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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 975/21-12-2021
Έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής
Έρευνας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 8 και την παρ. 2 ιβ και ιε του
άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
2. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 8 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’114), Εσωτερικός
Κανονισμός του ΕΚΠΑ.
3. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’195),
4. Την υπ’ αρ. 814/6-8-2021 απόφαση της Συγκλήτου
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Μεταδιδακτορικής
Έρευνας του του Ιδρύματος (Β΄ 4087).
5. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’124).
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (συνεδρίαση
25-10-2021).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(8η συνεδρίαση 16-11-2021).
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Την έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως ακολούθως:

Αρ. Φύλλου 6721

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
1. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ), αναφερόμενο στο εξής ως «Τμήμα», έχοντας
υπόψη τους ν. 4009/2011 και ν. 4485/2017, καθώς και
τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΕΚΠΑ
(Β’ 4087/2021) παρέχει σε ερευνητές, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που
αυτό θεραπεύει.
2. Ως Μεταδιδακτορική Έρευνα (Μ.Ε.) χαρακτηρίζεται
η έρευνα που διεξάγεται από ερευνητές κατόχους διδακτορικού διπλώματος με σκοπό την ανάπτυξη υψηλού
επιπέδου επιστημονικής έρευνας, την επέκταση αποτελεσμάτων διδακτορικής έρευνας σε αντικείμενα που
ενδιαφέρουν το Τμήμα, τη διεύρυνση των ερευνητικών
περιοχών που θεραπεύει το Τμήμα, τη διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
Άρθρο 2
Στόχος
1. Η εκπόνηση Μ.Ε. έχει ως στόχο τη συμβολή του
ερευνητή σε γνωστικά πεδία και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος, μέσω της προσέγγισης ειδικών
ερευνητικών προβλημάτων και της παραγωγής επιστημονικών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας, καθώς και
την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας, τη διάχυση των αποτελεσμάτων της και τη
μεταφορά τεχνογνωσίας, την επέκταση υφιστάμενων
και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών αντικειμένων, την
εξέλιξη νέων ερευνητών με υψηλού επιπέδου γνώσεις
και εξειδίκευση, την ανάδειξη του ερευνητικού έργου
και τη διεύρυνση του ακαδημαϊκού κύρους του Τμήματος.
2. Ο θεσμός της Μ.Ε. δίνει έμφαση στην ακαδημαϊκή
και την ερευνητική παιδεία, ώστε οι υποψήφιοι να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, ερευνητική
εμπειρία και μεταβιβάσιμες δεξιότητες για τη μετέπειτα
σταδιοδρομία τους, σύμφωνα με την ηθική και επαγγελματική δεοντολογία του Τμήματος.
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Άρθρο 3
Αρμόδια όργανα
1. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση διεξαγωγής της
Μ.Ε. είναι η Συνέλευση του Τμήματος.
2. Την παρακολούθηση της εκπόνησης της Μ.Ε. αναλαμβάνει Επιβλέπων Καθηγητής και τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (Επιβλέπων και δύο μέλη) που ορίζει
η Συνέλευση του Τμήματος.
3. Επιβλέπων και μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής
ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή
Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή ή έχουν αφυπηρετήσει, με συναφές γνωστικό αντικείμενο.
Άρθρο 4
Υποψήφιοι
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Μ.Ε.
έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών
από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, σε αντικείμενα συναφή με τις
ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος.
2. Βασική προϋπόθεση για το δικαίωμα υποβολής
αίτησης για την εκπόνηση Μ.Ε. είναι ο υποψήφιος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (ΜδΕ) να έχει ολοκληρώσει
τις διδακτορικές του σπουδές και να έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (PhD ή ισοδύναμο τίτλο) σε συναφές
αντικείμενο, το οποίο αποκτήθηκε μέσα στην προηγούμενη δεκαετία (10 έτη) από την κατάθεση της αίτησης
υποψηφιότητας για Μ.Ε.. Απαραίτητη είναι επίσης και η
άριστη γνώση της γλώσσας, στην οποία θα εκπονηθεί
η ΜδΕ.
Άρθρο 5
Υποβολή αιτήσεων
1. Η υποβολή αιτήσεων Μ.Ε. γίνεται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος, η δημοσίευση της οποίας εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοθέση του.
H πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων έχει ετήσια
ισχύ.
Η πρόσκληση περιλαμβάνει:
i) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ii) τις θεματικές περιοχές στις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους των
μελών ΔΕΠ του Τμήματος για Μ.Ε., iii) τα απαιτούμενα
προσόντα των ΜδΕ και iv) τη διαδικασία αξιολόγησης
των αιτήσεων και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
2. Ο αριθμός των ΜδΕ δεν είναι προκαθορισμένος.
Όσοι επιλέγονται για εκπόνηση Μ.Ε., σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό, εντάσσονται
στον κατάλογο επιτυχόντων ΜδΕ του Τμήματος.
3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται σύμφωνα
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά:
α) επιστολή αποδοχής επίβλεψης από μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος (ενεργό ή αφυπηρετούν), υπό την επίβλεψη
του οποίου ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε.,
β) αντίγραφα i) πτυχίου ή διπλώματος ii) διπλώματος
μεταπτυχιακών σπουδών (εφόσον υπάρχει) και
iii) διδακτορικού διπλώματος, όλα από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής,
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γ) αντίγραφα Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας,
δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
ε) κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν
εκπονηθεί/δημοσιευθεί από τον υποψήφιο,
στ) δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από μέλη ΔΕΠ,
είτε από διδάκτορες Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
ζ) πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. σύμφωνα με το Παράρτημα Β, η οποία περιλαμβάνει: i) συνοπτική περιγραφή: περίληψη, αντικείμενο έρευνας και στόχοι, θεματική
περιοχή, χρονοδιάγραμμα, λέξεις- κλειδιά και ii) αναλυτικά στοιχεία της πρότασης: σημασία και πρωτοτυπία
της προτεινόμενης έρευνας (300-400 λέξεις), βασικοί
στόχοι και υποθέσεις της προτεινόμενης έρευνας (200400 λέξεις), ερευνητική μεθοδολογία (300-400 λέξεις),
προβλεπόμενη διάρκεια των βασικών εργασιών/σταδίων εκπόνησης της έρευνας, (300-600 λέξεις), βαθμός
ωριμότητας της προτεινόμενης έρευνας (200-400 λέξεις)
και τρόποι διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων
(100-300 λέξεις).
Άρθρο 6
Διαδικασία έγκρισης - Επιβλέπων
1. Η Γραμματεία του Τμήματος πρωτοκολλεί κάθε αίτηση και προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο πληρότητας
των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
2. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Τμήματος, ορίζει τριμελή επιτροπή αξιολόγησης κάθε αίτησης. Η τριμελής
επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
και στην οποία συμμετέχει κάθε φορά ο προτεινόμενος
από τον υποψήφιο Επιβλέπων, εξετάζει διεξοδικά την
αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα. Κατόπιν, η
επιτροπή καταθέτει γραπτή εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος όπου τεκμηριώνει την αποδοχή ή την
απόρριψη κάθε υποβληθείσας αίτησης.
3. Κατά την αξιολόγηση μίας αίτησης, συνυπολογίζονται: i) η ακαδημαϊκή πορεία και οι τίτλοι του υποψηφίου, ii) το πραγματικό του υπόβαθρο ως προς τις
θεματικές περιοχές του ενδιαφέροντός του και γενικότερα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών,
iii) άλλες επιστημονικές δραστηριότητες, iv) οι συστατικές επιστολές, v) η διαφαινόμενη ικανότητά του για
ερευνητικό έργο, vi) η ύπαρξη υποτροφίας, vii) η εν
γένει προσωπικότητα και τα κίνητρά του, όπως αυτά
προκύπτουν από τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος. Στην εισήγηση πρέπει να γίνεται αναφορά
στη συνάφεια της ερευνητικής πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα, καθώς και
στις ερευνητικές περιοχές που θεραπεύει ή επιθυμεί
να θεραπεύσει το Τμήμα.
4. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει την εισήγηση
της επιτροπής και εφόσον την αποδεχθεί, εγκρίνει τον
ορισμό του Επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, υπευθύνου για
την καθοδήγηση και την επίβλεψη της Μ.Ε. και ορίζει τα
άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο Επιβλέπων μπορεί να είναι διαφορετικός από εκείνον που
προτείνει ο αιτών, μόνο έπειτα από ειδικά τεκμηριωμένη
εισήγηση της Επιτροπής.
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5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΜδΕ έχει επιτύχει
υποτροφία με διαδικασία επιλογής, η αίτησή του δεν εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, αλλά υποβάλλεται απευθείας στη Συνέλευση του Τμήματος προς έγκριση. Στην
ίδια συνεδρίαση η Συνέλευση ορίζει και τον Eπιβλέποντα
Kαθηγητή - εάν δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο.
Άρθρο 7
Εγγραφή
1. Μετά την έγκριση της εκπόνησης Μ.Ε., η Γραμματεία
του Τμήματος ενημερώνει τον υποψήφιο και τον καλεί
να εγγραφεί στο Μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
του Τμήματος που τηρείται στη Γραμματεία.
2. Όλοι οι ΜδΕ που έχουν καταχωρηθεί στο σχετικό
μητρώο μπορούν να κάνουν χρήση του τίτλου του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή (Postdoctoral Researcher)
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που εκπονούν τη Μ.Ε.
Άρθρο 8
Επιβλέπων και Τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή
1. Ο Επιβλέπων θα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή
Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, ή να έχει αφυπηρετήσει, και θα πρέπει να έχει το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή να δραστηριοποιείται στην ίδια ή σε συγγενή
επιστημονική περιοχή με αυτήν στην οποία διεξάγεται
η Μ.Ε.. Στην τελευταία περίπτωση εντάσσονται και οι
ειδικές περιπτώσεις όπου ο ΜδΕ καλείται να συμβάλει
στην ανάπτυξη νέας επιστημονικής περιοχής.
2. Ο Επιβλέπων καθοδηγεί τη Μ.Ε., μεταφέροντας επιστημονική εμπειρία και τεχνογνωσία, είναι υπεύθυνος
για τη διασφάλιση του χώρου εργασίας του ΜδΕ και την
πρόσβασή του στον απαιτούμενο εξοπλισμό, ενώ έχει
υποχρέωση να ενημερώνει τον ΜδΕ για τους κανονισμούς ασφάλειας των χώρων και των εργαστηρίων και
για τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
3. Είναι δυνατή η αλλαγή Επιβλέποντα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν αίτησης
είτε του ΜδΕ είτε του Επιβλέποντα προς τη Συνέλευση
του Τμήματος.
4. Ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων ΜδΕ ανά Επιβλέποντα ορίζεται στους τρεις (3).
5. Η Συνέλευση ορίζει, για κάθε ερευνητή, δύο (2) μέλη
ΔΕΠ, που ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή ή έχουν
αφυπηρετήσει, με συναφές γνωστικό αντικείμενο, τα
οποία μαζί με τον Επιβλέποντα Καθηγητή συγκροτούν
την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή που παρακολουθεί
και υποστηρίζει την πορεία της έρευνας.
Άρθρο 9
Διάρκεια εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
1. Η Μ.Ε. πρέπει να είναι πρωτότυπη και να συμβάλλει
σημαντικά στην επιστημονική γνώση. Η διάρκεια κάθε
Μ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης εκπόνησής της
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από τη Συνέλευση του Τμήματος και μεγαλύτερη των
τριάντα έξι (36) μηνών.
2. Παράταση της χρονικής διάρκειας της Μ.Ε. μπορεί
να δοθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,
μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Επιβλέποντα για
την αναγκαιότητα της παράτασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το ερευνητικό έργο, στο οποίο είναι ενταγμένος ο ΜδΕ.
Άρθρο 10
Ολοκλήρωση και παρουσίαση
1. Η ολοκλήρωση της Μ.Ε. μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, εφόσον
συντρέχουν τουλάχιστον δύο από τις παρακάτω κατηγορίες δημοσιεύσεων συνδυαστικά ή ανά περίπτωση:
Δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά
ή επιστολές αποδοχής τους, Δημοσιεύσεις σε πρακτικά
αξιόλογων διεθνών επιστημονικών συνεδρίων ή επιστολές αποδοχής τους, Δημοσιεύσεις βιβλίων σε συναφές
με το αντικείμενο της Μ.Ε. πεδίο, σε διεθνείς εκδοτικούς
οίκους.
2. Για την ολοκλήρωση της Μ.Ε., ο ΜδΕ θα πρέπει να
παρουσιάσει δημόσια τα ερευνητικά αποτελέσματα και
να υποβάλει προς τη Γραμματεία έκθεση ολοκλήρωσης
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ, συνοδευόμενη από θετική εισήγηση του Επιβλέποντα και με
τη σύμφωνη γνώμη των άλλων δύο μελών της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής. Η δημόσια παρουσίαση της
Μ.Ε. ανακοινώνεται στην ιστοθέση του Τμήματος τουλάχιστον τρεις ημέρες νωρίτερα. Η έκθεση ολοκλήρωσης αξιολογείται και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος.
3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Μ.Ε., Ο Πρόεδρος του Τμήματος πιστοποιεί την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας και η Γραμματεία του Τμήματος
ενημερώνει το Μητρώο Μεταδιδακτόρων Ερευνητών. Ο
ερευνητής λαμβάνει «Βεβαίωση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας», η οποία δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.
Άρθρο 11
Παροχές
1. Οι MδΕ μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο και
τα στοιχεία του Τμήματος για το χρονικό διάστημα που
έχουν την ιδιότητα του ΜδΕ με σεβασμό στη φήμη του
Πανεπιστημίου και τους κανόνες δεοντολογίας.
2. Εφόσον η φύση της Μ.Ε. απαιτεί ή ευνοείται από τη
φυσική παρουσία του ερευνητή στο Τμήμα, στο πλαίσιο
της συνεργασίας και της πρόσβασης σε επιστημονικό
εξοπλισμό, διατίθεται, με μέριμνα του Επιβλέποντα, η
ανάλογη θέση εργασίας στο Τμήμα.
3. Οι ΜδΕ λαμβάνουν, κατόπιν αίτησής τους, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος (@di.uoa.gr),
έχουν πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και
στις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ, καθώς και σε όποια συμπληρωματική παροχή που το Τμήμα κρίνει απαραίτητη για
την ολοκλήρωση της έρευνάς τους.
4. Ο Επιβλέπων Καθηγητής έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον ΜδΕ για τους κανονισμούς ασφάλειας των
χώρων και των εργαστηρίων και για τα θέματα ηθικής
και δεοντολογίας.
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5. Ο τίτλος του ΜδΕ δεν εγείρει οποιαδήποτε υποχρέωση αμοιβής του από το Τμήμα. Ωστόσο, οι ΜδΕ
δύνανται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους
από χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά
προγράμματα, τα οποία διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ,
ως μέλη ερευνητικών ομάδων του Τμήματος, καθώς και
να λαμβάνουν υποτροφία από εθνικούς και διεθνείς φορείς και ιδρύματα.
6. Το Τμήμα οφείλει να στηρίζει την ερευνητική προσπάθεια των MδΕ μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων
στα οποία να συμμετέχουν ως ακροατές είτε ως ομιλητές,
της δυνατότητας συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες, και της πρόσβασης
στις υπάρχουσες υποδομές του, τις οποίες και να ενισχύει κατά το δυνατόν ανάλογα με τις απαιτήσεις της
αντίστοιχης έρευνας.
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις
1. Οι ΜδΕ είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν το Τμήμα
σε κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωσή τους που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της έρευνας που θα διεξαχθεί κατά τη
διάρκεια της Μ.Ε. Συγκεκριμένα, κάθε ΜδΕ, ανεξαρτήτως
της πιθανής σχέσης του με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υποχρεούται
να δηλώνει και την ερευνητική διεύθυνση (affiliation)
με τον πλήρη τίτλο: «Department of Informatics and
Telecommunications, National and Kapodistrian
University of Athens» («Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών») και ηλεκτρονική διεύθυνση email
στον τομέα (domain) του Τμήματος «@di.uoa.gr»
σε όλες τις δημοσιεύσεις (σε περιοδικά, συνέδρια, κεφάλαια βιβλίων, κ.ά.) που προκύπτουν από τη Μ.Ε.
2. Οι ΜδΕ οφείλουν να συμπεριφέρονται, όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, σεβόμενοι την
κείμενη νομοθεσία, τους κανονισμούς του ιδρύματος,
τον παρόντα κανονισμό και τις αποφάσεις της Συνέλευσης και των οργάνων του Τμήματος.
3. Οι ΜδΕ ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στη
διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, συμμετέχοντας σε διεθνείς συνεργασίες, σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια,
στοχεύοντας στη διεθνή αναγνώριση της έρευνάς τους
μέσω δημοσιεύσεων σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και περιοδικά με σύστημα κριτών.
4. Το Τμήμα δύναται να αναθέσει επικουρικά εκπαιδευτικό έργο - στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του - στον ΜδΕ,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 7α του άρθρου 29 του ν. 4009/2011).
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5. Οι ΜδΕ οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος, καθώς και σε
σεμινάρια, συνέδρια ή άλλες δράσεις που διοργανώνει
το Τμήμα για την παρουσίαση της προόδου της έρευνάς
τους.
6. Οι ΜδΕ οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προτάσεις βελτίωσης που πραγματοποιούνται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος στο
πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και διασφάλισης
ποιότητας.
7. Οι ΜδΕ οφείλουν, με την ολοκλήρωση κάθε έτους εκπόνησης της Μ.Ε., να συντάσσουν έκθεση προόδου της
έρευνάς τους σύμφωνα με το Παράρτημα Γ, την οποία
συνυπογράφει ο Επιβλέπων, και καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην έκθεση προόδου θα πρέπει
να αναφέρουν τα αποτελέσματα της μέχρι τότε έρευνάς
τους, τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν, τις δημοσιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, το επικουρικό
εκπαιδευτικό έργο, καθώς και κάθε άλλη εκπαιδευτική
και επιστημονική συνεργασία τους εντός και εκτός του
Τμήματος.
8. Τα δικαιώματα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας ρυθμίζονται ανάλογα με την περίπτωση από την κείμενη
νομοθεσία, τον Κανονισμό του ΕΚΠΑ και τα προβλεπόμενα στα επιμέρους ερευνητικά έργα ή πρωτόκολλα
συνεργασίας.
9. Θέματα που δεν αντιμετωπίζονται από τον παρόντα
Κανονισμό, επιλύονται από τη Συνέλευση του Τμήματος
ή από την Επιτροπή Δεοντολογίας - Βιοηθικής του ΕΚΠΑ.
Άρθρο 13
Διαγραφή Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
1. Η διαγραφή ΜδΕ είναι δυνατή με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τους ακόλουθους λόγους:
i) χρήση επιστημονικών ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους ή του συνόλου εργασιών
άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς ή όπου
αυτό απαιτείται χωρίς άδεια από αυτούς, ii) παράπτωμα
που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας
(ν.2121/1993), iii) μη τήρηση των υποχρεώσεών τους,
όπως αυτές αναγράφονται στον παρόντα κανονισμό,
Ενέργειες και δράσεις που ζημιώνουν ή εκθέτουν το Τμήμα ή/και το ΕΚΠΑ, iv) υποβολή αίτησης διαγραφής από
τον ίδιο τον ΜδΕ, v) μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση
του Επιβλέποντα, vi) εφόσον υπερβεί τα προβλεπόμενα
χρονικά όρια εκπόνησης της Μ.Ε.
2. Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν του χορηγείται
«Βεβαίωση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας».
3. Ο ΜδΕ έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Σύγκλητο
του ΕΚΠΑ κατά της απόφασης διαγραφής του.
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ȰȻɈȸɇȸ ȵȾɅɃɁȸɇȸɇ ɀȵɈȰȴȻȴȰȾɈɃɆȻȾȸɇ ȵɆȵɉɁȰɇ
ɅɆɃɇ:

ʏʉ Ɉʅɼʅɲ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʏʉʐ ȵȾɅȰ

Ƀ – ȸ Ʉʆʉʅɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ȵʋʙʆʐʅʉ Ʌɲʏɹʌɲ:
Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ȵʋʙʆʐʅʉ ɀɻʏɹʌɲʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ:
Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
Ȱʌɿɽʅʊʎ ȴɸʄʏʀʉʐ Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ:
Ɉʊʋʉʎ Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:

ȰɀȾȰ
Ƀɷʊʎ:

Ȱʌɿɽ:

ɈȾ:

ȴ/ʆʍɻ ȸʄɸʃʏʌ. Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ (ȵmail):

1. ɈȻɈȿɃȻ ɇɅɃɉȴɏɁ
ɅɆɃɅɈɉɍȻȰȾȵɇ ɇɅɃɉȴȵɇ
ȰȵȻ ɼ ɈȵȻ

ɈɀȸɀȰ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȰɅɃȾɈȸɇȸɇ ɅɈɉɍȻɃɉ

ȲȰȺɀɃɇ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȰɅɃȾɈȸɇȸɇ ȴȻɅȿɏɀȰɈɃɇ

ȲȰȺɀɃɇ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȰɅɃȾɈȸɇȸɇ ȴȻȴȰȾɈɃɆȻȾɃɉ

ȲȰȺɀɃɇ

ɀȵɈȰɅɈɉɍȻȰȾȵɇ ɇɅɃɉȴȵɇ
ȰȵȻ ɼ ɈȵȻ

ɈɀȸɀȰ

ȴȻȴȰȾɈɃɆȻȾɃ ȴȻɅȿɏɀȰ
ȰȵȻ ɼ ɈȵȻ

ɈɀȸɀȰ

2. ȴȻȰȾɆȻɇȵȻɇ/ɉɅɃɈɆɃɌȻȵɇ
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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3. ɅɈɉɍȻȰȾȵɇ & ȴȻɅȿɏɀȰɈȻȾȵɇ ȵɆȳȰɇȻȵɇ ʃɲɿ ȴȻȴȰȾɈɃɆȻȾȸ ȴȻȰɈɆȻȲȸ
ȵȻȴɃɇ ȵɆȳȰɇȻȰɇ

ɈȻɈȿɃɇ

ȵɅȻȲȿȵɅɏɁ

ȲȰȺɀɃɇ

4. ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȵɇ ȴȸɀɃɇȻȵɉɇȵȻɇ

5. ȵɆȵɉɁȸɈȻȾȸ/ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾȸ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰ

6. ɂȵɁȵɇ ȳȿɏɇɇȵɇ
ȳȿɏɇɇȰ

ȵɅȻɅȵȴɃ ȳɁɏɇȸɇ Ɉȸɇ ȳȿɏɇɇȰɇ*

Ȱɶɶʄɿʃɼ**

*ȵʋɿʄɹʇʏɸ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ: Ȳ2, ȳ1/C1, ȳ2/C2
** ȸ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʍʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȳ2 ʃɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʊʍɲ ʉʌʀɺɸɿ ɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ
ȰɇȵɅ (ɌȵȾ Ɉɸʑʖʉʎ ȰɇȵɅ26/14-09-2018, Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȳ)

ɇʐʆɻʅʅɹʆɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ:
Ƒ Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʋʏʐʖʀʉʐ ɼ ɷɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ȰȵȻ ʏʉʐ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉʐ ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏʉʐ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ
Ƒ Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎ ȰȵȻ ʏʉʐ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉʐ ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏʉʐ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ
Ƒ Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ ȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ȰȵȻ ʏʉʐ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɼ ʉʅʉʏɲɶʙʆ ɿɷʌʐʅɳʏʘʆ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ,
Ƒ Ȱʆɲʄʐʏɿʃʊ ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʊ ʍɻʅɸʀʘʅɲ
Ƒ ȵʋɿʍʏʉʄɼ ɲʋʉɷʉʖɼʎ ɸʋʀɴʄɸʗɻʎ ɲʋʊ ʅɹʄʉʎ ȴȵɅ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
Ƒ ȴʑʉ (2) ʍʐʍʏɲʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ, ɸʀʏɸ ɲʋʊ ʅɹʄɻ ȴȵɅ, ɸʀʏɸ ɲʋʊ ɷɿɷɳʃʏʉʌɸʎ ȵʌɸʐʆɻʏɹʎ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉʐ
ȵʌɸʐʆɻʏɿʃʉʑ Ⱦɹʆʏʌʉʐ ʏʉʐ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɼ ʏʉʐ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ,
Ƒ Ⱦɲʏɳʄʉɶʉ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɷɻʅʉʍɿɸʐʏɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʋʉʗɼʔɿʉ
Ƒ Ʌʌʊʏɲʍɻ ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ ɀɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ȶʌɸʐʆɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɉʋʊɷɸɿɶʅɲ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ Ȳ.
Ȱɽɼʆɲ, …/…/…

Ƀ/ȸ Ȱɿʏ..
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Ʌʌʊʏɲʍɻ ȵʃʋʊʆɻʍɻʎ ɀɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ȶʌɸʐʆɲʎ
Ʉʆʉʅɲ:
Ɉʀʏʄʉʎ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ȶʌɸʐʆɲʎ:
Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ/ɻ ɸʋɿɴʄɹʋʘʆ/ʉʐʍɲ:

ȵʋʀɽɸʏʉ:

ɅȵɆȻȿȸɎȸ - (ɈȰɉɈɃɈȸɈȰ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ)
1.

Ȱʆɲʍʃʊʋɻʍɻ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ

2.

Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɹʌɸʐʆɲʎ ʃɲɿ ʍʏʊʖʉɿ

3.

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ ʋɸʌɿʉʖɼ

4.

ɍʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ

5.

ȿɹʇɸɿʎ-ʃʄɸɿɷɿɳ (ɲʋʊ 2 ɹʘʎ 5)

6.

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʌʊʏɲʍɻʎ:
i.

ȴɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸ ʍɸ ʏɿ ɲʃʌɿɴʙʎ ɹɶʃɸɿʏɲɿ ɻ ʍɻʅɲʍʀɲ/ʖʌɻʍɿʅʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ɻ ʋʌʘʏʉʏʐʋʀɲ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ (300400 ʄɹʇɸɿʎ).

ii.

ȵʇɻɶɸʀʍʏɸ ʏʉʐʎ ɴɲʍɿʃʉʑʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ʃɲɿ ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ (200-400 ʄɹʇɸɿʎ).

iii.

ȴɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸ ʏɻʆ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʋʉʐ ʍʃʉʋɸʑɸʏɸ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍɸʏɸ. ȴɿʃɲɿʉʄʉɶɸʀʍʏɸ ʏɻʆ ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɳ
ʏɻʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʍʏʊʖʉʐʎ/ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ (300-400 ʄɹʇɸɿʎ).

iv.

Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸ ʏɻʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ/ʍʏɲɷʀʘʆ ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ, ʊʋʘʎ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔɿʃɼ ɲʆɲʍʃʊʋɻʍɻ, ʍʐʄʄʉɶɼ ʃɲɿ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ, ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ʋɸɿʌɲʅɳʏʘʆ ɼ ʍɸʆɲʌʀʘʆ,
ʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ, ʐʋʉɴʉʄɼ ɲʆɲʄʐʏɿʃʉʑ ʋʄɳʆʉʐ ʍʐɶɶʌɲʔɼʎ, ʍʐɶɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ/ʅɸʌʙʆ (300-600
ʄɹʇɸɿʎ).

v.

ȴɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸ ʏʉ ɴɲɽʅʊ ʘʌɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ (ʄ.ʖ. ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɹʎ
ɸʌɶɲʍʀɸʎ/ɹʌɸʐʆɸʎ/ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ ɼ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɸʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ) (200-400 ʄɹʇɸɿʎ).

vi.

ȴɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸ ʏʉʐʎ ʏʌʊʋʉʐʎ ɷɿɳʖʐʍɻʎ ʏʘʆ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ (ʋ.ʖ. ʍɸ ʋʉɿɲ ʍʐʆɹɷʌɿɲ/ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ɼ
ɲʐʏʉʏɸʄɸʀʎ ɸʃɷʊʍɸɿʎ ɽɲ ɸʋɿɷɿʙʇɸʏɸ ʏɻ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɼ ʏʉʐʎ) (100- 300 ʄɹʇɸɿʎ).

vii.

ȴɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸ ʏɻ ʍʐʆɳʔɸɿɲ ʏʉʐ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐ ɽɹʅɲʏʉʎ ʅɸ ʏʉ ɶʆʘʍʏɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʃɲɿ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʃɲɷɻʅɲʁʃʊ
(ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ/ʍʐɶɶʌɲʔɿʃʊ/ɷɿɷɲʃʏɿʃʊ) ɹʌɶʉ ʏʉʐ/ʏɻʎ ɸʋɿɴʄɹʋʉʆʏʉʎ/ʉʐʍɲʎ (100-300 ʄɹʇɸɿʎ).

Ȱɽɼʆɲ, …/…/…

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʐ ʅɸʏɲɷɿɷɳʃʏʉʌɲ ɸʌɸʐʆɻʏɼ
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ)

Ȳɸɴɲɿʙʆʘ ʊʏɿ ɹʖʘ ʄɳɴɸɿ ɶʆʙʍɻ ʃɲɿ ɸɶʃʌʀʆʘ ʏɻʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋʌʊʏɲʍɻ ɀɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ȶʌɸʐʆɲʎ.
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ/Ȼɷɿʊʏɻʏɲ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐ ȵʋɿɴʄɹʋʉʆʏɲ
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ)
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȳ

ȈȤȠȜȒ ĬİĲȚțȫȞ ǼʌȚıĲȘȝȫȞ
ȉȝȒȝĮ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ
Ȱɽɼʆɲ, …/…/…

ȶʃɽɸʍɻ Ʌʌʉʊɷʉʐ* / Ƀʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ* ɀɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ȶʌɸʐʆɲʎ
Ʌʌʉʎ: Ɉɲ ʅɹʄɻ ʏɻʎ ɇʐʆɹʄɸʐʍɻʎ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ ɀȵɈȰȴȻȴȰȾɈɃɆȰ ȵɆȵɉɁȸɈȸ:
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ:
1.
2.
3.
4.

ȵɿʍɲɶʘɶɼ (100-200 ʄɹʇɸɿʎ)
Ƀʌɿʍʅʊʎ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ-ʍʏʊʖʉɿ (100-300 ʄɹʇɸɿʎ)
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ ɹʌɸʐʆɲʎ (200-500 ʄɹʇɸɿʎ)
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ ȵʌɸʐʆɻʏɿʃɳ ɹʌɶɲ:
Ɉʀʏʄʉʎ ɹʌɶʉʐ: …..…..
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȶʌɶʉʐ ʏʉʐ ȵȿȾȵ……..
Ɍʉʌɹɲʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ȶʌɶʉʐ:…………………….

5.

ȵʋɿʃʉʐʌɿʃʊ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ɹʌɶʉ ʍʏʉ Ɉʅɼʅɲ………………
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɀɲɽɼʅɲʏʉʎ,
Ɉʀʏʄʉʎ ɀɲɽɼʅɲʏʉʎ,
Ȱʃɲɷɻʅɲʁʃʊ ȵʇɳʅɻʆʉ,
ȵʀɷʉʎ ɹʌɶʉʐ

6.

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ɸʆʏʊʎ ʃɲɿ ɸʃʏʊʎ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ
Ƀ/ȸ ʅɸʏɲɷɿɷɳʃʏʉʌɲʎ ɸʌɸʐʆɻʏɼʎ/ʏʌɿɲ

Ƀ/ȸ ɸʋɿɴʄɹʋʘʆ/ʉʐʍɲ ʃɲɽɻɶɻʏɼʎ/ʏʌɿɲ

(ʐʋʉɶʌɲʔɼ)

(ʐʋʉɶʌɲʔɼ)

* ȴɿɲɶʌɳʗʏɸ ʏʉ ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ɷʑʉ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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