
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας.

2 Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προστασία της Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύ-
σης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής» 
στην αγγλική “Protection of Cultural Heritage and 
Monuments of Nature from the Eff ects of Climate 
Change” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
και της Ακαδημίας Αθηνών και έγκριση της οργά-
νωσης και της λειτουργίας του».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 190/33 (1)
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο-

λογίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τoν ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 30, 31, 38 
έως 45 και 85.

3. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), 
με την οποία αντικαθίσταται η περ. γ΄ της παρ. 22 του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) ως εξής: «Έως την 
έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε 
Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του 
Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς 
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

4. Την παρ. 3ε του άρθρου 9 του ν. 3685/2008 «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (Α΄ 148).

5. Την υπό στοιχεία 210838/Ζ1/1.12.2017 πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την 
οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, 
Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου, με πλήρη θητεία, από την έκδοση της πράξης 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 647).

6. Την υπ’ αρ. 8237/8.12.2017 απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Β΄ 4835) περί μετα-
βίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδα-
κτορικών διατριβών - λοιπά θέματα».

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση 9η/18.2.2020).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (συνεδρίαση 190η/27.4.2021).

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού διδακτορικών σπουδών 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού 
πλαισίου, όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην 
προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και 
οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος 
(Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης 
επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφο-
ρά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον 
επιστημονικό κλάδο της Διοικητικής Επιστήμης και Τε-
χνολογίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης 
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή κάτοχος αναγνω-
ρισμένου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως 
ισότιμου της αλλοδαπής ή κάτοχος ενιαίου και αδιάσπα-
στου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, ο οποί-
ος έχει αποκτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε τμήματα 
Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου 
ή διπλώματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών). 
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος 
Δ.Μ.Σ. ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών με-
ταπτυχιακού επιπέδου, η τριμελής επιτροπή που προ-
βλέπεται στο άρθρο 5 θα εισηγηθεί την αποδοχή ή μη 
του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές 
και επαγγελματικές επιδόσεις και δραστηριότητές του. 
Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση, μετά από εισήγηση 
της τριμελούς επιτροπής εξέτασης των αιτήσεων των 
υποψηφίων, δύναται να ζητήσει από αυτούς να παρα-
κολουθήσουν συγκεκριμένα μαθήματα, σεμινάρια ή 
εργαστήρια (συναφή του προτεινόμενου ερευνητικού 
πεδίου). Απαραίτητη είναι επίσης η καλή γνώση της αγ-
γλικής γλώσσας.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης 
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος. Ο υποψήφιος θα πρέπει να υπο-
βάλλει στην Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας, εντός του πρώτου 15νθήμερου 
κάθε εξαμήνου (Χειμερινού - Εαρινού), τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου 
αναγράφονται:

- προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
- τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση
- προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής 

διατριβής, η οποία μπορεί να είναι είτε η ελληνική είτε 
η αγγλική

- προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατρι-
βής.

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3) Σύντομη περίληψη της προτεινόμενης διδακτορικής 

διατριβής, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
4) Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
5) Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. του εξωτερικού).
6) Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 

(για υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι αγγλόφωνων 
ιδρυμάτων).

7) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
8) Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή ερ-

γοδότες.
9) Προαιρετικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δύναται 

να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης, 
όπως ενδεικτικά δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες 
που έχουν εκπονήσει.

Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος κατηγοριοποιεί τις αιτή-
σεις με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου 
και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. 
Κάθε τριμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος, εξετάζει τους φακέλους υποψηφιότητας, 
ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων, 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 υποψήφιο.

Η Συνέλευση του Τμήματος που συνεδριάζει στις αρ-
χές κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, αφού λάβει υπόψη το 
υπόμνημα της επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιο-
λογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην περίπτωση 
θετικής απόφασης της Συνέλευσης, ορίζεται:

- ο επιβλέπων της διατριβής,
- τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής,
- η γλώσσα συγγραφής της διατριβής,
- τα μαθήματα που ο υποψήφιος οφείλει να παρακο-

λουθήσει (εφόσον η Συνέλευση το κρίνει σκόπιμο).
Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλε-

πόντων, των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής, οι 
τίτλοι των εκπονούμενων διατριβών και σύντομη πε-
ρίληψη αυτών αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του 
Ιδρύματος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 6
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

1. Επιβλέπων διδακτορικής διατριβής
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν 

τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκου-
ρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ 
βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να είναι ο επιβλέπων σε πέ-
ντε (5) κατά μέγιστο διδακτορικές διατριβές που είναι σε 
εξέλιξη την ίδια χρονική στιγμή.

2. Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή
Η Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή ορίζεται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος και έχει ως αρμοδιότητα να 
πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγ-
γραφή της διδακτορικής διατριβής

Μέλος της επιτροπής είναι ο επιβλέπων της διατριβής. 
Τα δύο άλλα μέλη μπορεί να είναι:
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- μέλη Δ.Ε.Π. από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι.,
- καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμά-

των της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος,

- ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνη-
τικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής που έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση 
διδακτορική διατριβή.

Στην επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα μέλος Δ.Ε.Π. 
από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.

Σε περίπτωση που την περίοδο της υποστήριξης της 
διατριβής, μέλη της τριμελούς επιτροπής έχουν συντα-
ξιοδοτηθεί, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
αντικαθίστανται με ισάριθμα μέλη. Τα αφυπηρετήσα-
ντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που 
έχουν αντικατασταθεί, μπορεί να παρίστανται κατά τη 
συνεδρίαση της επταμελούς επιτροπής χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.

2α. Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή δι-

απιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος 
αναθέτει την επίβλεψη:

- σε άλλον, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και 
γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος ή

- σε ένα από τα άλλα (2) μέλη της τριμελούς συμβου-
λευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέ-
γιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να 
έχει κάθε επιβλέπων.

Ομοίως, αν για οποιονδήποτε λόγο μέλος της τριμε-
λούς επιτροπής εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να 
τελέσει τα εκ του ρόλου του απορρέοντα καθήκοντα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή αν η εξέλιξη της διδα-
κτορικής έρευνας επιτάσσει την ανασύνθεση της τριμε-
λούς επιτροπής ώστε να απαρτίζεται από τα μέλη εκεί-
να που είναι τα πλέον κατάλληλα για την πλαισίωση και 
υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, η Συνέλευση 
του Τμήματος αντικαθιστά το μέλος της τριμελούς επι-
τροπής ύστερα από αίτηση του επιβλέποντα και γνώμη 
του προτεινόμενου και του αντικαθιστώμενου μέλους. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής λόγοι αντικατάστασης:

α) Σοβαροί λόγοι υγείας.
β) Εκτεταμένο διάστημα απουσίας στο εξωτερικό (π.χ. 

άδεια εξωτερικού άνευ αποδοχών). 
γ) Σοβαροί προσωπικοί λόγοι τους οποίους μπορεί 

να επικαλεστεί με έγγραφο υπόμνημά του προς τη Συ-
νέλευση του Τμήματος το μέλος της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής.

2β. Μετακίνηση / συνταξιοδότηση επιβλέποντος
Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή 

Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη 
επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει ανα-
λάβει και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι. στο οποίο ανή-
κει το Τμήμα όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

Άρθρο 7
Χρονική διάρκεια, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων

1. Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού 

διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολο-
γιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής.

Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής είναι 
έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία 
ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Ο/Η Υποψήφιος/α μπορεί κατά τη διάρκεια των σπου-
δών του/της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με 
επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή 
της ανωτέρω περιόδου έως και 2 έτη συνολικά. Ο χρό-
νος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην 
προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστο-
λής φοίτησης δεν επωφελείται των δικαιωμάτων και 
των παροχών που προβλέπονται για τους υποψήφιους 
διδάκτορες.

2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των υποψηφίων δι-
δακτόρων

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ανανεώνουν 
την εγγραφή τους σε κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος στο δι-
άστημα Σεπτέμβριος - Νοέμβριος.

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες κάθε έτος, στο διάστημα 
από το Σεπτέμβριο έως το Νοέμβριο, παρουσιάζουν 
προφορικά και υποβάλουν εγγράφως αναλυτικό υπό-
μνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτρο-
πής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. 
Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυ-
τού από τον επιβλέποντα ή/και την Τριμελή Συμβου-
λευτική Επιτροπή καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο 
των υποψηφίων.

- Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
- Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλή-

ρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα 
τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για 
τους φοιτητές του Β΄ κύκλου σπουδών.

- Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της 
διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα 
πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν κάθε ακα-
δημαϊκό έτος σε επιτηρήσεις εξετάσεων του Τμήματος.

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες προσφέρουν κάθε ακαδη-
μαϊκό έτος εργαστηριακά και φροντιστηριακά μαθήματα 
στο προπτυχιακό και στα μεταπτυχιακά προγράμματα 
του Τμήματος, υπό την επίβλεψη των Μελών Δ.Ε.Π.

Άρθρο 8
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

1. Ορισμός / αλλαγή θέματος διδακτορικής διατριβής
Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να τρο-

ποποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα το περι-
εχόμενό της ανάλογα με την εξέλιξη της διδακτορικής 
έρευνας, υπό την προϋπόθεση ότι το περιγραφόμενο 
από το νέο τίτλο θέμα παραμένει εντός του γνωστικού 
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αντικειμένου στο οποίο εντασσόταν ο αρχικός τίτλος. Η 
τροποποίηση του τίτλου μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε 
στιγμή με αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και έγκριση 
της Συνέλευσης, λαμβάνοντας υπόψη γνώμη του επι-
βλέποντα και της τριμελούς επιτροπής. Ο τίτλος μπορεί 
να αλλάξει και στην κλειστή συνεδρίαση των μελών της 
Εξεταστικής Επιτροπής, μετά την εξέταση της Δ.Δ., με 
σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και της πλειοψηφίας 
των παρόντων μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Ειδι-
κότερα επιτρέπονται η μεταβολή του τίτλου ώστε (α) να 
αντικατοπτρίζει ειδικότερο θέμα από το αρχικά ορισθέν 
και (β) να προσθέτει στο αρχικά ορισθέν αντικείμενο 
συναφή με αυτό πεδία έρευνας. Η μεταβολή που περι-
γράφεται στην παρούσα παράγραφο δεν συνεπάγεται 
μεταβολή των ορίων ολοκλήρωσης της διατριβής.

Σε περίπτωση που το θέμα της διατριβής αλλάζει 
πλήρως σε σχέση με το αρχικό, ο υποψήφιος διδάκτο-
ρας υποβάλλει αναλυτική τεκμηριωμένη επιστημονική 
πρόταση και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορι-
κής διατριβής και ακολουθείται εξαρχής η διαδικασία 
αίτησης που περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντα 
Κανονισμού. Ο χρόνος που έχει ήδη διανυθεί στο πρό-
γραμμα διδακτορικών σπουδών με το προηγούμενο 
θέμα δεν προσμετράται.

2. Οδηγίες συγγραφής διδακτορικής διατριβής
Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται με χρήση του 

σχετικού πρότυπου εγγράφου που είναι διαθέσιμο στον 
ιστότοπο του Τμήματος, ή σε παραπλήσια μορφή. Η 
ακριβής δομή και η έκτασή της καθορίζονται με βάση 
τη συνήθη πρακτική για τις διατριβές του ευρύτερου 
επιστημονικού χώρου της Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας, με κύριο κριτήριο να εξυπηρετούνται βέλ-
τιστα οι σκοποί της ορθής απόδοσης της ερευνητικής 
συνεισφοράς του υποψηφίου και της διευκόλυνσης της 
αξιοποίησής της από άλλους ερευνητές.

Εάν η διατριβή συγγράφεται στα ελληνικά περιλαμ-
βάνει σύντομη περίληψη στα Αγγλικά ενώ αν συγγρά-
φεται στα Αγγλικά περιλαμβάνει σύντομη περίληψη στα 
Ελληνικά.

Άρθρο 9
Υποστήριξη / αξιολόγηση 
της διδακτορικής διατριβής

- Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην 
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή για δημόσια υποστή-
ριξη και αξιολόγηση της διατριβής.

- Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή τεκμη-
ριωμένα απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου.

- Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή απορρίψει 
την αίτηση του υποψηφίου, ο υποψήφιος μπορεί να υπο-
βάλλει νέα αίτηση μετά την πάροδο τριών μηνών, στην 
οποία θα αναλύει τους τρόπους με τους οποίους έχει 
αντιμετωπίσει τις παρατηρήσεις και έχει ενσωματώσει 
τις συμβουλές της τριμελούς επιτροπής. Σε περίπτωση 
ενδεχόμενης νέας απόρριψης επαναλαμβάνεται η ίδια 
διαδικασία για άλλη μία φορά.

- Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί 
την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική ειση-
γητική έκθεση, την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμή-

ματος και ζητά τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής για την κρίση της διατριβής.

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 αντικαθίστανται 
από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτε-
ρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4485/2017 και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη που είναι:

- μέλη Δ.Ε.Π. από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι.,
- καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμά-

των της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος,

- ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνη-
τικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής που έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση 
διδακτορική διατριβή. Εάν κάποιο μέλος της τριμελούς 
επιτροπής έχει συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί, εκλείψει ή 
βρεθεί σε νόμιμη άδεια, αντικαθίσταται με απόφαση της 
συνέλευσης του Τμήματος.

- Η επταμελής εξεταστική επιτροπή ορίζεται στην επό-
μενη ή το πολύ τη μεθεπόμενη συνεδρίαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος από την κατάθεση της εισηγητικής 
έκθεσης.

- Σε διάστημα δύο εβδομάδων από τον ορισμό της 
επταμελούς επιτροπής, ο υποψήφιος διδάκτορας υπο-
βάλλει:

- ηλεκτρονικά τη διατριβή σε όλα τα μέλη της επταμε-
λούς επιτροπής

- υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος, 
που κοινοποιείται στον επιβλέποντα, ότι η διατριβή δεν 
είναι προϊόν λογοκλοπής καθώς και αναφορά ελέγχου 
κειμενικής ταύτισης που προκύπτει από σχετικό λογισμι-
κό το οποίο διαθέτει το Πανεπιστήμιο.

- Η ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής ορίζεται 
με πρωτοβουλία του επιβλέποντα σε συνεργασία με 
τον υποψήφιο διδάκτορα, τουλάχιστον ένα μήνα και το 
πολύ τρεις μήνες από τη συγκρότηση της επταμελούς 
επιτροπής, και κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της Πανε-
πιστημιακής Κοινότητας από τη Γραμματεία.

- Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια και 
προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) 
τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα 
λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.

- Μετά την υποστήριξη, η εξεταστική επιτροπή συνε-
δριάζει χωρίς παρουσία τρίτων και κρίνει την εργασία 
ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, των πρωτότυπη 
σκέψη και τη συμβολή στην επιστήμη. Μπορούν να πα-
ρίστανται στην συνεδρίαση της επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και όσοι έχουν στο 
παρελθόν διατελέσει μέλη της τριμελούς συμβουλευ-
τικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής και έχουν 
αντικατασταθεί.
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- Για την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτεί-
ται σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η εγκριθείσα Δ.Δ. βαθμολογείται με την ακόλουθη 
κλίμακα: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και η βαθμολογία 
καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό αξιολόγησης της 
διατριβής.

- Σε περίπτωση που η επταμελής επιτροπή δεν εγκρίνει 
τη διδακτορική διατριβή ο υποψήφιος διδάκτορας μπο-
ρεί να υποβάλλει νέα αίτηση στη τριμελή συμβουλευτική 
επιτροπή για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της 
διατριβής μετά την πάροδο κατ’ ελάχιστον έξι μηνών. 
Εάν και κατά τη δεύτερη υποστήριξη της διδακτορικής 
διατριβής η επταμελής δεν την κρίνει ικανοποιητική, ο 
υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το πρόγραμμα 
διδακτορικών σπουδών χωρίς να του απονεμηθεί τίτλος.

- Σε περίπτωση που κατά την κρίση της πλειοψηφίας 
των μελών της επταμελούς επιτροπής η διατριβή χρή-
ζει διορθώσεων, αλλά όχι τόσο καίριων που να κρίνεται 
απορριπτέα, καταγράφονται στο πρακτικό οι απαιτού-
μενες αλλαγές και ο υποψήφιος οφείλει σε προθεσμία 
τριών μηνών να υποβάλλει προς τα μέλη της επταμελούς 
επιτροπής την ενημερωμένη έκδοση της διατριβής συ-
νοδευόμενη από έκθεση στην οποία αναλύονται οι τρό-
ποι με τους οποίους αντιμετωπίστηκαν οι παρατηρήσεις 
της επταμελούς επιτροπής. Εφόσον η επταμελής επι-
τροπή αξιολογήσει τις παρεμβάσεις ως ικανοποιητικές, 
συντάσσει σχετική βεβαίωση και η διατριβή θεωρείται 
ως επιτυχώς ολοκληρωμένη. Η βεβαίωση υποβάλλεται 
στη γραμματεία του Τμήματος και καταχωρείται στον 
φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα.

Εάν η επταμελής επιτροπή αξιολογήσει τις παρεμβά-
σεις ως μη ικανοποιητικές τότε θεωρείται ως αρνητική 
η αρχική κρίση της επταμελούς επιτροπής και ο υπο-
ψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το πρόγραμμα δι-
δακτορικών σπουδών χωρίς να του απονεμηθεί τίτλος. 
Στην περίπτωση αυτή η επταμελής επιτροπή συντάσσει 
σχετικό πρακτικό όπου τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους 
οποίους οι παρεμβάσεις κρίνονται μη ικανοποιητικές, 
και το υποβάλλει στη γραμματεία του Τμήματος. Το 
πρακτικό καταχωρείται στον φάκελο του υποψηφίου 
διδάκτορα.

Άρθρο 10
Αναγόρευση και καθομολόγηση Διδακτόρων

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής ο υπο-
ψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία 
του Τμήματος όπου καταθέτει την τελική διδακτορική 
διατριβή σε ψηφιακή μορφή καθώς και ένα αντίτυπο σε 
έντυπη μορφή και μεριμνά για την κατάθεση της διατρι-
βής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με 
τη γραμματεία του Τμήματος.

Ακολουθεί η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδά-
κτορα, η οποία γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, με μέριμνα της 
Γραμματείας ο υποψήφιος διδάκτορας προσκαλείται 
στην επόμενη τελετή αναγόρευσης-καθομολόγησης για 
την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Στην περίπτω-
ση που για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος διδάκτορας 

αδυνατεί να παραστεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση προ-
σκαλείται από τη Γραμματεία στην επόμενη εκδήλωση, 
έως ότου λάβει χώρα η αναγόρευση - καθομολόγηση - 
απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος.

Άρθρο 11
Πνευματικά δικαιώματα

Η διδακτορική διατριβή είναι έργο συνεργασίας, με 
την έννοια του άρθρου 7 του ν. 2121/1993 όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, με συνδημιουργούς τον υποψήφιο 
διδάκτορα και τον επιβλέποντα και τα πνευματικά δι-
καιώματα επ’ αυτής ανήκουν κατά 80% στον υποψήφιο 
διδάκτορα και κατά 20% στον επιβλέποντα.

Άρθρο 12
Λόγοι και διαδικασία διαγραφής 
από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας, μετά την εισήγηση κατά πλειοψηφία 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να 
αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων εάν:

- δεν ανανεώσουν την ετήσια εγγραφή τους,
- παρουσιάζεται στασιμότητα των εργασιών τους στο 

πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής ή η πρόοδός τους 
κρίνεται ανεπαρκής,

- έχουν αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνησης 
της διατριβής,

- δεν υποβάλλουν ετήσια αναλυτικά υπομνήματα σχε-
τικά με την πρόοδο της διατριβής του,

- έχουν υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα,
- έχουν υποπέσει σε σοβαρό ηθικό παράπτωμα που 

δεν συνάδει με την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα, 
όπως ενδεικτικά αυτό της λογοκλοπής,

- δεν συνεργάζονται με τον επιβλέποντα και την τρι-
μελή συμβουλευτική επιτροπή.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες διαγράφονται αυτοδίκαια 
εάν υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζεται στον παρόντα 
Κανονισμό, ή κατόπιν αιτήσεώς τους προς τη Γραμματεία 
του Τμήματος.

Άρθρο 13
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
με συνεπίβλεψη

Για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπί-
βλεψη, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δύναται να συνεργά-
ζεται 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 Διατρι-
βής, από την επιλογή του/της υποψήφιου διδάκτορα έως 
και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η 
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χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συ-
νεργασίας 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 διοί-
κησης των Ερευνητικών Κέντρων.

Για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συ-
νεπίβλεψη με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα 
ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής, 
εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 41931/Ζ1/12.3.2018 (Β΄ 972) 
υπουργική απόφαση.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

Επιμέρους ζητήματα που ενδεχομένως ανακύπτουν 
κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και δεν 
έχουν προβλεφθεί σε αυτόν, θα αντιμετωπίζονται με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 27 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. ΤΕΚ-1023 (2)
Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προστασία 

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημεί-

ων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής 

Αλλαγής» στην αγγλική “Protection of Cultural 

Heritage and Monuments of Nature from the 

Effects of Climate Change” του Ελληνικού Ανοι-

κτού Πανεπιστημίου και της Ακαδημίας Αθηνών 

και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργί-

ας του».

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του ν. 2552/1997 «Ελλη-

νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 266).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-

σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 

Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.
4. Την περ. α΄ της παρ. 1 και ιδίως την παρ.  3 του 

άρθρου 85, τα άρθρα 32, 37 και 43 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

5. Την υπό στοιχεία 42777/Ζ1/14.3.2018 εγκύκλιο 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Ίδρυση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ. σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

6. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189).

7. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13.3.2018 υπουργική 
απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ρύθμιση θεμάτων Ίδρυσης Κοινών 
Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνε-
πίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων 
ως ομοταγών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων και 
Ινστιτούτων της αλλοδαπής» (Β΄ 972).

8. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1/2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή πα-
ραίτησης Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου / Τροποποίηση της 
υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης “Ανασυγκρότη-
ση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 637).

9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 496/10.12.2020 συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. ασκούσας καθήκο-
ντα Κοσμητείας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 
του ν. 2552/1997 (Α΄ 266).

10. Το 5ο θέμα του από 18.12.2020 πρακτικού της Συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

11. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 497/10.12.2020 συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

12. Το με ημερομηνία 4.1.2021 Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου (Ε.Α.Π.) και της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο εγκρί-
θηκε στην 497η/10.12.2020 συνεδρίαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 
στην από 18.12.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου της 
Ακαδημίας Αθηνών.

13. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 506/26.2.2021 συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

14. Το με ημερομηνία 4.3.2021 τροποποιημένο Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και της Ακαδημίας Αθηνών, 
το οποίο εγκρίθηκε στην υπ’ αρ. 506/26.2.2021 συνεδρί-
αση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

15. Την υπ’ αρ. 1437/14.5.2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Εφαρμο-
σμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και η Ακαδημία Αθηνών, διά του 
Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματο-
λογίας (Κ.Ε.Φ.Α.Κ.) θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Προστασία της Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώ-
σεις της Κλιματικής Αλλαγής» στην αγγλική «Protection 
of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the 
Effects of Climate Change» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 2552/1997 (Α΄ 266).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Στόχος του Π.Μ.Σ. «Προστασία της Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώ-
σεις της Κλιματικής Αλλαγής» στην αγγλική «Protection 
of Cultural Heritage and Monuments of Nature from 
the Effects of Climate Change» είναι η εις βάθος μελέτη 
θεμάτων που αφορούν στον μετριασμό και την προσαρ-
μογή των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής στα 
μνημεία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς 
παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, τα γνωστικά αντικείμενα στα 
οποία εστιάζει το Π.Μ.Σ. αφορούν πρωτευόντως στις 
επιστήμες της κλιματολογίας και του περιβάλλοντος, της 
γεωλογίας, της τηλεμετρίας και των δορυφορικών εφαρ-
μογών, στις επιστήμες μηχανικών, στην αρχιτεκτονική, 
στην ιστορία, στην αρχαιολογία, στη συντήρηση έργων 
τέχνης και μνημείων. Διεπιστημονικά πεδία όπως της 
κοινωνιολογίας, του πολιτισμού και των οικονομικών 
του περιβάλλοντος καθώς και της πληροφορικής, υπο-
στηρίζουν τα πρωτεύοντα, ανάλογα με την κατεύθυνση 
του προγράμματος και είναι πλήρως συμβατό με τους 
γενικούς στόχους του Ε.Α.Π.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί-
κευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Protection of Cultural Heritage 
and Monuments of Nature from the Effects of Climate 
Change». Ο τίτλος θα απονέμεται από το Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήμιο και δη από τη Σχολή Εφαρμοσμένων 
Τεχνών με μνεία ότι πρόκειται για Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. 
του Ε.Α.Π. και της Ακαδημίας Αθηνών διά του Κέντρου 
Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
1. Απόφοιτοι από όλα τα τμήματα Πανεπιστημίων της 

ημεδαπής και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής με συναφή γνωστικά αντικείμενα. Η συνάφεια των 
γνωστικών αντικειμένων προκύπτει έπειτα από εισήγηση 
της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του Προγράμμα-
τος και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.,

2. πτυχιούχοι από τα τμήματα Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστι-
κού αντικειμένου. Η συνάφεια των γνωστικών αντικει-
μένων προκύπτει έπειτα από εισήγηση της Ακαδημαϊκής 
Επιτροπής Εποπτείας του Προγράμματος και απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.,

3. πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών των Πανε-
πιστημίων, καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. μπορούν να 
γίνουν δεκτοί ύστερα από εισήγηση της Ακαδημαϊκής 
Επιτροπής Εποπτείας του Προγράμματος και απόφα-
ση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., με γνώση της 
αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 και γνώση άλλης μίας 
γλώσσας σε επίπεδο C2.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλι-
ματικής Αλλαγής» στην αγγλική «Protection of Cultural 
Heritage and Monuments of Nature from the Effects of 
Climate Change» διαρθρώνεται σε δύο (2) έτη, τα οποία 
περιλαμβάνουν τέσσερεις (4) υποχρεωτικές θεματικές 
ενότητες (Θ.Ε.) κορμού, τρεις (3) θεματικές ενότητες (Θ.Ε.) 
κατεύθυνσης και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Για την απόκτηση του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 
υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση των τεσσάρων 
Θ.Ε. κορμού και μίας Θ.Ε. κατεύθυνσης, καθώς επίσης 
και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μετα-
πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120
ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε δύο (2) έτη. 
Το πρώτο έτος περιλαμβάνει τρεις (3) ετήσιες Θεματικές 
Ενότητες που προσφέρουν βασικές γνώσεις σε θέματα 
της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, κλιμα-
τολογίας, περιβαλλοντικών κινδύνων και επιστήμης 
υλικών. Το δεύτερο έτος περιλαμβάνει δύο (2) ετήσιες 
Θεματικές Ενότητες και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας. Η μία Θεματική Ενότητα του 
δεύτερου έτους είναι επιλογής και οδηγεί σε μία από 
τις παρακάτω κατευθύνσεις για την προσαρμογή και 
μετρίαση των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής:

Α. Κινητή πολιτιστική κληρονομιά (Moveable Heritage)
Β. Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι (Monuments and 

Archaeological Sites)
Γ. Ιστορικοί Τόποι και Φυσικά Τοπία (Natural and 

Historic Heritage Landscapes)
Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
Πρώτο έτος
Θ.Ε. CCC50 Cultural and Natural Heritage (Υ, 20 ECTS) 

με γνωστικά αντικείμενα:
1. Introduction to heritage and heritage protection
2. International policies, principles and legislation
3. Historical review and theoretical approaches to 

heritage protection
4. Research tools and technological innovation in 

heritage protection, management and interpretation
5. Examples of heritage analysis and environmental 

issues
Θ.Ε. CCC51 Introduction to climate change (Υ, 20 ECTS) 

με γνωστικά αντικείμενα:
1. Introduction to climatology
2. Major climate and pollution parameter changes
3. Extreme events linked to climatic change
4. Geological impacts of climate change
5. Synergistic phenomena
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Θ.Ε. CCC52 Material science (Υ, 20 ECTS) με γνωστικά 
αντικείμενα:

1. Introduction to material science
2. Archaeometry
3. Material ageing
4. Diagnostic technologies for material failure
Δεύτερο έτος
Θ.Ε. CCC60 Telematics and metrics (Υ, 20 ECTS) με γνω-

στικά αντικείμενα:
1. Ground-based metrics and telematics
2. Satellite-based metrics and telematics
3. GIS mapping
4. Passive and active remote sensing technologies
Θ.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α CCC61 Resilience Strategies for 

Moveable Heritage (Ε, 20 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:
1. Effects of climate change impacts on collections 

and storage facilities
2. Technologies and techniques to identify problems 

and failures on moveable heritage
3. Monitoring collections and storage facilities
4. Adaptation and mitigation strategies for moveable 

heritage
Θ.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β CCC62 Resilience Strategies for 

Monuments and Archaeological Sites (Ε, 20 ECTS) με 
γνωστικά αντικείμενα:

1. Vulnerability of buildings and structures of cultural 
interest to climate change

2. Technologies and techniques to identify problems 
and failures on built heritage

3. Monitoring monuments and archaeological sites
4. Adaptation and mitigation strategies for monuments 

and archaeological sites
Θ.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ CCC63 Resilience Strategies for 

Natural and Historic Heritage Landscapes (Ε, 20 ECTS) 
με γνωστικά αντικείμενα:

1. Climate change impacts on natural and historic 
landscapes

2. Technologies and techniques to identify potential 
problems in natural heritage and historic landscapes

3. Monitoring of heritage landscape
4. Adaptation and mitigation strategies for natural 

heritage and historic landscapes
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 20 ECTS) 

(Master’s Thesis)
Οι θεματικές ενότητες 50, 51, 52, 60 και η διπλωματική 

εργασία είναι υποχρεωτικές. Οι 61, 62, και 63 είναι επιλο-
γής και οδηγούν στις αντίστοιχες κατευθύνσεις Α, Β και Γ.

Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας

Γλώσσα διδασκαλίας όλων των Θεματικών Ενοτήτων, 
καθώς και της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας είναι η αγγλική. Η επάρκεια σε δύο γλώσ-

σες είναι υποχρεωτική για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. Για 
την απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας απαιτείται 
η ύπαρξη τουλάχιστον επάρκειας Β2 για τους φοιτητές 
και για το διδακτικό προσωπικό.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Δύνανται να απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και ΕΤΕΠ των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκο-
ντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλ-
λες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του 
άρθρου 5 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 
83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο 
Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγο-
νται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απαιτηθεί να 
μισθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που 
θα προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμέ-
νων φοιτητών του Προγράμματος και από τυχόν ειδικές 
απαιτήσεις του προγράμματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2021-2022 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2026-
2027 υπό την προϋπόθεση της συνέχειας της συνεργα-
σίας των δύο Ιδρυμάτων, ενώ δύναται να παραταθεί με 
κοινό αίτημα και αντίστοιχες αποφάσεις αμφοτέρων των 
Ιδρυμάτων με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και της παρ. 6 
του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 12 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020972105210008*
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