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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 
 
Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 58/23-03-2020 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη: 
 Τις διατάξεις του άρθρου 30, 38, 40, και 42 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 
 Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 4610/2019 (Α’ 70), σύμφωνα με τις οποίες το 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετονομάστηκε 
σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 

 Τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Β’ 6172/31-12-2018), ο 
οποίος συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής με τίτλο: 
 
«Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων δι-λειτουργικών καταλυτικών συστημάτων για 
ταυτόχρονη δέσμευση και μετατροπή του CO2 σε συνθετικό φυσικό αέριο» 
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
Α) Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της 
αλλοδαπής των παρακάτω Σχολών: 

 Πολυτεχνικών 
 Θετικών Επιστημών 
 Επιστημών Περιβάλλοντος 

και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε αντικείμενο σχετικό/συναφές με το 
υπό προκήρυξη. 
Β) Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το 
άρθρο 46 του Ν. 4485/2017 ή διπλωματούχοι αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων πενταετούς 
φοίτησης. 
Γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι 
Δ.Μ.Σ., εάν ικανοποιούν μία τουλάχιστον εκ των παρακάτω προϋποθέσεων: 

i) Αποφοίτησαν με βαθμό πτυχίου άνω του 7 (επτά) 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 Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν 
επιτυχώς σε συνολικά τέσσερα (4) προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα της Πολυτεχνικής 
Σχολής, τα οποία εισηγείται η Τριμελής Επιτροπή και εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης 
Τ.Κ.: 50150, Κοζάνη 
Τηλέφωνο: 24610-56654  
Fax: 24610-56603 
Πληροφορίες: Ευριπίδης Τσατσιάδης 
e-mail: chemeng@uowm.gr  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Κοζάνη, 26-03-2020 
 
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1103 
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Επιλογή 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, 
και η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής με συναφές/συγγενές γνωστικό αντικείμενο. 
Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και θα καλέσει 
τους/τις υποψηφίους/ες σε συνέντευξη (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη). Κατόπιν θα υποβάλει 
στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών σχετικό υπόμνημα, στο οποίο θα 
αποτυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πληροί ή όχι τα τυπικά και τα 
ουσιαστικά προσόντα. Η Συνέλευση του Τμήματος θα αποφασίσει λαμβάνοντας υπόψη την 
εισήγηση της Επιτροπής. Για τον/την υποψήφιο/α που θα επιλεγεί θα οριστεί το Επιβλέπον μέλος 
ΔΕΠ του Τμήματος, τα άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και η γλώσσα 
συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. 
 

Αιτήσεις υποψηφιότητας 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας ταχυδρομικώς, 
από τις 27-03-2020 και ώρα 11:00, μέχρι τις 03-04-2020 και ώρα 14:00 (σφραγίδα ταχυδρομείου 
ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (διεύθυνση: 
Μπακόλα και Σιαλβέρα, τ.κ. 50132 Κοζάνη, τηλ. 24610-56654). 
 
Η αίτηση επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη, και κατά την κατάθεσή της θα συνοδεύεται 
από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή: 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
 Τίτλοι Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για τους τίτλους που προέρχονται 

από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. 
 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας των Προπτυχιακών ή/και Μεταπτυχιακών 

Σπουδών.  
 Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, μεταξύ των οποίων αποδεικτικό καλής γνώσης της 

Αγγλικής Γλώσσας. 
 Δυο τουλάχιστον συστατικές επιστολές. 
 Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο 

της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική 
βιβλιογραφία. 

 Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. 
αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.λπ.). 

 Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 
 
Τα δικαιώματα, οι πρόσθετες υποχρεώσεις του υποψηφίου διδάκτορα, οι ρήτρες, τα παραδοτέα 
και τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, μνημονεύονται ρητά στον συνημμένο 
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία 
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στο τηλέφωνο 24610-56654 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου chemeng@uowm.gr.  
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Συνημμένα: 
 Περιγραφή του γνωστικού πεδίου του θέματος. 
 Έντυπο αίτησης υποψηφιότητας. 
 ΦΕΚ Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. 

 
 Κοζάνη, 26-03-2020 
  
 Ο Πρόεδρος του Τμήματος  
 
 
 Ζαχαρίας Φροντιστής  
 Αναπληρωτής Καθηγητής 
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Περιγραφή γνωστικού πεδίου 

Βασιζόμενοι στις γενικότερες προκλήσεις που σχετίζονται με την παραγωγή αειφόρου 

ενέργειας και στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, η παρούσα πρόταση Διδακτορικής 

Διατριβής στοχεύει στη δέσμευση και στην εκμετάλλευση ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

για την παραγωγή συνθετικού φυσικού αερίου σε ένα κλειστό κύκλο μηδενικού ανθρακικού 

αποτυπώματος. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η παρούσα διδακτορική διατριβή προτείνει μια 

λεπτομερή μελέτη προσροφητικών μέσων, μονο- και δι- μεταλλικών καταλυτικών συστημάτων. 

Επίσης, θα παρασκευαστούν δι- λειτουργικά καταλυτικά συστήματα με στόχο τη μελέτη της 

δέσμευσης του CO2 και τη μετατροπή του σε CH4 στην ίδια μονάδα στοχεύοντας σε 

βελτιωμένες ικανότητες ρόφησης και κινητικές εκρόφησης κατά το στάδιο της αναγέννησης. 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός  γνωστικού αντικειμένου μέλους Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Εθνι-
κού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

3 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, μελών 
Ε.ΔΙ.Π. της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξη 3802 (1)
  Καθορισμός  γνωστικού αντικειμένου μέλους Ερ-

γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Εθνι-

κού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ' αριθ. 25447/Ζ2/14-02-2018 υπουργική 

απόφαση μετάταξης της Φωτεινής Βουζάβαλη σε θέση 
Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 180/22-02-2018 τ.Γ΄).

5. Την υπ’ αριθ. 941/07-03-2018 πρυτανική πράξη, με 
την οποία εντάχθηκε η Φωτεινή Βουζάβαλη σε θέση 
ΕΔΙΠ.

6. Την από 10/07/18 απόφαση της Συνέλευσης του 
Παθολογικού - Νοσηλευτικού Τομέα.

7. Την από 12/07/18 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νοσηλευτικής.

8. Την από 26/07/18 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας.

9. Το υπ' αριθ. 1104/26-07-18 έγγραφο της Σχολής 
Επιστημών Υγείας.

10. Την από 02/07/2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης, 
διαπιστώνουμε:

ότι το γνωστικό αντικείμενο της Φωτεινής Βουζάβαλη 
του Ιωάννη, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Θεω-
ρίες Νοσηλευτικής - Ποιοτική έρευνα στην Βασική και 
Προηγμένη Νοσηλευτική».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Αυγούστου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      Αριθμ. 2192 (2) 
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-

τος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  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 διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α’), σύμφωνα με τις 
οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μη-
νών από την έναρξη του παρόντος νόμου, να καταρ-
τίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του 
άρθρου 45». 

3. Την υπ’ αριθμ. 6671/2016 (ΦΕΚ 2802/6-9-2016, Β΄) 
απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας, σχετικά με την «Έγκριση απόφασης του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας περί ορισμού 
Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
αυτούς και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του 
Πρύτανη». 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνε-
δρίαση με αριθμ. 35/12-12-2018). 

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ. 
76/19-12-2018). 

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

την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
ως ακολούθως: 

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές 

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας αποσκοπούν στην προα-
γωγή της γνώσης μέσω της πρωτότυπης επιστημονικής 
έρευνας στους τομείς που άπτονται της επιστήμης του 
Μηχανικού Περιβάλλοντος και οδηγούν στην απόκτη-
ση Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλω-
μα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την 
εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την 
ουσιαστική συνεισφορά του / της κατόχου του στην 
εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο 
επιστημονικό κλάδο. 

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

Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και 
οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορι-
κών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτός 
καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος (αριθμός συνεδρίασης 26/03-07-2018). 

Άρθρο 2
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος οργανώνεται 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 Διδακτο-
ρικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

• Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημε-
δαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της 
αλλοδαπής και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμέ-
νου 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 7 (επτά) 
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 δύο (2) 
επιπλέον έτη, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Επιτρο-
πής, κατόπιν αίτησης του/της υποψηφίου/ας, και εγκρίνει 
η Συνέλευση του Τμήματος. 

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί να αιτηθεί ανα-
στολής, μέγιστης συνολικής χρονικής διάρκειας δύο (2) 
ετών, 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 ιδιότητά του/
της υποψήφιου διδάκτορα και τα εξ’ αυτής απορρέοντα 
δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετρείται 
στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της Διδακτορι-
κής Διατριβής. 

Άρθρο 5
Δικαιώματα / Παροχές και Υποχρεώσεις
Υποψηφίων Διδακτόρων 

5.1 Δικαιώματα / Παροχές 
Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν. 
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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 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. 

Άρθρο 6
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων 

Ο/η υποψήφιος/α 
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 ή/και 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.τ.λ.). 

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 
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 ή άλλων τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, 
ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις 
υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγρα-
φα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α. 

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 

• Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν 
τα μέλη ΔΕΠ Α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
Καθηγητή του Τμήματος ενώ στην Τριμελή Συμβουλευ-
τική Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του 
οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές 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. 
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• Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προ-
τεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη 
της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Επιτροπή, 
με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκ-
πόνηση και συγγραφή της. Ο επιβλέπων/ουσα θα πρέπει 
να ανήκει στο οικείο Τμήμα. 

• Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ από 
το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι., ή Καθηγητές αναγνωρισμένων 
ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι εί-
ναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α’, Β’, ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευ-
νητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύ-
ματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα 
της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή. 
Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι 
δυνατόν να ορίζονται και μέλη ΔΕΠ, τα οποία βρίσκονται 
σε νόμιμη άδεια. 

• Ο ανώτατος αριθμός επιβλεπόμενων Διδακτορικών 
Διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ είναι επτά (7) στο σύνολο, είτε 
με επίβλεψη είτε με συν-επίβλεψη. Στην περίπτωση συν-
επίβλεψης προβλέπεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασί-
ας όπως καθορίζεται στο Άρθρο 8. 

• Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλεί-
ψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέπο-
ντος/ουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση 
του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε 
άλλον 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/ουσας. Σε 
διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβά-
νουν χρέη επιβλέποντος/ουσας, ακόμη και καθ’ υπέρ-
βαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων. 

• Αν ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, 
συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των Διδα-
κτορικών Διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απο-
νέμεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο 
οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της 
Διδακτορικής Διατριβής. 

• Μετά τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτή-
σει 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
Συν-επίβλεψη 

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι δυνατό να 
συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρ-

θρο 43 του ν.4485/2017, με Τμήματα του οικείου ή άλλων 
Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α 
του ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητι-
κών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για 
την εκπόνηση διατριβών με συν-επίβλεψη. Τα σχετι-
κά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή 
χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται. 

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι δυνατό, 
επίσης, να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή 
Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλο-
δαπής για την εκπόνηση διατριβών με συν-επίβλεψη. Τα 
σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου 
ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα 
με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, 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 αυτήν, 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 θα πρέπει να 
έχει παρουσιάσει τα κύρια αποτελέσματα της διατρι-
βής του/της ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. Δεκαπέντε (15) 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 πραγματοποιθείσας έρευνας, 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 υποψήφι-
ο/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 
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και προτείνεται στην Συνέλευση του Τμήματος ο ορι-
σμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 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. Στην περίπτωση έγκρισης, 
ο/η επιβλέποντας με την σύμφωνη γνώμη των υπολοί-
πων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπή, 
δια της Γραμματείας, αιτείται τη δημόσια υποστήριξη 
και αξιολόγησή της διδακτορικής διατριβής. Αναγκαία 
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση εκπόνησης της Δι-
δακτορικής Διατριβής είναι η τεκμηρίωσή της με ικανό 
αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδι-
κά (π.χ. τουλάχιστον δύο (2) άρθρα σε διεθνή επιστημο-
νικά περιοδικά με συντελεστή απήχησης κατά μέσο όρο 
2.0) στο ερευνητικό πεδίο της Διδακτορικής Διατριβής. 

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θετι-
κής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτι-
κής Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή 
(ΕΕΕ) 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 
άρθρου 39 παρ.2 β’ εδάφιο 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 Εξετα-
στική Επιτροπή, αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα 
μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 41 παρ.2 
β’ εδάφιο του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας 
παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα λόγου, χωρίς 
όμως δικαίωμα ψήφου. Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται 
σε νόμιμη άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της 
Επταμελούς 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 Διδακτορικής Διατριβής, σε συνεννό-
ηση με τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
και τη γνωστοποιεί στον υποψήφιο, στη Γραμματεία του 
Τμήματος, στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και στην ακαδη-
μαϊκή κοινότητα. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει 
να παραδώσει αντίγραφα της Διδακτορικής Διατριβής 
σε όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν την ημερομηνία εξέ-
τασης. 

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 Επιτροπής 
είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακρο-
ατήριο. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τις δυο (2) ώρες. 

Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η Επτα-
μελής Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται χωρίς την 
παρουσία τρίτων και κρίνει τη Διδακτορική Διατριβή 
ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυ-
πη 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 εξαιρετικές περιπτώσεις και 
μόνο με ομόφωνη απόφαση της Επταμελούς Εξεταστι-
κής 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 Διδακτορικής Διατριβής εντός 4 
ετών, ii. τουλάχιστον πέντε (5) δημοσιεύσεις που προέρ-
χονται από τη Διδακτορική Διατριβή σε διεθνή περιοδικά 
υψηλού κύρους, με συντελεστή απήχησης κατά μέσο 
όρο 3.0, στις οποίες ο/η ΥΔ είναι πρώτος/η συγγραφέας, 
iii. σύμφωνη γνώμη του συνόλου των μελών της ΕΕΕ περί 
υψηλής ποιοτικής στάθμης συγγραφής και παρουσίασης 
της Διδακτορικής Διατριβής και πολύ ικανοποιητικών, 
σαφών και τεκμηριωμένων απαντήσεων στις ερωτήσεις 
των μελών της ΕΕΕ. Συνεκτιμώνται τυχόν διεθνείς ή εθνι-
κές 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 ελληνι-
κή γλώσσα, πρέπει να περιέχει σύντομη περίληψη στην 
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αγγλική γλώσσα. Η Διδακτορική Διατριβή, εφόσον γρά-
φεται σε γλώσσα διαφορετική της Ελληνικής, πρέπει να 
συνοδεύεται από: α) εκτεταμένη περίληψη στην ελλη-
νική γλώσσα, η οποία να περιγράφει επαρκώς το αντι-
κείμενο της Διατριβής, καλύπτοντας όλα τα αντίστοιχα 
κεφάλαια. β) λεξικό αντιστοίχισης των τεχνικών όρων 
που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Διατριβής με 
τους αντίστοιχους ελληνικούς όρους. 

Άρθρο 11
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων 

Η Συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον/την 
Υποψήφιο/α Διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του 
Τμήματος, παρουσία του/της υποψήφιου/ας Διδάκτορα. 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το 
Πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της 
διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης 
της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευ-
ση και καθομολόγηση του/της υποψήφιου/ας. Στη Συνε-
δρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης, 
ενώ μπορεί να παρίσταται και ο/η Κοσμήτορας. 

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 τρεις (3) φορές ανά ακαδημαϊκό 
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 της Διδακτορικής Διατριβής. 

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 Περιβάλλο-
ντος, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή Υποψή-
φιου/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. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Κοζάνη, 20 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Πρύτανης 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ 

     Αριθμ. 16413 (3)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, μελών 
Ε.ΔΙ.Π. της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 

195/6-9-2011, τ.Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν,

2. τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 
(Φ.Ε.Κ. 83/11-5-2016, τ.Α'),

3. την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αριθμό πρωτ. 126603/
Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ),

4. τις διατάξεις του άρθρου15, παρ.15 , εδάφιο θ του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α'),

5. την υπ' αριθμ. 6814/28-03-2014 (ΦΕΚ 999/
22-04-2014, τ.Β') διαπιστωτική Πρυτανική πράξη με την 
οποία εντάχθηκε σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, ο Εμμανουήλ Γιαχνάκης του Πέτρου,

6. την υπ' αριθμ. 16633/10-10-2014 (ΦΕΚ 2953/
03-11-2014, τ.Β') διαπιστωτική πρυτανική πράξη με την 
οποία εντάχθηκε σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης η Αικατερίνη Σαρρή του Ορέστη,

7. τις αποφάσεις από 05-10-2018 και 31-10-2018, Συ-
νελεύσεων της Ιατρικής Σχολής, για τον καθορισμό γνω-
στικού αντικειμένου μελών Ε.ΔΙ.Π. της ανωτέρω Σχολής,

8. την υπ' αριθμό 31460/Ζ1/23-2-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ- 
Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνε-
ται ο διορισμός του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα του 
Λύσανδρου, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης,

9. το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, διαπιστώνει:

Ότι τα γνωστικά αντικείμενα των παρακάτω μελών 
κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
καθορίζονται ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕ-
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1 Εμμανουήλ 
Γιαχνάκης

Πέτρος Εφαρμογές των Φυσικο-
μαθηματικών, της Μηχα-
νικής, της Στατιστικής και 
της Πληροφορικής στη 
Βιοϊατρική και την Υγεία.

2 Αικατερίνη 
Σαρρή

Ορέστης Φυσική Αγωγή και 
Διατροφή στη
Δημόσια Υγεία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 14 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ  
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*02061723112180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,



ΑΙΤΗΣΗ   

  ΠΡΟΣ: 

Όνομα:   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Επώνυμο:   ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Πατρώνυμο:    

Διεύθυνση:   Παρακαλώ, να κάνετε αποδεκτή την 
υποψηφιότητά μου για τη θέση υποψηφίου 
διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής με τίτλο «Ανάπτυξη και αξιολόγηση 
καινοτόμων δι-λειτουργικών καταλυτικών 
συστημάτων για ταυτόχρονη δέσμευση και 
μετατροπή του CO2 σε συνθετικό φυσικό 
αέριο», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1103/26-
03-2020 (ΑΔΑ: ΨΞ87469Β7Κ-85Ω) Προκήρυξη 
του Τμήματός σας. 

τ.κ., Πόλη:  

Τηλέφωνο:   

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας:  

  

  

  

  

Ημερομηνία:   

   

Συνημμένα:   

1.  Ο Αιτών 

2.   

3.  (υπογραφή) 

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

   

   

 




