
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

2 Τροποποίηση της ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/5344/192/25-9-2018 
απόφασης της Συγκλήτου σχετικής με την ανά-
θεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο Πρυτανικό 
Συμβούλιο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 5431 (1)
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-

τος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση: 110/08-04-2020)

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

συνδυασμό με το άρθρο 31 παρ. 1 σημείο (α) και το άρ-
θρο 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017).

2. Τις διατάξεις του ν.  4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/
7-5-2019 της συνέργειας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

3. Τις διατάξεις του κεφ. Δ΄ (Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) 
άρθρο 16 του ν. 4610/2019 ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019 «Συ-
νέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης».

4. Τις διατάξεις του κεφ. Γ΄ άρθρο 14 (Ίδρυση Τμημά-
των) παρ. 1, του ν. 4610/τ. Α΄/2019 ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης».

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση 
με αριθμ.: 59/02-04-2020).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της με αριθμό 97/
Γ01/09-10-2019.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας αποσκοπούν στην προαγωγή της 
γνώσης μέσω της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας 
στους τομείς που άπτονται της επιστήμης του ΧΗΜΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού 
Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδη-
μαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτό-
τυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνει-
σφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης 
και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Η εφαρμογή του Κανονισμού αποτελεί μία από τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή εξέλιξη και 
επιτυχή ολοκλήρωση διδακτορικού ερευνητικού έργου 
υψηλής στάθμης.

Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και 
οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορι-
κών Σπουδών του Τμήματος ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτός 
καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος (συνεδρίαση: 59η/02-04-2020).

Άρθρο 2
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών οργανώνεται και λειτουργεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και των εν ισχύ 
ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 3
Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών έχουν 
όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος 
της αλλοδαπής και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 
ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

• Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπου-
δών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του 
ν. 4485/2017 ή διπλωματούχοι αντίστοιχων ή συναφών 
Τμημάτων πενταετούς φοίτησης.

• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως 
Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ., εάν 
ικανοποιούν μία τουλάχιστον εκ των παρακάτω προϋ-
ποθέσεων:

i) Αποφοίτησαν με βαθμό πτυχίου άνω του 7 (επτά) 
στην κλίμακα του 10 (δέκα).

ii) Δημοσίευσαν μία τουλάχιστον εργασία, στην οποία 
ο υποψήφιος πρέπει να φαίνεται ως πρώτος συγγραφέας, 
σε έγκριτο διεθνές περιοδικό που ανήκει σε μια από τις 
κατηγορίες Q1, Q2 ;h Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).

Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας κατά τα δύο (2) 
πρώτα έτη των σπουδών τους οφείλουν να παρακολου-
θήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά τέσ-
σερα (4) προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα της 
Πολυτεχνικής Σχολής, τα οποία εισηγείται η Τριμελής 
Επιτροπή και εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια

Για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) κα-
τόχων Δ.Μ.Σ. και τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου 
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ή συναφών 
Τμημάτων πενταετούς φοίτησης, η χρονική διάρκεια για 
την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλά-
χιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερο-
μηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται 
κατ’ εξαίρεση δεκτοί/ές, χωρίς να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., 
το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του Διδακτορικού 
Διπλώματος ανέρχεται στα τέσσερα (4) τουλάχιστον πλή-
ρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής δια-
τριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από 
την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί για δύο (2) 
επιπλέον έτη, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Επιτρο-
πής, κατόπιν αίτησης του/της υποψηφίου/ας, και εγκρίνει 
η Συνέλευση του Τμήματος.

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί να αιτηθεί ανα-
στολής, μέγιστης συνολικής χρονικής διάρκειας δύο (2) 
ετών, η οποία συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη 
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και 
εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητα του/
της υποψήφιου διδάκτορα και τα εξ΄ αυτής απορρέοντα 
δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετρείται 
στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της Διδακτορι-
κής Διατριβής.

Άρθρο 5
Δικαιώματα/Παροχές και Υποχρεώσεις
Υποψηφίων Διδακτόρων

5.1 Δικαιώματα/Παροχές
Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές 
που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του β΄ 
κύκλου σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική 
και οικονομική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτη-
τική μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα, κ.α.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν 
δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλι-
οθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του 
Διδακτορικού Διπλώματος.

5.2 Υποχρεώσεις
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση ανα-

νέωσης της εγγραφής του/της κάθε Ακαδημαϊκό Έτος. 
Η ανανέωση θα πραγματοποιείται με την κατάθεση της 
ετήσιας έκθεσης προόδου, όπως περιγράφεται στο άρ-
θρο 10 του παρόντος Κανονισμού.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρου-
σιάζουν την πρόοδο της διδακτορικής τους έρευνας 
σύμφωνα με το άρθρο 9. Η Συνέλευση του Τμήματος 
δύναται να οργανώσει σεμινάρια μία φορά κάθε έτος, 
στα οποία να γίνεται η παρουσίαση της προόδου της 
διδακτορικής διατριβής.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να συμμετέ-
χουν επικουρικά στην γενικότερη εκπαιδευτική διαδι-
κασία του Τμήματος, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο μετά από σχετική ανάθεση.

Άρθρο 6
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Ο/η υποψήφιος/α
Ο/Η υποψήφιος/α που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτο-

ρική διατριβή στο Τμήμα υποβάλλει δύο (2) φορές τον 
χρόνο, Φεβρουάριο και Οκτώβριο, ή όποτε άλλοτε κρίνει 
σκόπιμο η Συνέλευση του Τμήματος, σχετική αίτηση στη 
Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από τα εξής 
δικαιολογητικά:

1) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2) Τίτλους σπουδών.
3) Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται.
4) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχι-

ακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.
5) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, μεταξύ των 

οποίων αποδεικτικό καλής γνώσης της  Αγγλικής Γλώσσας.
6) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
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7) Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατρι-
βής. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, 
γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και 
αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.

8) Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέ-
στερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά 
ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά 
προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, 
η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής, η 
οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, καθώς και 
ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτο-
ρικής Διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν 
δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και στο 
άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού.

Το Τμήμα
Η Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια 

του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί, ορίζει Τριμελή Επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος ή άλλων τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, 
ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις 
υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγρα-
φα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α.

Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλει στη Συνέλευση 
του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο 
οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υπο-
ψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προ-
κειμένου να γίνει δεκτός/ή. Επιπρόσθετα, προτείνει τον/
την επιβλέποντα/ουσα, ακόμη και αν αυτός/ή δεν έχει 
προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση 
το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπό-
μνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογη-
μένα την αίτηση του/της υποψήφιου/ας. Στην εγκριτική 
απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα εκπό-
νησης και συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής. Στην 
ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως 
προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Δια-
τριβής του/της υποψήφιου/ας, την παράλληλη επιτυχή 
παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με 
την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις.

Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, καθώς επίσης και 
αλλαγή στη γλώσσα συγγραφής της διατριβής, μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση 
της Συνέλευσης του Τμήματος. Στην περίπτωση κατά 
την οποία η αλλαγή θέματος οδηγεί σε νέο επιστημονι-
κό πεδίο, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7 του 
παρόντα Κανονισμού.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέ-
σεις υποψηφίων διδακτόρων, και αναρτώνται ηλεκτρο-
νικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Οι θέσεις προκηρύσσονται δύο (2) φορές τον χρόνο, 
Φεβρουάριο και Οκτώβριο, κατά τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 38 του ν. 4485/2017 ή όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο 
η Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 7
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

• Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν 
τα μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
Καθηγητή του Τμήματος ενώ στην Τριμελή Συμβουλευτι-
κή Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. του οι-
κείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από 
ερευνητικά κέντρα (του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 
και τις προβλέψεις του άρθρου 39.1 του ν. 4485/2017) 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

• Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προ-
τεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη 
της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Επιτροπή, 
με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την 
εκπόνηση και συγγραφή της.

• Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. 
από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι., ή Καθηγητές αναγνωρισμέ-
νων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές 
των βαθμίδων Α΄, Β΄, ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και 
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημί-
ας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή 
ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική 
Διατριβή. Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π., τα 
οποία βρίσκονται σε νόμιμη άδεια.

• Ο ανώτατος αριθμός επιβλεπόμενων Διδακτορικών 
Διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ είναι επτά (7) στο σύνολο, είτε 
με επίβλεψη είτε με συν-επίβλεψη. Στην περίπτωση συν-
επίβλεψης προβλέπεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασί-
ας όπως καθορίζεται στο άρθρο 8.

• Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλεί-
ψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέπο-
ντος/ουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση 
του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε 
άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν αίτησης του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης του/
της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας. Σε 
διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβά-
νουν χρέη επιβλέποντος/ουσας, ακόμη και καθ΄ υπέρ-
βαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων.

• Αν ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, 
συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των Διδα-
κτορικών Διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απο-
νέμεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο 
οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της 
Διδακτορικής Διατριβής.
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• Μετά τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτή-
σει στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα, το όνομα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, 
τον τίτλο και σύντομη περίληψη της Διδακτορικής Δια-
τριβής, το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας και των 
άλλων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 8
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
με Συν-επίβλεψη

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών είναι δυνατό να συνερ-
γάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 
του ν. 4485/2017, με Τμήματα του οικείου ή άλλων Α.Ε.Ι., 
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την 
εκπόνηση διατριβών με συν-επίβλεψη. Τα σχετικά με τη 
διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού 
τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας που καταρτίζεται.

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών είναι δυνατό, επίσης, 
να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύ-
ματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής 
για την εκπόνηση διατριβών με συν-επίβλεψη. Τα σχε-
τικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή 
χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα 
με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 9
Διαδικασία Εκπόνησης

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, κατ’ έτος παρουσιά-
ζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως σε αυτήν, αναλυτικό 
υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής του/
της Διατριβής. Η μη υποβολή έκθεσης προόδου ισοδυ-
ναμεί με αρνητική εισήγηση.

Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ 
αυτού από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή και των εκθέσεων προόδου, 
καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψή-
φιου/ας διδάκτορα, αφού διαβιβαστούν, διά της Γραμ-
ματείας, στη Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 10
Αξιολόγηση διδακτορικής διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα πρέπει να 
παρουσιάσει τα κύρια αποτελέσματα της διατριβής του/
της ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
Δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερο-
μηνία πραγματοποίησης της πιο πάνω παρουσίασης, ο/η 
υποψήφιος/α διδάκτορας θα πρέπει να παραδώσει στα 
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής γραπτή 
έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγρα-
φή της πραγματοποιθείσας έρευνας, των πρωτότυπων 
αποτελεσμάτων και της συμβολής της διατριβής στην 
επιστημονική περιοχή που πραγματεύεται.

Μετά το πέρας της πιο πάνω παρουσίασης, ακολουθεί 
υποβολή σχετικών ερωτήσεων προς τον/την υποψήφι-
ο/α διδάκτορα με σκοπό να διακριβωθεί η επάρκεια του 
έργου που έχει εκτελέσει στο πλαίσιο της διατριβής του/
της. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει 
την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. 
Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική 
Έκθεση. Στην εισηγητική έκθεση καταγράφεται η ολο-
κλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής 
και προτείνεται στην Συνέλευση του Τμήματος ο ορι-
σμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον/την 
υποψήφιο/α διδάκτορα. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/της υποψήφιου/
ας διδάκτορα, του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές 
παρατηρήσεις - βελτιώσεις καθώς και χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, η οποία κοινοποιείται διά της Γραμματείας 
στη Συνέλευση του Τμήματος. Στην περίπτωση έγκρισης, 
ο/η επιβλέποντας με την σύμφωνη γνώμη των υπολοί-
πων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
δια της Γραμματείας, αιτείται τη δημόσια υποστήριξη 
και αξιολόγησή της διδακτορικής διατριβής.

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θετι-
κής εισηγητικής έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτι-
κής Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή 
(ΕΕΕ) για την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής 
του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν 
τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και 
τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του 
άρθρου 39 παρ.2 β΄ εδάφιο του ν. 4485/2017 και έχουν 
την ίδια ή συναφή ειδικότητα με το επιστημονικό πεδίο 
της διδακτορικής διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή έχει δικαίωμα πρότασης των μελών της Επτα-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξετα-
στική Επιτροπή, αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα 
μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 41 παρ.2 
β΄ εδάφιο του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας 
παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα λόγου, χωρίς 
όμως δικαίωμα ψήφου. Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται 
σε νόμιμη άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής από τη Συνέλευση του Τμήματος, ο επιβλέπων ορίζει 
την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας υπο-
στήριξης της διδακτορικής διατριβής, σε συνεννόηση με 
τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τη 
γνωστοποιεί στον υποψήφιο, στη Γραμματεία του Τμήμα-
τος, στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να πα-
ραδώσει αντίγραφα της διδακτορικής διατριβής σε όλα 
τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τουλά-
χιστον είκοσι (20) μέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης.

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από 
τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα, ενώπιον της Επταμε-
λούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημό-
σιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία 
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των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής 
επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν 
και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο/Η υποψήφιος/α επίσης απαντά στις ερωτήσεις των 
μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Με τη 
σύμφωνη γνώμη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής 
είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακρο-
ατήριο. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τις δυο (2) ώρες.

Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η επταμε-
λής εξεταστική επιτροπή συσκέπτεται χωρίς την παρου-
σία τρίτων και κρίνει τη Διδακτορική Διατριβή ως προς 
την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και 
τη συμβολή της στην επιστήμη. Με βάση αυτά τα κριτή-
ρια, διατυπώνει την τελική της κρίση και τη βαθμολογεί.

Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό 
πρακτικό. Η διδακτορική διατριβή εγκρίνεται με πλει-
οψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής.

Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα 
στη διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της 
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και διαβιβάζεται δια 
της Γραμματείας, στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με 
την ακόλουθη κλίμακα:

• Άριστα με διάκριση (σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
μόνο με ομόφωνη απόφαση της Επταμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής).

• Άριστα.
• Λίαν Καλώς.
• Καλώς.
Ο βαθμός Άριστα με διάκριση απονέμεται σε εξαιρε-

τικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφαση της 
ΕΕΕ, που οφείλει να τεκμηριώσει στο σχετικό πρακτικό 
τους λόγους της διάκρισης.

Για να αποδοθεί αυτή η διάκριση θα πρέπει να ικανο-
ποιούνται και τα τρία ακόλουθα κριτήρια: i. ολοκλήρωση 
της διδακτορικής διατριβής εντός 4 ετών, ii. τουλάχιστον 
πέντε (5) δημοσιεύσεις που προέρχονται από τη Διδα-
κτορική Διατριβή σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους, 
με συντελεστή απήχησης κατά μέσο όρο 3.0, στις οποίες 
ο/η ΥΔ είναι πρώτος/η συγγραφέας, iii. σύμφωνη γνώμη 
του συνόλου των μελών της ΕΕΕ περί υψηλής ποιοτικής 
στάθμης συγγραφής και παρουσίασης της διδακτορικής 
διατριβής και πολύ ικανοποιητικών, σαφών και τεκμηρι-
ωμένων απαντήσεων στις ερωτήσεις των μελών της ΕΕΕ. 
Συνεκτιμώνται τυχόν διεθνείς ή εθνικές διακρίσεις του 
ερευνητικού έργου του υποψήφιου διδάκτορα.

Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής, ο υπο-
ψήφιος διδάκτορας οφείλει να καταθέσει στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος ένα αντίτυπο της τελικής έκδοσης 
της διατριβής σε έντυπη μορφή (για το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης – Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών) 
και δύο αντίτυπα σε ψηφιακή μορφή (ένα για το Εθνι-
κό Κέντρο Τεκμηρίωσης-Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών 
Διατριβών και ένα για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος). Η 
Διδακτορική Διατριβή, εφόσον γράφεται στην ελληνική 
γλώσσα, πρέπει να περιέχει σύντομη περίληψη στην αγ-
γλική γλώσσα. Η διδακτορική διατριβή, εφόσον γράφεται 

σε γλώσσα διαφορετική της Ελληνικής, πρέπει να συ-
νοδεύεται από: α) εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική 
γλώσσα, η οποία να περιγράφει επαρκώς το αντικείμενο 
της διατριβής, καλύπτοντας όλα τα αντίστοιχα κεφάλαια, 
β) λεξικό αντιστοίχισης των τεχνικών όρων που χρησιμο-
ποιούνται στο κείμενο της Διατριβής με τους αντίστοι-
χους ελληνικούς όρους.

Άρθρο 11
Ολοκλήρωση Διδακτορικής Διατριβής

Αναγκαίες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της 
εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής του/της υπο-
ψηφίου/ας είναι:

• Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον 
διεθνές συνέδριο με κριτές. Η συμμετοχή αποδεικνύεται 
με την κατάθεση πρακτικών του συνεδρίου, εφόσον το 
συνέδριο εκδίδει πρακτικά αλλά και με την κατάθεση του 
προγράμματος του συνεδρίου όπου θα φαίνεται είτε η 
προφορική παρουσίαση της εργασίας είτε η παρουσίασή 
της μέσω poster.

• δυο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προ-
έρχεται από τη διδακτορική διατριβή του/της υποψηφί-
ου/ας σε έγκριτο, διεθνές περιοδικό, που ανήκει σε μια 
από τις κατηγορίες Q1, Q2 ήQ3 της SCIMAGO (SCOPUS).

Για τις δύο αναγκαίες προϋποθέσεις, εκδίδεται σχετική 
βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής πριν την υποστήριξη 
της διδακτορικής διατριβής από τον/την υποψήφιο/α.

Άρθρο 12
Αναγόρευση και καθομολόγηση διδακτόρων

Η Συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον/την 
υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια συνεδρίαση του 
Τμήματος, παρουσία του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το 
πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της 
διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης 
της διδακτορικής διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευ-
ση και καθομολόγηση του/της υποψήφιου/ας. Στη Συ-
νεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης, 
ενώ μπορεί να παρίσταται και ο/η Κοσμήτορας.

Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης και ο τύ-
πος του διδακτορικού διπλώματος του/της διδάκτορος 
ακολουθούν τα πρότυπα σχετικών αποφάσεων της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η τελετή διενεργείται τρεις (3) φορές ανά ακαδημαϊκό 
έτος.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας πριν από την αναγό-
ρευση και καθομολόγησή του/της από την Συνέλευση 
του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης 
επιτυχούς αποπεράτωσης της διδακτορικής διατριβής.

Στον/Στην διδάκτορα χορηγείται αντίγραφο Διδακτο-
ρικού Διπλώματος. Το διδακτορικό δίπλωμα (μεμβράνη), 
υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και 
τον/την Προϊστάμενο/η Γραμματείας του Τμήματος και φέ-
ρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 13
Λόγοι Διαγραφής

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, μετά 
από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρο-
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πής, μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή υποψήφιου/
ας διδάκτορα. Στην απόφαση τεκμηριώνονται οι λόγοι 
διαγραφής.

Ειδικότερα, ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψήφιου/
ας διδάκτορα τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον αρ-
νητικές εκθέσεις προόδου.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται αυτοδί-
καια μετά από αίτησή του/της.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του τμήματος 
μετά την έγκριση του παρόντα κανονισμού διδακτορικών 
σπουδών εντάσσονται στις διατάξεις του ν. 4485/2017 
και στον παρόντα κανονισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 13 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 

I

   Αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44022/1735 (2)
Τροποποίηση της ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/5344/192/25-9-2018

απόφασης της Συγκλήτου σχετικής με την ανά-

θεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του Δημο-

κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο Πρυτανι-

κό Συμβούλιο. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση  28η/9η Απριλίου 2020
απόφ. 25η, Θέμα Γ3-Διοικητικά)   

Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 

45/9-3-1999, τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περιπτώσεις λα 

και λστ και του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ’, του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α΄).

3. Την 137509/Ζ1/2018 πράξη του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 490/31-8-2018 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύ-
τανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων 
(4) ετών, από 1-9-2018 έως 31-8-2022.

4. Τη ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/133/25-9-2018 απόφαση της 
Συγκλήτου σχετικά με τον καθορισμό του τομέα ευθύνης 
και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντι-
πρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
και τη σειρά αναπλήρωσης Πρύτανη, η οποία δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 4507/12-10-2018, τ. Β΄ και στη συνέχεια 
τροποποιήθηκε με τις ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/17594/641/16-11-2018 
(διόρθωση σφάλματος, ΦΕΚ 5645/14-12-2018, τ. Β΄) και 
ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/59680/2603/15-7-2019 (ΦΕΚ 3125/6-8-2019, 
τ. Β΄) αποφάσεις της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.

5. Τη ΔΠΘ/ΠΡ/22189/1190/2-12-2019 απόφαση του 
Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020.

6. Τη ΔΠΘ/ΠΡ/10758/630/19-10-2018 απόφαση του 
Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης περί 
ανασυγκρότηση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Δ.Π.Θ.

7. Τη ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/5344/192/25-9-2018 (αριθμ. 90/1/
20-9-2018 συν.) απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την 
ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 κδ του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/28-6-2006, τ. Α΄).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/13-7-2010, τ. Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4210/2013, 
καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα 
ΥΠΟΙΚ.Δ6.1127865/ΕΞ2010/30-9-2010 απόφαση και την 
ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

10. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης που επιβάλλουν την άμεση 
έγκριση και διεκπεραίωση θεμάτων για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφάσισε ομόφωνα:

Να τροποποιήσει την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/5344/192/25-9-2018 
(90η/1/20-9-2018 συν.) απόφαση της Συγκλήτου σχετι-
κά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο Πρυτανικό 
Συμβούλιο, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 4507/
12-10-2018 ΦΕΚ, τ. B΄, ως εξής:

1. Την έγκριση όλων των επιμέρους σταδίων όλων 
των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθει-
ών και παροχής υπηρεσιών και λοιπών επιστημονικών 
υπηρεσιών σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατά-
ξεις (ενδεικτικά: έγκριση διαδικασίας προκαταρκτικής 
διαβούλευσης, έγκριση θεμάτων Τεχνικού Συμβουλίου, 
έγκριση των επιμέρους σταδίων των διαγωνιστικών δια-
δικασιών, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ή εκθέσεων, 
όπου απαιτείται, ανάθεσης, εκτέλεσης, έγκριση τροπο-
ποίησης και παράτασης συμβάσεων, έγκριση ματαίωσης 
αποτελεσμάτων διαγωνισμών, συμβάσεις με απευθείας 
ανάθεση, αποφάσεις επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσε-
ων, προσφυγών, παράταση προθεσμιών, αντικατάσταση/
επικαιροποίηση ειδών, βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, 
έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών, Πρωτο-
κόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων 
κ.λπ.), εκτός από την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας, 
την έγκριση τευχών διακήρυξης και την οριστική κατα-
κύρωση των διαγωνισμών άνω των εκάστοτε ορίων που 
προβλέπονται για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς, που 
παραμένουν στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

2. Την έγκριση όλων των σταδίων των διαδικασιών 
μισθώσεων και εκμισθώσεων ακινήτων.

3. Την έγκριση μισθώσεων ακινήτων και διάθεσης πά-
γιου εξοπλισμού ή ανακύκλωσης συσκευών.
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4. Τη λήψη απόφασης επί των διαδικασιών της έγκρι-
σης-αποδοχής-νέας χρέωσης των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων (ενσώματων και άυλων) μετά το πέρας των 
ερευνητικών έργων, για την εκτέλεση των οποίων είχε 
πραγματοποιηθεί η προμήθειά τους σύμφωνα με το νέο 
Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ.

5. Την έγκριση δαπανών πάσης φύσεως, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, είτε από τον τακτικό Προϋπο-
λογισμό είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
μέχρι του ποσού των εκάστοτε ορίων των συνοπτικών 
διαγωνισμών και των συμβάσεων με απευθείας ανάθεση.

6. Την έγκριση ανεξόφλητων υποχρεώσεων, χρήσης 
προηγούμενων ετών του Τακτικού Προϋπολογισμού και 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύ-
ματος.

7. Τη λήψη απόφασης για οφειλές ή δαπάνες που απορ-
ρέουν από σχετικές διατάξεις ή δικαστικές αποφάσεις.

8. Την έγκριση δαπανών πάγιου χαρακτήρα.
9. Την έγκριση εκχώρησης οικονομικού ανταλλάγμα-

τος σε τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις συμ-
βάσεις μεταξύ του Δ.Π.Θ. και των οικονομικών φορέων.

10. Τον ορισμό όλων των επιτροπών των διαγωνιστι-
κών διαδικασιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
καθώς και των εν γένει επιτροπών παράδοσης-παρα-
λαβής προμηθειών, έργων, υπηρεσιών, μελετών και των 
επιτροπών για την απόσυρση, εκποίηση ή καταστροφή 
διαφόρων ειδών.

11. Την έγκριση της καταβολής σε εκπροσώπους του 
Πανεπιστημίου της νόμιμης αποζημιώσεως σε Συνόδους 
Εθνικών, Ευρωπαϊκών ή Διεθνών Οργανισμών, καθώς και 
την καταβολή σχετικών συνδρομών.

12. Τη λήψη απόφασης σχετικής με την οργάνωση και 
διεξαγωγή τελετών, εορτών, συνεδρίων, σεμιναρίων και 
άλλων εκδηλώσεων του Ιδρύματος που αποσκοπούν 
στην εκπλήρωση της ευρύτερης πολιτιστικής, κοινωνι-
κής και αναπτυξιακής πολιτικής είτε αυτοτελώς, είτε και 
σε συνεργασία με άλλους φορείς.

13. Τη λήψη απόφασης για τη νομική εκπροσώπηση 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ενώπιον των 
διοικητικών και δικαστικών αρχών.

14. Τη λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέ-
σων και ενδίκων βοηθημάτων μετά από σχετική εισή-
γηση της Νομικής Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που διά 
της εισηγήσεως κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη 
απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

15. Τη λήψη απόφασης για την προσωρινή διακοπή της 
λειτουργίας ή του εκπαιδευτικού έργου του ιδρύματος 
για έκτακτους λόγους, όπως ιδίως λόγους ασφαλείας και 
φυσικών καταστροφών.

16. Τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβα-
ση στους χώρους του Ιδρύματος ατόμων με αναπηρία 
καθώς και την προσβασιμότητα των φοιτητών/τριών 
με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη 
διδασκαλία και τα προτεινόμενα συγγράμματα των τριών 
κύκλων σπουδών.

17. Τη λήψη απόφασης για έκτακτα θέματα φοιτητικής 
μέριμνας.

18. Τη λήψη απόφασης για έκτακτα θέματα προπτυ-
χιακών σπουδών.

19. Την έγκριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητάς της 
σε περίπτωση που παρακωλύονται οι συνεδριάσεις της 
για λόγους ανωτέρας βίας.

20. Να εγκρίνει αναρρωτικές και προσωπικές άδειες 
των μελών Δ.Ε.Π.

21. Να εγκρίνει άδειες των μελών Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Ε.Π. που ανήκουν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

22. Να εγκρίνει την καταβολή δαπάνης για συμμετοχή 
του προσωπικού του Δ.Π.Θ. σε συνέδρια εσωτερικού-
εξωτερικού.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο θα κοινοποιεί τις αποφάσεις 
του στη Σύγκλητο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
και έως τη λήξη της θητείας των πρυτανικών αρχών, ήτοι 
31-8-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 13 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   
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*02016610405200008*

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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