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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιανουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
για το έτος 2020.

2

Καθορισμός υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών και τη
γραμματειακή εξυπηρέτηση της Κοινότητας Κλημεντίου και την παροχή διοικητικής βοήθειας των
κατοίκων, για το έτος 2020.

3

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20951
(1)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το έτος 2020.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ιδίως
αυτές του άρθρου 280, όπως αντικαταστάθηκαν με τις
διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018)
και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).

Αρ. Φύλλου 99

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15-3-2010).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996
(ΦΕΚ 21 Α΄) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
5. Το αριθμ. 2056731/6145/0022/4-2-1998 έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
6. Την αριθμ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6-2-2015) πράξη
του Υπουργικού Συμβουλίου.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 27 της υποπ Δ΄9 της
παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/
14-08-2015).
9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του
ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/τ.Α΄/01-08-2017).
10. Την αριθμ. 14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
26-05-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί
διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
11. Την αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/
07-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων
«Με εντολή Συντονιστή» στους Προϊσταμένους των
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης.
12. Το αριθμ. ΔΔ. 5889/17-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
13. Το αριθμ. ΔΟ 5283/16-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου βεβαιώνεται η ύπαρξη πιστώσεων στον αρχικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (σκέλος 20%)
και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης του Ειδικού
Φορέα 0072, ποσού 155.000,00 € στον ΚΑΕ 0716 και
155.000,00 € στον ΚΑΕ 0717, για το οικονομικό έτος 2020.
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14. Το αριθμ. οικ. 4605/29-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, όπου
βεβαιώνεται η ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων στον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), ποσού
20.000,00 € στον Κ.Α.Ε. 0716 και ποσού 20.000,00 € στον
ΚΑΕ 0717, για το οικονομικό έτος 2020.
15. Τα α) 03/οικ.5075/04-12-2019 και β) 03/οικ.5074/
04-12-2019 έγγραφα του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, όπου βεβαιώνεται η ύπαρξη
εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας), ποσού 27.900,00 € στον
ΚΑΕ 0716 και ποσού 25.800,00 € στον ΚΑΕ 0717, αντίστοιχα, για το οικονομικό έτος 2020.
16. Το αριθμ. 213604/ΞΔΔΟ6652/11-12-2019 έγγραφο
του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης,
όπου βεβαιώνεται η ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων
στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
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κεδονίας και Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης),
ποσού 10.000,00 € στον Κ.Α.Ε. 0716 και 10.000,00 € στον
ΚΑΕ 0717, για το οικονομικό έτος 2020.
17. Το αριθμ. 208952/04-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Δράμας,
όπου βεβαιώνεται η ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων
στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Δράμας),
ποσού 12.000,00 € στον Κ.Α.Ε. 0716 και 12.000,00 € στον
ΚΑΕ 0717, για το οικονομικό έτος 2020.
18. Την αριθμ. 130/2-1-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
«Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α.Δ.Α.: 66Ψ2ΟΡ1Υ-Τ2Ο),
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων
κατ΄ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των πενήντα
επτά (57) αιρετών, στις πέντε (5) Περιφερειακές Ενότητες
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, για
το οικονομικό έτος 2020, ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΙΡΕΤΟΙ

ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

1

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

60

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

60

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

60

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

60

5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

60

Δεν υπάρχει το όριο των πέντε (5) ημερών κάθε μήνα, επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών
εκτός έδρας, έως της συμπλήρωσης των αιτούμενων ημερών ανά ιδιότητα κατά έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 7 Ιανουαρίου 2020
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 2
(2)
Καθορισμός υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών και
τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της Κοινότητας
Κλημεντίου και την παροχή διοικητικής βοήθειας
των κατοίκων, για το έτος 2020.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό
του Δήμου Σικυωνίων, έτους 2020.
5. Την αριθμ. 1/2020 προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου, με την οποία ορίσθηκε η υπάλληλος του Δήμου
για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του συμβουλίου της
Κοινότητας Κλημεντίου και την παροχή διοικητικής βοήθειας των κατοίκων.
6. Την ανάγκη καθορισμού υπερωριακής απογευματινής εργασίας για το έτος 2020 και έως εκατόν είκοσι (120)
ώρες ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος
αυτό, για μία (1) υπάλληλο που έχει οριστεί με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου, για τη γραμματειακή
εξυπηρέτηση του συμβουλίου της Κοινότητας Κλημεντίου, καθώς και για την παροχή διοικητικής βοήθειας των
κατοίκων, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία για
το έτος 2020 και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ
των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, για μία (1) υπάλληλο που έχει οριστεί με την αριθμ. 1/2020 απόφαση
του Δημάρχου, για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του
συμβουλίου της Κοινότητας Κλημεντίου και την παροχή
διοικητικής βοήθειας των κατοίκων, καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, με την προβλεπόμενη
από το νόμο αποζημίωση.
Οι ώρες της υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης θα βεβαιώνονται κάθε φορά, με βεβαίωση του
Προέδρου της Κοινότητας.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την παραπάνω απασχόληση, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.Ε. 10-6012.003
ποσού 29.000,00 €, με τίτλο: «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας», του υπό ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2020
του Δήμου Σικυωνίων.
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κιάτο, 7 Ιανουαρίου 2020
Ο Δήμαρχος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 1847
(3)
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες
της Συγκλήτου.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης
των Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών», καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.» έως και 37
«Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.», του άρθρου 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. Διδακτορικές διατριβές
με συνεπίβλεψη» και του άρθρου 45 του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
β. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄», Μέρος Δεύτερο, του ως
άνω νόμου.
3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και ιδίως:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του κεφ. Δ΄ «Ένταξη
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας» του ως άνω νόμου.
β. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του κεφ. Γ΄ «Ίδρυση
Τμημάτων» του του ως άνω νόμου .
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
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με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/04-09-2009), του άρθρου 14 και του άρθρου 15, καθώς και την αριθμ. Φ5/
89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»
(ΦΕΚ 1466/τ.Β΄/13-08-2007).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν, συμπληρώθηκαν,
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013), του
άρθρου 197 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄/160/8-8-2014),
του άρθρου 31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/23-3-2015)
περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία» και του άρθρου 375 του
ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016), καθώς και την
αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
7. Το αριθμ. 3ο απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής
Ανάπτυξης (συνεδρία αριθμ. 8/29-10-2019), σχετικά με
την εισήγηση έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος.
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της με αριθμ. 97/
Γ01/09-10-2019.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση αριθμ.
103/19-12-2019).
10. Την αριθμ. 137444/Ζ1/6-9-2019 (ΦΕΚ 709/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
9-9-2019) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας», όπου διαπιστώνεται ότι ο Θεοδουλίδης
Θεόδωρος του Παύλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 331068, Καθηγητής
πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκλέχθηκε ως Πρύτανης του Ιδρύματος
με θητεία τριών (3) ετών, από 1-9-2019 έως 31-8-2022.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές αρχές
Το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει
και λειτουργεί διδακτορικές σπουδές, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 και των εν ισχύ σχετικών διατάξεων και αποφάσεων. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση
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πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική
συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό
κλάδο.
Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν τις εξής δύο προϋποθέσεις:
1) Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι.)
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος
της αλλοδαπής.
2) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως
ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του
ν. 4485/2017). Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν
όσοι έχουν αποκτήσει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής
Ανάπτυξης ή είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης συναφούς Τμήματος.
Άρθρο 3
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων
Προκήρυξη για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων
γίνεται μία φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά τους μήνες
Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο ή όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο
η Συνέλευση του Τμήματος.
Στην προκήρυξη ορίζονται:
α) Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων.
β) Τα γνωστικά πεδία, στα οποία δύνανται οι υποψήφιοι να εκπονήσουν διατριβή, καθώς και ο αριθμός εισακτέων ανά γνωστικό πεδίο.
γ) Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση.
Στην αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να αναγράφεται:
(1) Ο προτεινόμενος τίτλος της διατριβής.
(2) Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διατριβής.
(3) Ο/Η προτεινόμενος/η επιβλέπων/πουσα της διατριβής.
(4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας.
(5) Προσχέδιο-υπόμνημα της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση
την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει
μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων, αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Οι επιτροπές εξετάζουν όλα τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση έγγραφα
και καλούν σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α. Ακολούθως, οι επιτροπές συντάσσουν αναλυτικό υπόμνημα,
στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε
υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις
προκειμένου να γίνει αποδεκτός/ή και το υποβάλλουν
στη Συνέλευση. Εάν ο/η υποψήφιος/α στην αίτησή του/
της δεν προτείνει επιβλέποντα/πουσα καθηγητή/τρια
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αυτός/τή προτείνεται από την επιτροπή και τίθεται προς
έγκριση από τη Συνέλευση. Η Συνέλευση του Τμήματος
συνεκτιμά το υπόμνημα της επιτροπής με την γνώμη του
προτεινόμενου επιβλέποντος και εγκρίνει ή απορρίπτει
αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην
εγκριτική απόφαση ορίζεται, επίσης, η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Οι προκηρύξεις θέσεων
υποψηφίων διδακτόρων αναρτώνται στον ιστότοπο του
Τμήματος.
Άρθρο 4
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν:
(α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ Βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.
(β) Ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 σύμφωνα με
τις προβλέψεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4485/2017,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος ΙατροΒιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. δύναται να επιβλέψει συνολικά πέντε (5) διδακτορικές
διατριβές, είτε με επίβλεψη είτε με συνεπίβλεψη. Στην
περίπτωση συνεπίβλεψης συντάσσεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή,
με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την
εκπόνηση και τη συγγραφή της.
Άρθρο 5
Μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής
1. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν,
ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο
Α.Ε.Ι. ή Καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 39 παρ. 1 του
ν. 4485/2017, 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 μπορούν να
οριστούν και καθηγητές που βρίσκονται σε επιστημονική
άδεια. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει
τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από το οικείο Τμήμα.
Ο/Η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια καθοδηγεί και
υποστηρίζει την έρευνα του/της υποψηφίου/ας διδά-
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κτορα. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία επιβλέποντος
και υποψήφιου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και
συνεχής.
2. Αντικατάσταση επιβλέποντος/ουσας
(α) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος/πουσας για ένα έτος, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/η
την επίβλεψη, ύστερα από αίτηση του/της υποψήφιου/
ας διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’
υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα
που ορίζει ο παρών Κανονισμός.
(β) 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 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 διατριβής.
3. Δημοσιοποίηση εισακτέων
Μετά τον ορισμό από τη Συνέλευση του Τμήματος της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αναρτώνται στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, στον διαδικτυακό
τόπο του Τμήματος, τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, ο τίτλος και σύντομη περίληψη της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Άρθρο 6
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
με συνεπίβλεψη
Για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη το Τμήμα δύναται να συνεργάζεται με Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και
με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4485/2017.
Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα από
τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέπων
από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από
τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./ερευνητών.
Καταρτίζεται μεταξύ των συνεργαζομένων τμημάτων
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), στο οποίο ορίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων,
την εκπόνηση της διατριβής, καθώς και της χορήγησης
ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου
κ.ά., προβλέπονται στο σχετικό Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), που καταρτίζεται σύμφωνα με όσα
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ορίζει η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 7
Διαδικασία εκπόνησης
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα κάθε έτος (Ιούνιο ή Οκτώβριο) παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και υποβάλλει
εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο
της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον/την επιβλέποντα/πουσα ή την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις
προόδου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. Η μη υποβολή έκθεσης προόδου ισοδυναμεί με
αρνητική εισήγηση.
Άρθρο 8
Χρόνος εκπόνησης
Διδακτορικής Διατριβής
1. Χρόνος εκπόνησης
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής (σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 39 του ν. 4485/2017). Ο μέγιστος χρόνος
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη από
την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής. Ο χρόνος περάτωσης δύνανται να παραταθεί
για δύο (2) επιπλέον έτη κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του υποψηφίου την οποία αφού εγκρίνουν τα μέλη
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εισηγούνται
στη Συνέλευση του Τμήματος για την έγκρισή της.
2. Αναστολή
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα δύναται να αιτηθεί την αναστολή εκπόνησης της διατριβής, μεγίστης
συνολικής χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία
συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και εγκρίνεται με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητα του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα/ρισσας και τα εξ’ αυτής απορρέοντα
δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται
στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
Άρθρο 9
Δικαιώματα/Παροχές και Υποχρεώσεις
Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Δικαιώματα/Παροχές
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ρισσες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή
τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του δευτέρου κύκλου σπουδών. Ως τέτοια, ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική
υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα,

Τεύχος B’ 99/27.01.2020

εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα κ.ά. Διατηρούν
τα δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του
Διδακτορικού Διπλώματος.
2. Υποχρεώσεις
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα κάθε ακαδημαϊκό έτος παρουσιάζει προφορικά και υποχρεούται να
υποβάλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σχετικά με την
πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Η έκθεση προόδου
της έρευνάς του συνιστά ανανέωση της εγγραφής του.
Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’
αυτού από τον Επιβλέποντα Καθηγητή ή την τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας.
Στις υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων περιλαμβάνεται η παρουσία στους χώρους του Τμήματος και
η παροχή, σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα, συμβουλευτικών υπηρεσιών στους προπτυχιακούς φοιτητές,
η παρακολούθηση εργασιών, η διενέργεια φροντιστηριακών ασκήσεων και η εποπτεία στη διάρκεια εξετάσεων.
Άρθρο 10
Προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη
της Διδακτορικής Διατριβής
Ο/Η υποψήφιος/α με την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής και πριν την τελική της κρίση υποχρεούται να έχει: α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1)
τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές και β) δύο (2)
τουλάχιστον δημοσιεύσεις, με θέμα που προέρχεται
από τη διατριβή του/της σε έγκριτο, διεθνές περιοδικό,
που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της
SCIMAGO (SCOPUS). Σε χρονικό διάστημα, τουλάχιστον
δύο μηνών, πριν την τελική δημόσια υποστήριξη ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα οφείλει να παρουσιάσει τη
διδακτορική διατριβή σε colloquim, ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Άρθρο 11
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής, η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του
υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και
την υποβάλλει στην Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας
τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την
κρίση της Διδακτορικής Διατριβής. Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα
μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη, καθώς
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και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του
εδαφίου 2, της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.
Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια
από τον/την υποψήφιο διδάκτορα/ρισσα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική
παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της
Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να
συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια,
η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία
τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την
πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της
στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει,
με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της.
Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με
την παρ. 2, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση
χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας/
ρισσα οφείλει να αποστείλει σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή τη διδακτορική διατριβή στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (κατόπιν συνεννοήσεως)
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία
υποστήριξής της. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης από τον υποψήφιο/α διδάκτορα/ρισσα δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις (2) ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας υποστήριξης και των ερωτήσεων που υποβάλλονται, ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί. Μετά την έγκριση της
Διδακτορικής Διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας/
ρισσα οφείλει να καταθέσει τη διδακτορική διατριβή και
περίληψή της στην ελληνική/αγγλική, ως εξής:
- Αντίτυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στο Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης.
- Ψηφιακή μορφή για τη Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Άρθρο 12
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η αναγόρευση του υποψηφίου/ας διδάκτορα/ρισσας
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γίνεται σε συνεδρίαση του Τμήματος παρουσία του/της
Πρύτανη/Αντιπρύτανη.
Άρθρο 13
Λόγοι διαγραφής
Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να αποφασίσει τη
διαγραφή υποψηφίου/ας διδάκτορα/ρισσας με:
Αίτηση διαγραφής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα/
ρισσας ή μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του επιβλέποντος/ουσας ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης, όταν:
(α) Η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής (ειδικότερα, ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψήφιου/ας τεκμηριώνεται
με δύο (2) τουλάχιστον αρνητικές Εκθέσεις Προόδου).
(β) Λόγω έλλειψης επιστημονικής συνεργασίας - λογοκλοπής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παραβίασης
της επιστημονικής δεοντολογίας.
Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις
Θέματα που δεν προβλέπονται από τον ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) και δεν ορίζονται άμεσα από τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών επιλύονται από
τη Συνέλευση του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η Συνέλευση έχει το δικαίωμα τροποποίησης της
λειτουργίας του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών,
σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη για την
διασφάλιση της ποιότητας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, που εγκρίνεται με απόφαση της
Συγκλήτου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 8 Ιανουαρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02000992701200008*

