
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ADVANCED 
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT» του φορέα 
«Γ.ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».

2 Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου ΕΝΑ με διακριτικό τίτλο «ΚΟΝΤΗΣ ΣΠΥ-
ΡΙΔΩΝ  - CORFU ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» του φορέα «ΚΟ-
ΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ».

3 Τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙ-
ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του φορέα «ΒΑΙΟΣ Β. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» λόγω επέκτασης υπάρχουσας δομής 
και αλλαγή χρήσης υπάρχουσας δομής.

4 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Aριθμ. 64116/K6 (1)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ADVANCED 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT» του φορέα 

«Γ.ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ Βίου 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-

θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016», παρ. Θ του άρθρου πρώτου, (Α΄ 222).

2. Τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 169 του 
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης 
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), όπως η περ. δ΄ προστέθηκε με 
το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 
για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζό-
μενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επανα-
λειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα (Α΄ 48).

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 
(Α΄ 193).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19.12.2018 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την 
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 6030).

6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19.12.2018 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (Β΄ 6030).

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α΄ 119).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
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ματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α΄ 123).

10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Δι-
ορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513/2.8.2019).

11. Την υπό στοιχεία 3779/Γ2/13.1.2021 (ΑΔΑ: 
6ΖΙΑ46ΜΤΛΗ-ΙΥΖ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύν-
σεων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

12. Την υπό στοιχεία 3789/Γ2/13.1.2021 (ΑΔΑ: 
64ΟΗ46ΜΤΛΗ-ΥΤΡ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμη-
μάτων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματεί-
ας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

13. Την υπό στοιχεία 10267/Γ2/28.1.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση 
υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμ-
ματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 
Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

14. Την υπό στοιχεία Κ1/165663/4.12.2020 αίτηση του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία «Γ.ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

15. Τη θετική διατύπωση γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματι-
κού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς τη συνδρο-
μή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012 
και διατυπώθηκε στην υπό στοιχεία ΔΑ/1673/27.1.2021 
απόφασή του, της υπ’ αρ. 433/26.1.2021 συνεδρίασης.

16. Την υπό στοιχεία Κ6/44153/16.4.2021 δήλωση του 
αιτούντος νομικού προσώπου με την επωνυμία «Γ.ΒΑ-
ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ότι επιθυμεί την εξέταση της υπό 
στοιχεία Κ1/165663/4.12.2020 αίτησής του, όπως έχει 
υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΑDVANCED BUSINESS 
PROCESS MANAGEMENT» και κωδικό 211 + 64116, στο 
νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Γ.ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ» με δομή στη διεύθυνση ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1Α, Τ.Κ. 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, με δυνα-
μικότητα 24 άτομα και χωρίς ΑμεΑ.

Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία ΔΑ/
1673/27.1.2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί 
θετικής διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή των 
κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μά-
θησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 
169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), η χορήγηση της παρού-
σας άδειας υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής των 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και (2) σε 
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, με 

τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προ-
σαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 
30.11.2021. Ύστερα από τις 30.11.2021, ανακαλούνται 
οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα 
(1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω 
διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Ι

Αριθμ. 64178/Κ6 (2)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου ΕΝΑ με διακριτικό τίτλο «ΚΟΝΤΗΣ ΣΠΥ-

ΡΙΔΩΝ - CORFU ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» του φορέα «ΚΟ-

ΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ Βίου 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-

θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016», παρ. Θ του άρθρου πρώτου, (Α΄ 222).

2. Τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 169 του 
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης 
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), όπως η περ. δ΄ προστέθηκε με 
το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 
για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζό-
μενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επανα-
λειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα (Α΄ 48).

3. Τις διατάξεις του ν.  4186/2013 «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 
(Α΄ 193).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
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5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19.12.2018 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την 
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 6030).

6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19.12.2018 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού πα-
ραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012» (Β΄ 6030).

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α΄ 119).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α΄ 123).

10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

11. Την υπό στοιχεία 3779/Γ2/13.1.2021 (ΑΔΑ: 
6ΖΙΑ46ΜΤΛΗ-ΙΥΖ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύν-
σεων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

12. Την υπό στοιχεία 3789/Γ2/13.1.2021 (ΑΔΑ: 
64ΟΗ46ΜΤΛΗ-ΥΤΡ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμη-
μάτων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματεί-
ας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

13. Την υπό στοιχεία 46796/Γ2/23.4.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετακίνηση 
Προϊσταμένων Τμημάτων».

14. Την υπό στοιχεία 10267/Γ2/28.1.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση 
υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμ-
ματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 
Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων».

15. Την υπό στοιχεία Κ1/139779/14.10.2020 αίτηση του 
φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙ-
ΔΩΝ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

16. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματι-
κού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς τη συνδρο-
μή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012 

και διατυπώθηκε στην υπό στοιχεία ΔΑ/2572/5.2.2021 
απόφασή του, της υπ’ αρ. 434/4.2.2021 συνεδρίασης.

17. Την υπό στοιχεία Κ6/42155/13.4.2021 δήλωση του 
αιτούντος φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΟ-
ΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», ότι επιθυμεί την εξέταση της υπό 
στοιχεία Κ1/139779/14.10.2020 αίτησής του, όπως έχει 
υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΚΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - 
CORFU ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» και κωδικό 211 + 64178, στο φυ-
σικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» 
με δομή στη διεύθυνση ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 63, Τ.Κ. 
49100, ΚΕΡΚΥΡΑ, με δυναμικότητα 13 άτομα και χωρίς 
πρόσβαση ΑμεΑ.

Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία ΔΑ/
2572/5.2.2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί 
θετικής διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή των 
κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Δια Βίου Μά-
θησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 
169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), η χορήγηση της παρού-
σας άδειας υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής των 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και (2) σε 
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, με 
τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προ-
σαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 
30.11.2021. Ύστερα από τις 30.11.2021, ανακαλούνται 
οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα 
(1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω 
διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Ι

Αριθμ. 64022/Κ6 (3)
Τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙ-
ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του φορέα «ΒΑΙΟΣ Β. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» λόγω επέκτασης υπάρχουσας δομής 
και αλλαγή χρήσης υπάρχουσας δομής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ Βίου 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-

θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
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του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016», παρ. Θ του άρθρου πρώτου, (Α΄ 222).

2. Τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 169 του 
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης 
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), όπως η περ. δ΄ προστέθηκε με 
το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 
για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζό-
μενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επανα-
λειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα (Α΄ 48).

3. Τις διατάξεις του ν.  4186/2013 «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 
(Α΄ 193).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19.12.2018 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την 
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 6030).

6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19.12.2018 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (Β΄ 6030).

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α΄ 119).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α΄ 123).

10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

11. Την υπό στοιχεία 3779/Γ2/13.01.2021 (ΑΔΑ: 
6ΖΙΑ46ΜΤΛΗ-ΙΥΖ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύν-
σεων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

12. Την υπό στοιχεία 3789/Γ2/13.1.2021 (ΑΔΑ: 
64ΟΗ46ΜΤΛΗ-ΥΤΡ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμη-
μάτων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματεί-
ας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

13. Την υπό στοιχεία 46796/Γ2/23.4.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετακίνηση 
Προϊσταμένων Τμημάτων».

14. Την υπό στοιχεία 10267/Γ2/28.1.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση 
υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμ-
ματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 
Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

15. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 
Δύο με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 
με κωδικό 20727-12, που εκδόθηκε με την απόφαση 
της υπ’ αρ. 95/30.12.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με 
την επωνυμία «ΒΑΙΟΣ Β. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

16. Την υπό στοιχεία Κ1/68147/4.6.2020 αίτηση του νο-
μικού προσώπου με την επωνυμία «ΒΑΙΟΣ Β. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

17. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 
ν. 4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό 
στοιχεία ΔΑ/2572/5.2.2021 απόφασή του, της υπ’ αρ. 
434/4.2.2021 συνεδρίασης.

18. Την υπό στοιχεία Κ6/45110/20.4.2021 δήλωση του 
αιτούντος νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΒΑΙΟΣ 
Β. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» ότι επιθυμεί την εξέταση της 
υπό στοιχεία Κ1/68147/4.6.2020 αίτησής του, όπως έχει 
υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές που ίσχυ-
αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και κωδικό 20727-12, στο νομικό πρόσω-
πο με την επωνυμία «ΒΑΙΟΣ Β. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ » 
λόγω επέκτασης υπάρχουσας δομής και αλλαγή χρήσης 
υπάρχουσας δομής στη διεύθυνση Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 26, 
Τ.Κ. 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, με δυναμικότητα 68 άτομα και με 
πρόσβαση ΑμεΑ.

Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία ΔΑ/2572/
5.2.2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί θετικής 
διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτιριο-
λογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 
169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), η τροποποίηση της πα-
ρούσας άδειας υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής 
των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και 
(2) σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 
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53, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω 
προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως 
τις 30.11.2021. Ύστερα από τις 30.11.2021, ανακαλούνται 
οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα 
(1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω 
διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Ι

Αριθμ. 9742/21/ΓΠ (4)
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-

τος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας της Σχολής Επι-

στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του 

ν. 4485/2017, σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος εγκρί-
νεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του 
Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 6 του άρθρου 
85 του ν. 4485/2017, σύμφωνα με τις οποίες «Τα ΑΕΙ οφεί-
λουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου να καταρτίσουν και να δη-
μοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45» (Α΄ 114).

3. Την απόφαση της 35ης/20.5.2021 συνεδρίασης της 
Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας και 
Ενιαίας Υγείας με την οποία καταρτίστηκε ο Κανονισμός 
Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Β΄ 114). 

4. Την απόφαση της Συγκλήτου στην 252/28.5.2021 
συνεδρίασή της με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός 
Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Β΄ 114). 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 
Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο 

οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατό-
χου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την 
σε βάθος κατανόηση του επιστημονικού αντικειμένου 
και την εκπόνηση πρωτότυπης ή καινοτόμου έρευνας 
στο πεδίο της επιστήμης του.

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντάχθηκε σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. Για όσα θέματα δεν αναφέ-
ρονται σε αυτόν, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4485/2017. 
Ο παρών Κανονισμός αποσκοπεί στη ρύθμιση θεμάτων 
σχετικώς με την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο 
Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, με βάση τη σχετική νομοθεσία. Αναθεώρη-
ση του Κανονισμού μπορεί να λάβει χώρα ανά τριετία ή 
εκτάκτως εφόσον ζητηθεί από ένα μέλος της Συνέλευ-
σης. Ο Κανονισμός συμπληρώνεται ή τροποποιείται με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από 
εισήγηση του Προέδρου με βάση πρόταση ειδικά προς 
αυτό ορισθείσας επιτροπής. Επί θεμάτων που δεν αναφέ-
ρονται στον υπάρχοντα κανονισμό, αποφασίζει η Συνέ-
λευση του Τμήματος, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την 
ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ‘Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑ-
ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν, εάν επιθυμούν, 
να προκηρύσσουν θέσεις υποψήφιων διδακτόρων, υπο-
τρόφων ή όχι. Οι σχετικές προκηρύξεις δημοσιοποιού-
νται διά του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται στους 
οικείους διαδικτυακούς τόπους του Τμήματος Δημόσιας 
και Ενιαίας Υγείας.

Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδι-
κασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψή-
φιων διδακτόρων, καθώς και οι πρόσθετες υποχρεώσεις 
αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρω-
σης των διατριβών, μνημονεύονται ρητά στις σχετικές 
προκηρύξεις και προσκλήσεις.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
3.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑ-

ΚΤΟΡΩΝ
Δικαίωμα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο 

Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας έχουν οι κάτοχοι Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων της αλλο-
δαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών με-
ταπτυχιακού επιπέδου. Σε ειδικές περιπτώσεις γίνονται 
δεκτοί, με σχετική ειδική αιτιολόγηση, ως υποψήφιοι 
διδάκτορες και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ., όσοι πληρούν τα πα-
ρακάτω προσόντα.

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., γίνονται 
δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα Δημόσιας 
και Ενιαίας Υγείας με απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος, μετά από σχετική θετική εισήγηση της αρμόδιας 
τριμελούς επιτροπής (3.3.2.), εφόσον πληρούν τις κατω-
τέρω δύο προϋποθέσεις:

Α) (α) έχουν συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα, 
που εκπονούνταν μέσω Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστη-
μίων ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων, με τουλάχιστον διετή 
προϋπηρεσία, ή (β) έχουν τουλάχιστον διετή ευδόκιμη 
επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό 
που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή 
και το οποίο περιλαμβάνεται στα αντικείμενα που καλ-
λιεργούνται στο Τμήμα, ή (γ) έχουν πραγματοποιήσει μία 
δημοσίευση σε περιοδικό με κριτές, το οποίο αναφέρεται 
και ταξινομείται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.
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και
Β) κατέχουν τίτλο γλωσσομάθειας σύμφωνο με τα 

προσόντα που ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π. με βάση το 
άρθρο 1 του π.δ. 146/2007 (Τροποποίηση διατάξεων 
του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε 
θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύ-
ει) (Α΄ 185), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 (Τροποποίηση 
του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001) (Α΄ 115).

3.2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟ-
ΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση διδακτορικής διατρι-
βής στο Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας υποβάλλουν 
σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι το 
τέλος Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου 
κάθε έτους, ώστε η έναρξη των σπουδών τους να γίνει 
την 1η Απριλίου, 1η Ιουλίου, 1η Οκτωβρίου και 1η Ια-
νουαρίου, αντίστοιχα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. για εμπρόθεσμη υπο-
βολή αίτησης υποτροφίας) είναι δυνατή η αποδοχή αί-
τησης και εκτός των ημερομηνιών που ορίζονται στον 
Κανονισμό, ύστερα από σχετικό αίτημα του προτεινόμε-
νου επιβλέποντος στη Συνέλευση του Τμήματος.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς η επι-
στημονική μονάδα του Τμήματος στην οποία επιθυμούν 
να εκπονήσουν τη διδακτορική διατριβή τους. Στην αί-
τηση αναγράφονται επίσης ο προτεινόμενος τίτλος και 
η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διατριβής, η 
οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής. Επίσης, 
αναγράφεται και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της δι-
δακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν 
δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στη νομοθεσία.

Ο προτεινόμενος τίτλος μπορεί να είναι γενικός και 
ενδεικτικός και να αναφέρεται στο πεδίο στο οποίο θα 
εκπονηθεί η διατριβή, μπορεί δε να εξειδικεύεται κατά 
την εξέλιξη της διατριβής με απόφαση της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής.

Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό ση-
μείωμα του ενδιαφερόμενου, προσχέδιο διδακτορικής 
διατριβής και όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 
τη δυνατότητα του αιτούντα να επιλεγεί ως υποψήφιος 
διδάκτορας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ει-
δικά δε όσα απαιτούνται για την απόδειξη των προσό-
ντων που αναφέρονται στο τμήμα 3.1 ανωτέρω. Για τη 
συνάφεια του πτυχίου του αιτούντος με το αντικείμενο 
σπουδών του Τμήματος αποφαίνεται η Συνέλευση του 
Τμήματος, με βάση σχετική εισήγηση της αρμόδιας τρι-
μελούς επιτροπής (3.3.2.). Επιπλέον, ο αιτών παρέχει τα 
στοιχεία επικοινωνίας δύο τουλάχιστον επιστημόνων, 
μελών η όχι του Τμήματος, με τους οποίους όμως να τεκ-
μαίρεται προηγούμενη επαγγελματική ή επιστημονική 
συνεργασία. Από τους εν λόγω επιστήμονες μπορεί, κατά 
τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης, να ζητηθούν 
σχετικές συστάσεις.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από ειδικό έντυπο συμπλη-
ρωμένο από το μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλο άτομο 
που έχει δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, 
στο οποίο θα αναφέρεται η συναίνεσή του για ανάληψη 
της επίβλεψης του αιτούντος ως υποψηφίου διδάκτορα 
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

3.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑ-
ΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

3.3.1. Αξιολόγηση των αιτήσεων από τον προτεινόμενο 
επιβλέποντα

Οι αιτήσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, οι 
οποίες υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, 
διαβιβάζονται στο προτεινόμενο άτομο (μέλος Δ.Ε.Π. 
ή άλλο άτομο που έχει δυνατότητα επίβλεψης διδακτο-
ρικής διατριβής) από τον αιτούντα για επίβλεψη της δι-
δακτορικής διατριβής.

Αιτήσεις, οι οποίες δεν αναφέρουν προτεινόμενο 
επιβλέποντα ή δεν συνοδεύονται από ειδικό έντυπο 
συναίνεσης ανάληψης επίβλεψης, διαβιβάζονται στα 
μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία θεραπεύουν συναφή αντικείμενα, 
για το οποίο γίνεται αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής. Τα μέλη Δ.Ε.Π. πρέπει εντός 15 ημερών να 
απαντήσουν εγγράφως, εάν είναι κατ’ αρχήν δυνατή η 
επίβλεψη εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

3.3.2. Αξιολόγηση των αιτήσεων από τριμελή επιτροπή
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αι-

τήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση 
τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία 
τριμελή επιτροπή για την κατ’ αρχήν αξιολόγηση αυτών.

Η τριμελής επιτροπή αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος, εξετάζει τις αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα 
έγγραφα και μπορεί να καλεί τους αιτούντες σε συνέντευ-
ξη. Στη συνέχεια, υποβάλει 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 είχε προταθεί από τον αιτούντα.

3.3.3. Επικύρωση της αξιολόγησης από τη Συνέλευση
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του 

προτεινόμενου ως επιβλέποντος της διατριβής, τη συ-
νεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή 
απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. 
Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγρα-
φής της διδακτορικής διατριβής.

4. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
4.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜ-

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινό-

μενο επιβλέποντα την επίβλεψη της διδακτορικής δια-
τριβής και ορίζει την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, 
που προτείνεται από τον επιβλέποντα, με αρμοδιότητα 
να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγ-
γραφή της διατριβής. Για τον ορισμό, είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη εγγράφου αποδοχής από το προς ορισμό μέλος 
ή η ενώπιον του σώματος αποδοχή της συμμετοχής. Οι 
προτεινόμενοι ως επιβλέποντες που δεν συμμετέχουν 
στη συνέλευση, μπορούν να συμμετέχουν στη συγκε-
κριμένη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του σχετικού 
θέματος, με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι ψήφου.

Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων που μπο-
ρεί να επιβλέπεται από κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
είναι πέντε.

Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. από το 
οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρ-
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θρου 13Α του ν.  4310/2014, συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και 
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημί-
ας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή 
ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με την υπό εκπόνηση διδακτορική 
διατριβή. Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μετέχει 
τουλάχιστον ένα μέλος Δ.Ε.Π. από το Τμήμα Δημόσιας και 
Ενιαίας Υγείας από τις τρεις πρώτες βαθμίδες. Η τριμελής 
συμβουλευτική επιτροπή ορίζεται με την εγκριτική από-
φαση αποδοχής του υποψήφιου διδάκτορα.

Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 
μπορεί να αντικαθίστανται ύστερα από τεκμηριωμένη 
εισήγηση του επιβλέποντος τη διατριβή.

4.2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή δι-

απιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, 
εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλε-
ψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παρα-
γράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα 
και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά 
σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευ-
τικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου 
αριθμού υποψήφιων που αυτά επιβλέπουν. Η αντικατά-
σταση επιβλέποντος γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:

(α) συνάφεια του αντικειμένου της διατριβής με το 
γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου νέου επιβλέ-
ποντος,

(β) συμβολή του προτεινόμενου νέου επιβλέποντος 
στην έρευνα της διατριβής, 

(γ) πρόταση του υποψήφιου διδάκτορα και
(δ) αποδοχή από τον νέο προτεινόμενο επιβλέποντα.
Εάν ο επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο ακαδημαϊκό 

τμήμα του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή εάν συνταξιοδοτηθεί, 
συνεχίζει να εκτελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτο-
ρικών διατριβών που είχε προηγουμένως αναλάβει. Ο 
διδακτορικός τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Δημόσιας 
και Ενιαίας Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

4.3. ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλε-

πόντων αυτών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορι-
κών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και 
τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών, αναρτώνται 
αμελλητί στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος στην 
ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

5.1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για απόκτηση διδα-

κτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη 
ημερολογιακά έτη από τον αρχικό ορισμό της τριμε-
λούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η ανώτατη διάρκεια 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ορίζεται έως οκτώ 
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία καθορισμού της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής στην Συνέλευση 
του Τμήματος. Στην ανωτέρω χρονική διάρκεια δεν 
προσμετράται χρόνος διακοπής σπουδών με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος, ο οποίος δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα τέσσερα έτη συνολικά.

Δεν είναι απαραίτητη η ετήσια ανανέωση εγγραφής 
του υποψηφίου διδάκτορα.

5.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Δημόσιας και Ενι-

αίας Υγείας προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδά-
κτορες έχουν μέχρι πέντε πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την 
πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές 
που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου 
κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας. Επιπλέον, μέχρι πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση 
της διδακτορικής διατριβής, οι διδάκτορες διατηρούν 
δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

5.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι διδάκτορες, κάθε έτος, σε προθεσμία 3 

μηνών από την επέτειο εγγραφής, υποβάλλουν εγγράφως 
αναλυτικό υπόμνημα, το οποίο παρουσιάζουν προφορι-
κά ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (με 
δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για τους μη έχοντες φυσική 
παρουσία στο Τμήμα), σχετικά με την πρόοδο της διδα-
κτορικής διατριβής. Σχόλια επί του υπομνήματος από την 
τριμελή επιτροπή περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέ-
σεις προόδου, οι οποίες παρουσιάζονται στη Συνέλευση 
του Τμήματος, αφού λάβει γνώση και προσυπογράψει ο 
υποψήφιος. Το υπόμνημα και οι εκθέσεις προόδου κα-
ταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. Η 
παράλειψη υποβολής έκθεσης προόδου αποτελεί υπαι-
τιότητα του επιβλέποντος και όχι του υποψηφίου και δεν 
αποτελεί λόγο διακοπής των διδακτορικών σπουδών.

5.4. ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Διαγραφή υποψήφιου διδάκτορα γίνεται ύστερα από 
παραίτησή του, η οποία γίνεται αυτοπροσώπως στις υπη-
ρεσίες του Τμήματος ή με διαβίβαση εγγράφου με γνή-
σιο της υπογραφής επικυρωμένο από αρμόδια αρχή. Δι-
αγραφή λόγω κακής επίδοσης είναι δυνατή εφόσον αυτή 
τεκμηριώνεται επί δύο συνεχόμενα έτη στις εκθέσεις 
προόδου με ομόφωνη γνώμη της τριμελούς συμβου-
λευτικής επιτροπής, έχει δε οπωσδήποτε λάβει γνώση 
αυτών ο υποψήφιος διδάκτορας. Το αίτημα διαγραφής 
υποβάλλεται από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. 
Η διαγραφή υποψήφιου διδάκτορα αποφασίζεται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος.

6. ΣΥΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για την 
δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Η δημοσί-
ευση μέρους της διατριβής σε διεθνή έγκριτα περιοδικά 
αποτελεί σημαντικό τεκμήριο για θετική απόφαση της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Μαζί με το αντίγραφο της διατριβής κάθε υποψή-
φιος διδάκτορας καταθέτει υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι είναι ο συγγρα-
φέας της διατριβής και ότι έχει αναφέρει τον συγγραφέα 
κάθε πηγής ή ιδέας που δεν είναι δική του, και ότι ανα-
λαμβάνει την ευθύνη για κάθε συνέπεια εάν αποδειχθεί 
λογοκλοπή σε μέρος ή το σύνολο της διατριβής.

Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 
χρησιμοποιούν υποχρεωτικά κάθε λογισμικό ή πλη-
ροφοριακό σύστημα αποφυγής της λογοκλοπής που 
προσφέρεται στα μέλη του Πανεπιστημίου από το Κέ-
ντρο Πληροφόρησης του Ιδρύματος, καθώς και κάθε 
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άλλο πρόσφορο μέσο για την αποφυγή ενδεχόμενης 
λογοκλοπής. Πριν την οριστική κατάθεση της διατριβής 
υποβάλλουν σχετική έκθεση ελέγχου, στην οποία επισυ-
νάπτονται τα αποτελέσματα από τη χρήση του παραπά-
νω λογισμικού ή πληροφοριακού συστήματος, εφόσον 
αυτό ήταν διαθέσιμο πριν την κατάθεση της διατριβής.

Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί 
την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική ειση-
γητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του 
Τμήματος, όπου επίσης προτείνεται ο ορισμός επτα-
μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδα-
κτορικής διατριβής. Κατά τον ορισμό της εξεταστικής 
επιτροπής οριστικοποιείται, με βάση σχετική εισήγηση 
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ο τίτλος της 
διδακτορικής διατριβής, ο οποίος πρέπει, τουλάχιστον 
νοηματικά, να εμπεριέχεται στον αρχικό. Το θέμα του 
ορισμού εξεταστικής επιτροπής εισάγεται, με ευθύνη 
του Προέδρου του Τμήματος, στη Συνέλευση εντός το 
πολύ 30 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτή-
ματος. Εάν δεν εισαχθεί εντός του συγκεκριμένου χρο-
νικού διαστήματος, το ζήτημα μπορεί να παραπεμφθεί 
στον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, ο οποίος 
ορίζει επταμελή εξεταστική επιτροπή με βάση σχετική 
εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν:
(α) τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, 

εφόσον πληρούν τα από την νομοθεσία οριζόμενα κρι-
τήρια, και

(β) τουλάχιστον τέσσερα επιπλέον μέλη, που πρέπει 
να πληρούν τα από την νομοθεσία οριζόμενα κριτήρια.

Η επταμελής εξεταστική επιτροπή συγκαλείται και συ-
ντονίζεται από τον επιβλέποντα της διατριβής.

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από 
τον υποψήφιο διδάκτορα σε χώρους του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής οφείλουν 
να υποβάλλουν σχόλια επί της διδακτορικής διατριβής 
εντός 45 ημερών από τη διαβίβαση της διδακτορικής 
διατριβής. Η εξέταση της διατριβής γίνεται το πολύ 
εντός δύο μηνών από την ημερομηνία διαβίβασης της 
διατριβής στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, η οποία 
πραγματοποιείται με ευθύνη του επιβλέποντος. Εάν ο 
επιβλέπων δεν συγκαλεί την εξεταστική επιτροπή εντός 
της παραπάνω προθεσμίας, ο υποψήφιος διδάκτορας, 
με αίτησή του, μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του 
Τμήματος να την συγκαλέσει εκείνος (δηλαδή ο Πρόε-
δρος). Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πρόεδρος του Τμήμα-
τος συντονίζει τη συνεδρίαση.

Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει 
τη φυσική παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων μελών της 
εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη αυτής μπο-
ρούν να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Αρχικά, ο 
υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει τα ευρήματα της 
διατριβής και ακολουθούν οι ερωτήσεις των μελών της 
εξεταστικής επιτροπής. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνε-
ται σε 90 λεπτά το μέγιστο. Κατά τη δημόσια υποστή-
ριξη και σε περίπτωση που ο επιβλέπων διαπιστώσει 
παραβίαση του Κανονισμού Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας 
του ιδρύματος και κατόπιν σύμφωνης γνώμης των δύο 
άλλων μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει αναβολή και επανάληψη της 

διαδικασίας εντός εύλογου διαστήματος, και πάντως όχι 
πέραν των 30 εργασίμων ημερών, και με την προϋπόθε-
ση ότι θα καταθέσει σχετική αίτηση στη Συνέλευση του 
Τμήματος, στην οποία αίτηση θα τεκμηριώνει την άποψη 
του, με βάση τον Κανονισμό Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας 
του Ιδρύματος αναφέροντας ρητά ποια άρθρα του Κα-
νονισμού παραβιάστηκαν.

Η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την πα-
ρουσία τρίτων. Αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής, που είχαν αντικατασταθεί, 
μπορούν να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. Η εξεταστική επιτροπή κρίνει την δι-
ατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρω-
τότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη. Με 
βάση αυτά τα κριτήρια, η εξεταστική επιτροπή εγκρίνει 
ή απορρίπτει την διατριβή, με πλειοψηφία τουλάχιστον 
πέντε μελών αυτής. Τέλος, απονέμει βαθμό στην κλίμακα 
‘Άριστα’, ‘Λίαν καλώς’ ή ‘Καλώς’, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω κριτήρια. Η δημοσίευση μέρους της διατριβής 
σε διεθνή έγκριτα περιοδικά αποτελεί σημαντικό κριτή-
ριο για απονομή του βαθμού ‘Άριστα’.

7. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Μετά την επιτυχή εξέταση της διδακτορικής διατριβής, 

με ευθύνη του διδάκτορα, διαβιβάζονται στη Γραμματεία 
του Τμήματος αντίγραφα της διατριβής για την βιβλιοθή-
κη του Πανεπιστημίου. Η εγκεκριμένη διδακτορική δια-
τριβή, μετά τις τυχόν διορθώσεις που προτείνει η Επτα-
μελής Εξεταστική Επιτροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη 
σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα 
(1) σε ηλεκτρονική μορφή. Με ευθύνη του διδάκτορα 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά αντίγραφο της διατριβής στο 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Η καθομολόγηση των νέων διδακτόρων γίνεται σε 
ειδική συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, στο 
πλαίσιο των σχετικών τελετών του Πανεπιστημίου.

Η καθομολόγηση των νέων διδακτόρων παρουσιάζε-
ται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού.

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση διδακτορικής διατρι-

βής στο Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, οι οποίοι 
έχουν υποβάλει σχετικές αιτήσεις στη Γραμματεία του 
Τμήματος πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Κανονισμού, δεν απαιτείται να υποβάλλουν εκ νέου αί-
τηση μετά την έγκριση και την έναρξη της ισχύος αυτού. 
Οι σχετικές αιτήσεις κρίνονται με βάση τα οριζόμενα 
στον παρόντα Κανονισμό, σε περίπτωση δε έγκρισης 
της αίτησης, ως ημερομηνία έναρξης των διδακτορικών 
σπουδών των ενδιαφερομένων θεωρείται αυτή κατά την 
οποία οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν την αίτησή τους 
στη Γραμματεία του Τμήματος. Η χρονική διάρκεια των 
σπουδών για απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος 
είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από 
την ημερομηνία κατάθεσης της εν λόγω αίτησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 3 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης
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