελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντί-
στοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και 
καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλ-
λει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό 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/την υποψήφιο/α. Η Συνέλευση του 
Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επι-
βλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής 
και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/
της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται 
και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

6.2 Η αρχική εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων θα 
γίνεται εντός εικοσαημέρου από την ημερομηνία συνε-
δρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, κατά τη διάρκεια 
της οποίας αποφασίστηκε η έγκριση των αιτήσεων των 
υποψηφίων.

6.3 Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης (π.χ. προθεσμίες 
υποτροφιών, συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις κ.λπ.) 
είναι δυνατή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της 
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προθεσμίας, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μετά 
από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

6.4 Η χρονική διάρκεια από τον ορισμό της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής μέχρι και την παρουσίαση 
της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της επταμελούς 
εξεταστικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από τρία ή τέσσερα κατά περίπτωση, πλήρη ημερολο-
γιακά έτη.

Άρθρο 7 
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

7.1 Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών 
έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α βαθμίδας, αναπληρωτή και επί-
κουρου καθηγητή του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές 
Α, Β' ή Γ' βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευ-
νητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.

7.2 Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην 
προτεινόμενο/η επιβλέποντα, συμφωνά με την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος, την επίβλεψη της 
διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτι-
κή επιτροπή, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. 
Στην επιτροπή του προηγουμένου εδαφίου μετέχουν 
ως μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δυο ακόμη μέλη 
Δ.Ε.Π. α βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το 
οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων 
ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές 
των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή 
από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα 
της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο και επιστημονικό έργο με την υπό κρίση 
διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική επιτροπή 
μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις 
πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.

7.3 Σε περίπτωση που ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει 
ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήμα-
τος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/ην
την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προη-
γούμενες παραγράφους, υστέρα από αίτηση του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου 
επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δυο (2) 
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη 
και καθ' υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων 
διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επι-
βλέποντα. Σε περίπτωση που ο/η αρχικός/η επιβλέπων/
ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα ΑΕ.Ι. ή συντα-
ξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των 
διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος 
απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, 
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

7.4 Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των 
επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των 
εκπονουμένων διδακτορικών διατριβών και σύντομη πε-
ρίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών 
επιτροπών αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος 

στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και 
την αγγλική γλώσσα.

7.4 Το ανώτατο όριο επίβλεψης διδακτορικών διατρι-
βών ανά μέλος ΔΕΠ του Τμήματος δεν μπορεί να ξεπερνά 
τις επτά (7) διατριβές, εκτός ειδικών περιπτώσεων που 
εγκρίνει η Συνέλευση. Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης Δι-
δακτορικών Διατριβών ως μέλος τριμελούς συμβουλευ-
τικής επιτροπής δεν προσμετρώνται στο σύνολο.

Άρθρο 8 
Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών

8.1 Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτο-
ρικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία 
ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η 
μέγιστη παραμονή τον/της φοιτητή/τριας σε Πρόγραμμα 
Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα έξι (6) χρόνια μετά 
την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής (πλέον των περιόδων που ο φοιτητής/τρια 
δικαιολογημένα απουσιάζει από το Πρόγραμμα λόγω 
ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχει 
εγκεκριμένη αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του 
Τμήματος). Μετά την παρέλευση των τριών (3) ετών χρει-
άζεται ειδική δικαιολόγηση από την τριμελή συμβουλευ-
τική επιτροπή, καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος, 
που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε 
τρία (3) το πολύ ακόμη έτη. Ειδικά για τους/τις υποψη-
φίους/ες διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση 
χωρίς να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., το ελάχιστο χρονικό όριο 
για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι 
τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από 
τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Σε 
αυτήν την περίπτωση η μέγιστη παραμονή του φοιτητή 
στο πρόγραμμα ορίζεται στα τέσσερα συν δυο (4+2) έτη 
μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβου-
λευτικής επιτροπής.

8.2 Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δικαιούται να ζητή-
σει αναστολή σπουδών μια φορά κατά την διάρκεια των 
σπουδών του/της για εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από 
αίτηση του στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση 
του Τμήματος κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της 
αιτουμένης αναστολής και εφ' όσον γίνουν αποδεκτοί, 
καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα της αναστολής 
μετά το οποίο ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει τις 
σπουδές του σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες όρους. 
Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται 
από το διδακτορικό πρόγραμμα. Κατά την διάρκεια της 
αναστολής φοίτησης αίρονται όλες οι παροχές, οι οποίες 
ανακτώνται κατόπιν νέας αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.

8.3 Τροποποίηση του θέματος της διδακτορικής δια-
τριβής μέσα στην ίδια γνωστική περιοχή μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί με απόφαση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

8.4 Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής 
και καθορισμός νέου σε διαφορετικό γνωστικό πεδίο, 
μπορεί να πραγματοποιηθεί υστέρα από αίτηση του 
υποψηφίου και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
υστέρα από τη σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται από 
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τη Συνέλευση του Τμήματος νέα Τριμελής Συμβουλευ-
τική Επιτροπή και ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της 
διατριβής αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού της νέας 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 9 
Δικαιώματα Υποψηφίων Διδακτόρων

9.1 Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
9.2 Οι υποψήφιοι/ες 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 δευτέρου κύκλου σπουδών, 
όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. 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.

9.3 Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ια-
τροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαι-
ούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 
περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ) με κάλυψη 
των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.ΥΥ), συμφωνά με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 10 
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

10.1 Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας πρέπει να έχει ως 
κύρια επιστημονική απασχόληση τις διδακτορικές του/
της σπουδές.

10.2 Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας πρέπει να ανανε-
ώνει την εγγραφή του/της. Οι ανανεώσεις εγγραφών θα 
πραγματοποιούνται δυο (2) φορές το χρόνο στην αρχή 
κάθε εξαμήνου.

10.3 Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, στην προ-
θεσμία που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, 
παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως 
αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευ-
τικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής 
του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και 
σχόλια επ' αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή 
επιτροπή και εκθέσεις προόδου, καταχωρίζονται στον 
ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

10.4 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες υποχρεούνται να 
παρουσιάζουν τα στάδια της ερευνητικής τους εργασίας 
σε σεμινάρια, τα οποία οργανώνονται από το ή τα οικεία 
Τμήματα για το σκοπό αυτό.

10.5 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να συμμε-
τέχουν σε σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια και να 
επιδιώκουν τη διεθνοποίηση και την αναγνώριση της 
έρευνας τους με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιο-
δικά με σύστημα κριτών.

10.6 Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και 
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και θρησκευ-
μάτων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανα-
τίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία μελών 
ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωρι-
αία αντιμισθία, που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 
ιδρύματος.

Άρθρο 11
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων

Η διαγραφή υποψηφίου/ας διδάκτορα είναι δυνατή 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής. Μεταξύ των λόγων για τη διαγραφή περιλαμ-
βάνονται και οι ακόλουθοι:

1. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντι-
γραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς 
αναφορά σε αυτούς (να παρουσιάζει το κείμενο της Δι-
δακτορικής Διατριβής εκτεταμένα σημεία λογοκλοπής).

2. Αξιόποινες πράξεις που έχουν τελεσιδικήσει του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα, που εκθέτουν και ζημιώνουν 
το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.

3. Υποψήφιος Διδάκτορας, που δεν παρουσίασε και 
δεν υπέβαλε εγγράφως εκθέσεις προόδου της διατριβής 
του, δεν παρακολούθησε τα προβλεπόμενα μαθήματα 
και δεν διεξήγαγε έρευνα για δυο τουλάχιστον συνεχό-
μενα εξάμηνα.

4. Ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψήφιου διδάκτορα 
(η οποία τεκμηριώνεται με δυο (2) τουλάχιστον συνεχείς 
αρνητικές εκθέσεις προόδου της τριμελούς συμβουλευ-
τικής επιτροπής) ή σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α 
διδάκτωρ δεν ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές υπηρε-
σίες, που του έχουν ανατεθεί από το Τμήμα.

5. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την υποψή-
φιο/α διδάκτορα.

Άρθρο 12 
Λογοκλοπή

12.1 Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να 
αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε 
το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται 
σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται 
η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και 
η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης - δημοσιευμένης ή 
μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδή-
ποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/
της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική ανα-
φορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω 
περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να απο-
φασίσει τη διαγραφή του/της, αφού προηγουμένως του 
δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, 
τις απόψεις του επί του θέματος.

12.2 Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημα-
ϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβά-
σεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή 
της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των δι-
ατάξεως περί πνευματικής ιδιοκτησίας από υποψήφιο/α 
διδάκτορα κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των 
μαθημάτων ή την εκπόνηση της διδακτορικής διατρι-
βής, (απόφαση Συγκλήτου συνεδρίαση 115/25.4.2017, 
έγγραφο με αριθμό 318/11394/27.4.2017, με θέμα «Επί 
του θέματος της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρμογής 
Ephorus»).
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Άρθρο 13 
Υποστήριξη και αξιολόγηση 
της διδακτορικής διατριβής

13.1 Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδα-
κτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει 
αίτηση για τη δημόσια υποστήριξή της και την αξιολό-
γηση της. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται 
ή απορρίπτει την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Αν η 
τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση 
του/της υποψηφίου/ας, συντάσσει αναλυτική εισηγητική 
έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος 
ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής 
για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.

13.2 Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν 
τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, 
εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθί-
στανται από ισάριθμα μέλη, που πληρούν τα κριτήρια 
του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 
του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και τέσ-
σερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του 
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του 
παρόντος κανονισμού. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη 
της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι 
Καθηγητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δυο (2) πρέπει 
να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Όλα τα μέλη της επταμε-
λούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή 
συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο 
υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.

13.3 Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋ-
ποθέτει τη φυσική παρουσία τωντεσσάρων (4) τουλά-
χιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά 
μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από 
τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Στη συνέχεια, η εξετα-
στική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, 
κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρό-
τητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην 
επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με 
πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα 
αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί συμφωνά με την 
παράγραφο 2, μπορούν να παρίστανται κατά τη συνε-
δρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

13.4 Η επταμελής εξεταστική επιτροπή τηρεί πρακτικά, 
στα οποία περιέχονται οι γνώμες όλων των μελών της 
σχετικά με την πρωτοτυπία και συμβολή της διατριβής, 
η αιτιολογημένη θετική ή αρνητική ψήφος κάθε μέλους 
και η τελική ατιόψασχ] της εξεταστικής επιτροπής. Η επί-
σημη αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας σε διδάκτορα 
γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος με βάση το πρα-
κτικό της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

13.5 Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται ως επιτυχής 
ή ως ανεπιτυχής.

Άρθρο 14 
Αναγόρευση Διδακτόρων

14.1 Για την αναγόρευση σε Διδάκτορα, ο υποψήφιος 
υποχρεούται να δημοσιεύσει μία εργασία σε περιοδικό 

του SCI με πρώτο όνομα το δικό του και να κάνει μία 
παρουσίαση σε συνέδριο. Στη συνέχεια υποβάλλει στη 
Γραμματεία του Τμήματος τα δικαιολογητικά του Πα-
ραρτήματος 1.

14.2 Η Συνέλευση του Τμήματος αναγορεύει τον/την 
υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του 
Τμήματος. Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη 
του Σώματος το πρακτικό, που πιστοποιεί την επιτυχή 
ολοκλήρωση της διαδικασίας και της προφορικής πα-
ρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής, 
και ακολουθεί η αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας σε 
Διδάκτορα του Τμήματος.

14.3 Η τελετή ορκωμοσίας και καθομολόγησης, καθώς 
και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της δι-
δάκτορος ακολουθεί τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

14.4 Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, πριν την αναγό-
ρευση και καθομολόγησή του/της από την Συνέλευση 
του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης 
επιτυχούς περάτωσης. Στον/στη διδάκτορα χορηγείται 
αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό 
Δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο 
του Τμήματος και τον Γραμματέα του Τμήματος.

Άρθρο 15 
Συνεπίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

15.1 Για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συ-
νεπίβλεψη, το Τμήμα Γεωλογίας δύναται να συνεργάζε-
ται με Τμήματα Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών. 
Τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα, ορίζεται ένας/μια επιβλέπων/ουσα από κάθε 
συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της δια-
τριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό 
των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./ερευνητών. Θέματα που 
σχετίζονται με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, 
από την επιλογή του/της υποψήφιου διδάκτορα έως και 
την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η χορή-
γηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργα-
σίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) που καταρτίζεται από 
τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από 
την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης 
των Ερευνητικών Κέντρων.

15.2 Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα σχετικά με 
την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά 
κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής.

Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις

16.1 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος Γεω-
λογίας μετά την έγκριση του παρόντα Κανονισμού Δι-
δακτορικών Σπουδών εντάσσονται στις διατάξεις του 
ν.  4485/2017 και στον παρόντα Κανονισμό.
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16.2 Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κα-
νονισμό θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος και του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

16.3 Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος 
έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδα-
κτορικής διατριβής, υποχρεούνται στην ολοκλήρωση 
της μέχρι δυο (2) χρόνια.

Άρθρο 17 
Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Δικαιολογητικά για την αναγόρευση 
σε Διδάκτορα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης 
διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Ετήσια έκθεση προόδου. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Πρακτικό κρίσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 
Δικαιολογητικά 
για την αναγόρευση σε Διδάκτορα

• Αντίγραφα (7) πλαστικοποιημένα ή δερματόδετα 
Διδακτορικής Διατριβής (με τις τελικές διορθώσεις 
μετά τη δημόσια υποστήριξη της Δ.Δ.) στα μέλη της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

•   α) Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής στη Βιβλιοθή-
κη του Πανεπιστημίου Πατρών σε έντυπη και ηλε-
κτρονική μορφή.

 β) Συμπλήρωση και εκτύπωση της βεβαίωσης κατά-
θεσης του προγράμματος nemertes (μέσω Internet) 
στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών 
www.lis.upatras.gr και κατάθεση στη Γραμματεία του 
Τμήματος με υπογραφή από τη Βιβλιοθήκη.

•  Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος

•   Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος του Απο-
γραφικού Δελτίου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
WWW.EKT.GR - ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙ-
ΑΤΡΙΒΩΝ, μετά από ενέργεια της Γραμματείας του 
Τμήματος, καθώς και Αντίγραφο Διδακτορικής Δια-
τριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

•   Αντίγραφο περίληψης Διδακτορικής Διατριβής (ελ-
ληνικά και αγγλικά) για την ιστοσελίδα του Τμήματος.

•   Κατάθεση φοιτητικής ταυτότητας (πάσο), βιβλιαρίου 
υγείας, κάρτας και κλειδιών στη Γραμματεία του Τμήμα-
τος, ρύθμιση εκκρεμοτήτων με υπηρεσίες της κεντρι-
κής διοίκησης (Φοιτητική Εστία, Διεύθυνση Φοιτητικής 
Μέριμνας, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 
Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης 
διδακτορικών διατριβών στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών

1. Κάθε τόμος με το κείμενο της εργασίας φέρει ευδιά-
κριτα στο πίσω μέρος της σελίδας τίτλου του τα ακόλουθα:

Πανεπιστήμιο Πατρών, [Τμήμα]
[Όνομα Συγγραφέα]
© [έτος] - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
2. Ο/Η Προπτυχιακός Φοιτητής (ΠΦ), Μεταπτυχιακός 

Φοιτητής (ΜΦ) ή Υποψήφιος Διδάκτορας (ΥΔ) -μέσα από 
τη σχετική φόρμα κατάθεσης της εργασίας στο Ιδρυμα-
τικό Αποθετήριο Νημερτής-εκχωρεί στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών και στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
το μη αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσής της μέσα από 
το διαδίκτυο για σκοπούς συστηματικής και πλήρους 
συλλογής της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, καταγραφής, διαφάνειας και προαγωγής 
της έρευνας.

3. Κάθε ΠΦ, ΜΦ ή ΥΔ που εκπονεί τη διπλωματική, με-
ταπτυχιακή εργασία του ή τη διδακτορική διατριβή του 
σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, θεωρείται ότι έχει 
λάβει γνώση και αποδέχεται τα ακόλουθα:
• Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, 

παραχθέν από τον/ην ίδιο/α, και δεν παραβιάζει δι-
καιώματα τρίτων καθ' οιονδήποτε τρόπο.

• Εάν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παρα-
χθεί από τον/ην ίδιο/α, αυτό πρέπει να είναι ευδιάκρι-
το και να αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της 
εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας 
με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησης 
του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτω-
ση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσε-
ων, εικόνων, γραφημάτων κ.λπ., έχει λάβει τη χωρίς 
περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών 
δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και επακόλουθη 
δημοσίευση του υλικού αυτού.

• Ο/Η ΠΦ, ΜΦ ή ΥΔ φέρει αποκλειστικά την ευθύνη 
της δίκαιης χρήσης του υλικού που χρησιμοποίησε 
και τίθεται αποκλειστικός υπεύθυνος των πιθανών 
συνεπειών της χρήσης αυτής. Αναγνωρίζει δε ότι το 
Πανεπιστήμιο Πατρών δεν φέρει, ούτε αναλαμβάνει 
οιαδήποτε ευθύνη που τυχόν προκύψει από πλημμε-
λή εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων.

• Η σύνταξη, κατάθεση και διάθεση της εργασίας δεν 
κωλύεται από οποιαδήποτε παραχώρηση των πνευ-
ματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα σε τρίτους, 
π.χ. σε εκδότες μονογραφιών ή επιστημονικών πε-
ριοδικών, σε οποιοδήποτε διάστημα, πριν ή μετά τη 
δημοσίευση της εργασίας, και πως ο συγγραφέας 
αναγνωρίζει ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν απε-
μπολεί τα δικαιώματα διάθεσης του περιεχομένου 
της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας ή της 
διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τα μέσα που 
το ίδιο επιλέγει.

• Για τους παραπάνω λόγους κατά την υποβολή της δι-
πλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτο-
ρικής διατριβής ο/η ΠΦ/ΜΦ/ΥΔ υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και 
γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου και των οριζομένων 
στους Κανονισμούς Σπουδών του ΠΜΣ και του Τμή-
ματος και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ότι η εργασία που 
καταθέτει με θέμα « .......... » έχει εκπονηθεί με δική του 
ευθύνη τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζο-
νται στις ισχύουσες διατάξεις και στον παρόντα Κανο-
νισμό για τα πνευματικά δικαιώματα.

4. Οι εργασίες δημοσιεύονται στο Ιδρυματικό Αποθε-
τήριο το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών. Η Συντο-
νιστική Επιτροπή ενός ΜΠΣ ή η τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, μετά από επαρκώς τεκμη-
ριωμένη αίτηση του Επιβλέποντος καθηγητή και του/της 
ΠΦ/ΜΦ/ΥΔ, την προσωρινή εξαίρεση της δημοσιοποίη-
σης της εργασίας/διατριβής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, 
για σοβαρούς λόγους που σχετίζονται με την περαιτέρω 
πρόοδο και εξέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας, 
εάν θίγονται συμφέροντα του ιδίου ή άλλων φυσικών 
προσώπων, φορέων, εταιριών κ.λπ. Η περίοδος εξαίρε-
σης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι μήνες (36) 
μήνες, εφόσον δεν συντρέχουν άλλα νομικά κωλύματα. 
Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της εργασίας γίνεται μετά 
την επιτυχή παρουσίαση της, συμφωνά με τα προβλε-
πόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και πριν την 
απονομή του τίτλου σπουδών, αλλά η διάθεση της ρυθ-
μίζεται από τη Βιβλιοθήκη ανάλογα με το σχετικό αίτημα.
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  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 17 Απριλίου 2018

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02015570805180012*
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