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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 27744/19/ΓΠ
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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. Την απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
στην αρ. 13/25-9-2019 συνεδρίασή της.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Άρθρο 1.
Γενικές Διατάξεις
Η δομή, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση του
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ)
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) διέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4485/2017) και από τις διατάξεις του γενικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Π.Θ.1 που εξειδικεύει και συμπληρώνει το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο.
Ο παρών κανονισμός εγκρίνεται αρχικά από τη Συνέλευση του Τμήματος ΔΕΞΥΣ του Π.Θ. και στη συνέχεια
από τη Σύγκλητο του Π.Θ., οπότε τίθεται προς ισχύ.
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Άρθρο 2.
Σκοπός
1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ του Π.Θ. έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη ερευνητών για την προαγωγή της επιστήμης. Οι
Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) εστιάζουν στην παραγωγή
πρωτότυπης και καινοτόμου διεπιστημονικής έρευνας
σε όλους τους τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα που
θεραπεύει το Τμήμα, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και
οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα
και διεθνώς.
2. Στον παρόντα κανονισμό αποτυπώνονται η δομή
και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών
Ξύλου και Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως αυτός καταρτίστηκε με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση
με αριθμ. 13/25-9-2019).
Άρθρο 3.
Όργανα Διοίκησης
1. Όργανο διοίκησης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η Συνέλευση του Τμήματος ΔΕΞΥΣ,
η οποία είναι η μόνη αρμόδια για να καταρτίζει και να
υποβάλλει στη Σύγκλητο του Π.Θ. προτάσεις για τη σύνταξη, τροποποίηση ή αναθεώρηση του Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών. Συγκεκριμένα η Συνέλευση του
Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Εκδίδει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
επιλογή υποψήφιων διδακτόρων.
• Καθορίζει τα θέματα των Διδακτορικών διατριβών
(Δ.δ.) της πρόσκλησης.
• Αναθέτει σε Τριμελείς Επιτροπές από μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος ΔΕΞΥΣ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ανά ομάδα
αιτήσεων στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο διδακτορικών
διατριβών (Δ.δ.). Συγκεκριμένα, η κάθε Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις αιτήσεις και τα υποβαλλόμενα έγγραφα, καλεί τους υποψηφίους σε συνεντεύξεις και
υποβάλλει αιτιολογημένες προτάσεις για την αποδοχή ή
μη των Υ.Δ. στη Συνέλευση του Τμήματος.
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• Ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών για
την εκπόνηση Δ.δ. και τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών (7μελής κ.λπ.).
• Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των υποψήφιων διδακτόρων.
• Ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.
• Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα (Δ.Δ.).
• Διευθετεί κάθε σχετικό θέμα που δεν προβλέπεται
από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
και του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 4.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για επιλογή Υποψήφιων Διδακτόρων
1. Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται κατόπιν έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι
σχετικές προσκλήσεις δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο
του Τμήματος ΔΕΞΥΣ.
2. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις, οι
όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής Υ.Δ., καθώς και οι πρόσθετες
υποχρεώσεις των Υ.Δ., οι ρήτρες, τα παραδοτέα και τα
χρονικά όρια ολοκλήρωσης των Δ.δ.
Άρθρο 5.
Προϋποθέσεις και Κριτήρια Εισαγωγής
στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν:
• Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
• Κάτοχοι αναγνωρισμένου (από ΔΟΑΤΑΠ) τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου της αλλοδαπής.
• Κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του άρθρου 46
του ν. 4485/2017.
Άρθρο 6.
Διαδικασία Εισαγωγής
στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
1. Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει στη Γραμματεία του
Τμήματος ΔΕΞΥΣ αίτηση για εκπόνηση Δ.Δ., κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και ειδικότερα από 1-20
Σεπτεμβρίου, 1-20 Ιανουαρίου και 1-20 Μαΐου. Οι παραπάνω ημερομηνίες μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος να τροποποιούνται για λόγους ανώτερης
βίας ή έκτακτης ανάγκης.
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:
• Έντυπη αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος (στα ελληνικά και στα αγγλικά), η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι
διάφορη της ελληνικής, εφόσον τα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής γνωρίζουν τη γλώσσα αυτή,
καθώς και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορι-
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κής διατριβής, μεταξύ αυτών που έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, όπου αναπτύσσεται η πρόταση εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
με πληρότητα, περιλαμβανομένου ενός σχεδίου περιεχομένων της Δ.Δ., και λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη
επιστημονική έρευνα (state-of-the-art) και αιτιολογώντας, αφενός, τα πρωτότυπα στοιχεία της και, αφετέρου,
τη δυνατότητα και καταλληλόλητα υλοποίησής της στο
Τμήμα ΔΕΞΥΣ.
• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο, με
αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί
από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
• Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επικυρωμένο, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του άρθρου 46
του ν. 4485/2017 και με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ,
εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
• Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας,
επιπέδου τουλάχιστον Β2.
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
• Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
3. Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων, εφόσον
πληρούν τις παραπάνω συνθήκες, γίνεται με συνεκτίμηση των εξής βασικών και συμπληρωματικών κριτηρίων.
Βασικά Κριτήρια:
• Συνάφεια του πτυχίου με τα επιστημονικά πεδία του
Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή/και με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.
• Συνάφεια του μεταπτυχιακού διπλώματος με τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή/και με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.
• Γενικός βαθμός του πτυχίου (απαιτείται τουλάχιστον
«έξι και μισό» (6,50)). Ασχέτως βαθμού πτυχίου μπορούν
να γίνουν δεκτοί: α) υποψήφιοι με πενταετή τουλάχιστον ερευνητική δραστηριότητα που τεκμηριώνεται
με πρόσφατες δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και
ανάλογο ερευνητικό έργο με συνάφεια με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, β) Υπότροφοι του ΙΚΥ ή
άλλων Οργανισμών που χορηγούν υποτροφία κατόπιν
εξετάσεων ή αξιολόγησης.
• Γενικός βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος
(απαιτείται τουλάχιστον 7,00). Συμπληρωματικά Κριτήρια:
• Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές.
• Υποτροφία ή οικονομική κάλυψη (συνεκτιμάται θετικά).
• Στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου που καταδεικνύουν την ερευνητική και επαγγελματική του εμπειρία και καταξίωση.
• Άλλοι τίτλοι σπουδών (Πτυχία).
4. Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να καθορίζει με
απόφασή της τις ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής
των κριτηρίων αυτών, καθώς και τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων τα οποία συνεκτιμώνται για την
επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων.
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5. Η Γραμματεία ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό και κατόπιν διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά
στη Συνέλευση του Τμήματος.
6. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις ομαδοποιεί σε παρόμοιες θεματικές ενότητες διδακτορικών διατριβών της
πρόσκλησης και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά ομάδα
αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους
υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο
αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/ή, καθώς και ο
προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος,
συνεκτιμώντας το υπόμνημα της επιτροπής και τη γνώμη
του προτεινόμενου επιβλέποντα, εγκρίνει ή απορρίπτει
αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψήφιου/φιας.
Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται ο/η επιβλέπων/ουσα,
η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, κατόπιν εισήγησης
του/της επιβλέποντα/ουσας, καθώς 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, την παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση
μαθήματος/ων ή τη συμμετοχή σε άλλες συναφείς με
την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις.
Άρθρο 7.
Επίβλεψη Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής,
Συνεπίβλεψη
1. Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής γίνεται από
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων ή ερευνητών που προβλέπονται από το ισχύον
νομικό πλαίσιο. Ο/Η επιβλέπων/ουσα συμβουλεύει και
καθοδηγεί τον/την υποψήφιο/α για όλα τα θέματα που
σχετίζονται με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, όπως για παράδειγμα τη μεθοδολογία έρευνας. Έχει
τακτικές συναντήσεις και στενή ακαδημαϊκή συνεργασία
με τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα και τον/την ενθαρρύνει να παρουσιάζει την πορεία της διατριβής σε διάφορα
σεμινάρια ή εκδηλώσεις, σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή
σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και
σε επιστημονικά συνέδρια.
2. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση
του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε
άλλο μέλος ΔΕΠ την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017, ύστερα από
αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος. Σε διαφορετική περίπτωση
είναι δυνατόν να ανατεθεί η επίβλεψη της διπλωματικής
εργασίας σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ' υπέρβαση
του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπο-
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ρεί αυτός να επιβλέπει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον
παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
3. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή
Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη
επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα ΔΕΞΥΣ, όπου
ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. Στη συγκρότηση
της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής συμμετέχουν
και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής,
με εξαίρεση όσων έχουν συνταξιοδοτηθεί.
4. Ο μέγιστος αριθμός διδακτορικών διατριβών που
μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα κάθε μέλος ΔΕΠ του
τμήματος ΔΕΞΥΣ είναι πέντε (5). Πέραν αυτών, κάθε
μέλος ΔΕΠ του τμήματος ΔΕΞΥΣ μπορεί να συμμετέχει
μέχρι και σε πέντε (5) περιπτώσεις συνεπίβλεψης διδακτορικών διατριβών.
5. Το Τμήμα ΔΕΞΥΣ είναι δυνατό να συνεργάζεται,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του
ν.4485/2017, με Τμήματα ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητικά
κέντρα και Ινστιτούτα του άρθρου 13Ατου ν. 4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών, Δημόκριτου κ.ά., για την εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με
τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται.
6. Το Τμήμα ΔΕΞΥΣ είναι δυνατό, επίσης, να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για
την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης
ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται, σύμφωνα με όσα ορίζει η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 41931/Ζ1/
13-3-2018 (ΦΕΚ 972/τ.Β΄/13-3-2018) ή οποιαδήποτε άλλη
πιο πρόσφατη νομοθεσία.
7. Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου της διδακτορικής διατριβής, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από
τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Αλλαγή θέματος στην υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή, μπορεί να 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 επιστημονικό πεδίο, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 6
του παρόντα Κανονισμού.
Άρθρο 8.
Διάρκεια σπουδών, έλεγχος προόδου,
υποχρεώσεις και δικαιώματα υποψηφίου
διδάκτορα, συμμετοχή στην ερευνητική
και εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος
1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να
διαρκέσει λιγότερα από τρία (3) έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
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Η μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης Δ.Δ. στο Τμήμα
ΔΕΞΥΣ ορίζεται στα οκτώ (8) έτη.
2. Ο υποψήφιος διδάκτορας, πριν το τέλος του εκάστου ακαδημαϊκού έτους, από τον ορισμό της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής, υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής
του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και
σχόλια επ' αυτού από τον επιβλέποντα ή τα άλλα μέλη
της τριμελούς επιτροπής, και εκθέσεις προόδου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, καταχωρούνται
στον ατομικό φάκελο του υποψήφιου διδάκτορα.
3. Επίσης, κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, ο
υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να καταθέτει αίτηση ανανέωσης εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος,
μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
4. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν διαθέτουν πτυχίο αντίστοιχο των γνωστικών αντικειμένων του ΔΕΞΥΣ,
οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τρία (3) τουλάχιστον προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή άλλου Τμήματος
ΑΕΙ κατόπιν εισήγησης του/της επιβλέποντος/-ουσας
Καθηγητή/-τριας στη Συνέλευση του Τμήματος και έγκρισης από αυτήν. Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση του/
της υποψήφιου/-ας διδάκτορα στα ανωτέρω μαθήματα.
5. Στην περίπτωση υποτρόφων που έχουν δώσει εξετάσεις σε διάφορες θεματικές ενότητες, κάθε θεματική
ενότητα θα θεωρείται ως τουλάχιστον ένα προπτυχιακό
μάθημα (αναλόγως της ύλης).
6. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη
ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους όλα τα
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για
τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε (5)
έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
7. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται, εφόσον
τους ζητηθεί, να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος ΔΕΞΥΣ και
συνεπώς η φυσική τους παρουσία στους χώρους του
Τμήματος και η υποστήριξη του έργου του επιβλέποντα,
είναι απαραίτητη για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά
έτη. Για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία του Τμήματος λαμβάνουν, μετά από
αίτησή τους στη Γραμματεία, βεβαίωση υπογεγραμμένη
από τον Πρόεδρο του Τμήματος για το επικουρικό εκπαιδευτικό έργο που παρείχαν με σαφή αναφορά στα
μαθήματα και τις ώρες απασχόλησης ανά εξάμηνο ή/και
για το ερευνητικό έργο στο οποίο συμμετείχαν με σαφή
αναφορά στο/α αντικείμενο/α απασχόλησης.
8. Η Δ.δ. είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία που
συμβάλει στην πρόοδο των επιστημών του Τμήματος
ΔΕΞΥΣ. Πριν από την περάτωση της διατριβής απαιτείται
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η δημοσίευση τουλάχιστον μίας (1) πρωτότυπης εργασίας (σχετικής με το θέμα της Δ.δ.) σε έγκριτο διεθνές
επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών και δείκτη
απήχησης και μια (1) τουλάχιστον παρουσίαση (σχετικής
με το θέμα της Δ.δ.) εργασίας σε επιστημονικό συνέδριο
με σύστημα κριτών.
9. 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. Η υποστήριξη και αξιολόγηση της Δ.Δ. γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ν. 4485/2017.
10. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή αξιολογείται με
την ακόλουθη κλίμακα: α) Άριστα με διάκριση (σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η Δ.δ. έχει ιδιαίτερα σημαντική
συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης και μόνο μετά από
ομόφωνη απόφαση του συνόλου των επτά μελών της
Εξεταστικής Επιτροπής), β) Άριστα, γ) Λίαν Καλώς και
δ) Καλώς.
ΙΙ. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό
τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά
του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του
περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης ή καινοτόμου εργασίας ή έρευνας στο πεδίο της επιστήμης του.
Το πρότυπο του απονεμόμενου διδακτορικού τίτλου
μπορεί να είναι Τμηματικό, Διατμηματικό ή Διϊδρυματικό,
σύμφωνα και με τις σχετικές αποφάσεις του Πρυτανικού
Συμβουλίου του Π.Θ.
Άρθρο 9.
Φοίτηση στο Πρόγραμμα
Διδακτορικών Σπουδών
1. Παρακολούθηση μαθημάτων
Η παρακολούθηση μαθημάτων αφορά τους Υ.Δ. που
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος
Κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι
προβλέψεις του γενικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (βλ. άρθρο 1
του παρόντος) και των επιμέρους Κανονισμών Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών
κάθε Τμήματος.
2. Αναστολή φοίτησης
Κάθε υποψήφιος διδάκτορας έχει το δικαίωμα να ζητήσει άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του.
Η διάρκεια αναστολής δεν μπορεί να είναι περισσότερο
από ένα (1) έτος και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας
δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
3. Λόγοι διαγραφής
α) Ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται αυτοδίκαια
από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ μετά από αίτησή του, ή μετά από υπέρβαση
των ανώτατων χρονικών ορίων που προσδιορίζονται στο
άρθρο 8 του παρόντος ή όταν δεν εκπληρεί τις υποχρεώσεις του. Για τη διαγραφή εκδίδεται απλή διαπιστωτική
πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος.
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β) Μετά από σχετική εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί
να αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίου διδάκτορα λόγω
ανεπαρκούς προόδου, η οποία τεκμηριώνεται με δύο
(2) τουλάχιστον αρνητικές ετήσιες Εκθέσεις Προόδου,
ή λόγω παραβίασης της διάταξης του άρθρου 10 του
παρόντος Κανονισμού περί λογοκλοπής. Στην απόφαση
τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής.
4. Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών
αναγκών του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος ΔΕΞΥΣ οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν
πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
(βιβλιοθήκη, εργαστήρια, κ.λπ.).
5. Ολοκλήρωση των σπουδών. Κάτοχος του διδακτορικού διπλώματος θεωρείται ο υποψήφιος διδάκτορας
που έχει αναγορευθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Η καθομολόγηση των διδακτόρων τελείται από τον
Κοσμήτορα της Σχολής, παρουσία των Πρυτανικών Αρχών και του Προέδρου του Τμήματος.
6. Ιδρυματικό αποθετήριο. Οι εγκεκριμένες διδακτορικές διατριβές, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνονται από τις εξεταστικές επιτροπές,
κατατίθενται από τους υποψηφίους διδάκτορες στη
βιβλιοθήκη του ιδρύματος σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των
οποίων το ένα βιβλιοδετημένο και το άλλο σε ηλεκτρονική μορφή. Η Γραμματεία του Τμήματος δεν ολοκληρώνει
τα στάδια της απόδοσης του αντίστοιχου ακαδημαϊκού
τίτλου, αν προηγουμένως δεν λάβει από τους υποψηφίους, βεβαίωση κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής
από τη βιβλιοθήκη του ιδρύματος.
Με ευθύνη δε της βιβλιοθήκης η εργασία δημοσιεύεται
στο ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/1).
7. Βεβαιώσεις
Η μορφή του Διδακτορικού Διπλώματος και το τελετουργικό της ορκωμοσίας καθορίζονται στον Κανονισμό
του Ιδρύματος.
Μετά από την επιτυχή δημόσια υποστήριξη της Δ.Δ.
και πριν την ορκωμοσία δύναται να χορηγηθεί βεβαίωση ολοκλήρωσης των διδακτορικών σπουδών από τη
Γραμματεία του Τμήματος, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου.
8. Γραμματειακή κάλυψη
Η γραμματειακή κάλυψη του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος
ΔΕΞΥΣ.
9. Υποτροφίες
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΞΥΣ δύναται να χορηγούνται υποτροφίες σε Υ.Δ. του Τμήματος.
Οι Υ.Δ. μπορούν επίσης να διεκδικήσουν υποτροφίες από
το ίδρυμα βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων και σύμφωνα
με όσα ειδικότερα ορίζονται σε σχετικές αποφάσεις της
Επιτροπής Ερευνών του Π.Θ.
10. Ενημέρωση
Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος ΔΕΞΥΣ καταλαμβάνουν υποχρεωτικά ειδικό χώρο στην επίσημη
ιστοσελίδα του Τμήματος στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα, όπου αναρτώνται έγκαιρα και εμπεριέχονται
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όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του Προγράμματος, και αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης όλων
των ενδιαφερομένων Υ.Δ.
Άρθρο 10.
Διασφάλιση ποιότητας
1. Πνευματικά δικαιώματα και λογοκλοπή
1. Τα πνευματικά δικαιώματα των Διδακτορικών Διατριβών ή τα πιθανά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του Π.Θ.
2. Κάθε είδους λογοκλοπή στις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των Διδακτορικών Διατριβών, επινόηση ερευνητικών δεδομένων και αντιεπιστημονική συμπεριφορά
γενικότερα απαγορεύεται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας
είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά τους Υ.Δ. και να
επιβάλλει ποινές, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς
οδηγίες για το θέμα θα εκδίδονται από την Επιτροπή
Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.
3. Καμία διδακτορική διατριβή δεν κατατίθεται για
υποστήριξη αν προηγουμένως δεν ελεγχθεί από την
ηλεκτρονική υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής της κεντρικής βιβλιοθήκης του ιδρύματος.
2. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
1. Σύμφωνα με τον ν. 4521/2018 άρθρο 23, τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα και τα διδακτορικά που,
κατά δήλωση του επιβλέποντα καθηγητή, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται
από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και
προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό
και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση
στην Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
(Ε.Η.Δ.Ε.) και το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό φορέα αν δεν λάβει προηγουμένως τη σχετική έγκριση της Ε.Η.Δ.Ε.. Το ίδιο ισχύει
για έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, με την τήρηση των
κανόνων της εχεμύθειας, προστασίας των προσωπικών
δεδομένων και το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων.
3. Αξιολόγηση Προγράμματος
1. Το ΔΠΣ προσαρμόζεται στις διατάξεις περί εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του ν. 4485/2017, όπως
προβλέπεται στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Παν/μίου Θεσσαλίας.
2. Η εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση του προγράμματος διδακτορικών σπουδών διενεργείται από εξαμελή
Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.). Τα πέντε (5) μέλη είναι μέλη ΔΕΠ α' βαθμίδας, αναπληρωτές
και επίκουροι καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων
των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών, ή επιστήμονες της αλλοδαπής ή της ημεδαπής,
οι οποίοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους
επισκέπτες διδάσκοντες στην παράγραφο 5 του άρθρου
36, του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την
προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες σε ΠΜΣ
της Σχολής. Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής της Σχολής. Η θητεία των μελών είναι πενταετής,
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με δυνατότητα ανανέωσης, εκτός από τον φοιτητή, του
οποίου η θητεία είναι ετήσια. Η ιδιότητα του Προέδρου, ο
τρόπος επιλογής του μεταπτυχιακού φοιτητή, καθώς και
κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη
λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 4 έως 6, καθορίζονται με
απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με απόφαση της οικείας Κοσμητείας συγκροτείται
μία Ε.Σ.Ε. για τις διδακτορικές σπουδές κάθε Τμήματος
και τα μέλη της επιλέγονται από σχετικό μητρώο αξιολογητών που τηρείται σε κάθε Σχολή. Για την κατάρτιση
του μητρώου κάθε Τμήμα προτείνει, με τεκμηριωμένη
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, τρία (3) μέλη
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
4. Τα μέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους ενημερώνονται για κάθε θέμα που αφορά στις διδακτορικές
σπουδές που εκπονούνται στα αντίστοιχα Τμήματα της
Σχολής, όπως τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν,
τον αριθμό των φοιτητών, τους κανόνες επιλογής, το
λειτουργικό κόστος και τα τέλη φοίτησης.
5. Ανά πενταετία τα μέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις
εγκαταστάσεις του οικείου Τμήματος για επαρκές χρονικό διάστημα, κατά το οποίο συναντώνται και συζητούν
με εκπροσώπους των διδασκόντων και των φοιτητών,
προκειμένου να διαμορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης. Η τελική έκθεση αξιολόγησης, η οποία περιέχει
και προτάσεις για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, υποβάλλεται στην Κοσμητεία, στο οικείο
Τμήμα και στη Σύγκλητο, προκειμένου να τη συνεκτιμήσει για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας των ΠΜΣ,
σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 32.
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6. Στα μέλη των Ε.Σ.Ε. καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9
της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
7. Ο απολογισμός και οι αξιολογήσεις του παρόντος
άρθρου δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο του
Ιδρύματος και κοινοποιούνται, με ευθύνη της Κοσμητείας, στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνονται δε υπόψη στις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας του ν. 4009/2011.
Άρθρο 11.
Μεταβατικές ρυθμίσεις
1. Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν
καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με
αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας,
Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, ύστερα από εισήγηση
του Προέδρου της Συνέλευσης του Τμήματος, και της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Τακτική αναθεώρηση του παρόντος εσωτερικού Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών δύναται να πραγματοποιείται ανά διετία ή σε μικρότερο χρονικό διάστημα
κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του
Τμήματος ΔΕΞΥΣ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 11 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02042592011190008*

