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 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6897/2018 απόφασης 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-

κεδονίας (Β’ 3050). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας» (Α΄ 83).
2. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Την παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις την παρ. γ’ 
του άρθρου 47 του ν. 4025/ 2011 (Α΄ 228), την παρ. 8 του 
άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και την παρ. 2 του 
άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρό-

τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α΄ 119).

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

7. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

8. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 43, 45 και 85.

9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

10. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

11. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/2018 υπουργική από-
φαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ και εκ-
πόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-
ταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής» (Β΄ 972).

12. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102).

13. Το άρθρο 17 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
14. Το Κεφάλαιο Γ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων και λοιπές διατάξεις εκπαίδευσης» (Α΄ 70).

15. Το άρθρο 171 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) «Τροπο-
ποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

16. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709) 
«Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

17. Την υπ’  αρ. 6897/2018 (Β΄ 3050) απόφαση Συ-
γκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του Διατμημα-
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης 
της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
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Μακεδονίας, με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαί-
δευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την 
Τεχνολογία - Educational Sciences: Science, Environment 
and Technology in Education».

18. Το απόσπασμα πρακτικού (αρ. συνεδρίασης 14/ 
29-11-2021) της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

19. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 
152/22-12-2021).

20. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (αρ. 
συνεδρίασης 21/14-12-2021).

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

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6897/2018 (Β’ 3050) από-
φασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας, με την προσθήκη δύο παραγράφων στο τέλος του 
άρθρου 6, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Παιδα-
γωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγω-
γικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκ-
παίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την 
Τεχνολογία - Educational Sciences: Science, Environment 
and Technology in Education», σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες της Αγω-
γής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλ-
λον και την Τεχνολογία - Educational Sciences: Science, 
Environment and Technology in Education» εξετάζει τις 
σύγχρονες τάσεις στα Προγράμματα Σπουδών της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίες φαίνεται να εστιάζουν 
στη διερευνητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της 
μάθησης. Προτείνεται δηλαδή στους εκπαιδευτικούς 
να οργανώνουν κατάλληλα περιβάλλοντα στα οποία 
οι μαθητές ασκούνται στη διερεύνηση, όπως η μελέτη 
επιστημονικών κειμένων από γραπτές ή ηλεκτρονικές 
πηγές, η πειραματική άσκηση, η λύση προβλημάτων, η 
σύνθεση γραπτών αναφορών για τα αποτελέσματα της 
μελέτης ή των πειραμάτων. Παράλληλα, προτείνεται μια 
σύνθετη γνωστική περιοχή που συγκροτείται από τις Φυ-
σικές Επιστήμες (ΦΕ), θέματα που αφορούν το Περιβάλ-
λον (Π), και τα δυο σε συνδυασμό με την Τεχνολογία (Τ), 
ψηφιακή και κλασσική. Αυτό, αφενός γιατί τα σύγχρονα 
παγκόσμια προβλήματα σχετίζονται με μεγάλα ενεργεια-
κά ή περιβαλλοντικά ζητήματα, αφετέρου, γιατί η βασική 
εκπαίδευση πρέπει να προσαρμοστεί στην μεταβαλλό-
μενη κοινωνία της γνώσης, όπου η Τεχνολογία παίζει 
πρωτεύοντα ρόλο, μιας και είναι αυτή που μετασχημα-
τίζει τις ιδέες (και τις επιστημονικές) σε πράξη. Τέλος, η 
έρευνα στη Διδακτική των ΦΕ εστιάζει στον σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη βελ-

τίωση Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών για την εκ-
παίδευση μαθητών/τριών στις ίδιες γνωστικές περιοχές.

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
έχει ως σκοπό:

1. Να ασκήσει υπηρετούντες ή μελλοντικούς εκπαιδευ-
τικούς της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στον σχεδιασμό, 
την εφαρμογή και την αξιολόγηση Διδακτικών Μαθησια-
κών Ακολουθιών, στην περιοχή των ΦΕ-Π-Τ, για τη διδα-
σκαλία δηλωτικής, διαδικαστικής και επιστημολογικής 
γνώσης, με έμφαση στην αξιοποίηση και τροποποίηση 
των αναπαραστάσεων των μαθητών/τριών στη διδασκα-
λία με τη χρήση ΤΠΕ. Οι ακολουθίες αυτές ευνοούν τη 
διερευνητική μάθηση και είναι προϊόντα έρευνας.

2. Να καταρτίσει επιστήμονες ερευνητές στον χώρο 
των Ανθρωπιστικών καθώς και των Κοινωνικών Σπου-
δών και των Επιστημών της Αγωγής με ειδίκευση στη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, του Περιβάλλοντος 
και της Τεχνολογίας. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα έχουν 
αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς 
και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να 
απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνη-
τικά πεδία που συνδέονται με την εκπαίδευση των Φυσι-
κών Επιστημών, του Περιβάλλοντος και της Τεχνολογίας 
σε τυπικά και μη περιβάλλοντα.

3. Εστιάζει εξίσου στην έρευνα των σχετικών περιο-
χών, αλλά και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαι-
δευτικών. Άρα μπορεί να οδηγήσει τους αποφοίτους να 
συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές ή να επιδιώξουν 
να γίνουν πέρα από αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί και 
ικανά στελέχη της Εκπαίδευσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευ-
ση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνο-
λογία - Educational Sciences: Science, Environment and 
Technology in Education».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση 
στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνο-
λογία - Educational Sciences: Science, Environment and 
Technology in Education» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου 
του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ που προέρχονται από 
Παιδαγωγικές Σχολές, Σχολές Θετικών Επιστημών, Σχολές 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πολυτεχνικές 
και Γεωπονικές Σχολές, Σχολές Περιβάλλοντος και Σχολές 
Υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί 
και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντι-
κειμένου με τα αντίστοιχα Τμήματα των Πανεπιστημίων.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις 
Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία - 
Educational Sciences: Science, Environment and 
Technology in Education» διαρθρώνεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών για το πρόγραμμα πλή-
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ρους φοίτησης ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική 
διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα. Τα ακαδημαϊκά 
εξάμηνα περιλαμβάνουν 6 μαθήματα και εκπόνηση δι-
πλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για 
την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ενάμιση (1,5) 
έτος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών - Γλώσσα διδασκαλίας

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολού-
θηση κύκλου μαθημάτων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας συνολικής διάρκειας τριών (3) 
εξαμήνων.

Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η 
ακόλουθη:

Α/Α Υποχρεωτικά Μαθήματα Εξάμηνο ECTS

1 ΕΦΠΤ1. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Α΄ 12

2
ΕΦΠΤ2. Ψυχολογικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις στις
Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία

Α΄ 10

3
ΕΦΠΤ3. Αξιολόγηση και ένταξη διδακτικού υλικού κλασικών
και ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, του 
Περιβάλλοντος και της Τεχνολογίας

Α΄ 8

Σύνολο Α΄ Εξαμήνου 30

1
ΕΦΠΤ4. Διδακτικά-Μαθησιακά Περιβάλλοντα στις Φυσικές Επιστήμες,
το Περιβάλλον και την Τεχνολογία: σχεδιασμός και ανάπτυξη Β΄ 10

2
ΕΦΠΤ5. Διδακτικά-Μαθησιακά Περιβάλλοντα στις Φυσικές Επιστήμες,
το Περιβάλλον και την Τεχνολογία: εφαρμογή, αξιολόγηση και βελτίωση Β΄ 10

3
ΕΦΠΤ6. Μη τυπικά Διδακτικά-Μαθησιακά Περιβάλλοντα στις Φυσικές Επιστήμες,
το Περιβάλλον και την Τεχνολογία

Β΄ 10

Σύνολο Β΄ Εξαμήνου 30

1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Γ΄

Εξάμηνο
30

Σύνολο Γ΄ Εξαμήνου 30

Σύνολο 90

Η ανακατανομή των μαθημάτων στην επιπλέον διάρκεια σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης θα 
γίνεται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή η αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 
είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με ευέ-
λικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών με βάση τους περιορισμούς των κείμενων διατάξεων του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές. Επίσης, 
καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, θα γίνονται επιπλέον δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέ-
σεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
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Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος, αρκεί να υπηρετεί 
σε οικείο Τμήμα του Ιδρύματος όπου οργανώνεται το 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 8
Υποτροφίες

Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων 
σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9
Προσωπικό

Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής 
του π.δ. Μή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί 
η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, τα εργαστήρια 
Φυσικών Επιστημών και οι ειδικές εγκαταστάσεις της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας.

Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 για πέντε (5) έτη, οπότε και θα αξιολογηθεί η 
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 12
Κόστος λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% 
συνολικού κόστους του Δ.Π.Μ.Σ., που αφορά στις λει-
τουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 42.000 ευρώ 
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €

Αμοιβές διδασκαλίας διδακτικού προσωπικού που συμμετέχει στις εκπαιδευτικές και 
οργανωτικές διαδικασίες του Δ.Π.Μ.Σ. (Καθηγητές, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
έκτακτο διδακτικό προσωπικό, ερευνητικό προσωπικό καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017)

19.350,00

Αμοιβές διοικητικής/γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης 4.000,00

Λοιπά έξοδα (π.χ έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου κ.λπ.)

1.500,00

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.450,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 7.200,00

Δαπάνες αναλωσίμων 1.500,00

Δαπάνες μετακινήσεων (διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ, φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ.,
για εκπαιδευτικούς σκοπούς κ.λ.π.)

6.000,00

Σύνολο 42.000,00

Οι πηγές χρηματοδότησης του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται από τα τέλη φοίτησης, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα 
και κάθε είδους χορηγίες φυσικών προσώπων, χορηγίες «φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα», πόρους 
από ερευνητικά προγράμματα καθώς και προγράμματα διεθνών οργανισμών, π.χ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
και άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές σύμφωνα με την παρ. 1. του άρθρου 37 του ν. 4485/2017. Το ύψος των 
τελών φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 2.400 ευρώ (800 ευρώ ανά εξάμηνο φοίτησης).

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Κοζάνη, 27 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 2392 (2)
Τροποποίηση Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊό-

ντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας» (Α΄ 83).
2. Τον ν.  3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας 

στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α΄ 189), καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αρό 
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή 
του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» 
(Β’ 1466/2007).

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

4. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α΄ 119).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

6. Τα άρθρα 31, 32, 37, 43 και 45 και τις παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 ερμηνευτι-
κή εγκύκλιο του ΥΠ.Π.ΕΘ. (Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - λοιπά θέματα).

8. Το Κεφάλαιο Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥ-
ΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις».

9. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Πρύ-
τανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

10. Την υπ’ αρ. 2106/2019 απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Β’ 4390) που αφορά 
στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας.

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστη-
μάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 15/22-11-2021).

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 
152/22-12-2021).

13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της υπ’ αρ. 97/
Γ01/09-10-2019.

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

Την τροποποίηση του κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊ-
όντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές αρχές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας απο-
σκοπούν στην προαγωγή της γνώσης μέσω της πρωτό-
τυπης επιστημονικής έρευνας στους τομείς που άπτονται 
της επιστήμης του Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστημάτων 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.

Το Τμήμα παρέχει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Οι όροι και οι 
προϋποθέσεις του κανονισμού διδακτορικών σπουδών 
ισχύον εξίσου ανεξαρτήτως της επιλεχθείσας γλώσσας 
από τους υποψήφιους διδάκτορες. Το Τμήμα υποχρεού-
ται να προσφέρει το μάθημα «Ειδικά κεφάλαια στο Σχε-
διασμό Προϊόντων και Συστημάτων CAD/CAM» (με πι-
στωτικές μονάδες (ects) 6) και στις δυο γλώσσες, εφόσον 
υπάρχουν υποψήφιοι διδάκτορες σε κάθε περίπτωση.

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

Στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό αποτυπώνονται 
η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχε-
δίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτός καταρτίστηκε με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος (ΠΡ.5/08-10-2019 
θέμα 3ο).

Άρθρο 2
Νομικό και θεσμικό πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ορ-
γανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 και των εν ισχύ ευρισκομένων σχετικών 
διατάξεων και αποφάσεων.

Άρθρο 3
Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορι-
κής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊό-
ντων και Συστημάτων έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι 
προϋποθέσεις:
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- Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμέ-
νου 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 προ-
ϋποθέσεων:

i) Αποφοίτησαν με βαθμό πτυχίου άνω του 9 (εννιά) 
στην κλίμακα του 10 (δέκα).

ii) Δημοσίευσαν μία τουλάχιστον εργασία, στην οποία 
ο υποψήφιος πρέπει να φαίνεται ως πρώτος συγγραφέας, 
σε επιστημονικό περιοδικό διεθνούς κύρους που ανήκει 
στη σχετική λίστα κατάταξης περιοδικών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας οφείλουν να πα-
ρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολι-
κά τέσσερα (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 ΤΕΙ) κατό-
χων 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 
τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την 
ημερομηνία 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 ένα (1) 
επιπλέον έτος, το οποίο εισηγείται η Τριμελής Επιτροπή, 
μετά από αίτηση του/της υποψηφίου/ας, και εγκρίνει η 
Συνέλευση του Τμήματος.

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 εσωτερικού 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, εφόσον τους ανατεθεί σχετικά.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να εξετα-
στούν επιτυχώς στο μάθημα «Ειδικά κεφάλαια στο Σχε-
διασμό Προϊόντων και Συστημάτων CAD/CAM».

Άρθρο 6
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων Διδακτόρων

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

οποίων αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσ-
σας.

6) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
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.τλ.).

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 
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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 ΔΕΠ του 
Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή 
εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλ-
λόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υπο-
ψήφιο/α εφόσον κριθεί σκόπιμο.

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

1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν 
τα μέλη ΔΕΠ Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή καθηγητή και 
επίκουρου καθηγητή του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευ-
νητές 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.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην 
προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη 
της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Επιτρο-
πή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει 
την εκπόνηση και συγγραφή της. Ο επιβλέπων/ουσα θα 
πρέπει να ανήκει στο οικείο Τμήμα.

3. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν 
ως μέλη ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ 
α’ βαθμίδας, Αναπληρωτή καθηγητή και Επίκουρου κα-
θηγητή από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι., ή καθηγητές αναγνω-
ρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευ-
νητές των βαθμίδων Α΄, Β’, ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών 
και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδη-
μίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα 
ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Δι-
ατριβή. Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη ΔΕΠ, τα οποία 
είναι σε άδεια. Ο ανώτατος αριθμός συμμετοχής μέλους 
ΔΕΠ ως επιβλέπων/ουσα σε Διδακτορικές Διατριβές του 
Τμήματος είναι πέντε (5). Στην περίπτωση συνεπίβλεψης 
προβλέπεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, όπως κα-
θορίζεται στο άρθρο 8.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επι-
βλέποντος/ουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέ-
λευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέ-
τει 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/ου-
σας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) 
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμ-
βάνουν χρέη επιβλέποντος/ουσας, ακόμη και καθ’ υπέρ-
βαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων.

5. 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.

6. Μετά τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρ-
τήσει 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 συνεπίβλεψη

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συ-
στημάτων είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του ν. 4485/2017, με 
Τμήματα Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του 
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων 
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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 ενι-
αίου ή χωριστού τίτλου κ. α., προβλέπονται στο οικείο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται.

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστη-
μάτων είναι δυνατό, επίσης, να συνεργάζεται με αναγνω-
ρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και 
ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διατριβών 
με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, 
χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται 
στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρ-
τίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, 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 αυτή 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 υποβάλλει αίτη-
ση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της Γραμ-
ματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της.

Αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση εκπόνησης 
της Διδακτορικής Διατριβής είναι η τεκμηρίωσή της με:

- αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον 
διεθνές συνέδριο με κριτές και

- δυο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προ-
έρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκριτο, διεθνές πε-
ριοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή 
Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).

Στην περίπτωση που το θέμα της διδακτορικής διατρι-
βής εμπίπτει στην περιοχή των εικαστικών & των καλών 
και εφαρμοσμένων τεχνών, αναγκαία προϋπόθεση για 
την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής Διατρι-
βής είναι η τεκμηρίωσή της με:

- αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δύο (2) τουλάχιστον 
διεθνή συνέδρια με κριτές και

- μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση με θέμα που προ-
έρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκριτο, διεθνές πε-
ριοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή 
Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).

Προηγουμένως, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα 
πρέπει να έχει παρουσιάσει τα κύρια αποτελέσματα της 

διατριβής του/της ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την ημερομηνία 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 ανα-
λυτική περιγραφή της κατάστασης της επιστήμης, των 
πρωτότυπων αποτελεσμάτων και της συμβολής της δια-
τριβής στην επιστημονική περιοχή που πραγματεύεται. 
Μετά το πέρας της πιο πάνω παρουσίασης, ακολουθεί 
υποβολή σχετικών ερωτήσεων προς τον/την υποψή-
φιο/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 ο ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής 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.

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/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα 
επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του β’ εδάφιου 
της παρ. 2 του άρθρου 39 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 Εξεταστική 
Επιτροπή, αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα μέλη 
που πληρούν τα κριτήρια του β’ εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 41 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.

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 
υποστήριξης της διατριβής, σε συνεννόηση με τα μέλη 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τη γνωστο-
ποιεί στον υποψήφιο, στη Γραμματεία του Τμήματος και 
στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτο-
ρας οφείλει να παραδώσει αντίγραφα της διδακτορικής 
διατριβής σε όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν την ημε-
ρομηνία εξέτασης.
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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 
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 Επιτρο-
πής είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το 
ακροατήριο.

Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η Επτα-
μελής Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται χωρίς την 
παρουσία τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς την 
ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη 
συμβολή της στην επιστήμη. 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 πλειο-
ψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξε-
ταστικής 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 όλως εξαιρετικές περιπτώσεις 
και μόνο με ομόφωνη απόφαση της Επταμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής)

- Άριστα.
- Λίαν Καλώς.
- Καλώς.
Ο βαθμός Άριστα με διάκριση’ απονέμεται σε εξαιρετι-

κές 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 ικανοποιούνται και τα τρία ακόλουθα κριτή-
ρια: i. ολοκλήρωση της ΔΔ εντός 4 ετών, ii. τουλάχιστον 
τρία (3) δημοσιεύματα που προέρχονται από τη ΔΔ σε 
διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους, με τουλάχιστον ένα 
εξ’αυτών να είναι σε περιοδικό με αθροιστικό συντελε-
στή απήχησης (IF) πενταετίας τουλάχιστον 4, στα οποία 
ο/η ΥΔ είναι πρώτος/η συγγραφέας, iii. σύμφωνη γνώμη 
του συνόλου των μελών της ΕΕΕ περί υψηλής ποιοτικής 
στάθμης συγγραφής και παρουσίασης της ΔΔ και πολύ 
ικανοποιητικών, σαφών και τεκμηριωμένων απαντήσε-
ων στις ερωτήσεις των μελών της ΕΕΕ. Συνεκτιμώνται 
τυχόν διεθνείς ή εθνικές διακρίσεις του ερευνητικού 
έργου του ΥΔ.

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 
αγγλική γλώσσα. Η διδακτορική διατριβή, εφόσον γρά-
φεται σε γλώσσα διάφορη 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
Αναγόρευση και καθομολόγηση Διδακτόρων

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης αναγορεύει 
και καθομολογεί τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα σε 
δημόσια συνεδρίαση του Τμήματος, παρουσία του/της 
υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Ο Κοσμήτορας της Σχολής 
θέτει υπόψη του Σώματος το πρακτικό που πιστοποιεί 
την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής 
παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Δια-
τριβής και ακολουθεί η αναγόρευση και καθομολόγηση 
του/της υποψήφιου/ας. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο/η 
Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης.

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 έως τρεις (3) φορές ανά ακαδη-
μαϊκό 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.

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 φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας.

Άρθρο 12
Λόγοι διαγραφής

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημάτων, μετά από εισήγηση της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να απο-
φασίσει 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 13
Διοικητική υποστήριξη
των Διδακτορικών Σπουδών

Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών 
γίνεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος στο 
οποίο εκπονείται. Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται 
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αρχείο με ατομική μερίδα για κάθε υποψήφιο/α διδάκτορα, στην οποία καταγράφεται κάθε στοιχείο σχετικό με τις 
σπουδές του/της.

Άρθρο 14
Ισχύς του Κανονισμού

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ    
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*02067003112210016*

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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