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1 Τροποποίηση της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1177181 ΕΞ 2019/
20-12-2019 (Β΄ 4907) απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών 
ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από 
τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2020.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Δήμου Ορχομενού έτους 2020.

5 Έγκριση εργασίας προς συμπλήρωση της εβδο-
μαδιαίας υποχρεωτικής του Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού 
του Δήμου Σητείας για το έτος 2020.

6 Κανονισμός εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Κα-
λών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1033564 ΕΞ 2020 (1)
Τροποποίηση της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1177181 ΕΞ 

2019/20-12-2019 (Β΄ 4907) απόφασης του Διοι-

κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), περί καθορισμού του αριθμού φορο-

λογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργη-

θούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2020.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του 

ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-

τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 

94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17 και 41, 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α΄ 
179), όπως ισχύει.

5. Την 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
6. Την αριθμ. ΠΟΛ.1192/2017 «Κοινοποίηση της αριθμ. 

268/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α΄ τακτική Ολομέ-
λεια) σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξε-
ων της παρ. 3 του άρθρου 36 σε συνδυασμό με την παρ. 11
του άρθρου 72 του Κ.Φ.Δ. σε χρήσεις προγενέστερες 
του 2014» εγκύκλιο.

7. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968) 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

8. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του πρώτου εδαφίου α΄ της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016 και την 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.», καθώς 
και την 5294/2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Την Δ.ΟΡΓ Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β΄2743) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι-
οδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα 
της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. 72/18-12-2019 βεβαίωση του Συμβου-
λίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. περί έγκρισης του πλήθους 
των ελέγχων και ερευνών των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..

11. Την ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1177181 ΕΞ 2019/20-12-2019 (Β΄ 
4907) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φο-
ρολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν 
από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων 
Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) κατά το έτος 2020.

12. Τις εκκρεμείς υποθέσεις ερευνών των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 
κατά την 31/10/2019.

13. Τον αριθμό των υπηρετούντων ελεγκτών στις 
Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσό-
δων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προτε-
ραιοποίησης του πλήθους των υποθέσεων ελέγχου  -
έρευνας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης 
κινδύνου, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους ελε-
γκτικούς πόρους, με στόχο την αποτελεσματικότητα του 
φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού και τη διασφάλιση 
των δημοσίων εσόδων.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Μετά την παράγραφο 2 της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1177181 ΕΞ 
2019/20-12-2019 (Β΄ 4907) απόφασης του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε. περί καθορισμού του αριθμού φορολογι-
κών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις 
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2020, προστίθενται παράγραφοι 
ως εξής:

«3. Οι υποθέσεις που ελέγχονται-ερευνώνται κατά προ-
τεραιότητα επιλέγονται βάσει συνδυασμού κριτηρίων 
ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
και δεν δημοσιοποιούνται.

Οι προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά Υπη-
ρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, σύμφωνα 
με την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημέ-
νου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης. Από το σύνο-
λο των εκκρεμών υποθέσεων κάθε Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ελέγχονται 
κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν 
την υψηλότερη μοριοδότησή, ακολουθώντας φθίνου-
σα σειρά ταξινόμησης, μέχρι την επίτευξη της τεθείσας 
σε εκάστη από αυτές ετήσιας στοχοθεσίας βάσει του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. έτους 2020. Έλεγ-
χοι-έρευνες που έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της με αριθμό πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1003215 ΕΞ2019/
09-01-2019 (Β΄ 233) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., 
όπως ισχύει, και έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους 
2020 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, προσμε-
τρώνται στη στοχοθεσία του έτους 2020 και μειώνουν 
τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων εκάστης υπηρε-
σίας που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/12/2020.

4. Οι προϊστάμενοι των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εφόσον, από στοι-
χεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους και 
σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι 
συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα 
υποθέσεων, οι οποίες δεν έχουν προτεραιοποιηθεί σύμ-
φωνα με τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου που περιλαμ-
βάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας ή δεν έχουν 
περιληφθεί στη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 της παρούσας, εισάγουν τις προ-
κρινόμενες υποθέσεις σε σειρά κατάταξης ανάλογα με 
τη σημαντικότητά τους, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα 
των υποθέσεων που ανακατατάσσονται. Ανεξαρτήτως 
των ανωτέρω, δύνανται να προκρίνονται προς έλεγχο-
έρευνα υποθέσεις κατόπιν εντολής του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. ή του Προϊσταμένου της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.. Οι υποθέ-
σεις αυτές εντάσσονται σε υλοποιήσιμη σειρά κατάταξης 
και μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων 
εκάστης υπηρεσίας που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 
την 31/12/2020.

Κάθε μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων 
θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και να γνωστοποιεί-
ται εντός τριάντα (30) ημερών στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.. Αναλυτικές 
οδηγίες για τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. περιλαμβάνονται στο Παράρ-
τημα II της παρούσας.

5. Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησι-
ακού Σχεδίου έτους 2020, διενεργούνται έλεγχοι-έρευ-
νες πέραν των στόχων αυτών σύμφωνα με τη φθίνουσα 
σειρά ταξινόμησης.

6. Οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις ερευνών που 
αφορούν τις χρήσεις 2012 και 2013 διενεργούνται σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του Παραρ-
τήματος II της παρούσας.

7. Ανεξαρτήτως από την προτεραιοποίησή τους ή μη, 
ολοκληρώνονται οι κάτωθι υποθέσεις:

i) Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές πα-
ραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών 
πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών 
διενέργειας φορολογικών ελέγχων, που έχουν προκύψει 
από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής 
Αρχής και διατηρούνται στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. βάσει των διατά-
ξεων του άρθρου 389 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

ii) Έρευνες-έλεγχοι για τις οποίες, κατά τη δημοσίευση 
της παρούσας, έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων 
ελέγχου.

iii) Έρευνες-έλεγχοι για τις οποίες, κατά τη δημοσίευση 
της παρούσας, έχει γίνει άρση του τραπεζικού ή χρημα-
τιστηριακού απορρήτου (ανοίγματα λογαριασμών) και 
έχει επιδοθεί αίτημα παροχής πληροφοριών του άρθρου 
14 του Κ.Φ.Δ. για παροχή εξηγήσεων.

iv) Υποθέσεις των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέρ-
γεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς 
και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της 
εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τή-
ρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών 
στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φο-
ρολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριό-
τητα ή διακινούν αγαθά.

ν) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγ-
χους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις 
πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται 
από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

Οι πιο πάνω υποθέσεις με εξαίρεση τις περιπτώσεις i) 
και iv) λαμβάνονται υπόψη στη στοχοθεσία των ελέγχων-
ερευνών της παραγράφου 1 της παρούσας και μειώνουν 
το υπόλοιπο αυτών που πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 
του έτους 2020.

8. Οι υποθέσεις ελέγχων-ερευνών δύνανται να αξιολο-
γούνται σε μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα με βάση 
τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνων του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας ή με νέα κριτήρια ανάλογης μοριοδότησης, 
και να ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά, βάσει της μο-
ριοδότησης που έλαβαν.

9. Το Α΄ Τμήμα της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. καθίσταται αρμόδιο για 
την παρακολούθηση των μεταβολών στη σειρά κατάτα-
ξης των υποθέσεων, καθώς και την υλοποίηση των υποθέ-
σεων βάσει της φθίνουσας σειράς κατάταξης τους, μέχρι 
την επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου.

Τα Παραρτήματα Ι και II που ακολουθούν την παρού-
σα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, πλην των Παραρτημάτων Ι και II.

  Γαλάτσι, 5 Μαρτίου 2020

Ο Διοικητής
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

(2)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

Με την   αριθμ. 632/17/2020 καταλογιστική πράξη του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που 
εκδόθηκε την 14/04/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2
εδαφ. ζ΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι-
κας», αφορά λαθρεμπορία 20 πακέτων τσιγάρων, που 
διαπιστώθηκε την 24.06.2013 στο Περιστέρι Αττικής 
(σχετ. η με αριθμ. 3008/14/25-α΄/25.06.2013 μηνυτήρια 
αναφορά του Α΄ Τμήματος Ασφαλείας Περιστερίου), και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου 
ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των εξήντα επτά ευρώ (67 €), εκ των οποίων 
Εισαγωγικός Δασμός 7,06 €, Φ.Π.Α. 13,50 € και Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης 46,44 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 32,00 € και 
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 14,44 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, MUHAMMAD (επ.) ASLAM 
(ov.) του Muhammad Sharif και της Sardar Begum, γεν. 
την 15.03.1978 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Κολωνού 
Αττικής, οδός Αντιγόνης 137, και νυν αγνώστου διαμο-
νής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακο-
σίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με 
τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το 
οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπρα-
ξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Μεταμόρφωση, 14 Απριλίου 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τελωνείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Την αριθμ. 547/16/2020 καταλογιστική πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την 
26.02.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142
παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδαφ. ζ΄ 

του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», αφορά 
λαθρεμπορία 327 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε 
την 01.06.2013 στο Καματερό Αττικής (σχετ. η με αριθμ. 
3008/14/4-α/02.06.2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμή-
ματος Ασφαλείας Καματερού), και δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των χιλίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα 
εννέα λεπτών (1.095,49 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 115,45 €, Φ.Π.Α. 220,75 € και Ειδικός Φόρος Κα-
τανάλωσης 759,29 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 523,20 € και Αναλο-
γικός Ε.Φ.Κ. 236,09 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, AHMED (επ.) SARFRAZ 
(ον.) του Muhammad llyas και της Maqbool, γεν. την 
01.01.1988 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Ξάνθης, οδός 
Αγίας Λαύρας αριθμ. 65, και νυν αγνώστου διαμονής, 
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού τριών χιλιάδων δια-
κοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα επτά λεπτών 
(3.286,47 €), ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στο 
αντικείμενο της λαθρεμπορίας δασμών και λοιπών φό-
ρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Μεταμόρφωση, 14 Απριλίου 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τελωνείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 71/2020 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Δήμου Ορχομενού έτους 2020. 

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα “Καλ-
λικράτης”» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ-
λήλων» (Α΄ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν.  4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

4. Την αριθμ. οικ.5/1/2016/2/2015/ΔΕΠ εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών - Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου 
του ν. 4354 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
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των Νομικών Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δι-
καίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ορχομενού (Β΄ 2487).
6. Την αριθμ. 127/2019 Δημάρχου απόφαση Ορχο-

μενού την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα ληξιάρχους 
σε υπαλλήλους στη Δημοτική Ενότητα Ορχομενού και 
στη Δημοτική Ενότητα Ακραιφνίας και την 6378/177266 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 4078/τ.Β΄/8-11-2019.

7. Την 56/2020 απόφαση Δημάρχου Ορχομενού που 
ορίσθηκε η πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Την 22/2020 απόφαση Δημάρχου Ορχομενού που 
ορίσθηκαν οι δημοτικοί υπάλληλοι για τη διοικητική και 
γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων των Συμβουλί-
ων Κοινοτήτων Δήμου Ορχομενού.

9. Την από 2566/10-4-2020 βεβαίωση της οικονομι-
κής υπηρεσίας του Δήμου για την ύπαρξη των σχετικών 
πιστώσεων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικο-
νομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση εργασίας με αμοιβή, για την άσκηση 
των παρακάτω καθηκόντων πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας, έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξά-
μηνο ανά υπάλληλο, για το έτος 2020, με μέγιστο αριθμό 
εννέα(9)υπαλλήλων:

α/α ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ.Α.

1 Άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας 
Ορχομενού. 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 02.10.6012.0001

2

Άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας 
Ακραιφνίας, την τήρηση των πρακτικών του 
συμβουλίου κοινότητας Ακραιφνίου,την τήρηση των 
πρακτικών του συμβουλίου κοινότητας Κoκκίνου. 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 02.10.6012.0001

3 Τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του προέδρου 
κοινότητας Καρυάς. 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 02.10.6012.0002

4

Τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου,τήρηση των πρακτικών 
των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Κοινότητας 
Ορχομενού και Κοινότητας Διονύσου. 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 02.10.6012.0002

5 Τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα. 

1 ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 02.10.6012.0002

6 Τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου. 

1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 02.10.6012.0002

7 Τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Κάστρου. 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 02.10.6012.0002

8
Τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παύλου και 
Λουτσίου. 

1 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 02.10.6012.0002

9 Τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του προέδρου 
κοινότητας Πύργου. 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 02.10.6012.0002

ΣΥΝΟΛΟ 9

Το συνολικό ποσό της δαπάνης που προκαλείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται σε 7.385,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ορχομενός, 15 Απριλίου 2020

  Η Δήμαρχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 285 (5)

Έγκριση εργασίας προς συμπλήρωση της εβδο-

μαδιαίας υποχρεωτικής του Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού 

του Δήμου Σητείας για το έτος 2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - πρόγραμμα “Καλλικράτης”» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, του άρθρου 34 και του 
άρθρου 7 παρ. 1 περ. (δ) του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

4. Την αρίθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γενι-
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κού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (176/Α΄)».

5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 
ν. 2503/1997 (Α΄ 107/).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.  3879/2011 
(Α΄ 138) με τις οποίες καθορίζεται το εβδομαδιαίο υπο-
χρεωτικό ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του Δημο-
σίου, των ΟΤΑ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.

7. Την ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (Β΄ 1659) απόφα-
ση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα: 
«Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.».

8. Την 22/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και 
την αριθμ. 347/2018 τροποποίησή της σχετικά με την 
καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθή-
μερης εργασίας στο Δήμο Σητείας, που επικυρώθηκε 
με την 2009/27-2-2018 (Β΄ 1093) και την 16867/24-12-
2018 (Β΄ 6207) αντίστοιχα απόφαση της Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

9. Το άρθρο 7 του π.δ. 31/2018 «Σχολές ναυαγοσω-
στικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, 
υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες 
ή μη παραλίες» (Α΄ 61).

10. Την ανάγκη για ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυ-
σύχναστων εγκαταστάσεων του Δήμου Σητείας κατά τις 
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του μήνα.

11. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας οικονομι-
κού έτους 2020, που ψηφίστηκε με την  277/04-12-2019 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στον οποίο έχουν 
εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις συνολικού ύψους 
370,00 € και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 70-6042.001 ύψους 
300,00 €, Κ.Α. 70-6054.002 ύψους 70,00 €, για την κάλυψη 
της δαπάνης που θα προκύψει από την απασχόληση του 
ναυαγοσώστη κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
αποφασίζει:

Εγκρίνουμε την απασχόληση του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. 
ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσώστη κατά τις Κυριακές και αρ-
γίες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εργασίας του 
για το διάστημα από 01/06/2020 έως 30/09/2020, για την 
ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παράλιων 
του Δήμου ως κατωτέρω:

ΚΛΑΔΟΣ: Ναυαγοσώστης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 2
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 06:00 ΕΩΣ 22:00: 127
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 

370,00 € η οποία βαρύνει τους Κ.Α.70-6042.001 και 
70-6054.002 του προϋπολογισμού του έτους 2020.
Οι σχετικές δαπάνες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν 
να υπερβούν το ύψος των πιστώσεων του προϋπολογι-
σμού, όπως φαίνεται παραπάνω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σητεία, 10 Aπριλίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ

    Αριθμ. 1171 (6)
  Κανονισμός εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 

του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Κα-

λών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 σημείο (ιε) 

σε συνδυασμό με το άρθρο 31 παρ. 1 σημείο (α) του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017).

2. Τις διατάξεις του 45 παρ. 2 του ν.  4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυ-
ακό τόπο του τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Το ΦΕΚ 564/Υ.Ο.Δ.Δ./13.8.2019 με το οποίο διορίστη-
κε ο Καθηγητής Νικόλαος Τρανός ως Πρύτανης της ΑΣΚΤ.

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ 
(συνεδρία: 28.1.2020).

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (συνεδρία: 10.12.2019) 
της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ.

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
(Πρόταση Συνέλευσης Τμήματος, συνεδρία 10.12.2019 

και απόφαση Συγκλήτου 28.1.2020)
α. Επιλογή υποψηφίων διδακτόρων
Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων και 

οι προϋποθέσεις απονομής Διδακτορικού Διπλώματος 
(ΔΔ) στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών ρυθμίζονται από το 
ν. 4485/2017, όπως ισχύει, και από τον παρόντα Κανο-
νισμό, και εξειδικεύονται με αποφάσεις της Συνέλευσης 
του τμήματος.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να είναι πτυχιούχοι 
ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων άλλων χωρών. Βασικό προαπαιτούμενο είναι 
η κατοχή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων Σχολών μπορούν 
να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον είναι 
κάτοχοι Δ.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι με δική τους πρωτοβουλία συμπληρώ-
νουν και υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, τον 
μήνα Μάρτιο κάθε ακαδημαϊκού έτους, σχετική αίτηση 
συνοδευόμενη από αναλυτική ερευνητική πρόταση, βιο-
γραφικό σημείωμα, πιστοποιητικά σπουδών, και την συ-
νακόλουθη σχετική βιβλιογραφία. Τίτλοι σπουδών που 
έχουν χορηγηθεί από αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα 
του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεω-
ρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις 
και τις αποφάσεις ισοτιμίας.

Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, 
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καθώς και ο προτεινόμενος Επιβλέπων της διατριβής.
Η διαδικασία επιλογής και η τελική απόφαση εξαρ-

τώνται από τα απαιτούμενα προσόντα του υποψηφίου 
όπως προσδιορίζονται παρακάτω, και από τη δυνατότη-
τα μέλους Δ.Ε.Π. να αναλάβει την επίβλεψη της συγκε-
κριμένης διατριβής.

Κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων, τα οποία 
λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη, είναι:

Ο γενικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. και η γνώση μιας ξένης 
γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται, 
επιπλέον, η καλή και πιστοποιημένη γνώση της ελληνι-
κής γλώσσας).

Επίσης, συμπληρωματικά κριτήρια για την επιλογή των 
υποψηφίων είναι το καλλιτεχνικό έργο, η συμμετοχή σε 
καλλιτεχνικές εκθέσεις, οι δημοσιεύσεις και η σχετική 
ερευνητική δραστηριότητα.

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 3 μελή Επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. 

Κάθε 3μελής Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, για τα οποία ισχύει το άρθρο 34 
παρ. 15 εδάφιο 2 του ν. 4115/2013, το οποίο κατάργησε 
το άρθρο 17 του ν. 4009/2011, εξετάζει τις αντίστοιχες 
αιτήσεις και κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμή-
ματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται 
οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή 
δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος 
Επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον 
υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη 
γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος, τη συνεκτιμά 
με το υπόμνημα της Επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει 
αιτιολογημένα την αίτηση κάθε υποψηφίου.

Η Συνέλευση ορίζει, επίσης, για κάθε υποψήφιο διδά-
κτορα 3μελή Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ). Ένα από τα 
μέλη της Επιτροπής είναι ο Επιβλέπων ο οποίος μπορεί 
να ανήκει στη βαθμίδα του καθηγητή, του αναπληρωτή 
καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή της Ανωτάτης Σχο-
λής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ή άλλου ΑΕΙ, ή μπορεί να είναι 
ερευνητής βαθμίδας Α’, Β’ ή Γ’ ο οποίος υπηρετεί σε ερευ-
νητικό κέντρο του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Τα άλλα 
δύο (2) μέλη της Επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. 
από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος για τα οποία 
ισχύει το άρθρο 34 παρ. 15 εδάφιο 2 του ν. 4115/2013, το 
οποίο κατάργησε το άρθρο 17 του ν. 4009/2011 ή άλλων 
Τμημάτων ΑΕΙ, ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κάτοχοι Διδακτορικού 
Διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 ή 
από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της 
αλλοδαπής, με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο 
με την υπό κρίση διατριβή. Στη ΣΕ μετέχει τουλάχιστον 
ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών. 
Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορεί να επιβλέπει 
μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει ή 
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη Επιβλέποντος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα και, σε κάθε περίπτωση, 

για διάστημα όχι μικρότερο του έτους, η Συνέλευση του 
Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλ-
λον την επίβλεψη, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου 
διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος, 
διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της ΣΕ, 
ακόμη και καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου για κάθε 
Επιβλέποντα μέγιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων. 
Αν ο αρχικός Επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή Τμήμα 
ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη Επιβλέ-
ποντος των διατριβών που είχε αναλάβει, και ο τίτλος 
απονέμεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου 
ξεκίνησε η εκπόνηση της κάθε διατριβής.

Η περαιτέρω διαδικασία καθορίζεται, με βάση τις δι-
ατάξεις του ν. 4485/2017, ως εξής: 

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημε-
ρολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής.

Γλώσσα της διατριβής είναι η ελληνική, εκτός αν με 
απόφαση της Συνέλευσης οριστεί άλλως.

Με αίτηση του υποψηφίου, στο τέλος κάθε έτους, είναι 
δυνατόν, μετά από σχετική εισήγηση της ΣΕ και ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης, να μην προ-
σμετρηθεί, σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, τμήμα του χρόνου που έχει διαρρεύσει. 
Αναστολή φοίτησης κατά τα ανωτέρω δίνεται για διά-
στημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες συνολικά.

Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, παρουσιάζει 
προφορικά ενώπιον της ΣΕ αναλυτικό υπόμνημα, το 
οποίο υποβάλλει και εγγράφως, αναφορικά με την 
πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του 
υπομνήματος, σχόλια επ’ αυτού από τον Επιβλέποντα 
ή τη ΣΕ, καθώς και η αντίστοιχη έκθεση προόδου υπο-
γεγραμμένη από τα μέλη της ΣΕ, καταχωρούνται στον 
ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

Το θέμα της διδακτορικής διατριβής μπορεί να αλλάξει 
με αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου προς τη Συνέ-
λευση και έπειτα από συνεννόηση του με τη ΣΕ, η οποία 
και εισηγείται σχετικά.

Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση, όταν του 
ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο 
Τμήμα.

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι 
υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη 
ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα 
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για 
τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών. Μέχρι 
και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορι-
κής τους Διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, 
δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

β. Τύπος Διδακτορικής Διατριβής
Η έρευνα κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής Δι-

ατριβής στο Εικαστικό Τμήμα αφορά νέους τρόπους 
προσέγγισης της εικαστικής δημιουργίας και της σχέ-
σης της με επιστημονικούς κλάδους. Ειδικά θέματα που 
αφορούν τις αναφορές, τις μεθόδους, τις τεχνοτροπίες, 
την τεχνολογία, και τον πειραματισμό σε συγκεκριμένα 
έργα ή κινήματα τέχνης μπορούν να αποτελέσουν περιο-
χές έρευνας. Οι διατριβές θα πρέπει να είναι θεωρητικές 
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εργασίες, αλλά ένα καλλιτεχνικό έργο ή μια τεχνολογική 
εφαρμογή θα μπορούσε να ενταχθεί ως συγκεκριμένο 
παράδειγμα πάνω στο οποίο βασίζεται μια εργασία, σε 
περιοχές όπως: τέχνη και τεχνολογία, κίνηση, χώρος ή 
χρόνος και καλλιτεχνική έκφραση, τέχνη και ζητήματα 
ταυτότητας, ζητήματα μνήμης και ιστορικές αναφορές 
σε καλλιτεχνικά έργα, δημόσια σφαίρα και τέχνη, η εκ-
παιδευτική και κοινωνική διάσταση της τέχνης και άλλα.

γ. Υποστήριξη και έγκριση Διδακτορικής Διατριβής
1. Μόλις ο υποψήφιος ολοκληρώσει το ερευνητικό 

ή άλλης φύσεως προκαταρκτικό έργο, το παρουσιάζει 
στη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει αν 
είναι επαρκές ή χρειάζεται συμπλήρωση. Στην πρώτη 
περίπτωση επιτρέπεται στον υποψήφιο η συγγραφή της 
διατριβής σε τελική μορφή.

Η τελική μορφή της διατριβής υποβάλλεται στη ΣΕ, 
μετά τη σχετική γνωμάτευση της οποίας ο υποψήφιος 
προχωρεί στην τελική συγγραφή.

Η διατριβή στην τελική της μορφή πρέπει να είναι τυ-
πωμένη με επιμέλεια, και πάντως σε χαρτί A4, με έντυπο 
εξώφυλλο και χαρτοβιβλιοδετημένη.

Στο τέλος του κειμένου της πρέπει να υπάρχει περί-
ληψη σε ξένη γλώσσα. Η διατριβή δεν πρέπει να έχει 
κοινοποιηθεί σε τρίτους πριν από την τελική κρίση της.

Η διατριβή στην τελική της μορφή υποβάλλεται στη 
ΣΕ με αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα.

2. Μετά την κατάθεση της διατριβής (σε οκτώ αντίτυ-
πα) από τον υποψήφιο διδάκτορα στη Γραμματεία του 
Τμήματος αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήμα-
τος, με πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο ορι-
σμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της 
διατριβής. Στην Εξεταστική Επιτροπή συμμετέχουν τα 
μέλη της ΣΕ, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, 
και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) ορίζονται από τη Συνέλευ-
ση. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της ΣΕ αντικαθίστανται με 
την ίδια απόφαση της Συνέλευσης από ισάριθμα μέλη 
που πληρούν τα κριτήρια ορισμού τους ως μελών ΣΕ 
όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό με 
βάση το δεύτερο και το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 39 του ν. 4485/2017. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) 
μέλη της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να είναι 
μέλη Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος 
ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ή καθηγητές αναγνωρισμένων 
ως ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα οποία εί-
ναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014 ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά 
κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, με το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διατριβή.

3. Μετά την παρέλευση 30 ημερών και πάντως όχι 
περισσότερων από 45 από τη συγκρότηση της Εξετα-
στικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί 
με ειδική πρόσκληση την Εξεταστική Επιτροπή σε καθο-
ρισμένο τόπο και χρόνο, όπου ο υποψήφιος διδάκτωρ 
αναπτύσσει δημόσια και προφορικά τη διατριβή του. Οι 
προθεσμίες αυτές μπορούν να παραταθούν κατά 45 το 
πολύ μέρες ύστερα από έγκριση της Συνέλευσης.

Η δημόσια προφορική δοκιμασία του υποψηφίου 

αναγγέλλεται μία (1) τουλάχιστον εβδομάδα νωρίτερα 
με ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος στους 
πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής και του Τμήματος.

4. Κατά την προφορική δοκιμασία ο υποψήφιος ανα-
πτύσσει το θέμα του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής 
και του κοινού μέσα σε 45 λεπτά το πολύ και απαντά σε 
ερωτήσεις της Εξεταστικής Επιτροπής. Η διάρκεια των 
ερωταποκρίσεων δεν πρέπει να ξεπερνά τη μία και μισή 
ώρα. Κατά την ανάπτυξη του θέματος και κατά τη συζή-
τηση ο υποψήφιος μπορεί να κάνει χρήση εποπτικών 
μέσων. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋπο-
θέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον 
μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη 
μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα 
αφυπηρετήσαντα μέλη της ΣΕ, που έχουν αντικαταστα-
θεί κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, μπορεί να παρί-
στανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, η Εξεταστική Επι-
τροπή αποσύρεται για να αποφασίσει αν η διατριβή και 
η υποστήριξή της από τον υποψήφιο ήταν επιτυχής. Η 
Επιτροπή κρίνει τη διατριβή ως προς την ποιότητα, την 
πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της 
στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρί-
νει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη 
της. Στη συνεδρίαση προεδρεύει το αρχαιότερο από τα 
μέλη της Επιτροπής.

6. Εφόσον το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι θε-
τικό, η Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για το 
βαθμό (άριστα, λίαν καλώς, καλώς) της διατριβής.

7. Η Επιτροπή, με ευθύνη του Προέδρου της, συντάσ-
σει πρακτικό, όπου καταγράφονται με συντομία και σα-
φήνεια η εισήγηση του Επιβλέποντα, η διαδικασία της 
υποστήριξης της διατριβής, τα κύρια σημεία της συζή-
τησης και η αιτιολόγηση ψήφου των μελών της Επιτρο-
πής. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που ενδεχο-
μένως μειοψήφησαν καταθέτουν αναλυτικό σημείωμα 
στο οποίο εξηγούν τους λόγους της διαφωνίας τους. Το 
πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής 
και διαβιβάζεται στη Συνέλευση.

8. Αν η διατριβή εγκριθεί, ο υποψήφιος έχει υποχρέω-
ση, προκειμένου να του απονεμηθεί ο τίτλος του διδά-
κτορα, να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος έξι 
(6) αντίτυπα της διατριβής επιπλέον, τα οποία με δική 
της φροντίδα διανέμονται ως εξής: 

- Ένα (1) στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ, καθώς και σε ψη-
φιακό μέσο.

- Δύο (2) στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
- Δύο (2) στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.
- Ένα (1) στο Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύ-

ματος Ερευνών, καθώς και σε ψηφιακό μέσο.
Προτού χορηγηθεί το έγγραφο του τίτλου του διδάκτο-

ρα, ο ενδιαφερόμενος, με την φροντίδα του Τμήματος, 
πρέπει να συμπληρώσει ειδικό έντυπο του Κέντρου Τεκ-
μηρίωσης (KT) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) με 
περίληψη της διατριβής και επιστημονικά στοιχεία που 
αφορούν στο περιεχόμενό της. Το έντυπο αυτό, καθώς 
και ένα αντίτυπο της διατριβής, αποστέλλονται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος στο KT του ΕΙΕ για την ενη-
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μέρωση του Εθνικού Αρχείου Ελληνικών Διδακτορικών 
Διατριβών.

9. Ως ημερομηνία ανακήρυξης θεωρείται η ημερομη-
νία εξέτασης της διατριβής από την 7μελή Επιτροπή και 
ημερομηνία αναγόρευσης η ημερομηνία συνεδρίασης 
της Συνέλευσης. Στον διδάκτορα μπορεί να χορηγείται, 
πριν από την καθομολόγηση, βεβαίωση ότι έχει περα-
τώσει επιτυχώς τη διατριβή του.

Η ορκωμοσία και η αναγόρευση του υποψηφίου σε δι-
δάκτορα γίνεται, παρουσία του Πρύτανη ή του αρμόδιου 
Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα και προσκεκλημένων, με 
την ανάγνωση του πρακτικού της Εξεταστικής Επιτρο-
πής σε ειδική δημόσια συνεδρίαση της Συνέλευσης η 
οποία συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η 
καθομολόγηση του διδάκτορα έχει ως εξής:

Αξιωθείς/σα του διπλώματος του/της διδάκτορος του 
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, ορκίζομαι ότι 
θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της 
επιστήμης, της τέχνης και εν γένει του πολιτισμού. Η 
έρευνα μου θα είναι πάντα προσανατολισμένη στην ανα-
ζήτηση των αξιών της αυθεντικότητας και της αλήθειας, 
τις οποίες πάντα θα υπηρετώ με στόχο τη βελτίωση και 
προαγωγή του πολιτισμού του τόπου μου.

Η απονομή των Διδακτορικών Διπλωμάτων γίνεται 
συγχρόνως με την απονομή των Διπλωμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και των πτυχίων του Τμήματος. Κατά 
την τελετή οι διδάκτορες προηγούνται των λοιπών απο-
φοίτων.

Τίτλος που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανακληθεί 
ή να ακυρωθεί, αν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν την 
περίοδο της απόκτησης του οι εκ του νόμου προϋποθέ-
σεις κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται από τα 
οικεία όργανα που απένειμαν τον τίτλο, με πλειοψηφία 
των τριών τετάρτων.

δ. Διδακτορικό Δίπλωμα
Στο Διδακτορικό Δίπλωμα αναφέρεται το Ίδρυμα, η 

Σχολή, το Τμήμα, το όνομα, το πατρώνυμο, ο τόπος κατα-
γωγής, το γνωστικό αντικείμενο, ο τίτλος της διατριβής, ο 
βαθμός και η ημερομηνία απονομής. Υπογράφεται από 
τον Πρύτανη, τον Κοσμήτορα, τον Πρόεδρο του Τμή-
ματος και τον Προϊστάμενο Γραμματείας του Τμήματος.

Το Δ.Δ. μπορεί να χορηγείται και σε περγαμηνή, αν 
τούτο ζητηθεί από τον ίδιο τον διδάκτορα, ο οποίος στην 
περίπτωση αυτή καταβάλλει την αξία της, όπως αυτή 
καθορίζεται κάθε φορά αρμοδίως.

Στο Δ.Δ. επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τους ορι-
σμούς του ν.  3374/2005 όπως ισχύει, υπόδειγμα του 
οποίου επισυνάπτεται στον παρόντα Κανονισμό και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η προσέγγιση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα 

της Διδακτορικής Διατριβής αποτελούν προϊόν προσω-
πικής δημιουργικής εργασίας του φοιτητή που διατηρεί 
τα πνευματικά δικαιώματα σε κάθε μορφή μελλοντικής 
αξιοποίησής της (π.χ. δημοσιεύσεις, εφαρμογή κ.λπ.) 
υπό την προϋπόθεση της αναφοράς του Τμήματος, του 
Επιβλέποντα και των λοιπών μελών της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. Ενδεχόμενη τεκμηριωμένη αποκάλυψη εκτε-
νούς αντιγραφής χωρίς ουσιαστική πρωτότυπη συμβολή 
συνιστά λόγο ακυρότητας του τίτλου ανεξάρτητα από το 
χρόνο απόκτησής του. Οι Επιβλέποντες και τα λοιπά μέλη 
των Συμβουλευτικών Επιτροπών παρέχουν κατευθύν-
σεις για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής χωρίς 
να συμμετέχουν στην εκπόνηση και, κατ’ επέκταση, να 
διεκδικούν πνευματικά δικαιώματα επ’ αυτής.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν ήδη γίνει δεκτοί 

στο τμήμα πριν την έγκριση του παρόντος Κανονισμού, 
εντάσσονται στις διατάξεις αυτού ανάλογα με το στά-
διο στο οποίο ευρίσκονται και εφόσον δεν έχει οριστεί 
για αυτούς, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, η 
αντίστοιχη 7μελής Εξεταστική Επιτροπή.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών Κανονισμός καταρτίστηκε με την από 

10.12.2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εικα-
στικών Τεχνών η οποία εγκρίθηκε με την από 28.1.2020 
απόφαση της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ και δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την εφαρμογή 
του παρόντος Κανονισμού αποφασίζει η Συνέλευση του 
Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020.

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΝΟΣ     

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