
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.  απόφ. 28/27/19-3-2020 
Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευ-

νας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 87/1973 (Α΄ 159) «Περί ιδρύ-

σεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην», του 
ν. 259/1976 (Α΄ 25) «Περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης 
κειμένων διατάξεων».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4009/
2011 (Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις της περ. γ, της παρ. 22, του άρθρου 80 
του ν. 4009/2011 (Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω-
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 26 του ν. 4386/
2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 21 (παρ. ιη) του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

6. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι 
προβλεπόμενοι από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονι-
σμός του Δ.Π.Θ.

7. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

9. Την με αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 490/31.08.2018/τ.ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώ-
νεται η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. 
με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 
31.08.2022.

10. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/133/25-09-2018 
απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. στην αριθμ. 89/1/
20-9-2018 συνεδρίασή της με θέμα «Καθορισμός του 
τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη».

11. Την αριθμ. ΔΠΘ/564/05-09-2018 απόφαση του 
Πρύτανη του Δ.Π.Θ. Συγκρότησης της Συγκλήτου του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ιδρύματος, αποφασίζει και εγκρίνει:

Τον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευ-
νας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποί-
ος κατατέθηκε στη Σύγκλητο με την αριθμ. ΔΠΘ/
ΠΡΣΥΜ/40826/1634/18-3-2020 απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Δ.Π.Θ. και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1.1 Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θεωρεί ση-
μαντική την υποστήριξη μεταδιδακτορικής έρευνας, κα-
θώς συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση 
της επιστημονικής έρευνας. Γι΄ αυτό παρέχει σε ενδιαφε-
ρόμενους/ες ερευνητές/τριες τη δυνατότητα διεξαγωγής 
μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα 
που θεραπεύει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
τους εσωτερικούς κανονισμούς του.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1.2 Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής 
έρευνας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι 
ενδεικτικά οι κάτωθι:

- Η δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής 
έρευνας.

- Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών πεδίων στα Τμήματα 
και στις Σχολές του Δ.Π.Θ., τα οποία είναι συναφή με το 
επιστημονικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής του/της 
μεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/τριας.

- Η συμβολή στην κάλυψη ερευνητικών αναγκών των 
Τμημάτων και των Σχολών.

- Η προσέγγιση και επίλυση ειδικών ερευνητικών προ-
βλημάτων που απασχολούν τα Τμήματα και τις Σχολές.

- Η επίτευξη περαιτέρω αποτελεσμάτων της διδακτορι-
κής διατριβής των μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών 
σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν 
το εκάστοτε Τμήμα ή τη Σχολή.

- Η μεταφορά τεχνογνωσίας.
- Η ενίσχυση επιστημόνων, ώστε να συμβάλλουν στην 

πρόοδο της επιστήμης και την ανάπτυξη της έρευνας 
και των εφαρμογών.

- Η ανάδειξη της ποιότητας και του ακαδημαϊκού κύ-
ρους του ερευνητικού έργου του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης, καθώς και η διεθνής διάκρισή του.

Άρθρο 2
Γενικές διατάξεις

2.1 Η μεταδιδακτορική έρευνα είναι μια πρωτότυπη 
επιστημονική ερευνητική εργασία με την έννοια ότι οφεί-
λει να συμβάλλει, με την παραγωγή νέας γνώσης, στο 
γνωστικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται και εμπίπτει στα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος και των γνωστι-
κών αντικειμένων που θεραπεύονται σε αυτό.

2.2 Οι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες είναι πο-
λύτιμοι συνεργάτες του Δ.Π.Θ. με σημαντικό ρόλο στην 
εκπλήρωση του στρατηγικού στόχου του ιδρύματος για 
ενίσχυση-αναβάθμιση της έρευνας και της καινοτομίας 
στο Ίδρυμα.

Άρθρο 3
Αρμόδια όργανα

Αρμόδια όργανα για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής 
έρευνας είναι:

1. Η Σύγκλητος (Σ.) του Δ.Π.Θ. και
2. Η Συνέλευση (Συν.) του εκάστοτε Τμήματος του 

Δ.Π.Θ. ή η Κοσμητεία της αντίστοιχης Σχολής, εφόσον 
η έρευνα διεξάγεται ή αφορά σε περισσότερα από ένα 
Τμήματα.

Άρθρο 4
Υποψήφιοι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη διεξαγωγή με-
ταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι Διδακτορικού 
Διπλώματος (Δ.Δ.) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνω-
ρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου τίτλου σπουδών 
από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με τα 
ερευνητικά αντικείμενα του Τμήματος ή της Σχολής, οι 
οποίοι έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση μιας τουλάχι-
στον ξένης γλώσσας.

Άρθρο 5
Κατηγορίες Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

5.1 Οι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες (Μ.Ε.) 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή αντίστοιχου 
αναγνωρισμένου (εφόσον απαιτείται) από τον ΔΟΑΤΑΠ 
ισότιμου ακαδημαϊκού τίτλου.

5.2 Οι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες (Μ.Ε.) 
μπορεί να είναι:

• Διδάκτορες ελληνικών ή αλλοδαπών πανεπιστημίων 
που εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα με υποτροφία/
βραβείο από ημεδαπό ή αλλοδαπό φορέα.

• Διδάκτορες των οποίων εγκρίνεται η αίτηση για την 
εκπόνηση ατομικής μεταδιδακτορικής έρευνας ή η υλο-
ποίηση χρηματοδοτούμενης αυτόνομης μεταδιδακτορι-
κής έρευνας στα Τμήματα ή στις Σχολές.

• Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες που συμμε-
τέχουν σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο που 
διαχειρίζεται το Δ.Π.Θ. με συντονιστή (Ε.Υ.) μέλος ΔΕΠ 
του Δ.Π.Θ. ή Μεταδιδακτορικοί/ες Ερευνητές/τριες συ-
νεργάτες άλλων ακαδημαϊκών, ερευνητικών ή τεχνολο-
γικών φορέων στο πλαίσιο συμφωνητικών ή μνημονίων 
συνεργασίας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

• Επισκέπτες Διδάκτορες, Έλληνες ή αλλοδαποί, που 
προσκαλούνται για την προώθηση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων του Δ.Π.Θ. σύμφωνα με την παράγρα-
φο 7 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, ως έχει μέχρι σή-
μερα, και το εδάφιο (ιη) της παρ. 2 του άρθρου 21 του 
ν. 4485/2017.

5.3 Όλοι/ες οι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες 
καταχωρούνται στο Μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευ-
νητών/τριών που τηρείται στη Γραμματεία του Ακαδη-
μαϊκού Τμήματος, της Σχολής και του Δ.Π.Θ.

Άρθρο 6
Υποβολή αίτησης εκπόνησης 
μεταδιδακτορικής έρευνας

Τα Τμήματα ή οι Σχολές του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης δέχονται κατά τη διάρκεια όλου του έτους 
αιτήσεις για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας 
από υποψήφιο/α Μεταδιδακτορικό/ή Ερευνητή/τρια με 
την υποβολή αίτησης προς τη Συνέλευση του Τμήματος 
ή την Κοσμητεία της Σχολής, σε περίπτωση έρευνας σε 
περισσότερα από ένα Τμήματα, με τις εξής προϋποθέσεις 
τις οποίες πρέπει να πληροί ο/η ενδιαφερόμενος/η:

α) Να διαθέτει αποδεδειγμένα υψηλό επίπεδο επιστη-
μονικής κατάρτισης και ισχυρό επιστημονικό προφίλ.

β) η πρότασή του/της να είναι επαρκής και σύμφωνα 
με τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος Κανονισμού.

γ) να έχει αποδεδειγμένα καλή γνώση μίας ξένης γλώσ-
σας.

Υπάρχει και η δυνατότητα έκδοσης και δημοσίευ-
σης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνη-
σης μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία εγκρίνεται 
από τη Συνέλευση των Τμημάτων (και την Κοσμητεία 
των Σχολών, σε περίπτωση έρευνας σε περισσότερα 
από ένα Τμήματα), μετά από εισήγηση Καθηγητή/
τριας αυτών.
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Άρθρο 7
Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση 
μεταδιδακτορικής έρευνας υποβάλλουν στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος ή της Σχολής κατ΄ ελάχιστον τα εξής 
δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναφέ-
ρεται το θεματικό πεδίο της έρευνας και o/η Καθηγητής/
τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυ-
μεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη μεταδιδακτο-
ρική έρευνα. (Υπόδειγμα Α στο Παράρτημα)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημε-

δαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής (όταν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει η αναγνώριση των 
τίτλων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης 
αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. υπό τον ορό όμως 
της άμεσης προσκόμισης της πράξης αναγνώρισης, όταν 
αυτή παρασχεθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

4. Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής (όταν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει η αναγνώριση των 
τίτλων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης 
αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. υπό τον ορό όμως 
της άμεσης προσκόμισης της πράξης αναγνώρισης, όταν 
αυτή παρασχεθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

5. Πιστοποίηση ξένης γλώσσας.
6. Τουλάχιστον δύο (2) επιστημονικές δημοσιεύσεις -

ανακοινώσεις.
7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές.
8. Ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση (Υπόδειγμα Β 

στο Παράρτημα), στην οποία εκτίθενται ο σκοπός εκπό-
νησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα ή στα Τμή-
ματα, σε περίπτωση έρευνας σε περισσότερα από ένα 
Τμήματα, το ακριβές αντικείμενο της μεταδιδακτορικής 
έρευνάς του, η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει για 
να προσεγγίσει το αντικείμενο αυτό, η χρήση εργαστη-
ριακού εξοπλισμού και υποδομών του Τμήματος ή των 
Τμημάτων, η προγενέστερη ερευνητική δραστηριότητα, 
όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, το 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της έρευνας και η πε-
ριγραφή των παραδοτέων μετά το τέλος της έρευνας, 
όπου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο δημοσι-
εύσεις-ανακοινώσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά ή συνέδρια.

9. Σύμφωνη γνώμη από τον/την προτεινόμενο/η Επι-
βλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια. (Υπόδειγμα Γ στο Πα-
ράρτημα).

Άρθρο 8
Αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας

Η Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής στην οποία 
υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά κάθε υποψηφιότητας, αρχειοθετεί και καταχω-
ρεί τις αιτήσεις με αριθμό Πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, 
προβαίνει σε τυπικό έλεγχο και έλεγχο πληρότητας όλων 
των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί τις 

αιτήσεις στη Συνέλευση του Τμήματος ή στην Κοσμητεία 
της Σχολής αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Κοσμήτορας της αντί-
στοιχης Σχολής, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού 
αντικειμένου της αίτησης που έχει υποβληθεί, ορίζει 
τριμελή Επιτροπή από μέλη του Τμήματος ή της Σχολής 
αντίστοιχα για την εξέταση της πρότασης. Η Επιτροπή 
εξετάζει τη συνάφεια της ερευνητικής πρότασης με τα 
γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα ή η Σχο-
λή, καθώς και τις ερευνητικές περιοχές που θεραπεύει ή 
επιθυμεί να θεραπεύσει το Τμήμα ή η Σχολή και, εφόσον 
τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα υλοποίησης της προτει-
νόμενης έρευνας, προωθεί την πρόταση στη Συνέλευση 
του Τμήματος ή των Τμημάτων τα οποία αφορά η έρευ-
να, για την έγκριση της πρότασης.

Η Συνέλευση ή η Κοσμητεία εξετάζει και αποφασίζει 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος ιδίως τη συνά-
φεια των ερευνητικών προτάσεων των αιτούντων/ουσών 
με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα ή η 
Σχολή, καθώς και τις ερευνητικές περιοχές που θερα-
πεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει το Τμήμα, τον σκοπό, τη 
διάρκεια, τις φάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
του προτεινόμενου ερευνητικού έργου και την ανάγκη 
υλοποίησής του και ανάλογα αποφασίζει για την έγκριση 
ή απόρριψη της πρότασης. Η Γραμματεία του Τμήματος 
ή της Σχολής αναρτά τα αποτελέσματα της αξιολόγη-
σης των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή της 
Σχολής και ενημερώνει τους/τις επιτυχόντες/ούσες και 
εγγράφει τον/την ερευνητή/τρια στο Μητρώο Μεταδιδα-
κτορικών Ερευνητών/τριών του Τμήματος/της Σχολής/
του Δ.Π.Θ.

Η Συνέλευση του Τμήματος ή η Κοσμητεία έχει τη δυ-
νατότητα να κοστολογεί και να χρεώνει τον/την Μεταδι-
δακτορικό/ή Ερευνητή/τρια για τη χρήση των αναγκαίων 
για τη μεταδιδακτορική έρευνα πόρων.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δεν έχει υπο-
χρέωση αμοιβής ή καταβολής εξόδων μετακίνησης των 
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών.

Οι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες δύνανται 
να αιτούνται χρηματοδότησης αναφορικά με δράσεις 
που προβλέπονται βάσει αποφάσεων του Τμήματος ή 
της Σχολής ή του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της κεί-
μενης νομοθεσίας, όπως π.χ. μερική χρηματοδότηση 
ανακοινώσεων σε αναγνωρισμένα διεθνή ανταγωνιστικά 
συνέδρια.

Οι Μεταδιδακτορικοί/ες Ερευνητές/τριες δύνανται να 
αμείβονται από πόρους προερχόμενους από χρηματο-
δοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. 
Δύνανται επίσης να λαμβάνουν υποτροφία από εθνικούς 
ή διεθνείς φορείς και ιδρύματα. Επισημαίνεται ότι οι Με-
ταδιδακτορικοί/ες Ερευνητές/τριες δεν επιτρέπεται να 
αμείβονται από πόρους προερχόμενους από την κρατική 
επιχορήγηση.

Προκειμένου να ανανεωθεί η ιδιότητα του/της Μετα-
διδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας, απαιτείται κατά την 
έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους η ετήσια αναφορά προ-
όδου, την οποία συντάσσει ο/η υποψήφιος/α σε συνερ-
γασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια και 
καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος ή 
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στην Κοσμητεία της Σχολής (Υπόδειγμα Δ στο Παράρτη-
μα). Σε περίπτωση που απαιτηθεί χρόνος επιπλέον, κατα-
τίθεται αίτημα παράτασης από τον/την Μεταδιδακτορι-
κό/ή Ερευνητή/τρια με την ανάλογη αιτιολόγηση και τη 
σύμφωνη γνώμη του/της εισηγητή/τριας- επιβλέποντος/
ουσας Καθηγητή/τριας και απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος ή της Κοσμητείας της Σχολής.

Άρθρο 9
Ορισμός Επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π.

Για τους/τις υποψηφίους/ες που γίνονται δεκτοί, η Συ-
νέλευση ορίζει ένα επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π.-Καθηγητή/
τρια, Αναπληρωτή Καθηγητή/τρια ή μόνιμο/η Επίκουρο 
Καθηγητή/τρια, ή Επίκουρο Καθηγητή/τρια επί θητεία-, 
το οποίο αναλαμβάνει την επίβλεψη του έργου του/της 
υποψηφίου/ιας, εφόσον η έρευνα διεξάγεται σε Τμή-
μα. Σε περίπτωση διατμηματικής έρευνας σε Σχολή ο 
ορισμός του/της Επιβλέποντος/ουσας γίνεται από την 
Κοσμητεία μετά από έγκριση της έρευνας από τις Συνε-
λεύσεις των Τμημάτων. Ως επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. της 
διεξαγωγής της μεταδιδακτορικής έρευνας ορίζεται 
το μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο ανήκει στην ίδια ή συγγενή 
επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο/η υποψή-
φιος/α διεξάγει τη μεταδιδακτορική έρευνα. Στην ειδική 
περίπτωση που ο/η Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/
τρια καλείται να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέας επιστη-
μονικής περιοχής, ο/η Επιβλέπων/ουσα ορίζεται από το 
Τμήμα ή τη Σχολή χωρίς τον ως άνω περιορισμό.

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα μπορεί να είναι διαφορετικός/ή 
από εκείνον/η που υποδεικνύει ο/η αιτών/ούσα μόνο 
μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Επιτροπής, εφό-
σον δεν πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται ανωτέρω.

Ο ανώτατος αριθμός Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/
τριών ανά μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ορίζεται σε δύο (2).

Το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π., σε συνεργασία με τον/την 
υποψήφιο/α, ορίζει το θέμα της μεταδιδακτορικής έρευ-
νας και μετά τη λήξη της υποβάλλει στη Συνέλευση μια 
έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων που συντάσσεται 
στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, ρυθμίζει τον χώρο εργα-
σίας του/της Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας και 
καθοδηγεί την έρευνα μεταφέροντάς του/της επιστημο-
νική εμπειρία και γνώση.

Η αλλαγή Επιβλέποντος/ουσας, ιδίως σε περίπτωση 
μη λειτουργικής συνεργασίας μεταξύ Ερευνητή/τριας 
και Επιβλέποντος/ουσας, ανήκει στην αρμοδιότητα της 
Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας της Σχολής, 
κατόπιν αίτησης είτε του/της ερευνητή/τριας είτε του/
της επιβλέποντος/ουσας στη Συνέλευση του Τμήματος 
ή στην Κοσμητεία της Σχολής.

Άρθρο 10
Διάρκεια εκπόνησης 
της μεταδιδακτορικής έρευνας

Η Συνέλευση του Τμήματος ή η Κοσμητεία της Σχολής 
ορίζει το χρόνο της έρευνας από 1-4 έτη ανάλογα με το 
είδος της έρευνας, καθώς και το πιθανό χρηματοδοτικό 
πλαίσιο (πρόγραμμα, υποτροφία κ.λπ.).

Παράταση της χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτο-
ρικής έρευνας μπορεί να δοθεί κατ΄ εξαίρεση μετά από 
τεκμηριωμένη πρόταση του/της Επιβλέποντος/ουσας 
για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου και με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας 
της Σχολής.

Άρθρο 11
Επικουρικό έργο

Το Τμήμα ή η Σχολή, σε περίπτωση διατμηματικής 
έρευνας, δύναται να αναθέτει επικουρικό έργο στους 
Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες, που περιλαμ-
βάνεται στα προγράμματα του Τμήματος ή των Τμημά-
των αντίστοιχα, στο πλαίσιο του πρώτου και δεύτερου 
κύκλου σπουδών, μετά από αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων και εισήγηση του/της Επιβλέποντος/ουσας, 
εφόσον αυτό δεν αντίκειται στις υποχρεώσεις της έρευ-
νας και στην κείμενη νομοθεσία. Το είδος του επικουρι-
κού έργου εξαρτάται από τις ανάγκες των προγραμμά-
των σπουδών, π.χ. διεξαγωγή και υποστήριξη μέρους 
των φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και 
πρακτικής φοιτητών στο σχετικό πεδίο, επιτήρηση εξε-
τάσεων κ.λπ.

Άρθρο 12
Ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας

Με την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας 
η συνεργασία του/της Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/
τριας με το Τμήμα ή τη Σχολή λήγει. Για να θεωρηθεί ολο-
κληρωμένη η διαδικασία και να παραδοθεί στον/στην 
Μεταδιδακτορικό/ή Ερευνητή/τρια το σχετικό πιστοποι-
ητικό, πρέπει να έχουν υλοποιηθεί τουλάχιστον τα εξής:

α) Να έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της έρευνας, όπως 
έχει ορισθεί από την αρχή της.

β) Να έχει γίνει δημόσια παρουσίαση από τον/την Με-
ταδιδακτορικό/ή Ερευνητή/τρια των αποτελεσμάτων της 
έρευνας που διεξήχθη στο Τμήμα ή στη Σχολή.

γ) Να έχει κατατεθεί από τον/την Μεταδιδακτορικό/ή 
Ερευνητή/τρια με υπογραφή του/της Επιβλέποντος/
ουσας Καθηγητή/τριας τελική έκθεση για την έρευνα 
που διεξήχθη στο Τμήμα ή στη Σχολή (Υπόδειγμα Ε στο 
Παράρτημα).

δ) Να έχουν κατατεθεί αντίγραφα των δημοσιεύσεων 
οι οποίες αποτελούν προϊόν της μεταδιδακτορικής έρευ-
νας σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια ή οι σχετικές 
βεβαιώσεις αποδοχής, όπως ορίστηκε στην αρχή της 
έρευνας.

Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο σπουδών. Το υπο-
γράφει ο/η Πρόεδρος του Τμήματος ή Κοσμήτορας της 
Σχολής, αφού λάβει την έγκριση της Συνέλευσης ή της 
Κοσμητείας αντίστοιχα. Στο πιστοποιητικό αναφέρονται 
το Ίδρυμα, η Σχολή, το Τμήμα, το όνομα, το επώνυμο, το 
πατρώνυμο και ο τόπος καταγωγής του/της Ερευνητή/
τριας, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και η χρονική 
περίοδος διεξαγωγής της.

Η Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής ενημερώνει 
το Μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών του 
Τμήματος/της Σχολής/του ιδρύματος.
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Άρθρο 13
Παροχές προς τους/τις 
μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες

Στους/στις Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες 
κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής 
έρευνας παρέχονται τα ακόλουθα:

i. Η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον τίτλο του/της 
Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας (Postdoctoral 
Researcher) του Τμήματος ή της Σχολής στα συνέδρια 
και τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και στις 
αναρτήσεις σε ιστοσελίδες κατά τη διάρκεια εκπόνησης 
της μεταδιδακτορικής έρευνας.

ii. Η πρόσβαση στα εργαστήρια και στον εξοπλισμό 
του Τμήματος ή των Τμημάτων της Σχολής, σε περίπτω-
ση έρευνας σε περισσότερα από ένα Τμήματα, στο πλαί-
σιο της έρευνας που διεξάγουν.

iii. Η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ή των 
Τμημάτων της Σχολής, σε περίπτωση έρευνας σε περισ-
σότερα από ένα Τμήματα, και το δικαίωμα δανεισμού.

iv. Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δη-
μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Ηλεκτρονική βιβλι-
οθήκη, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

v. Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε συμπληρωματική 
παροχή κρίνει το Τμήμα ή Σχολή απαραίτητη για την 
ολοκλήρωση της έρευνας.

vi. Η χορήγηση του πιστοποιητικού διεξαγωγής μετα-
διδακτορικής έρευνας με την ολοκλήρωση της έρευνας, 
όπως ορίζει ο Κανονισμός.

vii. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια έχει υπο-
χρέωση να ενημερώσει τον/την Μεταδιδακτορικό/ή 
Ερευνητή/τρια για τους κανονισμούς ασφάλειας των 
χώρων και των εργαστηρίων και για θέματα ηθικής και 
δεοντολογίας της έρευνας.

viii. Σε περίπτωση αλλοδαπού/ής Μεταδιδακτορικού/
ής Ερευνητή/τριας το Τμήμα ή η Σχολή οφείλουν να διευ-
κολύνουν τις τυπικές διαδικασίες που αφορούν σε άδειες 
παραμονής, σύναψη συμβάσεων κ.λπ.

ix. Οι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες δύνανται 
να μετέχουν στις διαδικασίες χορήγησης Βραβείου Ερευ-
νητή, όπως αυτές καθορίζονται από το Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης.

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις 
των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Οι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες οφείλουν:
1. Να υποβάλλουν ετήσια έκθεση προόδου της έρευ-

νάς τους σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα, η 
οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος ή στην 
Κοσμητεία και στις Συνελεύσεις Τμημάτων, σε περίπτωση 
έρευνας σε περισσότερα από ένα Τμήματα.

2. Να συμμετέχουν σε σεμινάρια ή συνέδρια που διορ-
γανώνει το Τμήμα ή τα Τμήματα, σε περίπτωση έρευνας 
σε περισσότερα από ένα Τμήματα, για την παρουσίαση 
της προόδου της έρευνάς τους.

3. Να συμμετέχουν ενεργά στη διεθνή ακαδημαϊκή 
κοινότητα, συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια και σεμι-
νάρια, στοχεύοντας στη διεθνή αναγνώριση της έρευνάς 

τους με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και πε-
ριοδικά με σύστημα κριτών.

4. Να ανταποκρίνονται στις προτάσεις βελτίωσης 
που πραγματοποιούνται από την Ομάδα Εσωτερικής 
Αξιολόγησης (Ο.Μ.Ε.Α.) του Τμήματος ή από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. 
του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και 
διασφάλισης ποιότητας.

5. Να αναφέρουν τα στοιχεία του Τμήματος/της Σχο-
λής ως ακαδημαϊκή στέγη τους (academic affiliation) σε 
κάθε δημοσίευμα ή ανακοίνωσή τους, που είναι προϊόν 
της μεταδιδακτορικής έρευνας καθώς και το ερευνητικό 
εργαστήριο του Τμήματος στο οποίο έχουν ενταχθεί.

6. Να δηλώνουν αν η μεταδιδακτορική έρευνα χρη-
ματοδοτείται από φορείς και να προσκομίζουν όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν τόσο τα οι-
κονομικά όσο και τις υποχρεώσεις του/της Μεταδιδα-
κτορικού/ής Ερευνητή/τριας έναντι του φορέα αυτού.

7. Να γνωστοποιούν στο Τμήμα/Σχολή εγγράφως 
οποιαδήποτε δημοσίευση προέκυψε από τη μεταδιδα-
κτορική έρευνα μετά την ολοκλήρωση αυτής. Οι δημοσι-
εύσεις καταχωρίζονται στο Μητρώο Μεταδιδακτορικών 
Ερευνητών/Ερευνητριών.

8. Να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλος της 
ακαδημαϊκής κοινότητας σεβόμενοι την παροχή ερευ-
νητικής στέγης από το Πανεπιστήμιο.

9. Να τηρούν τον Οδηγό Πολιτικής Διανοητικής Ιδιο-
κτησίας του Δ.Π.Θ., τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης την κείμενη 
νομοθεσία, καθώς και τις διατάξεις του Οργανισμού και 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπι-
στημίου.

10. Σε περίπτωση διενέξεων αυτές θα πρέπει να επι-
λύονται αρχικά από τη Συνέλευση του Τμήματος ή την 
Κοσμητεία της Σχολής και σε οριστικό βαθμό από την 
Επιτροπή Δεοντολογίας του Δ.Π.Θ.

11. Η κυριότητα και η διαχείριση της πνευματικής ιδιο-
κτησίας ποικίλλει ανάλογα με τη φύση της έρευνας, τους 
όρους και τις προϋποθέσεις ενδεχόμενης χρηματοδότη-
σης, κ.λπ. Τα δικαιώματα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας 
ρυθμίζονται με τον Οδηγό Πολιτικής Διανοητικής Ιδιο-
κτησίας Δ.Π.Θ. (Διαχείρισης Πνευματικής ιδιοκτησίας, 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών), όπως ισχύει.

Άρθρο 15
Μετακίνηση 
των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Σε περίπτωση μετάκλησης, μετακίνησης ή εκλογής μέ-
λους ΔΕΠ στο Τμήμα, προερχόμενου από Τμήμα του ιδί-
ου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι Μεταδιδακτορικοί/ές 
Ερευνητές/τριες που το μέλος ΔΕΠ επέβλεπε στο Τμήμα 
που υπηρετούσε προηγουμένως, δύνανται να ζητήσουν 
την εγγραφή τους στο Τμήμα υπό την επίβλεψη του με-
τακληθέντος, μετακινηθέντος ή εκλεγέντος μέλους ΔΕΠ.

Σε περίπτωση μετάκλησης, μετακίνησης ή εκλογής 
του/της Επιβλέποντος/ουσας σε άλλο Τμήμα Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος ή της Κοσμητείας ορίζεται νέος/α 
Επιβλέπων/ουσα για τον/την Ερευνητή/τρια.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ14570 Τεύχος B’ 1407/15.04.2020

Άρθρο 16
Διαγραφή
των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος ή της Κοσμητείας της Σχολής είναι δυνατή η δια-
γραφή Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας για τους 
ακόλουθους λόγους:

1) Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την ίδιο/α 
τον/την ενδιαφερόμενο/η ή τον/την Επιβλέποντα/ουσα 
Καθηγητή/τρια.

2) Μη τήρηση των υποχρεώσεων του/της Μεταδιδα-
κτορικού/ής Ερευνητή/τριας. 

3) Δράσεις του/της Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/
τριας που εκθέτουν ή ζημιώνουν το Δ.Π.Θ.

4) Λογοκλοπή
Ο/Η Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια δύναται να 

προσφύγει στο ανώτερο όργανο του Πανεπιστημίου (Κο-
σμητεία ή Σύγκλητο αντίστοιχα) κατά της απόφασης δια-
γραφής του/της. Για την εξέταση της προσφυγής του/της 
από τα όργανα αυτά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις και τα 
προβλεπόμενα από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Θ.

Άρθρο 17
Ειδικές διατάξεις

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν και 
εφαρμόζονται και για τους/ης μεταδιδακτορικούς/ής 
ερευνητές/τριας που έχουν γίνει δεκτοί πριν από την 
έναρξη ισχύος του.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονι-
σμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου, 
ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος ή της Κοσμητείας της Σχολής.

Άρθρο 18
Λοιπές διατάξεις

Στο Μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών κατα-
γράφονται επίσης όλες οι δημοσιεύσεις που πραγματοποί-
ησε ο/η μεταδιδακτορικός φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης της διδακτορικής έρευνας, καθώς και οι μεταδι-
δακτορικοί/ές ερευνητές/τριες που συμμετέχουν σε ερευ-
νητικό πρόγραμμα του ιδρύματος και οι μεταδιδακτορικοί/
ες ερευνητές/τριες άλλων ακαδημαϊκών, ερευνητικών ή 
τεχνολογικών φορέων που διεξάγουν έρευνα στις εγκατα-
στάσεις του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο συμφωνητικών ή μνημονίων 
συνεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ε.Υ. του έργου ή το 
αρμόδιο για τη συνεργασία μέλος Δ.Ε.Π. ενημερώνει τη Συ-
νέλευση του Τμήματος ή τη Σχολή για τη μεταδιδακτορική 
έρευνα που διενεργείται στο Τμήμα (ή στα Τμήματα στις 
περιπτώσεις διεπιστημονικών προγραμμάτων).

Για τους/τις ως άνω μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/
τριες δεν ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3-10, 12, 
15 και 16 δεδομένου ότι η διαδικασία εκπόνησης μεταδι-
δακτορικής έρευνας ακολουθεί τις προβλεπόμενες από τα 
αντίστοιχα προγράμματα διατάξεις και τη σύμβαση που 
έχουν υπογράψει με τον Ειδικό Λογαριασμό ή το Ερευνη-
τικό Κέντρο που διαχειρίζεται το ερευνητικό πρόγραμμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ως αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Δ.Π.Θ.)

Α. Υπόδειγμα εντύπου αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας.
Β. Υπόδειγμα εντύπου πρότασης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας.
Γ. Υπόδειγμα εντύπου σύμφωνης γνώμης Επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/τριας εκπόνησης μεταδιδακτορικής 

έρευνας.
Δ. Υπόδειγμα εντύπου ενδιάμεσης έκθεσης μεταδιδακτορικής έρευνας.
Ε. Υπόδειγμα εντύπου έκθεσης ολοκλήρωσης μεταδιδακτορικής έρευνας.
ΣΤ. Υπόδειγμα εντύπου πιστοποιητικού ολοκλήρωσης μεταδιδακτορικής έρευνας
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 19 Μαρτίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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*02014071504200024*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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