
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Προηγ-
μένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής- Advanced 
Control Systems and Robotics».

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-
λο «Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και 
Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία» (Specialized 
Palliative Care and Advanced Oncology Nursing).

3 Απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα.

4 Απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα.

5 Έγκριση Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας 
του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ.    274/21-07-2020 (1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομπο-

τικής-Advanced Control Systems and Robotics».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

2. Tην υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 (Β΄4334) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Tις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Α΄38).

5. Tις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (Α΄102).

6. Tις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

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

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος» (Α΄189) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνια-
κό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄13) και ειδικότερα το 
άρθρο 15 παρ. 2.

11. Την υπό στοιχεία 175298/Ε5/2014 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ίδρυσης του 
ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» 
(Β΄ 3003) του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ 
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

12. Την υπ’ αρ. 5340/2018 απόφαση επανίδρυσης του 
ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» 
(Β΄ 4259) του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ 
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Γε-
νικού Τμήματος του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 11η/14-04-20, 
θέμα 5).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 28-05-2020).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(19η συνεδρίαση 19-06-2020).

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος του 
ΕΚΠΑ, με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και 
Ρομποτικής-Advanced Control Systems and Robotics», 
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένα 
Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής-Advanced Control 
Systems and Robotics», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις της ισχύουσας νομο-
θεσίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει 
ως αντικείμενο τα Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και 
Ρομποτικής.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση και προαγωγή 
των γνώσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με 
προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής, η εξειδίκευση 
των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών ικα-
νών να ανταποκριθούν στον χώρο της βιομηχανίας, των 
παραγωγικών μονάδων (διεργασιών και κατεργασιών), 
στις μεταφορές, και τα βιοσυστήματα, στη μείωση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και να προωθήσουν την 
ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προ-
αναφερόμενα αντικείμενα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στα «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομπο-
τικής» (MSc in Advanced Control Systems and Robotics).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επι-
τυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική 
απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, 
καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μα-
θήματα και να εκπονήσει Διπλωματική Μεταπτυχιακή 
Εργασία συγκεντρώνοντας έτσι ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική 
γλώσσα.

Το πρόγραμμα παρέχεται ως πλήρους και ως μερικής 
φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα 
πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται 
για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας και σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών στο 
πρόγραμμα μερικής φοίτησης εκ των οποίων το πέμπτο 
και το έκτο διατίθενται για την εκπόνηση της μεταπτυχι-
ακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συ-
στήματα Ελέγχου και Ρομποτικής-Advanced Control 
Systems and Robotics» θα καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται σε 2600 ευρώ ανά φοιτητή για το 
συνολικό χρονικό διάστημα παρακολούθησης του ΠΜΣ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί η ενδεχόμενη χρηματοδότηση του ΠΜΣ από 
τις άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν είναι διασφαλισμέ-
νη. Το προαναφερόμενο ποσό τελών φοίτησης μπορεί 
να μειωθεί, κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων 
οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύματος, εφόσον κρι-
θεί ότι τα έσοδα του ΠΜΣ από άλλες πηγές επαρκούν για 
τις ανάγκες του ΠΜΣ. Στα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ 
συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες για διοικη-
τική και τεχνική υποστήριξη, του αναγκαίου διδακτικού 
προσωπικού, δαπάνες χορήγησης υποτροφιών με ακα-
δημαϊκά κριτήρια, προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού 
για τις ανάγκες του ΠΜΣ, έξοδα δημοσιεύσεων, μετακι-
νήσεων, συνεδρίων, υλικά άμεσης ανάλωσης, γραφική 
ύλη, κ.ά.

Σε περίπτωση που κατά τη λήξη ενός ακαδημαϊκού 
έτους υπάρξουν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα, αυτά θα 
μεταφέρονται προς αξιοποίηση στο επόμενο οικονομικό 
έτος, εντασσόμενα στην κατηγορία εσόδων «κάθε άλλη 
νόμιμη πηγή».

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2024-2025 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του 
ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής-
Advanced Control Systems and Robotics», καθώς και 
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από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ.     276/21-07-2020 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με τίτλο «Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φρο-

ντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολο-

γία» (Specialized Palliative Care and Advanced 

Oncology Nursing).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114) και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

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

3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α΄102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

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

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος» (Α΄189) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 8η/30-
04-2020).

11. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 28-05-2020).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (19η συνε-
δρίαση 19-06-2020).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την ίδρυση και τη λειτουργία του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του 
ΕΚΠΑ, με τίτλο «Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα 
και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία» (Specialized 
Palliative Care and Advanced Oncology Nursing) από το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα 
και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία» (Specialized 
Palliative Care and Advanced Oncology Nursing) σύμφω-
να με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονι-
κών γνώσεων στους πτυχιούχους των παρακάτω Ειδι-
κεύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες 
παροχής Φροντίδας Υγείας των Νοσηλευτών και άλλων 
επαγγελματιών υγείας.

Σκοπός είναι η εισαγωγή και η καθοδήγηση των μετα-
πτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική έρευνα ώστε 
αυτοί να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν να 
μετέχουν και να ερμηνεύουν ερευνητικά προγράμματα 
και αποτελέσματα, καθώς και να σχεδιάζουν και να εκ-
πονούν έρευνα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στη «Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα 
και Προηγμένη Νοσηλευτική Oγκoλoγία»(Specialized 
Palliative Care and Advanced Oncology Nursing) με τις 
εξής Ειδικεύσεις:

1. Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα (Pediatric 
Palliative Care).

2. Ανακουφιστική Φροντίδα Ενηλίκων (Palliative Care 
for Adults).

3. Προηγμένη Φροντίδα και Ηγεσία στην Νοσηλευτική 
Ογκολογία (Advanced Care and Leadership in Oncology 
Nursing).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια 
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των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται 
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επι-
στημονικών εργασιών, άσκηση σε υπηρεσίες φροντίδας 
υγείας, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται 

σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Εξειδικευμένη 
Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική 
Ογκολογία», θα καλύπτεται από:

- τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 
οποία ανέρχονται σε 45.000 ευρώ ανά έτος, καθώς και 
από τυχόν άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες, ή κάθε 
άλλη νόμιμη πηγή. Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ., οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης 
που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων 
ευρώ (2000 €), δηλαδή 500 ευρώ ανά εξάμηνο.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται 
αναγκαία για την κάλυψη των παγίων εξόδων όπως 
γραμματειακή υποστήριξη και κάλυψη αμοιβών μέ-
ρους των διδασκόντων στο ΠΜΣ και εν γένει των λει-
τουργικών αναγκών του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2029-2030 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7
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 ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      Αριθμ. 14131 (3)
Απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα.

  Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του π.δ.  155/2009 

«Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Α΄197).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.  4485/2017 
(Α΄114).

3. Την υπ΄ αρ. 10/12.12.2019 απόφαση της Συνέλευσης 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου θέμα 2.2.

4.  Την υπ΄ αρ. 11/12.06.2020 απόφαση της Συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 5.4.

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, επειδή ο τίτλος του 
Επίτιμου Διδάκτορα είναι τιμητικός και δεν δημιουργεί 
δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διδασκαλία 
ή τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

Την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στον Εμμανουήλ Βαρβούνη του Γεράσιμου, ο 
οποίος στο ογκωδέστατο και πολυσχιδές έργο του πε-
ρικλείει, αλλά και ακατάπαυστα επαξίως προβάλλει όλες 
τις εκφάνσεις του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού στην 
Ελλάδα αλλά και στον διεθνή χώρο, και να του απονε-
μηθεί σχετικό ψήφισμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 21 Ιουλίου 2020

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 14126 (4)
Απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα.

  Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του π.δ.  155/2009 

«Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Α΄197).

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.  4485/2017 
(Α΄114).

3. Την υπ΄ αρ. 10/12.12.2019 απόφαση της Συνέλευσης 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου θέμα 2.1.

4.  Την υπ΄ αρ. 11/12.06.2020 απόφαση της Συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 5.3.

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, επειδή ο τίτλος του 
Επίτιμου Διδάκτορα είναι τιμητικός και δεν δημιουργεί 
δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διδασκαλία 
ή τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

Την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στον Μηνά Αλεξιάδη του Αλέκου, ο οποίος ως 
γνήσιο τέκνο της Δωδεκανήσου, με τις πολυάριθμες με-
λέτες του και την πανεπιστημιακή του διδασκαλία έχει 
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αναδείξει τη νεωτερική λαογραφία, και να του απονεμη-
θεί σχετικό ψήφισμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 21 Ιουλίου 2020

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. ΔΦ 15/11355 (5)
Έγκριση Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευ-

νας του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Θε-

τικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 
λοιπές διατάξεις». ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ, Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ 
Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Α΄70).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 45 παρ. 2.

3. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπ’ αρ. 163204/Ζ1 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα» 
(Α΄114).

4. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

5. Τις υπ΄ αρ. 13/31-01-2020 (Θέμα 5ο, Έγκριση Κανο-
νισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος Πλη-
ροφορικής) και 25/25-06-2020 (Θέμα 8ο, Ενσωμάτωση 
παρατηρήσεων και έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδα-
κτορικής Έρευνας του Τμήματος Πληροφορικής) αποφά-
σεις της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, της 
Σχολής Θετικών Επιστημών.

6. Την υπ΄ αρ. 20/08-07-2020 (θέμα 16ο) απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με την οποία εγκρί-
θηκε ο Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμή-
ματος Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών.

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

Την έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας 
του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

1. Το Τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, δύναται να παρέχει σε επιστήμονες τη δυνα-
τότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε 
τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/
και στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

2. Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή 
και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Μετα-
διδακτορικής Έρευνας (Π.Μ.Ε.) του Τμήματος Πληρο-
φορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., όπως αυτός καταρτίστηκε με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (Συνεδρίαση 
υπ΄ αρ. 13/31-1-2020, Θέμα 5ο και 25/25-06-2020, θέμα 
8ο), εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε., 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος, και 
κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

3. Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί κατό-
πιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκρι-
σης από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Άρθρο 2
Στόχοι

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μ.Ε. στο Τμήμα Πληρο-
φορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι οι ακόλουθοι:

• Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής 
διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές 
κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα.

• Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν 
στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρ-
μογών της.

• Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημο-
νικής έρευνας.

• Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και η 
μεταφορά τεχνογνωσίας.

• Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής 
διάκριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος Πληρο-
φορικής και του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης του Π.Μ.Ε. του Τμήματος Πληρο-
φορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., είναι η Συνέλευση του Τμήματος 
και η Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Άρθρο 4
Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε. έχουν 
οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου 
τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής. Οι υπο-
ψήφιοι/ες οφείλουν να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας 
στην οποία θα εκπονηθεί η μεταδιδακτορική έρευνα, 
πέραν της ελληνικής.
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Άρθρο 5
Διαδικασία Έγκρισης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

1. Το Τμήμα δέχεται κατά την διάρκεια του έτους αιτή-
σεις από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες, 
οι οποίες κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος. 
Στην αίτηση αναγράφεται ο/η Καθηγητής/τρια του Τμή-
ματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η 
ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., συνο-
δευόμενη από σχετική επιστολή αποδοχής επίβλεψης.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογη-
τικά:

• Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και πιστοποιητικό 
αναλυτικής βαθμολογίας.

• Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος.
• Βεβαιώσεις ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους τίτ-

λους σπουδών έχουν αποκτηθεί από Πανεπιστήμια της 
αλλοδαπής.

• Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
• Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
• Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν 

εκπονηθεί/δημοσιευθεί από τον/την υποψήφιο/α.
• Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτί-

μηση από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές/τριες Ερευνη-
τικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

• Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε.
2. Η Γραμματεία του Τμήματος στην οποία υποβάλλο-

νται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε 
υποψηφιότητας, αρχειοθετεί τις αιτήσεις με αριθμό πρω-
τοκόλλου και αφού προβεί στον απαραίτητο έλεγχο πλη-
ρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών προωθεί 
την αίτηση στη Συνέλευση του Τμήματος.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τη συνάφεια του 
προτεινόμενου αντικειμένου της έρευνας με τα γνωστικά 
αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα και εφόσον εγκριθεί 
η αίτηση και η προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα, 
προβαίνει στον ορισμό του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., 
υπευθύνου για την καθοδήγηση και την επίβλεψη της 
έρευνας. Το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. θα πρέπει να ανήκει 
στη βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή 
Επίκουρου Καθηγητή.

4. Οι υποψήφιοι/ες Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές/τριες 
που γίνονται αποδεκτοί εγγράφονται στο σχετικό μη-
τρώο που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια εκπόνησης
μεταδιδακτορικής έρευνας

Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της Μ.Ε. δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των 12 μηνών από την ημερομηνία της 
απόφασης αποδοχής και έγκρισης του/της Μεταδιδά-
κτορα Ερευνητή/τριας από τη Συνέλευση του Τμήματος 
και πάντως όχι μεγαλύτερη από 36 μήνες, με δυνατότητα 
παράτασης έως 6 μήνες με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

Άρθρο 7
Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

1. Η Μ.Ε. πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί 
σημαντική συμβολή στην επιστημονική γνώση.

2. Ο/Η Μεταδιδάκτορας Ερευνητής/τρια κατά τη διάρ-
κεια της Μ.Ε. οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο 
διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή 
επιστημονικά συνέδρια με απώτερο στόχο την αναγνώ-
ριση της έρευνάς του μέσω δημοσιεύσεων σε περιοδικά 
ή πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών, όπου αυτό 
είναι εφικτό ή με άλλο δόκιμο τρόπο.

3. Ο/Η Μεταδιδάκτορας Ερευνητής/τρια κατά τη δι-
άρκεια της Μ.Ε. οφείλει να υποβάλλει ετήσια αναφορά 
προόδου της έρευνάς του/της.

4. Το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. καθοδηγεί την έρευνα 
του/της Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας μεταφέροντας 
του/της επιστημονική εμπειρία και γνώση.

5. Προϋπόθεση έγκρισης της ολοκλήρωσης της Μ.Ε. 
από τη Συνέλευση του Τμήματος αποτελεί μία τουλάχι-
στον δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό 
με κριτές, που περιλαμβάνεται σε ένα από τα διεθνώς 
αποδεκτά συστήματα καταλογογράφησης, ενδεικτικά, 
Web of Science, Scopus, Scimago Q1-Q3, κ.α. με πρώτο 
το όνομα του/της Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας.

Άρθρο 8
Παροχές στους/στις μεταδιδάκτορες
ερευνητές/τριες

1. Στους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες παρέχεται η 
δυνατότητα πρόσβασης στα Εργαστήρια του Τμήματος.

2. Στους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες παρέχεται 
πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου με δικαί-
ωμα δανεισμού.

3. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες κατά την δι-
άρκεια εκπόνησης της Μ.Ε. μπορούν να χρησιμοποιούν 
τον τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος με σεβασμό στη 
φήμη του Πανεπιστημίου και τον Κανόνα Δεοντολογίας.

4. Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές/τριες δύνανται να 
αιτούνται χρηματοδότησης από ερευνητικά προγράμμα-
τα ή άλλες πηγές χρηματοδότησης μετά από σύμφωνη 
γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.

5. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται 
Βεβαίωση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας. Η 
Βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμ-
ματέα του Τμήματος και δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις μεταδιδάκτορα ερευνητή/τρια

1. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες υποχρεούνται, 
να υποβάλλουν ετήσια έκθεση προόδου της έρευνάς 
τους στη Συνέλευση του Τμήματος και εφόσον τους ζη-
τηθεί να παρουσιάζουν την πρόοδο της έρευνάς τους σε 
σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις που οργανώνονται 
από το Τμήμα με ευθύνη του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π.

2. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες οφείλουν να 
αναφέρουν το Τμήμα στο οποίο εκπονούν την έρευνά 
τους (academic affiliation) σε κάθε δημοσίευσή τους, 
καθώς και το ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος εάν 
έχουν ενταχθεί.

3. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες οφείλουν να 
συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλος της ακαδη-
μαϊκής κοινότητας τηρώντας τους κανόνες ακαδημαϊ-
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κής δεοντολογίας και ηθικής και σεβόμενοι την παροχή 
ερευνητικής στέγης από το Ίδρυμα.

4. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες, υποχρεούνται 
εφόσον τους ζητηθεί, να επικουρούν στο πλαίσιο της 
έρευνάς το εκπαιδευτικό και εργαστηριακό έργο του 
Τμήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ανάληψη διδακτικού 
έργου.

Άρθρο 10
Περάτωση μεταδιδακτορικής έρευνας

1. Ο/Η Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/τρια σε συ-
νεργασία με το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. συντάσσει και 
υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος την Έκθεση 
Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας. Η περάτωση 
της Μ.Ε. εγκρίνεται από την Συνέλευση.

2. Ο/Η Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/τρια υποχρεού-
ται να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της Μ.Ε. δημοσίως 
σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Γραμματεία του 
Τμήματος. Η παρουσίαση γίνεται μετά την επιτυχή δημο-
σίευση της εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό ή έστω 
την κατάθεση της επιστολής αποδοχής για δημοσίευση 
(letter of acceptance).

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται Βεβαί-
ωση διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής έρευνας στην οποία 
αναφέρεται το Ίδρυμα, Το Τμήμα, το ονοματεπώνυμο 
του/της ερευνητή/τριας, το όνομα πατρός, ο τόπος κατα-
γωγής του/της ερευνητή/τριας, το γνωστικό αντικείμενο 
της έρευνας, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής της και το 
ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του/της Επιβλέποντα/
ουσας. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του 
Τμήματος. Η βεβαίωση σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 
τίτλο σπουδών.

Άρθρο 11
Διαγραφή μεταδιδακτορικού ερευνητή/τριας

Είναι δυνατή η διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/
τριας με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Με-
ταξύ των λόγων για τη διαγραφή περιλαμβάνονται και 
οι ακόλουθοι:

• Μη τήρηση των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές 
αναγράφονται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού.

• Παραβίαση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, συ-
μπεριλαμβανομένης της ερευνητικής δεοντολογίας 
με πράξεις όπως, ενδεικτικά αναφέρεται: χρήση ιδεών, 
μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους ερ-
γασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς 
(λογοκλοπή).

• Δράσεις/Συμπεριφορές του/της Μεταδιδάκτορα 
Ερευνητή/τριας που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανε-
πιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.

• Η Μεταδιδακτορική Έρευνα δεν δύναται να ολοκλη-
ρωθεί.

• Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ίδιο τον/την 
Μεταδιδακτορικό Ερευνητή/τρια.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος, οι αρμοδιότητες της Συγκλή-
του και του Πρυτάνεως, ασκούνται από τη Διοικούσα 
Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και 
τον Πρόεδρό της, αντίστοιχα, σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 12 του ν. 4610/2019, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 37 παρ. 1 ν. 4653/2020.

Οποιοδήποτε θέμα προκύπτει στο μέλλον, στο πλαί-
σιο του μεταβατικού διαστήματος λειτουργίας της Δι-
οικούσας Επιτροπής, το οποίο δεν ρυθμίζεται με τον 
παρόντα Κανονισμό ή τον τροποποιεί, θα αντιμετωπί-
ζεται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   
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*02033791308200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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