E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.02.22 10:43:34
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

7027

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 16/53/25-01-2018
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), 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 διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες
«Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του
άρθρου 45».
3. Την αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017
απόφαση Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον ορισμό «Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη – Αναπλήρωση Πρύτανη» (ΦΕΚ 327/
08.02.2017/Β΄).
4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων στην αριθμ. 6/17-01-2018 συνεδρίασή της.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Αρ. Φύλλου 553

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο,
ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της
κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης
στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.
Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και
οι κανόνες λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών του
Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας
και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. 6/17.01.20187), εγκρίθηκε από
τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ., δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο
του Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο
Οι Διδακτορικές Σπουδές παρέχουν εξειδίκευση στα
γνωστικά πεδία των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και σε συγγενή πεδία και οδηγούν
στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Αποσκοπούν
στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στη συγκρότηση επιστημόνων
ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της
έρευνας και των εφαρμογών. Οι Διδάκτορες προορίζονται
να στελεχώσουν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.
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Άρθρο 3
Νομικό πλαίσιο
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Δασολογίας
και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του
Δ.Π.Θ. οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) και των εν ισχύι
ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.
Άρθρο 4
Αρμόδια Όργανα
Αρμόδια όργανα για την οργάνωση των διδακτορικών
σπουδών είναι:
α) η Συνέλευση του Τμήματος,
β) η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ.
Άρθρο 5
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. έχουν
όσοι/ες πληρούν τουλάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος
της αλλοδαπής.
• Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
• Οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) που
γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι/υποψήφιες διδάκτορες
υποχρεούται να παρακολουθήσουν και να αξιολογηθούν
με επιτυχία σε ένα οργανωμένο κύκλο μαθημάτων του
Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Τα σχετικά μαθήματα θα ορίζονται
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού
Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.
Για τους/τις υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες που
είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος ανέρχεται στα τέσσερα (4) τουλάχιστον πλήρη
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής είναι τα οκτώ (8) έτη.
Ο/η υποψήφιος/υποψήφια διδάκτορας σε ειδικές περιπτώσεις και με αιτιολογημένη αίτηση μπορεί να αιτηθεί αναστολής σπουδών μια φορά κατά τη διάρκεια
των διδακτορικών σπουδών του για χρονικό διάστημα
που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δυο (2) ετών,
η οποία μετά από επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της
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Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εγκρίνεται με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητά του/της υποψηφίου/υποψήφιας διδάκτορα και τα εξ’ αυτής απορρέοντα
δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται
στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Δεν προσμετράται επίσης στον μέγιστο
αριθμό των υποψηφίων διδακτόρων μέλος Δ.Ε.Π. Μετά
την πάροδο της παρέλευσης της ανώτατης διάρκειας ο/η
υποψήφιος/α διδάκτωρ διαγράφεται από τα Μητρώα
υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.
Όσοι/όσες υποψήφιοι/υποψήφιες διδάκτορες του
Τμήματος έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής κατά την δημοσίευση του
Κανονισμού, υποχρεούνται στην ολοκλήρωσή της εντός
διετίας. Με την πάροδο της διετίας μετά την παρέλευση της ανώτατης διάρκειας ο/η υποψήφιος/υποψήφια
διδάκτωρ διαγράφεται από τα Μητρώα υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.
Μερική τροποποίηση ή εξειδίκευση του τίτλου ή τυχόν
αναπροσαρμογή του στα δεδομένα που προκύπτουν
από την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα, ή αλλαγή
γλώσσας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, μπορεί
να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση
της Συνέλευσης του Τμήματος.
Σημαντική αλλαγή όμως του τίτλου, η οποία υποδηλώνει μεταβολή του αντικειμένου έρευνας, σημαίνει
την έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής και ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος
Κανονισμού.
Άρθρο 7
Δικαιώματα/Παροχές Υποψηφίων Διδακτόρων
Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές
που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες
του β΄ κύκλου σπουδών.
Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική
υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα,
εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα, κ.ά.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν
δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του
Διδακτορικού Διπλώματος.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων
Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια διδάκτορας έχει υποχρέωση
ανανέωσης της εγγραφής του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια διδάκτορας συμμετέχει σε
ορισμένες από τις δραστηριότητες του Τμήματος, ιδιαίτερα σε εκείνες που είναι συναφείς με το αντικείμενο
της διδακτορικής του διατριβής. Πρέπει να επιδιώκεται
να συμμετέχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες επ’ αμοιβή
σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που
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συντονίζουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δασολογίας και
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του
Δ.Π.Θ. στο βαθμό, που το αντικείμενο του ερευνητικού
προγράμματος εντάσσεται στο αντικείμενο της διδακτορικής τους διατριβής.
Οι σχετικές λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων στην ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα του Τμήματος καθορίζονται με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες,
που θα συμμετέχουν σε επικουρική διδασκαλία θα λαμβάνουν πιστοποιητικό επικουρικού - διδακτικού έργου
υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
Άρθρο 9
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων
Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. δέχεται αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων, τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο
κάθε έτους.
α) Ενέργειες του/της υποψηφίου/υποψήφιας
Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια υποβάλλει στις ημερομηνίες που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα
συνοδευτικά έγγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος.
Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η
προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να
είναι διάφορη της ελληνικής, καθώς και ο/η προτεινόμενος/προτεινόμενη ως επιβλέπων/επιβλέπουσα της
Διδακτορικής Διατριβής, ο/η οποίος/οποία ανήκει σε
όσους/όσες έχουν δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής
Διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του
ν. 4485/2017 και στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού
και ο/η οποίος/α πρέπει να είναι του ιδίου, ή ελλείψει του
ιδίου, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/υποψήφιας και προσχέδιο
διδακτορικής διατριβής.
• Αίτηση. (Παράρτημα 4)
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος όπου προβλέπεται - και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).
Σε περίπτωση τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα
καθώς και αναγνώριση ισοτιμίας- αντιστοιχίας από τον
αρμόδιο φορέα.
• Αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας στα προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ο/η υποψήφιος/υποψήφια.
• Ανεγνωρισμένο πιστοποιητικό επάρκειας ξένης
γλώσσας.
• Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων σε
περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μελέτες, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων, μονογραφίες κ.λπ.,
καθώς και όποιο άλλο στοιχείο συμβάλλει, κατά την
κρίση του/της υποψηφίου/υποψήφιας, στη δημιουργία
μιας ολοκληρωμένης αντίληψης του επιστημονικού και
ερευνητικού “προφίλ” του/της.
• Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή ισότιμων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ή ερευ-
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νητών σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας
ή της αλλοδαπής.
Για τους κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης απαιτείται κατ’ αρχάς αίτηση
συνοδευμένη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και
επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, μετά τη
λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Η άριστη, πολύ καλή και καλή γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: (α) με πτυχίο
Τμήματος της οικείας γλώσσας και φιλολογίας ΑΕΙ της
ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος
ή σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
ή οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου ιδρύματος της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό
επιτυχούς παρακολούθησης δυο (2) τουλάχιστον ετών
σε ξενόγλωσσο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας που
χορηγείται από το ΥΠΕΠΘ.
Τίτλοι επάρκειας ξένης γλώσσας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω, μπορεί να γίνουν αποδεκτοί κατά περίπτωση μετά από απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος. Όπου δεν υπάρχει αντίστοιχο πτυχίο ή
πιστοποιητικό, είναι Δυνατόν να προεπιλεγούν οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια, με την
προϋπόθεση ότι θα δώσουν εκτενή συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, σχετικά με τα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους, τις
σπουδές τους κ.λπ., προκειμένου να διαπιστωθεί στην
πράξη η επάρκειά τους στην ξένη γλώσσα.
β) Ενέργειες του Τμήματος
Η Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια
του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή
εξετάζει τις αντίστοιχες υποβληθείσες αιτήσεις και τα
συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη
τον/την υποψήφιο/υποψήφια.
Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση
του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο
οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/υποψήφια πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός/δεκτή. Επιπρόσθετα,
προτείνει τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα, ακόμη και
αν αυτός/αυτή δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/
υποψήφια. Σε κάθε περίπτωση το θέμα ανάγεται στην
αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, αφού λάβει τη
γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, συνεκτιμώντας
το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/υποψήφιας.
Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η
γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.
Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει
ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψηφίου/ υποψηφίας, την παράλληλη
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επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος/μαθημάτων ή άλλες συναφείς με την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις,
όπως δημοσιεύσεις προερχόμενες από τη διδακτορική
διατριβή σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε
εθνικά ή διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών κ.λπ.
Η Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν αιτιολογημένης
σύστασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
είναι δυνατό να επιτρέψει στον Υποψήφιο Διδάκτορα να
εργασθεί για ένα χρονικό διάστημα υπό την επίβλεψη
Καθηγητή αλλοδαπού Πανεπιστημίου κάτω από όρους
που εγκρίνουν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή και
η Συνέλευση.
Σε κάθε περίπτωση η διδακτορική διατριβή πρέπει να
είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική συνεισφορά
στην επιστημονική γνώση.
Άρθρο 10
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν
τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου
του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα (του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014) συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην
προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει
και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.
3. Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα. Η λειτουργία
της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι σημαντική, αλλά
δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του Επιβλέποντος
Καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή στην επιβλεπόμενη
έρευνα είναι κρίσιμη. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία
επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι
τακτική και συνεχής.
4. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως
μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π.
α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο
ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων 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 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 τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες
του Τμήματος.
5. Ανώτατο όριο επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών
ανά μέλος ΔΕΠ προτείνεται αυτό να μην υπερβαίνει τους
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πέντε (5) ανά επιβλέπονται. Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών δεν θα προσμετρώνται
στο σύνολο.
6. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος/σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει
σε άλλον/η 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/ας. Σε
διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβάνουν χρέη επιβλέποντος/ας, ακόμη και καθ’ υπέρβαση
του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων. Οι χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται για τη λήψη του
διδακτορικού διπλώματος από τον υποψήφιο, εφόσον
δεν μεταβάλλεται η ερευνητική περιοχή, παραμένουν ως
είχαν και πριν την έγκριση της αλλαγής του Επιβλέποντος Καθηγητή ή κάποιου μέλους της Συμβουλευτικής
Επιτροπής.
7. Αν ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε
άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει
να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας 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.
8. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει
στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και στην αγγλική
γλώσσα, τα ονόματα των Υποψηφίων Διδακτόρων, τους
τίτλους και τις σύντομες περιλήψεις των εκπονούμενων
Διδακτορικών Διατριβών, τα ονόματα των επιβλεπόντων/ουσών και των άλλων δύο (2) μελών της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Άρθρο 11
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
με συνεπίβλεψη
Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43
του ν. 4485/2017, με Τμήματα ΑΕΙ, 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
της διατριβής, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά.,
προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/
φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα
συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.
Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. είναι δυνατό επίσης να
συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα
ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για
την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά
με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, χορήγησης
ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο
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Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις Υποψηφίου Διδάκτορα
κατά τη διαδικασία εκπόνησης
Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια διδάκτορας, κάθε έτος
παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως σε
αυτήν αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της
Διδακτορικής του Διατριβής.
Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’
αυτού από τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και οι εκθέσεις προόδου,
καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα.
Άρθρο 13
Υποστήριξη και Αξιολόγηση
της Διδακτορικής Διατριβής
Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής
Διατριβής ο/η υποψήφιος/υποψήφια διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή,
διά της Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή 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 ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και
προτείνεται ο ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Εάν η Τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/
της υποψηφίου/υποψήφιας διδάκτορα, του/της δίνει
αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις – βελτιώσεις
καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση αναλυτικής θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής
του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτήν μετέχουν
τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του
άρθρου 39 παρ. 2 εδάφιο β΄ του ν. 4485/2017 και έχουν
την ίδια ή συναφή ειδικότητα με τον επιστημονικό πεδίο
της Διδακτορικής Διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική
Επιτροπή έχει δικαίωμα πρότασης των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα οποία δεν μπορούν να
μετέχουν σε αυτήν, αντικαθίστανται από νέα μέλη που
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2 εδάφια β΄
και γ΄ 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
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σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον/την
υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια, περίπου επί ημίωρο,
ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά
μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια 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 ακροατήριο.
Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/υποψήφια αποχωρεί και
η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται χωρίς
την παρουσία τρίτων 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. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία 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 διά της Γραμματείας, στη Συνέλευση
του Τμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρακτικό
φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική
Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως
(ν. 4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18).
Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με
την ακόλουθη κλίμακα:
- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς
Στην περίπτωση όπου ζητούνται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, η Τριμελής Επιτροπή, ενεργώντας
εξ ονόματος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής,
εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις τροποποιήσεις, να δώσει την τελική έγκριση. Στην περίπτωση όπου ζητούνται
μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή ως σώμα πρέπει να εγκρίνει την τροποποιημένη διατριβή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,
η επικοινωνία των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών μέσων
και η απόφασή της θα είναι τελική.
Άρθρο 14
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η επίσημη αναγόρευση και καθομολόγηση του/της
υποψήφιου/ας διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος σε δημόσια συνεδρίαση παρουσία του/της
υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος
θέτει υπόψη του Σώματος το πρακτικό της Εξεταστικής
Επιτροπής, που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της
διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η ανα-
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γόρευση και καθομολόγηση του/της υποψηφίου/ας σε
Διδάκτορα του Τμήματος. Η τελετή περιγράφεται στο
παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.
Προϋπόθεση για την αναγόρευση αποτελεί η κατάθεση της Διδακτορικής Διατριβής και της περίληψής της
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), στο
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στην Εθνική Βιβλιοθήκη
και, εφόσον το οικείο Τμήμα το επιθυμεί, με απόφαση της
Συνέλευσης θα διατηρείται αντίγραφό της σε ηλεκτρονική μορφή σε ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό αρχείο.
Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος.
Στην περίπτωση, που στην εξεταζόμενη διατριβή διαπιστωθούν προβλήματα μη συμβατά με τους κανόνες
της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, όπως λογοκλοπή, ο/η
υποψήφιος/υποψήφια διδάκτορας χάνει αυτομάτως και
οριστικά την ιδιότητά του/της αυτή και διακόπτει κάθε
σχέση του/της με το Τμήμα, ανεξάρτητα από την αξία της
εργασίας, την οποία έχει ενδεχομένως πραγματοποιήσει
ή τα χρόνια που έχει αφιερώσει σε αυτήν.
Η ενσωμάτωση των τυχόν διορθώσεων που έχουν
προταθεί από μέλη της εξεταστικής επιτροπής στη διατριβή του/της υποψήφιου/υποψήφιας, ελέγχεται και
πιστοποιείται εγγράφως από τον/της επιβλέποντα καθηγητή/καθηγήτρια στη Συνέλευση του Τμήματος. Το
διάστημα, μέσα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθούν
οι διορθώσεις και να υποβληθούν τα διορθωμένα αντίτυπα της διατριβής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) μήνες από την ημερομηνία της εξέτασης.
Σε περίπτωση διαπίστωσης βαθύτερων αδυναμιών
σε μια διδακτορική διατριβή, και εφόσον η εξεταστική
επιτροπή κρίνει, ότι παρόλα αυτά το έργο που έχει ήδη
υλοποιηθεί σ’ αυτήν είναι σημαντικό, είναι δυνατόν να
προτείνει την επανυποβολή και επανεξέταση της διατριβής σε διάστημα όχι μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών
από την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης. Ο υποψήφιος, λαμβάνει υπόψη του τις κριτικές παρατηρήσεις της
επιτροπής αναδιαρθρώνει και βελτιώνει επί της ουσίας
την εργασία του και μετά την παρέλευση του παραπάνω
διαστήματος κινεί με αίτησή του προς την Γραμματεία
εκ νέου τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης της διατριβής. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης και τη δεύτερη
φορά, ο υποψήφιος παίρνει απλή βεβαίωση μη ολοκλήρωσης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και λήγει οριστικά η σχέση του με το Τμήμα.
Άρθρο 15
Είδος και Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος
Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο
έγγραφο, απονέμεται δε στο γνωστικό αντικείμενο του
Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η διδακτορική διατριβή.
Τον τύπο του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζει με απόφασή της η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (περγαμηνή/πάπυρος)
υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο
του Τμήματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος και
σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Δ.Π.Θ.
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Στον διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν από
την καθομολόγηση, πιστοποιητικό επιτυχούς περάτωσης
της διδακτορικής διατριβής του.
Άρθρο 16
Παράλληλες Δραστηριότητες
1. α) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας
είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
άλλου συναφούς Τμήματος από αυτό που εκπονεί τη
διδακτορική του διατριβή ή και σε άλλες αντίστοιχες
περιπτώσεις, ο Επιβλέπων, μετά από σύμφωνη γνώμη
της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να ζητήσει από
τον υποψήφιο διδάκτορα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, την υποχρεωτική παρακολούθηση συγκεκριμένων
μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, μετά από έγκριση της Συνέλευσης ή της Ε.Δ.Ε.
του Τμήματος υποδοχής. Ο αριθμός των μαθημάτων
καθορίζεται στον Κανονισμό του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
β) Τη σχετική έγκριση αιτείται ο Επιβλέπων Καθηγητής.
Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να συνεπάγεται τη συμμετοχή σε εξετάσεις, όχι όμως δικαίωμα ή υποχρέωση
εγγραφής ή αποφοίτησης από άλλο Πρόγραμμα.
γ) Στον εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών των Π.Μ.Σ. μπορεί να προβλέπεται η υποχρεωτική
παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων διδακτορικού επιπέδου που προσφέρονται στους υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος. Εάν απαιτηθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων από τον υποψήφιο διδάκτορα,
αυτό πρέπει να συμβεί κατά το πρώτο έτος εγγραφής
του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών.
2. Ο υποψήφιος Διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ένα μέρος της έρευνάς του σε Πανεπιστήμιο
άλλης χώρας μετά από σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Συνέλευσης, προκειμένου
να εξοικειωθεί με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και
τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης. Ο υποψήφιος οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές
ακαδημαϊκό σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή
επιστημονικά συνέδρια, αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς του με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με
σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό.
3. Εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, τα Π.Μ.Σ.
επιχορηγούν τη συμμετοχή των υποψηφίων Διδακτόρων
σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Άρθρο 17
Διαγραφή
Η Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί
να αποφασίσει τη διαγραφή Υποψηφίου/ας Διδάκτορα
του /της οποίου/ας η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής. Στην
απόφαση τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής. Η απόφαση κοινοποιείται στον/στην διαγραφών/διαγράφουσα.
Επίσης διαγραφή του υποψηφίου Διδάκτορα μπορεί
να γίνει και μετά από αίτησή του/της.
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Άρθρο 18
Συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων
στην εκπαιδευτική διαδικασία
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 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 Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε
υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία μελών ΔΕΠ του
Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
Το επικουρικό αυτό έργο – σε συμφωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή – μπορεί να περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστηριακά μαθήματα, ερευνητικές
ή και εξεταστικές δραστηριότητες του Τμήματος, και
πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) ώρες ανά εβδομάδα.
Άρθρο 19
Διοικητική Υποστήριξη
των Διδακτορικών Σπουδών
Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών
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γίνεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος στο
οποίο εκπονείται.
Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με
ατομική μερίδα για κάθε υποψήφιο/α διδάκτορα, στην
οποία καταγράφεται κάθε στοιχείο σχετικό με τις σπουδές του/της.
Άρθρο 20
Ισχύς του Κανονισμού
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν από
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ως αναπόσπαστο μέρος του
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών)
1. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή
2. Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) του Δ.Π.Θ.
3. Τύπος Πιστοποιητικού αναγόρευσης Διδάκτορα
4. Αίτηση
5. Εισήγηση
6. Περίγραμμα Πρωτοκόλλου
7. Οδηγίες για τη συμπλήρωση/κατάθεση της αίτησης
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1. ǹʌȠȞȠȝȒǻȚįĮțĲȠȡȚțȠȪǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢȉİȜİĲȒțĮșȠȝȠȜȩȖȘıȘȢ
Ǿ ĮȞĮȖȩȡİȣıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ıİ ǻȚįȐțĲȠȡĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ǻĮıȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĭȣıȚțȫȞ ȆȩȡȦȞ ĲȘȢ
ȈȤȠȜȒȢ ǼʌȚıĲȘȝȫȞ īİȦʌȠȞȓĮȢ țĮȚ ǻĮıȠȜȠȖȓĮȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȈȣȞȑȜİȣıȘ ıİ ȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ
ıȣȞİįȡȚȐıİȚȢĲȘȢȘȘȝİȡȒıȚĮįȚȐĲĮȟȘĲȘȢȠʌȠȓĮȢʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚȦȢȓįȚȠȞ
șȑȝĮĮȞĲȓıĲȠȚȤĮĲȘȞĮȞĮȖȩȡİȣıȘțĮȚĲȘȞȠȡțȦȝȠıȓĮĲȠȣȣʌȠȥȘĳȓȠȣ
Ǿ ĮȞĮȖȩȡİȣıȘ țĮȚ ȠȡțȦȝȠıȓĮ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ǻȚįȐțĲȠȡĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ʌĮȡȠȣıȓĮĲȠȣȆȡȪĲĮȞȘĲȠȣǻȆĬȒȩĲĮȞĮȣĲȩȢțȦȜȪİĲĮȚʌĮȡȠȣıȓĮ
İȞȩȢİțĲȦȞǹȞĲȚʌȡȣĲȐȞİȦȞ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜİĲȒ ĲȘȢ ĮȞĮȖȩȡİȣıȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ıİ ǻȚįȐțĲȠȡĮ
ĮȞĮȖȚȖȞȫıțİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȡȩİįȡȠ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠ ʌȡĮțĲȚțȩ ĲȘȢ
ǼʌĲĮȝİȜȠȪȢ ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ƞ ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢĮȞĮȖȚȖȞȫıțİȚĲĮʌĮȡĮțȐĲȦ
«ȅ/Ǿ..........(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ)
…………………………ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȢ
ĲȠȣ……………………………(ȉȝȒȝĮ,
ȈȤȠȜȒ,
ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ)
…………………… ıȣȞȑĲĮȟİȞ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȞ ǻȚĮĲȡȚȕȒȞ (Ȃ.ǻ.) Ȓ
İʌȚȖȡȐĳİĲĮȚ
……………………………………………………………………………………
…………………….., Ȓʌİȡ ĲȠȚȢ ĮȞĮȖȞȠȪıȚ țĮșȘȖȘĲĮȓȢ İȝȝİȜȫȢ ȑȤİȚȞ
ȑįȠȟİȞ, ȠȪĲȠȢ (ĮȪĲȘ) įİ ĲȘȞ İʌȓ įȚįĮțĲȠȡȓĮ įȠțȚȝĮıȓĮȞ İȣįȠțȓȝȦȢ ȣʌȑıĲȘ.
ǼȡȦĲȫȞ ȠȣȞ ĲȠ ȉȝȒȝĮ, İȚ ĲȠȪĲȠ ȚțĮȞȫȢ ĲĮ ĲİțȝȒȡȚĮ ĲȘȢ ĲȠȣ (ĲȘȢ)
ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ ʌĮȚįİȓĮȢ ʌȠȚȠȪȝİȞȠȞ įȠțȚȝȐȗİȚ ĲȠȪĲȠȞ (ĲĮȪĲȘȞ)
İȚȢ
ĲȠȣȢ
ǻȚįȐțĲȠȡĮȢ
ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ……………………..ĲȘȢ
ȈȤȠȜȒȢ……………………….ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ·
İȡȦĲȫȞ įİ țĮȚ ĲȠȞ ȆȡȪĲĮȞȚȞ, İȚ ĲȘ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȕȠȣȜȒ ȠȝȠȜȠȖİȓ.
ȀĮșȠȝȠȜȩȖȘıȠȞ įȘ Ȑʌİȡ Ƞ ȞȩȝȠȢ įȘȝȠıȓĮ țĮșȠȝȠȜȠȖİȓȞ țİȜİȪİȚ ĲȠȣȢ ĲȠ
įȚįĮțĲȠȡȚțȩȞ ĮȟȓȦȝĮ ȝİĲȚȩȞĲĮȢ».
ǹțȠȜȠȪșȦȢ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ șȑĲȠȞĲĮȢ ĲȘ įİȟȚȐ ʌĮȜȐȝȘ ĲȠȣ İʌȓ ĲȠȣ
ȚİȡȠȪ ǼȣĮȖȖİȜȓȠȣ Ȓ ĲȠȣ ȀȠȡĮȞȓȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ  įȓįİȚ ĲȠȞ țȐĲȦșȚ
ȞİȞȠȝȚıȝȑȞȠȩȡțȠ
«ǼʌİȚįȒʌİȡ ĲȠ ȉȝȒȝĮ………………..ĲȘȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ
ĬȡȐțȘȢ ………………ȈȤȠȜȒȢ, ĲȠȣ ȆȡȣĲȐȞİȦȢ İʌȚȞİȪıĮȞĲȠȢ, İȚȢ ĲȠȣȢ
İĮȣĲȫ ǻȚįȐțĲȠȡĮȢ ȘȟȓȦıİ įȠțȚȝȐıĮȚ ȝİ, ĮȣĲȫ țĮȚ ĲȘ ȆȡȣĲĮȞȘȓȘ įȘȝȠıȓĮ
ʌȓıĲȚȞ įȓįȦȝȚ ĲȒȞįİ:

Τεύχος Β’ 553/21.02.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȉȘȢ ȝİȞ İʌȚıĲȒȝȘȢ ȦȢ ȠȓȠȞ Ĳİ ȝȐȜȚıĲĮ İȞ ĲȦ ȕȓȦ İʌȚȝİȜȒıİıșĮȚ, țĮʌȓ
ĲȠ ĲİȜİȚȩĲİȡȠȞ ĮȣĲȒȞ ʌȡȠĮȖĮȖİȓȞ țĮȚ ĮȖȜĮǸıĮȚ Įİȓ ʌİȚȡȐıİıșĮȚ, ȝȘįȑ
ȤȡȒıİıșĮȚ ĲĮȪĲȘ İʌȓ ȤȡȘȝĮĲȚıȝȫ Ȓ țİȞȠȪ țȜȑȠȣȢ șȒȡĮ, ĮȜȜǯ İĳǯ ȫ ĮȞ ĲȘȢ
șİȓĮȢ ĮȜȘșİȓĮȢ, ĲȠ ĳȦȢ ʌȡȠıȦĲȑȡȦ įȚĮȤİȩȝİȞȠȞ Įİȓ ʌȜİȓȠıȚȞ İʌĮȣȖȐȗȘ,
ʌĮȞ įİ ʌȠȚȒıİȚȞ ʌȡȠșȪȝȦȢ ȩ,ĲȚ ĮȞ ȝȑȜȜȘ İȚȢ İȣıȑȕİȚĮȞ țĮȚ țȩıȝȠȞ ȘșȫȞ
țĮȚ ıİȝȞȩĲȘĲĮ ĲȡȩʌȦȞ ȠȓıİȚȞ, ȝȘįȑ ĲȘȢ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ įȚįĮıțĮȜȓĮȢ ıȣȞ
ĮȕİȜĲȘȡȓĮ țĮĲİʌȚȤİȚȡȒıİȚȞ ʌȠĲȑ, țİȞȠĳȡȠȞȫȞ ʌİȡʌİȡİȣȩȝİȞȠȢ
(ʌİȡʌİȡİȣȠȝȑȞȘ), țĮȚ ĲĮ İțİȓȞȠȚȢ įİįȠȖȝȑȞĮ țĮĲĮıȠĳȚıĲİȪİȚȞ ʌİȚȡȫȝİȞȠȢ
(ʌİȚȡȦȝȑȞȘ), ȝȘįǯ İșİȜȒıİȚȞ ĲĮȞĮȞĲȓĮ ȦȞ ĮȣĲȩȢ (ĮȣĲȒ) ȖȚȖȞȫıțȦ
įȚįȐıțİȚȞ, ȝȘįȑ țĮʌȘȜİȪİȚȞ ĲȘȞ İʌȚıĲȒȝȘȞ țĮȚ ĲȠ ĲȠȣ ĲȦȞ ȂȠȣıȫȞ
șȚĮıȫĲȠȣ ĮȟȓȦȝĮ ĮȚıȤȪȞİȚȞ ĲȘ ĲȦȞ ȘșȫȞ ĮțȠıȝȓĮ. ȉĮȪĲȘȞ ȝȠȚ ĲȘȞ
İʌĮȖȖİȜȓĮȞ İʌȚĲİȜȠȪȞĲȚ (İʌȚĲİȜȠȪıȘ) İȓȘ ȝȠȚ ĲȠȞ ĬİȩȞ ĮȡȦȖȩȞ țĲȒıĮıșĮȚ
İȞ ĲȦ ȕȓȦ».
īȚĮ ȩıȠȣȢİȢ įİȞ İʌȚșȣȝȠȪȞ ȞĮ įȫıȠȣȞ ȩȡțȠ șȡȘıțİȣĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚĮʌȜȒİʌȓțȜȘıȘĲȘȢĲȚȝȒȢțĮȚĲȘȢıȣȞİȓįȘıȒȢĲȠȣȢ
ȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘĮȣĲȒȠȘȣʌȠȥȒĳȚȠȢĮǻȚįȐțĲȠȡĮȢįȘȜȫȞİȚĲĮİȟȒȢ
«ǻȚĮȕİȕĮȚȫ İʌȓ ĲȘ ĲȚȝȒ țĮȚ ıȣȞİȚįȒıİȚ İȝȠȪ ĲĮ țȐĲȦșȚ: ǼʌİȚįȒʌİȡ ĲȠ
ȉȝȒȝĮ ǻĮıȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĭȣıȚțȫȞ ȆȩȡȦȞ
ĲȘȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ, ǼʌȚıĲȘȝȫȞ īİȦʌȠȞȓĮȢ țĮȚ
ǻĮıȠȜȠȖȓĮȢ ȈȤȠȜȒȢ, ĲȠȣ ȆȡȣĲȐȞİȦȢ İʌȚȞİȪıĮȞĲȠȢ, İȚȢ ĲȠȣȢ İĮȣĲȫ
ǻȚįȐțĲȠȡĮȢ ȘȟȓȦıİ įȠțȚȝȐıĮȚ ȝİ, ĮȣĲȫ țĮȚ ĲȘ ȆȡȣĲĮȞȘȓȘ įȘȝȠıȓĮ ʌȓıĲȚȞ
įȓįȦȝȚ ĲȒȞįİ:
ȉȘȢ ȝİȞ İʌȚıĲȒȝȘȢ ȦȢ ȠȓȠȞ Ĳİ ȝȐȜȚıĲĮ İȞ ĲȦ ȕȓȦ İʌȚȝİȜȒıİıșĮȚ, țĮʌȓ
ĲȠ ĲİȜİȚȩĲİȡȠȞ ĮȣĲȒȞ ʌȡȠĮȖĮȖİȓȞ țĮȚ ĮȖȜĮǸıĮȚ Įİȓ ʌİȚȡȐıİıșĮȚ, ȝȘįȑ
ȤȡȒıİıșĮȚ ĲĮȪĲȘ İʌȓ ȤȡȘȝĮĲȚıȝȫ Ȓ țİȞȠȪ țȜȑȠȣȢ șȒȡĮ, ĮȜȜǯ İĳǯ ȫ ĮȞ ĲȘȢ
ĮȜȘșİȓĮȢ, ĲȠ ĳȦȢ ʌȡȠıȦĲȑȡȦ įȚĮȤİȩȝİȞȠȞ Įİȓ ʌȜİȓȠıȚȞ İʌĮȣȖȐȗȘ, ʌĮȞ įİ
ʌȠȚȒıİȚȞ ʌȡȠșȪȝȦȢ ȩ,ĲȚ ĮȞ ȝȑȜȜȘ İȚȢ țȩıȝȠȞ ȘșȫȞ țĮȚ ıİȝȞȩĲȘĲĮ ĲȡȩʌȦȞ
ȠȓıİȚȞ, ȝȘįȑ ĲȘȢ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ įȚįĮıțĮȜȓĮȢ ıȣȞ ĮȕİȜĲȘȡȓĮ țĮĲİʌȚȤİȚȡȒıİȚȞ
ʌȠĲȑ, țİȞȠĳȡȠȞȫȞ ʌİȡʌİȡİȣȩȝİȞȠȢ (ʌİȡʌİȡİȣȠȝȑȞȘ), țĮȚ ĲĮ İțİȓȞȠȚȢ
įİįȠȖȝȑȞĮ țĮĲĮıȠĳȚıĲİȪİȚȞ ʌİȚȡȫȝİȞȠȢ (ʌİȚȡȦȝȑȞȘ), ȝȘįǯ İșİȜȒıİȚȞ
ĲĮȞĮȞĲȓĮ ȦȞ ĮȣĲȩȢ (ĮȣĲȒ) ȖȚȖȞȫıțȦ įȚįȐıțİȚȞ, ȝȘįȑ țĮʌȘȜİȪİȚȞ ĲȘȞ
İʌȚıĲȒȝȘȞ țĮȚ ĲȠ ĲȠȣ ĲȦȞ ȂȠȣıȫȞ șȚĮıȫĲȠȣ ĮȟȓȦȝĮ ĮȚıȤȪȞİȚȞ ĲȘ ĲȦȞ
ȘșȫȞ ĮțȠıȝȓĮ».
ȀĮĲȩʌȚȞȠȆȡȩİįȡȠȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢĮȞĮȖȚȖȞȫıțİȚĲȠİȟȒȢțİȓȝİȞȠ
«ǼʌİȚįȒʌİȡ Ƞȣ ȝȩȞȠȞ İȞ ĲĮȚȢ İȚȦșȩĲĮȚȢ įȠțȚȝĮıȓĮȚȢ ĲȘȢ ıȒȢ İʌȚıĲȒȝȘȢ
ȑȜİȖȤȠȞ ʌĮȡȑıȤİȢ ıĮĳȑıĲĮĲȠȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ İȞ ĲȘ įȚįĮțĲȠȡȚțȒ įȚĮĲȡȚȕȒ, ȘȞ
ĳȚȜȠʌȠȞȒıĮȢ ʌȡȠıȒȞİȖțİȢ ĲȦ ȉȝȒȝĮĲȚ ǻĮıȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ

7035

7036

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 553/21.02.2018

ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĭȣıȚțȫȞ ȆȩȡȦȞ, ȐȟȚȠȞ (ĮȟȓĮȞ) ĲȠȣ įȚįĮțĲȠȡȚțȠȪ
ĮȟȚȫȝĮĲȠȢ ıİĮȣĲȩȞ (ıİĮȣĲȒȞ) ĮʌȑĳȘȞĮȢ țĮʌȓ ĲȠȪĲȠȚȢ ĲȠ ȝİȞ ȉȝȒȝĮ ıİ
țĮĲȐ ĲĮ ȞȩȝȚȝĮ İįȠțȓȝĮıİ, Ƞ įİ ȆȡȪĲĮȞȚȢ ĲĮȪĲȘȞ ĲȘȞ įȠțȚȝĮıȓĮȞ İʌȒȞİıİ,
įȚĮ ĲĮȪĲĮ İȖȫ……… (ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ) …………………..ȀĮșȘȖȘĲȒȢ ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǻĮıȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĭȣıȚțȫȞ
ȆȩȡȦȞ, ȞȣȞ ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǻĮıȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĭȣıȚțȫȞ ȆȩȡȦȞ. įȚĮĲİȜȫȞ Ĳİ țĮȚ ȤȡȫȝİȞȠȢ ĲȘ
įȣȞȐȝİȚ, ȘȞ ʌĮȡȐ ĲȦȞ İȞ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȦ țĮȚ ȉȝȒȝĮĲȚ ȞȩȝȦȞ İȓȜȘĳĮ,
ıİ……………………………………………..(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ)………………
…………………………, ȣʌȠȥȒĳȚȠȞ (ȣʌȠȥȘĳȓĮȞ) ĲȘȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ǻĮıȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĭȣıȚțȫȞ ȆȩȡȦȞ,
įȚįĮțĲȠȡȓĮȢ įȘȝȠıȓĮ ǻȚįȐțĲȠȡĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǻĮıȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĭȣıȚțȫȞ ȆȩȡȦȞ, ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ ĮȞĮȖȠȡİȪȦ țĮȚ ʌȐıĮȢ ĲĮȢ ĲȦ ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȫ
ĮȟȚȫȝĮĲȚ ĲȠȪĲȦ ʌĮȡİʌȠȝȑȞĮȢ ʌȡȠȞȠȝȓĮȢ ıȠȚ įȓįȦȝȚ, ıȣȞșȚĮıȫĲȘȞ ȝİȞ
țĮȚ İĲĮȓȡȠȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȒȝȘȢ ıİ ʌȡȠıĮȖȠȡİȪȦȞ, ĲȘȢ įİ İʌȚıĲȒȝȘȢ ĲĮȪĲȘȢ įȚĮ
ʌĮȞĲȩȢ ĲȠȣ ȕȓȠȣ ĳȚȜȠĲȓȝȦȢ ĮȞĲȑȤİıșĮȚ ʌĮȡĮȚȞȫȞ».
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ȉȪʌȠȢǻȚįĮțĲȠȡȚțȠȪǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ǻǻ ĲȠȣǻȆĬ

ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ(ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ)

ȉȂǾȂǹ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ǹȇǿĬȂȅȈǻǿȆȁȍȂǹȉȅȈ«

ȆȇȊȉǹȃǼȊȅȃȉȅȈ
ǼȃȉȍǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȍȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȍĬȇǹȀǾȈ

(ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ǼʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ȆȡȪĲĮȞȘ)
ȀǹĬǾīǾȉȅȊ(İȚįȚțȩĲȘĲĮ)

(ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ǼʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ȀǹĬǾīǾȉǾȈ(İȚįȚțȩĲȘĲĮ)
ǼȆǿǻǼȉȅȊȆǹȇȅȃȉȅȈȉȅȊȉȂǾȂǹȉȅȈ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ȆȇȅǼǻȇȅȈ

(ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ǼʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ǻȚįȐțĲȠȡĮ)
ǹȆȅǻȅīȂǹȉȅȈȅȂȅĬȊȂȅȊȉȅȊȉȂǾȂǹȉȅȈ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ǼǿȈȉȅȊȈǻǿǻǹȀȉȅȇǹȈȉȅȊȉȂǾȂǹȉȅȈ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ǼȃǼȀȇǿȃǼ
ȂǼǼȆǿǻȅȈǿȃ©ȀǹȁȍȈª
ȂǾȃȅȈǿȅȊȃǿȅȊǼǿȀȅȈȉǾȃǼǺǻȅȂǾȃ
ǼȉǼǿǼȃǹȉȍȀǹǿǻǿȈȋǿȁǿȅȈȉȍ

ȅȆȇȊȉǹȃǿȈȉȅȊǻȆĬȅȆȇȅǼǻȇȅȈ72<ȉȂǾȂǹȉȅ

ȅīȇǹȂȂǹȉǼȊȈȉȅȊȉȂǾȂǹȉȅȈ
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3. ȉȪʌȠȢȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪĮȞĮȖȩȡİȣıȘȢǻȚįȐțĲȠȡĮ

ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ«

ȈȋȅȁǾ (ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ)

ȉȂǾȂǹ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)

ȆȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚȩĲȚ
ȅǾ țȪȡȚȠȢțȣȡȓĮ (ǵȞȠȝĮ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ǻȚįȐțĲȠȡĮ) Įʌȩ (ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ)
ȆĲȣȤȚȠȪȤȠȢĲȠȣ(ǵȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȈȤȠȜȒȢ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ) ȝİĲȐĲȘȞȩȝȚȝȘįȠțȚȝĮıȓĮțĮȚ
ĮĳȠȪİȟİʌȜȒȡȦıİİʌȚĲȣȤȫȢȩȜİȢĲȚȢȣʌȠȤȡİȫıİȚȢĲȠȣĲȘȢȖȚĮĲȠįȚįĮțĲȠȡȚțȩįȓʌȜȦȝĮȩʌȦȢ
ȠȡȓȗİȚȠȃȩȝȠȢțȡȓșȘțİȐȟȚȠȢĮĲȠȣįȚʌȜȫȝĮĲȠȢĮȣĲȠȪȝİȕĮșȝȩ

©ǹȇǿȈȉǹª

țĮȚĮȞĮȖȠȡİȪĲȘțİǻȚįȐțĲȠȡĮȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȘȞ(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ).

ȉȠʌĮȡȩȞȑȤİȚșȑıȘĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣǻȚįĮțĲȠȡȚțȠȪǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ

ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȣĲȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȗȒĲȘıİ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘȢȩȝİȞȘ ĲȠȣĲȘȢ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȖȚĮ
țȐșİȞȩȝȚȝȘȤȡȒıȘ

ȆȩȜȘ(ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ) ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ(ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ)

ȅǾīȡĮȝȝĮĲȑĮȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ

(ȣʌȠȖȡĮĳȒ-ıĳȡĮȖȓįĮ)
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4. ǹǿȉǾȈǾ

ȆȡȠȢ: ȉȘ īȡĮȝȝĮĲİȓĮ
ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǻĮıȠȜȠȖȓĮȢ
țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
țĮȚ ĭȣıȚțȫȞ ȆȩȡȦȞ ĲȘȢ ȈȤȠȜȒȢ
ǼʌȚıĲȘȝȫȞ īİȦʌȠȞȓĮȢ țĮȚ
ǻĮıȠȜȠȖȓĮȢ ĲȠȣ ǻ.Ȇ.Ĭ.

ȴɻʅʉʃʌʀʏɸɿʉ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ
Ⱥʌɳʃɻʎ

ƣƫƵƩƴƩ
ǼʌȫȞȣȝȠ
ǵȞȠȝĮ
ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ
ȆĲȣȤȓȠ

ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ

ǻȂȈ

ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ

ǻȚİȪșȣȞıȘ
țĮĲȠȚțȓĮȢ

ȉȘȜȑĳȦȞĮ

ȅįȩȢ

ǹȡȓșȝ

ȆȩȜȘ

ȃȠȝȩȢ

ȅȚțȓĮȢ

ȀȚȞȘĲȩ

ȉȀ

e-mail:
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȞĮ įİȤșİȓĲİ ĲȠ ĮȓĲȘȝȐ ȝȠȣ ȖȚĮ ȑȞĮȡȟȘ İțʌȩȞȘıȘȢ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ ǻȚĮĲȡȚȕȒȢ ıĲȠ
ȉȝȒȝĮ ǻĮıȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĭȣıȚțȫȞ ȆȩȡȦȞ ĲȘȢ ȈȤȠȜȒȢ
ǼʌȚıĲȘȝȫȞ īİȦʌȠȞȓĮȢ țĮȚ ǻĮıȠȜȠȖȓĮȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ ıĲȠ
īȞȦıĲȚțȩǹȞĲȚțİȓȝİȞȠǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȆİȡȚȠȤȒ
ȝİ
șȑȝĮ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ȍȢİʌȚȕȜȑʌȠȞȝȑȜȠȢǻǼȆʌȡȠĲİȓȞȦĲȠȞĲȘȞ«««««««««««««««««««««
Ʊ ƣƫƵƺƯ / Ʃ ƣƫƵƱƶƴƣ

(ƶǑǐǄǒǂǗƿ)
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ȈȣȞȘȝȝȑȞĮȣʌȠȕȐȜȜȦĲĮĮțȩȜȠȣșĮįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ

1ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ
ʌĲȣȤȓȠȣ

Įʌȩ

2ǹȞĲȓȖȡĮĳȠǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ
ȈʌȠȣįȫȞ

ǹʌȩ

3. ȈȪȝĳȦȞȘȖȞȫȝȘĲȠȣǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ
ȀĮșȘȖȘĲȒ
4ȊʌȩȝȞȘȝĮȝİĲȓĲȜȠĲȘȢȝİȜȑĲȘȢ
5ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩȟȑȞȘȢȖȜȫııĮȢ
6ǻȒȜȦıȘȖȞȫıȘȢȘȢ ȟȑȞȘȢȖȜȫııĮȢ
7ȆȜȒȡİȢȕȚȠȖȡĮĳȚțȩıȘȝİȓȦȝĮ
ĮȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ
ǻȘȝȠıȚİȪıİȦȞ
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ
ǹȞĮțȠȚȞȫıİȦȞ
ȕȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩıȣȝȝİĲȠȤȒȢıİǼȡİȣȞȘĲȚțȩȆȡȩȖȡĮȝȝĮ
8. ǻȪȠ (2) ȈȣıĲĮĲȚțȑȢİʌȚıĲȠȜȑȢ
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ
¾ ǵĲȚ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ ĮʌȜȫȞ İȣĮȞȐȖȞȦıĲȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ ȣʌȑȤİȚ șȑıȘ ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ
ĲȠȣ ʌȠȜȓĲȘ ʌİȡȓ ĲȘȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ țĮȚ İȖțȣȡȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ țĮȚ
İȟȚıȫȞİĲĮȚȝİĲȘȞȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘĲȠȣȞ
¾ ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ ʌĮȡĮʌȠȚȘȝȑȞȦȞ Ȓ ʌȜĮıĲȫȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ ȩȤȚ ȝȩȞȠ
İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȠȚ țȣȡȫıİȚȢ ĲȠȣ Ȟ  Ȓ ȐȜȜİȢ ʌȠȚȞȚțȑȢ țȣȡȫıİȚȢ ĮȜȜȐ ĮȞĮțĮȜİȓĲĮȚ
ĮȝȑıȦȢ țĮȚ Ș įȚȠȚțȘĲȚțȒ Ȓ ȐȜȜȘ ʌȡȐȟȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ĲĮ
ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳĮĮȣĲȐ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ: /
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
..............................
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5. ǼǿȈǾīǾȈǾ
Ʃ ƵǒǊǍǆǌƿǓ ƴǖǍǃǐǖǌǆǖǕǊǋƿ ƧǑǊǕǒǐǑƿ* ǂǑǐǕǆǌǆǀǕǂǊ ǂǑǝ ǕǐǖǓ ǑǂǒǂǋƽǕǚ:
ƧƲƫƤƭƧƲƺƯ:
ƴƶƯƧƲƫƤƭƧƲƺƯ 1:
ƴƶƯƧƲƫƤƭƧƲƺƯ 2:

* ƴǈǍǆǀǚǔǈ: Ʃ ǔǞǎǉǆǔǈ ǕǈǓ ƵǒǊǍǆǌǐǞǓ ƴǖǍǃǐǖǌǆǖǕǊǋƿǓ ƧǑǊǕǒǐǑƿǓ ǐǗǆǀǌǆǊ ǎǂ ǋǂǌǞǑǕǆǊ Ǖǐ ǆǞǒǐǓ ǕǈǓ ƦƦ ǋǂǊ ǔǖǎǊǔǕƽǕǂǊ ǎǂ
ǂǑǐǗǆǞǄǆǕǂǊ ǈ ǔǖǄǋǒǝǕǈǔǈ ƵǒǊǍǆǌǐǞǓ ǂǑǝ Ǎƾǌǈ ƦƧƲ ǂǑǝ ƾǎǂ Ǎǝǎǐ ǄǎǚǔǕǊǋǝ ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐ

ȉĮ ȝȑȜȘ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ȉȡȚȝİȜȠȪȢ ȈȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ȑȤȠȣȝİ ĮʌȠĳĮıȓıİȚ
ȠȝȩĳȦȞĮ ȩĲȚ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȩĲĮıȘ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ
ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢǻȚĮĲȡȚȕȒȢțĮșȫȢʌȡȠıįȠțȐıİȞȑĮʌȡȦĲȩĲȣʌȘȖȞȫıȘțĮȚ
İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ ĳȑȡİȚ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ʌȠȣ șĮ įȘȝȠıȚİȣșȠȪȞ ıİ įȚİșȞȒ ʌİȡȚȠįȚțȐ
ǼȚıȘȖȠȪȝĮıĲİ İʌȠȝȑȞȦȢ ȞĮ İțʌȠȞȘșİȓ ıĲȠ ȉȝȒȝĮ ǻĮıȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĭȣıȚțȫȞ ȆȩȡȦȞ ĲȠȣ ǻȆĬ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ȝĮȢ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒ
ǻȚĮĲȡȚȕȒ
ȝİ
ĲȠ
ĮȞȦĲȑȡȦ
șȑȝĮ
Įʌȩ
ĲȠȞĲȘȞ
ț
««««««««««««««««««ĲȠȞ
ȠʌȠȓȠ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șİȦȡȠȪȝİ
țĮĲȐȜȜȘȜȠțĮȚ
_  ƧǀǕǆ ƣ'İȓȞĮȚțȐĲȠȤȠȢȂǻǼ (ǅǊǂǄǒƽǙǕǆ ƾǎǂ ǂǑǝ Ǖǂ ǅǞǐ ǋǐǎǕƽǋǊǂ)
_  ƧǀǕǆ Ƥ': ʌȜȘȡȠȓ  Įʌȩ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȠȡȓıİȚ Ș ȈȣȞȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
««« «ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲ  İȟĮȓȡİıȘ İțʌȩȞȘıȘ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ ǻȚĮĲȡȚȕȒȢ Įʌȩ ȝȘ țĮĲȩȤȠȣȢ
ǻȂȈ (ǅǊǂǄǒƽǙǕǆ ƾǎǂ ǂǑǝ Ǖǂ ǅǞǐ)
ȀȡȚĲȒȡȚȠ
«««««««««««««««««««««««««««««««««
ȀȡȚĲȒȡȚȠ
«««««««««««««««««««««««««««««««««
ȀȡȚĲȒȡȚȠ
«««««««««««««««««««««««««««««««««
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ǻ  ĲĮ ȝĮșȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞȠȣȝİ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ȠȘ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȢĮ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȪ țȪțȜȠȣ ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ıİ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ
ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİȚ Ƞ ȞȩȝȠȢ  İȓȞĮȚ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ (ǕǐǖǌƽǘǊǔǕǐǎ 2):
ƮƽǉǈǍǂ

ƲƮƴ

1
2
3
4
5
ƴǈǍǆǊǟǎǆǕǂǊ ǝǕǊ ǄǊǂ Ǖǂ ǑǂǒǂǑƽǎǚ ǖǑƽǒǘǆǊ ǈ ǔǞǍǗǚǎǈ ǄǎǟǍǈ Ǖǐǖ ƦǊǆǖǉǖǎǕƿ ƴǑǐǖǅǟǎ Ǖǐǖ ǂǎǕǊǔǕǐǀǘǐǖ
Ʋ.Ʈ.ƴ.
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ƶǑǐǄǒǂǗƿ

ƧƲƫƤƭƧƲƺƯ:
ƱǎǐǍǂǕǆǑǟǎǖǍǐ
ƤǂǉǍǀǅǂ
ƵǐǍƾǂǓ
ƥǎǚǔǕǊǋǝ ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐ/
ǆǒǆǖǎǈǕǊǋǝ Ǒǆǅǀǐ

ƶǑǐǄǒǂǗƿ

ƴƶƯƧƲƫƤƭƧƲƺƯ 1:
ƱǎǐǍǂǕǆǑǟǎǖǍǐ
ƫǅǊǝǕǈǕǂ:
ƤǂǉǍǀǅǂ
ǋǂǊ / ƿ*

ƵǍ./ Ʋǂǎ./ Ƨǒ. Ƭ.:
E-mail:

ƥǎǚǔǕǊǋǝ ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐ/
ǆǒǆǖǎǈǕǊǋǝ Ǒǆǅǀǐ

ƶǑǐǄǒǂǗƿ

ƴƶƯƧƲƫƤƭƧƲƺƯ 2:
ƱǎǐǍǂǕǆǑǟǎǖǍǐ
ƫǅǊǝǕǈǕǂ:
ƤǂǉǍǀǅǂ
ǋǂǊ / ƿ*

ƵǍ./ Ʋǂǎ./ Ƨǒ. Ƭ.:
E-mail:

ƥǎǚǔǕǊǋǝ ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐ/
ǆǒǆǖǎǈǕǊǋǝ Ǒǆǅǀǐ

*ƥǊǂ ǔǖǎǆǑǊǃǌƾǑǐǎǕǆǓ ǂǑǝ ƽǌǌǂ ǕǍƿǍǂǕǂ ǋǂǊ /ƿ ƲǂǎǆǑǊǔǕƿǍǊǂ ƿ ƧǒǆǖǎǈǕǊǋƽ ƬƾǎǕǒǂ ǔǈǍǆǊǟǔǕǆ Ǖǈ ǃǂǉǍǀǅǂ ƿ ǊǅǊǝǕǈǕǂ / Ǖǐ
ƵǍƿǍǂ & ƲǂǎǆǑǊǔǕƿǍǊǐ ƿ ƧǒǆǖǎǈǕǊǋǝ ƬƾǎǕǒǐ ǋǂǊ e-mail.

ƵƫƵƭƱƴ ƦƦ

6. ȆİȡȓȖȡĮȝȝĮʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ

(Ǎǈǎ ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊƿǔǆǕǆ ǋǆǗǂǌǂǀǂ)

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
ƧƫƴƣƥƺƥƩ (ǍƾǘǒǊ 300 ǌƾǏǆǊǓ)
ƲǐǊǐ ǆǀǎǂǊ Ǖǐ ǆǑǊǔǕǈǍǐǎǊǋǝ ǖǑǝǃǂǉǒǐ ǕǈǓ ƾǒǆǖǎǂǓ ǋǂǊ ǈ ǔǈǍǂǎǕǊǋǝǕǈǕǂ ǕǈǓ;
ƴǕǐ ǍƾǒǐǓ ǂǖǕǝ ǑǆǒǊǄǒƽǗǆǕǂǊ Ǎǆ ǔǂǗƿǎǆǊǂ ǑǐǊǐ ǆǀǎǂǊ Ǖǐ ǆǑǊǔǕǈǍǐǎǊǋǝ ǖǑǝǃǂǉǒǐ ǕǈǓ ƾǒǆǖǎǂǓ, ƿ/ǋǂǊ Ǖǐ ǋǐǊǎǚǎǊǋǝ
ǑǒǝǃǌǈǍǂ Ǒǐǖ ǑǒǐǕǀǉǆǕǂǊ ǎǂ ǅǊǆǒǆǖǎƿǔǆǊ. ƣǎǂǗƾǒǆǕǂǊ ǑǐǊǐ ƿǕǂǎ Ǖǐ ƾǎǂǖǔǍǂ ǄǊǂ Ǖǈǎ ǆǎǂǔǘǝǌǈǔǈ Ǎǆ Ǖǐ ǉƾǍǂ, ǄǊǂǕǀ ǆǀǎǂǊ
ǔǈǍǂǎǕǊǋǝ ǎǂ ǑǒǂǄǍǂǕǐǑǐǊǈǉǆǀ ǈ ƾǒǆǖǎǂ ǋǂǊ ǑǐǊǂ ǆǋǕǊǍƽǕǂǊ ǝǕǊ ǉǂ ǆǀǎǂǊ ǈ ǔǖǍǃǐǌƿ Ǖǐǖ ǑǒǐǕǆǊǎǝǍǆǎǐǖ ƾǒǄǐǖ ǔǕǈǎ Ǒǒǝǐǅǐ
ǕǈǓ ǆǑǊǔǕƿǍǈǓ.

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
ƣƯƣƴƬƱƲƩƴƩ ƵƩƴ ƤƫƤƭƫƱƥƳƣƷƫƣƴ (ǍƾǘǒǊ 400 ǌƾǏǆǊǓ)
ƵǊ ǆǀǎǂǊ ǄǎǚǔǕǝ ǄǊǂ Ǖǐ ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐ ǕǈǓ ƾǒǆǖǎǂǓ;
ƴǕǐ ǍƾǒǐǓ ǂǖǕǝ ǑǂǒǐǖǔǊƽǇǆǕǂǊ Ǖǐ ǔǈǍǆǒǊǎǝ ǆǑǀǑǆǅǐ Ǆǎǟǔǆǚǎ ǔǕǈ ǅǊǆǉǎƿ ǃǊǃǌǊǐǄǒǂǗǀǂ ǔǕǐ ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐ ǕǈǓ ǆǒǆǖǎǈǕǊǋƿǓ
ǑǒǝǕǂǔǈǓ. Ʃ ǂǎǂǅǒǐǍƿ ǔǕǈ ǃǊǃǌǊǐǄǒǂǗǀǂ ǂǎǂǗƾǒǆǕǂǊ ǔǆ ǋƽǉǆ ǋǞǒǊǐ ǆǑǊǔǕǈǍǐǎǊǋǝ ǋǂǊ ǕǆǘǎǐǌǐǄǊǋǝ ǉƾǍǂ Ǒǐǖ ƽǑǕǆǕǂǊ ƽǍǆǔǂ Ǖǐǖ
ǆǒǆǖǎǈǕǊǋǐǞ ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐǖ ǕǈǓ ǑǒǝǕǂǔǈǓ. Ʃ ǂǎǂǔǋǝǑǈǔǈ ǑǆǒǊǌǂǍǃƽǎǆǊ ǋǂǊ Ǖǂ ǂǑǐǕǆǌƾǔǍǂǕǂ ǆǒǆǖǎǟǎ Ǒǐǖ ƾǘǐǖǎ ǅǊǆǏǂǘǉǆǀ ǔǕǈǎ
Ƨǌǌƽǅǂ ǋǂǊ ƾǘǐǖǎ ǅǈǍǐǔǊǆǖǕǆǀ ǔǆ ǏǆǎǝǄǌǚǔǔǂ ƿ ƧǌǌǈǎǊǋƽ ǆǑǊǔǕǈǍǐǎǊǋƽ ǑǆǒǊǐǅǊǋƽ.

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
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ƴƵƱƸƱƴ (ǍƾǘǒǊ 100 ǌƾǏǆǊǓ)
ƲǐǊǐ ǆǀǎǂǊ Ǖǐ ǆǒǆǖǎǈǕǊǋǝ ǆǒǟǕǈǍǂ;
ƴǕǐ ǍƾǒǐǓ ǂǖǕǝ ǑǂǒǐǖǔǊƽǇǆǕǂǊ ǈ ǆǒǆǖǎǈǕǊǋƿ ǖǑǝǉǆǔǈ, ǋǂǉǟǓ ǋǂǊ Ǖǂ ǆǑǊǍƾǒǐǖǓ ǆǒǆǖǎǈǕǊǋƽ ǆǒǚǕƿǍǂǕǂ Ǒǐǖ ǉǂ ǂǑǂǎǕǈǉǐǞǎ ǂǑǝ
Ǖǈǎ ǑǒǐǕǆǊǎǝǍǆǎǈ ƾǒǆǖǎǂ

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
ƮƧƪƱƦƱƭƱƥƫƣ (ǍƾǘǒǊ 400 ǌƾǏǆǊǓ)
Ʋǐǖ ǋǂǊ ǑǚǓ ǉǂ ǄǀǎǆǊ ǈ ƾǒǆǖǎǂ;
ƴǕǐ ǍƾǒǐǓ ǂǖǕǝ ǑǆǒǊǄǒƽǗǆǕǂǊ ǈ ǍǆǉǐǅǐǌǐǄǀǂ ǄǊǂ Ǖǈǎ ǆǋǕƾǌǆǔǈ Ǖǐǖ ǑǒǐǕǆǊǎǝǍǆǎǐǖ ǆǒǆǖǎǈǕǊǋǐǞ ƾǒǄǐǖ ǋǂǊ ǑǂǒǂǕǀǉǆǎǕǂǊ ǐǊ
ǆǑǊǍƾǒǐǖǓ ǕǆǘǎǊǋƾǓ Ǒǐǖ ǉǂ ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊǈǉǐǞǎ. ƴǕǊǓ ǑǆǒǊǑǕǟǔǆǊǓ Ǒǐǖ ǂǖǕǝ ǂǑǂǊǕǆǀǕǂǊ, ǑǒǐǔǅǊǐǒǀǇǆǕǂǊ ǐ ǑǌǈǉǖǔǍǝǓ ǔǕǐǎ ǐǑǐǀǐ
ǉǂ ǄǀǎǆǊ ǈ ƾǒǆǖǎǂ, ǐ ǕǒǝǑǐǓ ǋǂǉǐǒǊǔǍǐǞ Ǖǐǖ ǅǆǀǄǍǂǕǐǓ, Ǖǂ ǋǒǊǕƿǒǊǂ ǆǑǊǌǐǄƿǓ Ǖǐǖ ǑǌǈǉǖǔǍǐǞ ǋǂǊ Ǖǂ ǋǒǊǕƿǒǊǂ ǖǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞ Ǖǐǖ
ǍǆǄƾǉǐǖǓ Ǖǐǖ ǅǆǀǄǍǂǕǐǓ

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
ƧƥƬƳƫƴƩ ƣƲƱ ƧƲƫƵƳƱƲƩ ƤƫƱƩƪƫƬƩƴ (ǂǎ ǘǒǆǊƽǇǆǕǂǊ - ǍƾǘǒǊ 50 ǌƾǏǆǊǓ)
ƣǎǂǋǞǑǕǐǖǎ ǉƾǍǂǕǂ Ǒǐǖ ǆǍǑǀǑǕǐǖǎ ǔǕǐǖǓ ǋǟǅǊǋǆǓ ǕǈǓ ǃǊǐǈǉǊǋƿǓ;
ƴǕǐ ǍƾǒǐǓ ǂǖǕǝ ǂǎǂǗƾǒǆǕǂǊ ǂǎ ǆǀǎǂǊ ǂǎǂǄǋǂǀǂ ǈ ǂǑǝǋǕǈǔǈ ƽǅǆǊǂǓ ǄǊǂ Ǖǈ ǅǊǆǏǂǄǚǄƿ ǕǈǓ ƾǒǆǖǎǂǓ ǂǑǝ Ǖǈǎ ǂǒǍǝǅǊǂ ǆǑǊǕǒǐǑƿ
ǃǊǐǈǉǊǋƿǓ (ƿ/ǋǂǊ ǂǑǝ ƽǌǌǐ ǝǒǄǂǎǐ). ƧǑǀǔǈǓ, ǂǎǂǗƾǒǆǕǂǊ ǂǎ ƾǘǆǊ ǅǐǉǆǀ ǈ ƽǅǆǊǂ ƿ ǂǎ ƾǘǐǖǎ ǅǒǐǍǐǌǐǄǈǉǆǀ ǐǊ ǅǊǂǅǊǋǂǔǀǆǓ
ǂǑǝǋǕǈǔǈǓ ǕǈǓ.

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
ƸƳƩƮƣƵƱƦƱƵƩƴƩ - (ǂǎ ǘǒǆǊƽǇǆǕǂǊ) (Ǎǆ 1-2 ǑǀǎǂǋǆǓ ƿ ǍƾǘǒǊ 50 ǌƾǏǆǊǓ)
Ʋǝǔǐ ǉǂ ǋǐǔǕǀǔǆǊ ǈ ƾǒǆǖǎǂ ǋǂǊ Ǒǐǖ ǉǂ ǃǒǆǉǐǞǎ ǐǊ ǑǝǒǐǊ
ƣǎǂǗƾǒǐǎǕǂǊ Ǖǂ ǑǒǐǃǌǆǑǝǍǆǎǂ ƾǏǐǅǂ ǄǊǂ Ǖǈ ǅǊǆǏǂǄǚǄƿ ǕǈǓ ƾǒǆǖǎǂǓ ǋǂǊ ǐǊ ǑǈǄƾǓ ǘǒǈǍǂǕǐǅǝǕǈǔǈǓ. ƣǎ ǈ ƾǒǆǖǎǂ ǅǊǆǏǂǘǉǆǀ Ǎǆ
ǊǅǀǐǖǓ ǑǝǒǐǖǓ, ǂǖǕǝ ǂǎǂǗƾǒǆǕǂǊ.

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
ƸƳƱƯƱƦƫƣƥƳƣƮƮƣ - (ǂǎ ǘǒǆǊƽǇǆǕǂǊ)
ƲǝǕǆ ǉǂ ǄǀǎǆǊ ǈ ƾǒǆǖǎǂ;
ƴǕǐ ǍƾǒǐǓ ǂǖǕǝ ǑǂǒǐǖǔǊƽǇǆǕǂǊ Ǖǐ ǘǒǐǎǐǅǊƽǄǒǂǍǍǂ ǕǈǓ ƾǒǆǖǎǂǓ Ǎǆ ǔǘƿǍǂ Gantt (ǃǌƾǑǆ ǑǂǒƽǒǕǈǍǂ).

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
ƤƫƤƭƫƱƥƳƣƷƫƣ
ƲǐǊǆǓ ǑǈǄƾǓ ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊƿǉǈǋǂǎ ǄǊǂ Ǖǂ ǑǂǒǂǑƽǎǚ;
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7. Οδηγίες για τη συμπλήρωση / κατάθεση της αίτησης
• Συμπληρώστε το έντυπο αυτό (αίτηση - εισήγηση τριμελούς - περιγραφή ερευνητικής πρότασης) σε υπολογιστή.
• Χρησιμοποιήσετε πεζά γράμματα (όχι κεφαλαία) και γράψτε τα κείμενά σας μέσα στους πίνακες χωρίς να υπερβαίνετε τα όρια λέξεων που δίνονται.
• Για συνεπιβλέποντες από άλλα τμήματα και / ή Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα σημειώστε τη βαθμίδα ή
ιδιότητα, το Τμήμα και Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο και e-mail στα αντίστοιχα κουτιά.
• Όταν το αρχείο έχει την τελική του μορφή εκτυπώστε το (χωρίς το παράρτημα) για να υπογράψετε εσείς και η
τριμελής. Το υπογεγραμμένο έντυπο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία
του Τμήματος Ψυχολογίας για να πάρετε αριθμό πρωτοκόλλου.
• Το τελικό αρχείο θα το στείλετε (πάντα ως αρχείο WORD χωρίς υπογραφές) με e-mail στη γραμματεία του Τμήματος το συντομότερο δυνατό μετά την κατάθεση της αίτησής σας.
• Η γραμματεία δεν μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις οι οποίες
- δεν είναι πλήρεις (πλήρως συμπληρωμένα έντυπα και όλα τα δικαιολογητικά)
- έχουν κατατεθεί μόνο ηλεκτρονικά
- έχουν κείμενα που έχουν υπερβεί τα προκαθορισμένα όρια λέξεων
- δεν χρησιμοποιούν το παρόν έντυπο
• Περισσότερες πληροφορίες:
Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.
Τηλ. 2552041172
FAX: 2552041192
E-mail:secr@fmenr.duth.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 31 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρυτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02005532102180020*

