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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 56695/
Ν1/21-05-2021 απόφαση τoυ Γενικού Γραμματέα 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 1145/05-05-2022 (1)
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλί-

ας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα άρθρα 38, 39, 
40, 41, 42, 43 και 45.

2. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-3-2018 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών ΠΜΣ και εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδα-
πών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» 
(Β’ 972).

3. Την υπ’  αρ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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

5. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).

6. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).

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

8. Τον ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 13) και ειδικότερα το άρθρο 15.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Ε.Κ.Π.Α. 
(10η συνεδρίαση 8-3-2022).

10. Την απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του 
Ε.Κ.Π.Α. (19η συνεδρία 05-04-2022).

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 -
Νομικό Πλαίσιο, Οργάνωση,
Διοικητική Διαχείριση

1. Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΤΔΙ-
ΛΙΝ), της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
(ΣΟΠΕ), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ), οργανώνει και παρέχει Πρόγραμμα Δι-
δακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ), σε τομείς που εμπίπτουν 
στα γνωστικά - επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος, 
καθώς και στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του διδακτικού 
προσωπικού του. Το ΠΔΣ λειτουργεί σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 και του θεσμικού πλαισίου, όπως 
αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, ενώ αρμόδιο όργανο 
είναι η Συνέλευση του Τμήματος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Οι διδακτορικές σπουδές αποσκοπούν στην προ-
αγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και 
οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, το 
οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημο-
νικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της 
κατόχου του στην εξέλιξη της Επιστήμης.

3. Για την υποβοήθηση του έργου της, η Συνέλευση 
ορίζει Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών, η οποία απο-
τελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και άλλα δύο 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

4. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη εφαρμογής του παρό-
ντος Κανονισμού και της τήρησης του εκάστοτε θεσμι-
κού πλαισίου για την εκπόνηση διδακτορικών διατρι-
βών. Σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος, 
παρακολουθεί την ομαλή διεξαγωγή της εκπόνησης των 
διδακτορικών διατριβών από τους/τις υποψήφιους/ες 
διδάκτορες του ΤΔΙΛΙΝ και συντονίζει τις ενέργειες για 
την πρόσκληση και αξιολόγηση νέων υποψηφιοτήτων 
προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα.

5. Η Γραμματεία του Τμήματος ΔΙΛΙΝ έχει την ευθύνη 
της διεκπεραίωσης των διοικητικών διαδικασιών εφαρ-
μογής του παρόντος Κανονισμού, καθώς και της παρακο-
λούθησης ενδεχόμενων αλλαγών του νομικού πλαισίου 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.

6. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΔΣ, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος 
Κανονισμού, ο/η υποψήφιος/α αναγορεύεται σε Διδά-
κτορα του Τμήματος ΔΙΛΙΝ. Ο απονεμόμενος τίτλος του 
Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο έγγραφο.

Άρθρο 2 -
Σκοπός Διδακτορικής Διατριβής και Στόχοι ΠΔΣ

1. Ο σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η πραγ-
ματοποίηση επίκαιρης, εφαρμοσμένης, καινοτόμου, 
αυτοδύναμης, συγκροτημένης και επιστημονικά τεκμη-
ριωμένης έρευνας, η οποία προάγει την επιστήμη των 
οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων στο σύνολό 
τους, με έμφαση στα πεδία της ναυτιλίας, των λιμένων, 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, της γαλάζιας και πράσινης 
ανάπτυξης, καθώς και σε συναφή ή/και διεπιστημονικά 
γνωστικά πεδία, τα οποία θεραπεύει το Τμήμα Διαχείρι-
σης Λιμένων και Ναυτιλίας.

2. Η σύγχρονη, πρωτότυπη και καινοτόμος συστημα-
τική έρευνα που εξελίσσεται κατά την εκπόνηση της δι-
δακτορικής διατριβής είναι σκόπιμο να υποβάλλεται σε 
διαδικασία επιστημονικής κρίσης και δημοσίευσης σε δι-
εθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά περιοδικά (academic 
journals) ή/και επιστημονικά συνέδρια (conferences), 
η ακαδημαϊκή ποιότητα των οποίων αναγνωρίζεται σε 
διεθνείς, εγνωσμένου κύρους και ευρείας αποδοχής επι-
στημονικές λίστες κατάταξης ποιότητας των αντίστοιχων 
επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων.

3. Οι διδακτορικές σπουδές, εκτός από την συμβολή 
τους στην πρόοδο της Επιστήμης μέσω της πρωτότυ-
πης επιστημονικής έρευνας, στοχεύουν επιπλέον στη 
δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην 
παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, 
διακρινόμενους από υψηλό ακαδημαϊκό ήθος και σε-
βασμό στον Άνθρωπο.

4. Οι διδάκτορες του Τμήματος προορίζονται να στελε-
χώσουν το ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό 
δυναμικό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τόσο στην 
εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά εργασίας.

5. Το ΠΔΣ αποτελεί για το Τμήμα, αλλά και το Πανε-
πιστήμιο συνολικά, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και δι-
εθνούς αναγνώρισης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην 
αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση 
στη δημοσίευση της καινοτόμου επιστημονικής έρευνας 
που παράγεται μέσω της διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 3 -
Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες

1. Οι υποψήφιοι/ες του ΠΔΣ πρέπει να διαθέτουν, κατ’ 
ελάχιστο, τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:

• Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένου ως ισοτίμου Ιδρύματος της αλλοδαπής.

• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Πανεπι-
στημίου ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου Ιδρύματος της αλλοδαπής, ή 
ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού 
Επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

2. Πτυχιούχοι ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων σχολών μπορούν 
να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες εφόσον είναι 
κάτοχοι ΔΜΣ.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως, ενδεικτικά, εξαι-
ρετικής ποιότητας επιστημονική δημοσίευση ή ευρε-
σιτεχνία) και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός/η ως 
υποψήφιος/α διδάκτορας και μη κάτοχος ΔΜΣ με μόνη 
προϋπόθεση το πτυχίο ΑΕΙ.

Άρθρο 4 -
Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων - 
Προϋποθέσεις Επιλογής

1. Το Τμήμα ΔΙΛΙΝ προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων 
διδακτόρων. Στο πλαίσιο της διατήρησης του υψηλό-
τερου δυνατού επιπέδου ποιότητας στην εκπόνηση 
διδακτορικών διατριβών, αλλά και της διαφάνειας και 
αξιοκρατίας στην επιλογή υποψηφίων, το Τμήμα ΔΙ-
ΛΙΝ, μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσής του, 
προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
υποψηφιοτήτων (συνοδευόμενων από τα προβλεπόμε-
να δικαιολογητικά) σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά 
τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (όπως, ενδεικτικά, 
στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου, ή/και σε άλλες 
περιόδους, όποτε κρίνεται σκόπιμο).

2. Η προκήρυξη (πρόσκληση) δημοσιοποιείται στον 
ημερήσιο Τύπο, αναρτάται ηλεκτρονικά στον διαδικτυ-
ακό τόπο (ιστοσελίδα) του Τμήματος, διαχέεται με κάθε 
άλλο πρόσφορο μέσο επικοινωνίας και παραμένει δια-
θέσιμη καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της.

3. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και οι 
διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλο-
γής υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες 
υποχρεώσεις αυτών καθορίζονται ρητά στη σχετική 
πρόσκληση. Η πρόσκληση μπορεί να είναι γενική ή 
να εξειδικεύει τα επιθυμητά γνωστικά πεδία επιστη-
μονικής έρευνας.

ΑΔΑ: ΨΜ3Ε46ΨΖ2Ν-ΗΞΞ
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4. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α για εκπόνη-
ση διδακτορικής διατριβής καταθέτει, εντός του χρο-
νικού διαστήματος που ορίζει η εκάστοτε προκήρυξη, 
σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΙΛΙΝ 
(υπόδειγμα της οποίας αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος), η οποία συμπεριλαμβάνει συνοπτική 
επιστημονική πρόταση του ερευνητικού θέματος της 
διδακτορικής διατριβής. Στην αίτηση αναγράφεται ο 
προτεινόμενος τίτλος και η γλώσσα εκπόνησης (που 
μπορεί να είναι διαφορετική της ελληνικής γλώσσας) 
και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/
τρια της διδακτορικής διατριβής, εφόσον πληροί τις 
σχετικές προϋποθέσεις για επίβλεψη διδακτορικών 
διατριβών.

5. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η παραθέτει τα ακόλουθα 
στοιχεία στην αίτηση του/της, τα οποία συνοδεύονται 
από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά:

• Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
• Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από αναγνω-

ρισμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.

Το Πτυχίο δύναται να αφορά σε οποιοδήποτε επιστη-
μονικό πεδίο.

• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ή άλλο 
τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών, από αναγνωρισμένο 
Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αναλυτική 
βαθμολογία.

Ο τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να αφορά 
σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο.

• Αντίγραφα εργασιών που ενδεχομένως έχει εκπονή-
σει προηγουμένως ο/η υποψήφιος/α.

• Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας.
• Αναλυτική ερευνητική πρόταση, έκτασης περί τις 

3.000 λέξεις, που περιλαμβάνει:
- Έγγραφο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α εξηγεί συνοπτι-

κά τον σκοπό για τον οποίο έχει αποφασίσει την πραγμα-
τοποίηση έρευνας σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής 
(Statement of Research Purpose). Με το έγγραφο αυτό, 
ο/η υποψήφιος/α καλείται να εξηγήσει ειδικότερα:

- τα επιστημονικά και λοιπά κίνητρα του ενδιαφέρο-
ντός του/της για την εκπόνηση της διατριβής

- τους τρόπους και τις επιστημονικές κατευθύνσεις που 
αναμένεται να συμβάλει η διατριβή με την ολοκλήρωσή 
της.

- Προσχέδιο της δομής της προτεινόμενης διδακτο-
ρικής διατριβής. Ειδικότερα, κατ’ ελάχιστο, θα περιλαμ-
βάνεται:

- ο γενικός στόχος της προτεινόμενης ερευνητικής 
πρότασης

- συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση στο πεδίο της 
ερευνητικής πρότασης της διδακτορικής διατριβής

- ανάδειξη των υφιστάμενων κενών στη σχετική βιβλι-
ογραφία που θα καλύψει η προτεινόμενη έρευνα

- η διατύπωση κρίσιμων κεντρικών ερευνητικών ερω-
τήσεων ή υποθέσεων προς επιστημονική διερεύνηση 
στη διατριβή

- το εκτιμώμενο εμπειρικό μεθοδολογικό πλαίσιο για 
τις εφαρμοσμένες ερευνητικές διαστάσεις του υπό με-
λέτη θέματος

- συνοπτική αναφορά των προσδοκώμενων αποτελε-
σμάτων της έρευνας και η ανάδειξη της πρακτικής και 
επιστημονικής σημασίας τους

- σύνοψη των κρίσιμων σημείων της αναμενόμενης 
καινοτόμου συμβολής της διδακτορικής διατριβής στο 
θέμα.

Το προσχέδιο της ερευνητικής πρότασης θα πρέπει να 
καταδεικνύει την κατ’ αρχήν ικανότητα του/της υποψή-
φιου/ας για δομημένη ακαδημαϊκή σκέψη (διερεύνηση 
σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, γνώση επίκαι-
ρων κορυφαίων ακαδημαϊκών περιοδικών, διατύπωση 
μεθοδολογίας έρευνας και σχετικών ερευνητικών υπο-
θέσεων, γνώση τεχνικών έρευνας κ.ά.).

- Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων 
και προτεραιοτήτων, σε περίπτωση που ο/η υποψήφι-
ος/α υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις 
της προκήρυξης.

• Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή εργο-
δότες (μία τουλάχιστον από μέλος ΔΕΠ).

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
6. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης χρονι-

κής περιόδου (όπως ορίζεται στη σχετική πρόσκληση), 
η Γραμματεία του Τμήματος ελέγχει την πληρότητα των 
αιτήσεων των υποψηφίων, ως προς τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά για τα τυπικά τους προσόντα, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω.

7. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με 
βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και 
ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων 
(άρθρο 38, ν. 4485/2017). Κάθε τριμελής επιτροπή, που 
αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, εξετάζει τις 
αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα 
και καλεί τους/τις υποψήφιους/ες σε συνέντευξη. Κατό-
πιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό 
υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους 
οποίους κάθε υποψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει 
δεκτός/ή, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/
ουσα καθηγητής/τρια, εφόσον αυτός/η δεν έχει προταθεί 
από τον/την υποψήφιο/α. Η Συνέλευση του Τμήματος, 
αφού λάβει τη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επι-
βλέποντος/ουσας, την συνεκτιμά με το υπόμνημα της 
επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την 
αίτηση του/της υποψήφιου/ας. Στην εγκριτική απόφα-
ση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής 
διατριβής.

8. Η τριμελής επιτροπή κρίνει και προτείνει προς έγκρι-
ση στη Συνέλευση την ανάγκη διαμόρφωσης προγράμ-
ματος υποστηρικτικής παρακολούθησης βασικών μαθη-
μάτων, για την ενίσχυση του επιστημονικού υπόβαθρου 
των υποψηφίων, κατά περίπτωση, στα γνωστικά πεδία 
που θεραπεύει το Τμήμα (μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, 
οικονομική θεωρία, οργάνωση και διοίκηση επιχειρή-
σεων με έμφαση στη ναυτιλία, τους λιμένες, την εφοδι-
αστική αλυσίδα, τη γαλάζια και πράσινη ανάπτυξη, την 
ανάλυση ναυτιλιακών αγορών, τις ποσοτικές μεθόδους, 
τη στατιστική, την οικονομετρία, την πληροφορική κ.ά.).

9. Με βάση το επιστημονικό υπόβαθρο των υποψηφί-
ων, η τριμελής επιτροπή αξιολογεί, κατά περίπτωση, με 
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έγκριση της Συνέλευσης, την ανάγκη παρακολούθησης 
του εφαρμοσμένου σεμιναριακού μαθήματος ‘Ερευνη-
τική Μεθοδολογία και Επιστημονικές Μελέτες’. Επίσης, 
μπορεί να ζητηθεί από τον/την υποψήφιο/α στοχευμέ-
νη βιβλιογραφική μελέτη ή/και παρακολούθηση πρό-
σθετων εξειδικευμένων μαθημάτων, στα πλαίσια του 
ερευνητικού αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής. 
Ο χρόνος παρακολούθησης των ανωτέρω μαθημάτων 
συνυπολογίζεται στον χρόνο εκπόνησης της διδακτο-
ρικής διατριβής.

10. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τη 
γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας 
και το υπόμνημα της επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει 
την αίτηση του/της υποψήφιου/ας. Στην απόφαση της 
Συνέλευσης ορίζεται:

1. ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια της διδακτο-
ρικής διατριβής

2. τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, 
που πλαισιώνει και υποστηρίζει την εκπόνηση και τη 
συγγραφή της διατριβής και

3. η γλώσσα συγγραφής της διατριβής (παρ. 3, άρθρο 
38, και παρ. 2, άρθρο 39, ν. 4485/2017).

Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επι-
βλεπόντων/ουσών, των μελών της συμβουλευτικής 
επιτροπής, οι τίτλοι των εκπονούμενων διατριβών και 
σύντομη περίληψη αυτών αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα 
(παρ. 4, άρθρο 39, ν. 4485/2017).

11. Σε συνέχεια της σχετικής έγκρισης της υποψηφιό-
τητας του/της αιτούντος/σας, ο/η υποψήφιος/α εγγρά-
φεται στο Μητρώο Υποψηφίων Διδακτόρων του ΠΔΣ του 
ΤΔΙΛΙΝ και ορίζεται ο/η αντίστοιχος/η επιβλέπων/ουσα 
καθηγητής/τρια και τα άλλα δύο μέλη της συμβουλευ-
τικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 5 -
Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

1. Η απαιτούμενη χρονική διάρκεια για την απόκτηση 
του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) 
πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού 
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η ανώτατη 
διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ορίζεται 
στα έξι (6) χρόνια από την ημερομηνία ορισμού της τρι-
μελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

2. Μετά την παρέλευση των τεσσάρων (4) ετών χρειά-
ζεται ειδική αιτιολόγηση από την τριμελή συμβουλευτική 
επιτροπή, καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος που 
να τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε δύο (2) 
έτη ακόμα κατά το μέγιστο.

3. Ειδικά για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που 
γίνονται δεκτοί/ες κατ’ εξαίρεση, χωρίς να είναι κάτο-
χοι ΔΜΣ, το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση 
του διδακτορικού διπλώματος είναι τέσσερα (4) πλήρη 
ημερολογιακά έτη, από τον ορισμό της τριμελούς συμ-
βουλευτικής επιτροπής, ενώ σε αυτή την περίπτωση η 
μέγιστη παραμονή του/της φοιτητή/τριας στο ΠΔΣ ορί-
ζεται σε τέσσερα συν τρία (4+3) έτη.

4. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δικαιούται να ζητή-
σει αναστολή σπουδών μια φορά κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του/της. Το χρονικό διάστημα της αναστο-
λής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη. Η 
Συνέλευση του Τμήματος κρίνει τη σπουδαιότητα των 
λόγων της αιτούμενης αναστολής και εφόσον αυτοί 
γίνουν αποδεκτοί, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να συνε-
χίσει τις σπουδές του/της μετά το χρονικό διάστημα 
της αναστολής και σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες 
διατάξεις και όρους.

5. Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου διδακτορικής 
διατριβής μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτη-
μα του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και εισήγηση της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής στον/στην Διευ-
θυντή/τρια του ΠΜΣ και με έγκριση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Άρθρο 6 -
Δικαιώματα Υποψήφιων Διδακτόρων

1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας διατηρεί, μέχρι πέντε 
πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή του/της, 
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και 
για τους/τις φοιτητές/τριες του δεύτερου κύκλου σπου-
δών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι 
και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής 
διατριβής διατηρεί δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού 
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπι-
στημιακών βιβλιοθηκών.

2. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει το δικαίωμα να 
υποβάλει γραπτώς προς τη Συνέλευση του Τμήματος, 
ενστάσεις για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στη συμμε-
τοχή του/της στο ΠΔΣ.

Άρθρο 7 -
Υποχρεώσεις Υποψήφιων Διδακτόρων

1. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν 
(άρθρο 40, ν. 4485/2017).

2. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, έως την 30 Ιουνίου 
κάθε ακαδημαϊκού έτους, υποβάλλει εγγράφως αναλυ-
τική έκθεση προόδου προς την τριμελή συμβουλευτική 
επιτροπή, αναφορικά με την εξέλιξη της διδακτορικής 
έρευνας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα προφορικής 
παρουσίασης, επιπροσθέτως, της έκθεσης προόδου σε 
εκδήλωση του Τμήματος. Αντίγραφο της έκθεσης προ-
όδου, καθώς και εισήγηση επ’ αυτής από τον/την επι-
βλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια ή την τριμελή συμβου-
λευτική επιτροπή, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο 
του/της υποψήφιου/ας στη Γραμματεία του Τμήματος.

3. Οι εκθέσεις προόδου υποβάλλονται στην τριμελή 
συμβουλευτική επιτροπή και εγκρίνονται από τη Συνέ-
λευση του Τμήματος.

4. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας ανανεώνει την εγ-
γραφή του/της ανά ακαδημαϊκό έτος, με την υποβολή 
και έγκριση της ετήσιας έκθεσης προόδου.

5. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να επιδει-
κνύει εξωστρεφή προσανατολισμό και επικοινωνία με 
τη διεθνή ακαδημαϊκή Κοινότητα. Για τον σκοπό αυτό 
προτρέπεται να συμμετέχει και παρουσιάζει συστηματι-
κά επιμέρους ενότητες της ερευνητικής του/της δραστη-
ριότητας σε εγχώρια και διεθνή σεμινάρια διδακτορικών 
φοιτητών, επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, καθώς 
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και σε εργαστηριακά σεμινάρια του ΤΔΙΛΙΝ κατά τη δι-
άρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Παράλληλα, θα πρέπει 
να επιδιώκει την αναγνώριση της έρευνάς του/της με 
δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κύρους 
που βασίζονται σε σύστημα κριτών των επιστημονικών 
εργασιών.

6. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας προτρέπεται να συμ-
μετέχει ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης του ΠΔΣ του 
Τμήματος, καθώς και σε όλες τις σχετικές διαδικασίες 
ανάδειξης της ποιότητας των σπουδών, όπου και, όπως 
αυτές προβλέπονται.

Άρθρο 8 -
Διαγραφή Υποψήφιων Διδακτόρων

Η διαγραφή υποψήφιου/ας διδάκτορα είναι δυνατή με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για πειθαρχι-
κά παραπτώματα ή άλλους λόγους, μετά από εισήγηση 
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής προς τη Συ-
νέλευση του Τμήματος. Μεταξύ των λόγων διαγραφής 
περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

- μη ανανέωση ετήσιας εγγραφής
- ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψήφιου/ας διδά-

κτορα, η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον 
συνεχείς αρνητικές εκθέσεις προόδου της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής ή σε περίπτωση που ο/η 
υποψήφιος/α διδάκτορας δεν ανταποκρίνεται στις εκ-
παιδευτικές υπηρεσίες που του/της έχουν ανατεθεί από 
το Τμήμα

- αναιτιολόγητη διακοπή του έργου της εκπόνησης της 
διδακτορικής διατριβής

- μη υποβολή ετήσιων αναλυτικών υπομνημάτων και 
ετήσιων εκθέσεων προόδου

- υπέρβαση της μέγιστης χρονικής διάρκειας εκπόνη-
σης διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζεται στο άρθρο 5

- υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την υποψήφι-
ο/α διδάκτορα

- ανάρμοστη συμπεριφορά και λοιπά παραπτώματα 
που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του/της υποψήφιου/
ας διδάκτορα και την ακαδημαϊκή δεοντολογία

- μη επιτυχής επανεξέταση της διδακτορικής διατριβής
- άλλοι λόγοι, οι οποίοι συνιστούν σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και 
δεν συνάδουν με τη φοιτητική ιδιότητα.

Άρθρο 9 -
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν 
τα μέλη ΔΕΠ α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
καθηγητή του οικείου ή άλλου ΑΕΙ ή ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ 
βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην 
προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα την επίβλεψη της δι-
δακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική 
επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστη-
ρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της διδακτορικής δια-
τριβής. Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μετέχουν 

ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ από το 
οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων ως 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ 
βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμέ-
να ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και 
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό 
της υπό κρίση διδακτορικής διατριβής.

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη 
επιβλέποντος/ουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η 
Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, 
αναθέτει σε άλλο μέλος ΔΕΠ την επίβλεψη, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, ύστερα από αίτηση του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα και γνώμη του/της προτεινό-
μενου/ης επιβλέποντος/ουσας, διαφορετικά σε ένα από 
τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επι-
τροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού 
υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από 
κάθε επιβλέποντα/ουσα. Αν ο/η αρχικός/η επιβλέπων/
ουσα μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή Τμήμα ΑΕΙ ή συνταξιοδο-
τηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των 
διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος 
απονέμεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου 
ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

4. Το ανώτατο όριο επίβλεψης υποψηφίων διδακτό-
ρων ανά μέλος ΔΕΠ του Τμήματος είναι πέντε (5). Οι πε-
ριπτώσεις συνεπίβλεψης διδακτορικών διατριβών για 
ένα μέλος ΔΕΠ που συμμετέχει ως μέλος της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής, δεν προσμετρώνται στο 
ανωτέρω σύνολο.

Άρθρο 10 -
Περάτωση Διδακτορικών Σπουδών

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του/της υποψήφιου/ας 
για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Η 
ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται από τον/την υποψήφιο/α 
στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή διά της Γραμμα-
τείας του Τμήματος. Εφόσον η τριμελής συμβουλευτική 
επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του/της υποψήφιου/ας 
συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλ-
λει στη Συνέλευση του Τμήματος, αιτούμενη τον ορισμό 
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της 
διδακτορικής διατριβής.

2. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα 
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός 
από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται 
από ισάριθμα μέλη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη οποιαδήποτε 
βαθμίδας που ανήκουν στο οικείο Τμήμα ή/και σε άλλο 
Τμήμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Τα μέλη της επτα-
μελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν ίδια ή 
συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία 
εντάσσεται το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.
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3. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από 
τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Η διαδικασία της δη-
μόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία 
των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής 
επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν 
και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η εξεταστική 
επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει 
την διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την 
πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην Επιστήμη 
και με βάση τα κριτήρια αυτά την εγκρίνει, με πλειοψη-
φία πέντε (5) τουλάχιστον μελών της. Τα αφυπηρετή-
σαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 
που έχουν αντικατασταθεί μπορεί να παρίστανται κατά 
τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Η επταμελής εξεταστική επιτροπή τηρεί πρακτικά, 
στα οποία περιέχονται οι γνώμες όλων των μελών της, 
σχετικά με την πρωτοτυπία και τη συμβολή της διδα-
κτορικής διατριβής, η αιτιολογημένη θετική ή αρνητική 
ψήφος κάθε μέλους και η τελική απόφαση της εξεταστι-
κής επιτροπής. Με βάση τα πρακτικά της επταμελούς 
εξεταστικής επιτροπής, η επίσημη αναγόρευση του/της 
υποψήφιου/ας σε διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος.

5. Η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής αξιολο-
γείται μόνο ως επιτυχής ή ανεπιτυχής. Στη διδακτορική 
διατριβή δεν δίνεται βαθμός, δίνεται όμως χαρακτηρι-
σμός («Άριστα», «Λίαν Καλώς» κ.λπ.).

6. Η επιτυχής ολοκλήρωση των διδακτορικών σπου-
δών στο Τμήμα συνδέεται με τη δημοσίευση μέρους ή 
του συνόλου της διδακτορικής διατριβής σε έγκριτο/α, 
αξιολογημένο/α επιστημονικό/α περιοδικό/α που να περι-
λαμβάνεται/ονται σε διεθνώς αναγνωρισμένη/ες λίστα/ες 
ακαδημαϊκών περιοδικών των οικονομικών και της διοίκη-
σης επιχειρήσεων, με έμφαση στη ναυτιλία, τους λιμένες, 
την εφοδιαστική αλυσίδα, τη γαλάζια και πράσινη ανάπτυ-
ξη και τα άλλα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα.

7. Στις διεθνούς κύρους καθιερωμένες λίστες αξιολό-
γησης επιστημονικών περιοδικών περιλαμβάνονται η 
ABS και η ABDC (και οι δύο προερχόμενες από έγκριτες 
ομάδες ακαδημαϊκών επιστημόνων στο ευρύτερο γνω-
στικό πεδίο της διοικητικής επιστήμης και των οικονο-
μικών). Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας ενθαρρύνεται να 
έχει επιτύχει μία (1) τουλάχιστον διεθνή επιστημονική 
δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό της λίστας ABS (έστω 
κατηγορίας 1*) ή σε περιοδικό της λίστας ABDC (έστω 
κατηγορίας Β), για διδακτορική διατριβή στο ευρύτερο 
γνωστικό αντικείμενο της διοικητικής επιστήμης ή συ-
ναφών αντικειμένων. Αντίστοιχα, στο ευρύτερο πεδίο 
της επιχειρηματικής αναλυτικής και πληροφορικής, ο/η 
υποψήφιος/α διδάκτορας ενθαρρύνεται να έχει επιτύχει 
μία (1) τουλάχιστον επιστημονική δημοσίευση είτε (i) 
σε περιοδικό που έχει «συντελεστή επιρροής» (impact 
factor) καταχωρημένο στην έγκριτη λίστα Thomson 

Reuters, είτε (ii) σε συνέδριο υψηλής κατάταξης, όπως 
ορίζεται από έγκριτες λίστες, μεταξύ των οποίων η CORE 
(Computing Research and Education Association). Η/
Οι εν λόγω δημοσίευση/σεις του/της υποψήφιου διδά-
κτορα αναδεικνύει/ουν την ποιότητα και το κύρος της 
διδακτορικής έρευνας και πιστοποιεί/ούν την καινοτό-
μο συμβολή της διατριβής στο επιστημονικό γνωστικό 
πεδίο που καλύπτει.

Άρθρο 11 -
Αναγόρευση Διδακτόρων

1. Η Συνέλευση του Τμήματος αναγορεύει τον/την υπο-
ψήφιο/α διδάκτορα σε Συνεδρίασή της. Ο/Η Πρόεδρος 
του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το πρακτικό 
που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της διδακτο-
ρικής διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση του/της 
υποψηφίου/ας σε Διδάκτορα του Τμήματος Διαχείρισης 
Λιμένων και Ναυτιλίας.

2. Η τελετή ορκωμοσίας και καθομολόγησης, καθώς 
και ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο του Διδακτο-
ρικού Διπλώματος του/της διδάκτορα ακολουθούν τα 
πρότυπα σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

3. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δύναται να αιτηθεί 
χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης διδακτο-
ρικών σπουδών, πριν από την αναγόρευση και καθο-
μολόγησή του/της. Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται 
αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος.

Άρθρο 12 -
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Για όποιο θέμα δεν προβλέπεται στον παρόντα Κα-
νονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
αποκλειστικά υπεύθυνη για την διευθέτησή του είναι η 
Συνέλευση του Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

    Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
 Στην υπό στοιχεία 56695/Ν1/21-05-2021 απόφαση της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσι-
εύθηκε στο (Β’ 2303) στη σελίδα 26172, στην Α’ στήλη, 
στον στίχο 13 εκ των κάτω, διορθώνεται,

το εσφαλμένο: «2020-2021»,
στο ορθό: «2021-2022».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)   
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*02024671905220008*

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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