
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 21344 π.έ. 
  Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτε-

χνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση με αριθμό 2959/16 και 17-5-2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως το 
άρθρο 45 παρ. 2.

2. Την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 22879/Ζ1/
9-2-2018: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)».

3. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Χημι-
κών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( συνεδριάσεις με 
αριθμ. 7/20-12-2017 και 13/20-4-2018).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
ΑΠΘ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών του ΑΠΘ αποσκοπούν στην προαγωγή της 
γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και 
οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, 
ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστη-
μονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του 
κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης 
στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Στον παρόντα κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και 
οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορι-
κών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως 
αυτός καταρτίστηκε με απoφάσεις της Συνέλευσης του 
Τμήματος (7/20-12-2017 και 13/20-4-2018).

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 ισχύει 
σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

Άρθρο 3
Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορι-
κής διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι πληρούν τις κάτωθι 
προϋποθέσεις:

1. Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδα-
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πής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή 
κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μετα-
πτυχιακού επιπέδου.

2. Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων, ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, 
οι οποίοι είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. σε περιοχή συναφή με τη 
χημική μηχανική.

3. Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 
οι οποίοι είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. σε επιστημονική περιοχή 
που δεν εντάσσεται στο εύρος της χημικής μηχανικής, 
ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπου-
δών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του 
ν. 4485/2017 σε γνωστικό αντικείμενο που δεν εντάσ-
σεται στο εύρος της χημικής μηχανικής, έχουν επίσης 
δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής. Προϋπόθεση 
είναι ότι κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής 
τους, κατόπιν εισήγησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήμα-
τος, θα παρακολουθήσουν και θα εξεταστούν επιτυχώς 
σε τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα του προπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών του Τμήματος τα οποία προ-
έρχονται από τον κατάλογο των παρακάτω εννέα μα-
θημάτων:

i) Θερμοδυναμική Ι, ii) Θερμοδυναμική ΙΙ, iii) Φαινόμε-
να Μεταφοράς Ι, iv) Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ, v) Φυσικές 
Διεργασίες Ι, vi) Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι, vii) 
Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων I, viii) Σχεδιασμός 
Χημικών Εγκαταστάσεων, ix) Ρύθμιση Συστημάτων, ή/
και από υποχρεωτικά μαθήματα του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Υποψήφιοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια των σπου-
δών τους έχουν παρακολουθήσει, επιτυχώς, ένα ή 
περισσότερα εκ των μαθημάτων του προαναφερό-
μενου καταλόγου μπορούν, κατόπιν υποβολής των 
απαραιτήτων δικαιολογητικών, να αιτηθούν αναγνώ-
ριση από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση 
θετικής έκβασης του αιτήματος, απαλλάσσονται από 
την παρακολούθηση και εξέταση του μαθήματος/
των μαθημάτων.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και εφόσον ο 
επιβλέπων του υποψήφιου διδάκτορα το κρίνει σκό-
πιμο, μπορεί να προταθεί η παρακολούθηση και εξέ-
ταση ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων του Προπτυ-
χιακού ή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος.

Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορι-
κού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής δι-
ατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη 
από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να 
παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, μετά από ειδικά 

αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επι-
τροπής και τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

Ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να αιτηθεί αναστολή 
ενός (1) πλήρους ημερολογιακού έτους, με δυνατότη-
τα ανανέωσης, με αίτησή του, η οποία συνοδεύεται με 
επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής, εφόσον πρόκειται για σοβαρό 
λόγο και εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η 
ιδιότητά του υποψήφιου διδάκτορα και τα εξ’ αυτής 
απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν 
προσμετράται στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης 
της διδακτορικής διατριβής.

Η πάροδος και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται 
την απώλεια της ιδιότητας του υποψηφίου διδάκτορα και 
την αφαίρεση του θέματος της διδακτορικής διατριβής, 
με απόφαση της Συνέλευσης.

Άρθρο 5
Δικαιώματα/Παροχές και Υποχρεώσεις Υποψηφίων 

Διδακτόρων

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

ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις πα-
ροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του Β΄ 
κύκλου σπουδών.

Ενδεικτικά αναφέρονται τεχνολογική και οικονομική 
υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, 
εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα, κ.α.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι διδάκτορες διατηρούν δικαι-
ώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρο- 
νικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών 
μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του Διδακτο-
ρικού Διπλώματος.

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

νέωσης της εγγραφής του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 6
Συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν υποχρέωση, εφόσον 
τους ζητηθεί, να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
στο Τμήμα στο οποίο εκπονούν τη διατριβή τους, συμ-
μετέχοντας σε προπτυχιακό εργαστηριακό εκπαιδευτικό 
έργο.

Με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 9 
παρ. 3 εδάφιο ε΄ του ν. 3685/2008 που παραμένει σε 
ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 88 περ. α΄ του ν. 4485/2017) 
και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οι-
κονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες 
διδάκτορες η επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντι-
μισθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 
του Ιδρύματος.
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Άρθρο 7
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει με απόφαση της 
Συνέλευσης θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες 
δημοσιοποιούνται δια του ημερησίου τύπου και αναρτώ-
νται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Οι καθηγητές που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την 
επίβλεψη νέων υποψηφίων διδακτόρων προτείνουν, σε 
ημερομηνία προγενέστερη της προκήρυξης, θέματα 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με σχετική έκθεση, 
όπου ορίζεται σύντομα η γνωστική περιοχή της διδακτο-
ρικής διατριβής και προσδιορίζεται η πρωτοτυπία και η 
προσδοκώμενη συμβολή της διδακτορικής διατριβής 
(Παράρτημα Α). Στην πρόταση αυτή, προσδιορίζεται αν 
η θέση θα είναι αμειβόμενη ή μη, καθώς και η πηγή και 
το διάστημα χρηματοδότησής της, εφόσον υπάρχει. Τα 
θέματα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής των καθη-
γητών κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος, και 
συμπεριλαμβάνονται στην προκήρυξη του Τμήματος.

7.1 Ο Υποψήφιος
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στις ημερομηνίες που προ-

βλέπονται στην προκήρυξη, σχετική αίτηση στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος.

Στην αίτηση (Παράρτημα Β) αναγράφονται ο προτεινό-
μενος τίτλος/θεματική περιοχή εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής, (από αυτά που εμπεριέχονται στην Προκήρυ-
ξη), η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής 
-η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής-, καθώς 
και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής 
διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα 
επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και στο άρθρο 8 
του παρόντος Κανονισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εμπρό-
θεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα:

- Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώ-

σουν έως και τρεις θεματικές περιοχές από αυτές που 
εμπεριέχονται στην προκήρυξη, με σειρά προτίμησης 
1, 2, 3)

- Δίπλωμα/πτυχίο
- Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
- Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
- Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προ-

έρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής
- Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μιας ξέ-

νης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής)
- Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές κλειστές 

και σφραγισμένες
- Βιογραφικό σημείωμα

7.2 Το Τμήμα
Μετά τη λήξη της προθεσμίας της προκήρυξης δι-

ενεργείται έλεγχος των αιτήσεων και δικαιολογητι-
κών των υποψηφίων από την επιτροπή επιλογής των 
υποψηφίων διδακτόρων. Η επιτροπή κατατάσσει τους 
υποψηφίους σύμφωνα με τα ποσοτικά κριτήρια του 
Παραρτήματος Γ.

Εφόσον οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 
μόρια, προχωρούν σε προσωπική συνέντευξη με τους 
καθηγητές στις περιοχές που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. 
Όριο εισαγωγής, είναι τα 70 μόρια.

Η Επιτροπή Επιλογής διατυπώνει με αναλυτικό υπό-
μνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποί-
ους οι υποψήφιοι πληρούν ή δεν πληρούν τις προϋποθέ-
σεις προκειμένου να γίνουν δεκτοί. Σε κάθε περίπτωση 
το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του 
Τμήματος, οι αποφάσεις της οποίας κατόπιν τεκμηριω-
μένης αιτιολόγησης της Επιτροπής Επιλογής, ενδέχεται 
κατ’ εξαίρεση να αποκλίνουν από το ανωτέρω όριο ει-
σαγωγής.

Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπό-
μνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογη-
μένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική από-
φαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα εκπόνησης 
και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Στην ίδια 
απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως προϋ-
πόθεση για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής 
του υποψηφίου, την παράλληλη επιτυχή παρακολούθη-
ση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με την επιστημονική 
έρευνα υποχρεώσεις.

Άρθρο 8
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν: 
α) τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκου-
ρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή β) ερευνητές Α΄, Β΄ ή 
Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014 συμπεριλαμβανομένων των ερευνητι-
κών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, με 
αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτει-
νόμενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Διδακτο-
ρικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επι-
τροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει 
την εκπόνηση και συγγραφή της.

3. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν 
ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ 
βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο 
ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών 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 Ακαδημίας 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 Επιτροπής 
είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία 
είναι σε άδεια.

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλά-
χιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες 
του Τμήματος.
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4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή 
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμή-
ματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον 
την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγού-
μενες παραγράφους, κατόπιν αίτησης του υποψήφιου 
διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης του νέου προτεινό-
μενου επιβλέποντος. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα 
από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής αναλαμβάνουν χρέη επιβλέποντος, ακόμη 
και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων 
διδακτόρων.

5. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. 
ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί 
χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που 
έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο 
οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της 
Διδακτορικής Διατριβής.

6. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει 
στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και αγγλική γλώσ-
σα, το όνομα του υποψήφιου διδάκτορα, τον τίτλο και 
σύντομη περίληψη της διδακτορικής διατριβής, το όνο-
μα του επιβλέποντος και των άλλων μελών της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής.

7. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τον υποψήφιο διδάκτορα, ορίζει το θέμα της διατρι-
βής εντός 60 ημερών, το οποίο εγκρίνεται στη Συνέλευση 
του Τμήματος. Παράλληλα, εισηγείται για όσους υποχρε-
ούνται να παρακολουθήσουν μαθήματα, σύμφωνα με το 
άρθρο 3, και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν και 
στα οποία θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια της εκπόνη-
σης της διατριβής τους, τα οποία εγκρίνονται επίσης από 
την Συνέλευση. Ο βαθμός αποστέλλεται στη Γραμματεία 
του Τμήματος από τον διδάσκοντα του μαθήματος.

Κατώτερος προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6).
8. Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Αλλαγή θέματος στην υπό 
εκπόνηση διδακτορική διατριβή, μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί 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 επιστημονικό πεδίο, ακολουθείται 
η διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντα Κανονισμού.

9. Η διδακτορική διατριβή σε όποια γλώσσα συγγρα-
φεί, θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά σύντομη περίλη-
ψη και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

10. Με αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης 
είναι δυνατή η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής σε 
διαφορετική γλώσσα από αυτή που είχε αρχικά αιτηθεί 
ο υποψήφιος διδάκτορας.

Άρθρο 9
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
με Συνεπίβλεψη

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών είναι δυνατό να συ-
νεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

43 του ν. 4485/2017, με Τμήματα ΑΕΙ της ημεδαπής, με 
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος
 Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για 
την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά 
με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χω-
ριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρω-
τόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται.

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών είναι δυνατό επίσης να 
συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύμα-
τα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής 
για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετι-
κά 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 Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 41931/Ζ1/
13-3-2018 (ΦΕΚ 972/τ.Β΄/13-3-2018).

Άρθρο 10
Διαδικασία Εκπόνησης

Ο υποψήφιος διδάκτορας, κατ’ έτος παρουσιάζει 
προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως σε αυτή αναλυτικό 
υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του 
διατριβής.

Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυ-
τού από τον επιβλέποντα ή την Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή και των εκθέσεων προόδου, καταχωρούνται 
στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα.

Ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει το θέμα της 
διατριβής του και την πρόοδο της εργασίας του του-
λάχιστον δύο φορές υπό μορφή πόστερ ή προφορι-
κής παρουσίασης κατά τη διάρκεια της εκπόνησης 
της διατριβής του σε ειδική ημερίδα που διοργανώνει 
το Τμήμα.

Άρθρο 11
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αίτηση 
στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της Γραμ-
ματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει την 
έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης.

Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγη-
τική Έκθεση στην οποία γίνεται συνοπτική παρουσίαση 
της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, 
της πρωτοτυπίας της και της συμβολής της στην επιστή-
μη, καθώς και δύο τουλάχιστον δημοσιευμένες εργασίες 
σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, η Τρι-
μελής Συμβουλευτική Επιτροπή μαζί με την παραπάνω 
έκθεση διαβιβάζει στο Τμήμα και την υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 με την οποία ο υποψήφιος διδάκτορας 
δηλώνει ότι δεν έχει υποβάλει αποτελέσματα της διδα-
κτορικής διατριβής του σε άλλο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής για την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος 
ή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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Στην Εισηγητική Έκθεση καταγράφεται η ολοκλήρωση 
της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και προτείνε-
ται ο ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον 
υποψήφιο διδάκτορα. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του υποψηφίου διδά-
κτορα, του δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις - 
βελτιώσεις καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θετι-
κής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την 
αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφι-
ου 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 ειδικότη-
τα με το επιστημονικό πεδίο της διδακτορικής διατρι-
βής. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει δικαίω-
μα πρότασης των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής.

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή εγκρίνεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος. Όλα τα μέλη της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συ-
ναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο 
υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του. Για 
τον ορισμό πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
(i) τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της Επταμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ, (ii) τουλά-
χιστον δύο (2) μέλη της επιτροπής να προέρχονται από 
εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα εκτός του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών, (iii) τουλάχιστον τρία (3) μέλη της 
επιτροπής να προέρχονται εκτός του οικείου Τομέα του 
υποψηφίου.

Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστι-
κή Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα 
μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 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 άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της Επτα-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή αφού μελετήσει το 
κείμενο της διατριβής ορίζει με απόφασή της την ημερο-
μηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας παρουσίασης 
και εξέτασης του υποψήφιου διδάκτορα. Η απόφαση 
αυτή γνωστοποιείται στον υποψήφιο και στο Τμήμα και 
ανακοινώνεται πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την 
ημερομηνία της δημόσιας παρουσίασης.

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται από τον 
υποψήφιο διδάκτορα δημόσια, περίπου επί ημίωρο, 
ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η δι-
αδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη 
φυσική παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) με-
λών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα 
λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδι-
άσκεψης.

Ο υποψήφιος επίσης απαντά στις ερωτήσεις των 
μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με τη 

σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το 
ακροατήριο.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος αποχωρεί και η Επταμελής 
Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται και κρίνει τη διατριβή 
ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη 
σκέψη και την συμβολή της στην επιστήμη και με βάση 
αυτά τα κριτήρια διατυπώνει την τελική της κρίση και 
τη βαθμολογεί.

Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό 
Πρακτικό για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα κρίσης 
της διατριβής, υπογραφόμενο από όλα τα μέλη της εξε-
ταστικής επιτροπής, το οποίο διαβιβάζει ο Πρόεδρός 
της στη Συνέλευση του Τμήματος, μέσω της Γραμμα-
τείας. Στο πρακτικό καταχωρούνται, εφόσον υπάρχουν, 
παρατηρήσεις, συστάσεις ή επιφυλάξεις μελών της επι-
τροπής, καθώς και κρίσεις ή ιδιαίτερες αξιολογήσεις. Η 
διδακτορική διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία του-
λάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής.

Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με 
την ακόλουθη κλίμακα:

- Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις 
ιδιαιτέρως σημαντικής ερευνητικής συμβολής και μόνο 
με ομόφωνη απόφαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής, π.χ. μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκριτα 
επιστημονικά περιοδικά, δημοσίευση/-σεις σε περιοδι-
κό ιδιαιτέρως υψηλού παράγοντα απήχησης, αξιόλογη 
εθνική ή διεθνής διάκριση/βραβείο)

- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς
Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής, ο υπο-

ψήφιος διδάκτορας οφείλει να καταθέσει στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος ένα αντίτυπo της διδακτορικής του 
διατριβής για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό 
Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και ένα αντίτυπο στην 
Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ. Καταθέτοντας τη διδα-
κτορική διατριβή, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται 
να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν χρησιμοποίησε το έργο 
και τις απόψεις άλλων ερευνητών, χωρίς να το έχει ανα-
φέρει στη διατριβή του, και ότι ολόκληρη η διατριβή ή 
ουσιώδη μέρη της, δεν έχουν υποβληθεί για κρίση σε 
άλλα ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η αντιγραφή 
θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή 
θεωρείται η αντιγραφή εργασίας τρίτου, καθώς και η 
χρησιμοποίηση εργασίας τρίτου δημοσιευμένης ή μη- 
χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε 
υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ιδίου 
του υποψηφίου, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοι-
χειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης για διαγραφή του. 
Στις παραπάνω περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημέ-
νη εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή η Συνέλευση 
μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του υποψηφίου. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή μετά τη λήψη 
του διδακτορικού διπλώματος, ο τίτλος που έχει απο-
νεμηθεί ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση 
της Συνέλευσης.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ55310 Τεύχος Β’ 4542/18.10.2018

Ο υποψήφιος διδάκτορας πριν από την αναγόρευση 
και καθομολόγησή του από τη Συνέλευση του Τμή-
ματος, μπορεί να αιτηθεί και να λάβει χορήγηση βε-
βαίωσης επιτυχούς αποπεράτωσης. Στον Διδάκτορα 
χορηγείται Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το 
Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη), υπογράφεται από 
τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και τον/την Προϊστάμε-
νο Γραμματείας του Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα 
του ΑΠΘ.

Άρθρο 12
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, καθώς και 
ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της Διδάκτο-
ρος ακολουθούν τα Πρότυπα σχετικών αποφάσεων της 
Συγκλήτου ΑΠΘ11.

Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται μέχρι τρεις 
(3) φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με την ακό-
λουθη διαδικασία:

Η Συνέλευση αναγορεύει, αφού διαβαστεί από τον 
Πρόεδρο του Τμήματος σε δημόσια συνεδρίαση το 
Πρακτικό της εξεταστικής επιτροπής που πιστοποιεί 
την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορι-
κής παρουσίασης και αξιολόγησης της διδακτορικής 
διατριβής, τον υποψήφιο σε διδάκτορα. Στη συνεδρί-
αση αυτή της Συνέλευσης παρίσταται και ο Πρύτανης 
ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου. 
Σε περίπτωση που οι διδάκτορες της Σχολής είναι πα-
ραπάνω από ένας, τον όρκο διαβάζει αυτός που έχει 
λάβει τον μεγαλύτερο βαθμό από την επταμελή εξε-
ταστική επιτροπή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενερ-
γείται κλήρωση μεταξύ τους. Οι μεταπτυχιακοί/κες 
φοιτητές/τριες μπορούν να ορκιστούν είτε με θρησκευ-
τικό είτε με πολιτικό όρκο.

1 Απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2913/
23-7-2015, έγγραφο με αριθμό 5288/4-11-2015) με θέμα: «Εξορ-
θολογισμός της Γραμματειακής Υποστήριξης των Σχολών και 
Τμημάτων του ΑΠΘ».

Άρθρο 13
Λόγοι Διαγραφής

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, μετά 
από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίου διδάκτο-
ρα. Στην εισήγηση τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής, 
οι οποίοι προσδιορίζονται με την ανεπαρκή πρόοδο του 
υποψηφίου διδάκτορα, η οποία τεκμηριώνεται με δύο 
(2) τουλάχιστον αρνητικές εκθέσεις προόδου ή την πα-
ραβατική συμπεριφορά.

Ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται αυτοδίκαια και 
μετά από αίτησή του.

Άρθρο 14
Ειδικές Περιπτώσεις

Υπότροφοι ξένων χωρών με τις οποίες υπάρχουν 
σχετικές διακρατικές συμφωνίες, μπορούν να γίνουν 
δεκτοί (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής 
του άρθρου 3).

Σε περιπτώσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η διαδικασία 
εκπόνησης της διατριβής καθορίζεται από τον κανονι-
σμό του προγράμματος.

Τελική απόφαση για την έγκριση εισαγωγής υποψηφί-
ων διδακτόρων των παραπάνω κατηγοριών, λαμβάνεται 
από τη Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 
Επιλογής υποψηφίων διδακτόρων.

Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις

- Σε κάθε περίπτωση για την επίλυση κάθε ζητήματος 
που πιθανόν να προκύψει ή δεν προβλέπεται από τον 
παρόντα Κανονισμό, αρμόδια όργανα είναι η Συνέλευση 
του Τμήματος και η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

- Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος 
έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδα-
κτορικής διατριβής, υποχρεούνται στην ολοκλήρωσή 
της εντός διετίας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2018.

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
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*02045421810180012*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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