
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. 66542  
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της 

Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης (Α.Π.Θ.). 

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως την παρ. 2 του άρ-
θρου 45.

2. Την παρ. 5 και το εδάφιο β της παρ. 6 του άρθρου 
85 του ν. 4485/2017.

3. Τις ερμηνευτικές εγκύκλιους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α)163204/Ζ1 EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017: «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών-λοιπά θέματα και β) 22879/Ζ1/9-2-2018: «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

4. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ.  432, 
διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

5. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 650) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη συμπλήρω-
ση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 31-8-2023.

6. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) υπ. αρ.: α) 2261/7-9-2021, 
ανακοινοποιημένη στο ορθό υπ. αρ. 2705/8-9-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΝΚΝ46Ψ8ΧΒ-ΕΝ9) περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. και β) 22103/5-11-2021 (ΑΔΑ: 69Χ946Ψ8ΧΒ-
3ΛΡ) και 43095/26-1-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Μ46Ψ8ΧΒ-ΒΨΡ) 
περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

7. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 144/16-12-2021).

9. Την υπ’ αρ. 57273/24-3-2022 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

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

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οι-
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές αρχές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του ΑΠΘ αποσκοπούν στην προαγωγή της 
γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και 
οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, 
ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστη-
μονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της 
κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης 
στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο. Συνεπώς, η διδα-
κτορική διατριβή δεν μπορεί να αποτελείται από συρ-
ραφή άρθρων που διερευνούν ζητήματα που αφορούν 
ένα ή περισσότερα επιστημονικά πεδία.

Στον παρόντα (Εσωτερικό) Κανονισμό αποτυπώνονται 
η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος στην υπ’ αρ. 144/16-12-2021 συ-
νεδρίασή της, εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ στην 
υπ’ αρ. 3099/30-3-2022 συνεδρίασή της, αναρτήθηκε στο 
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

16 Μαΐου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2390

23495



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ23496 Τεύχος B’ 2390/16.05.2022

Άρθρο 2
Νομικό και θεσμικό πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών οργανώνεται και λειτουργεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και των εν ισχύει 
ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Διδακτορικού Προγράμ-
ματος του Τμήματος είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη 
λειτουργία του και αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ 
τα οποία ορίζονται από τη Συνέλευση με διετή θητεία.

Άρθρο 3
Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις 
κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμέ-
νου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου 
ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

γ. Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο τίτλους σπουδών εί-
ναι σε συνάφεια με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της 
Οικονομικής Επιστήμης και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως 
Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι τίτλων σε συ-
νάφεια με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Οικο-
νομικής Επιστήμης και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, υπό 
τις εξής προϋποθέσεις:

i. Θα παρακολουθήσουν και κατοχυρώσουν τουλάχι-
στον με βαθμό έξι (6) τα παρακάτω μεταπτυχιακά μαθή-
ματα που προσφέρονται από το Τμήμα:

- Μακροοικονομία
- Μικροοικονομική
- Οικονομετρία
- Έως δύο (2) μαθήματα του ευρύτερου γνωστικού 

αντικειμένου της υπό προκήρυξης θέσης
ή
ii. Θα παρακολουθήσουν και κατοχυρώσουν τουλά-

χιστον με βαθμό επτά (7) τα παρακάτω προπτυχιακά 
μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα:

- Μακροοικονομία I & II
- Μικροοικονομική I & II
- Οικονομετρία I & II
- Έως δύο (2) μαθήματα του ευρύτερου γνωστικού 

αντικειμένου της υπό προκήρυξης θέσης

Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων Διδακτόρων 

α. Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτό-
ρων δυο (2) φορές τον χρόνο (Νοέμβριο και Απρίλιο) σε 
γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. Οι προ-
κηρύξεις αναρτώνται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος.

β. Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει στις ημερομηνίες που 
προκαθορίζονται από το Τμήμα σχετική αίτηση στη 
Γραμματεία του Τμήματος. (βλ. Παράρτημα 1).

γ. Στην αίτηση αναγράφονται:
i. ο προτεινόμενος τίτλος ή το ευρύτερο γνωστικό αντι-

κείμενο της διατριβής
ii. η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής, 

η οποία μπορεί να είναι και η αγγλική
iii. ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Δι-

δακτορικής Διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες 
έχουν δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 
και στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού.

δ. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
i. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου
ii. αντίγραφα πτυχίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμέ-

νου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
iii. αντίγραφο Πιστοποιητικού Επάρκειας Αγγλικής 

Γλώσσας
iv. δύο (2) συστατικές επιστολές
v. προσχέδιο διδακτορικής διατριβής.
ε. H Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια 

του ερευνητικού αντικειμένου της προκηρυχθείσας θέ-
σης, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήμα-
τος, ανά κατηγορία αιτήσεων.

στ. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτή-
σεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συ-
νέντευξη τον/την υποψήφιο/α.

ζ. Η κάθε Επιτροπή αξιολόγησης υποβάλει στη Συ-
ντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος και αυτή στη 
συνέχεια στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με ανα-
λυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για 
τους οποίους ο/η υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός/η. Επιπρό-
σθετα, προτείνει τον/την επιβλέποντα/ουσα, ακόμη και 
αν αυτός/η δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. 
Σε κάθε περίπτωση, το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

η. Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπό-
μνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση 
του/της υποψηφίου/ας.

i. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται 
και η γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής (ελληνική ή 
αγγλική) της Διδακτορικής Διατριβής.

ii. Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α ανήκει στις 
κατηγορίες που ορίζει το άρθρο 3.δ΄, η συνέλευση ορίζει 
αν θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέ-
ρεται στο 3.δ.i ή 3.δ.ii.

θ. Η ημερομηνία απόφασης έγκρισης της αίτησης των 
υποψηφίων αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης του 
διδακτορικού.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών 

α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του 
Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) 
πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία επιλογής 
του/της από τη Συνέλευση του Τμήματος.

β. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη 
από την ημερομηνία επιλογής του/της από τη Συνέλευση 
του Τμήματος.
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i. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί ή ανα-
σταλεί το πολύ για δύο (2) επιπλέον έτη, μετά από αίτη-
ση του/της υποψηφίου/ας, συνοδευόμενη από σχετική 
πρόταση του/της επιβλέποντα/επιβλέπουσας καθηγητή/
τρια, έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του διδα-
κτορικού και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

ii. Εύλογοι λόγοι παράτασης ή αναστολής είναι απο-
κλειστικά σοβαρά προβλήματα προσωπικής υγείας και 
του πολύ άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, εκπλή-
ρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, εγκυμοσύνη.

γ. Η Συντονιστική Επιτροπή με εισήγησή της και σύμ-
φωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσας και μετά από 
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να δια-
γράψει τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες από το πρό-
γραμμα αν έχει παρέλθει ο ως άνω οριζόμενος μέγιστος 
χρόνος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.

Άρθρο 6
Δικαιώματα/παροχές και υποχρεώσεις 
υποψηφίων διδακτόρων  

6.1 Δικαιώματα/παροχές
α. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
β. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για έξι (6) έτη από την 

ημερομηνία επιλογής του/της από τη Συνέλευση του 
Τμήματος, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις πα-
ροχές που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες 
του β’ κύκλου σπουδών από τον Κανονισμό του Ιδρύμα-
τος (Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική υποστήριξη, 
βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπηση 
σε συλλογικά όργανα, κ.ά.).

γ. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν δικαιώματα 
πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι 
και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του Διδακτορικού 
Διπλώματος.

6.2 Υποχρεώσεις υποψηφίων
α. Ο/Η υποψήφιος/α έχει την υποχρέωση να παρα-

κολουθεί τις επιστημονικές εκδηλώσεις του Τμήματος 
(όπως, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, παρουσιάσεις από 
προσκεκλημένους ομιλητές, κ.λπ.).

β. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει την υποχρέωση της 
ανανέωσης της εγγραφής του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος 
(Σεπτέμβριος). Η μη ανανέωση εγγραφής για δύο (2) συνε-
χόμενα έτη συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή του/της.

γ. Η ανανέωση της εγγραφής θα συνοδεύεται υποχρε-
ωτικά από την έκθεση προόδου η οποία θα υπογράφεται 
από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια και θα 
υποβάλλεται τον Σεπτέμβριο στη γραμματεία του δι-
δακτορικού προγράμματος. Η Συντονιστική Επιτροπή 
θα φέρνει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος 
το σύνολο των εκθέσεων στη Συνέλευση τον Οκτώβριο.

δ. Είναι ευθύνη του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα να 
ενημερώνει το Τμήμα για αλλαγές των στοιχείων επικοι-
νωνίας μαζί του/της.

ε. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (εδά-
φιο ε’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3685/2008 που 
παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με την περ. α’ άρθρο 88 
του ν. 4485/2017) και κοινή απόφαση των Υπουργείων 
Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υπο-

ψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

στ. Άλλες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις: Ο/Η διδακτορι-
κός φοιτητής/τρια υποχρεούται να:

i. Βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) ώρες την εβδομάδα.

ii. Επιδιώκει τακτικές συναντήσεις με τον/την επιβλέ-
ποντα/ουσα καθηγητή/τρια.

iii. Συζητεί την εργασία του με τα άλλα δύο μέλη της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και να τους παρέ-
χει γραπτές επεξηγήσεις εφόσον του ζητούνται.

iv. Συμμετέχει υποχρεωτικά σε όλες στις επιτηρήσεις 
μαθημάτων που του ανατίθενται κατά τις εξεταστικές 
περιόδους του Τμήματος. Σε περίπτωση κωλύματος υπο-
χρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τη Γραμματεία και ο/η 
ίδιος/α να φροντίσει την αντικατάσταση του/της.

Άρθρο 7
Χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης των 
Διδακτορικών Σπουδών 

Η ολοκλήρωση των σπουδών για την απόκτηση του 
διδακτορικού διπλώματος, ακολουθεί τη διαδικασία των 
χρονικών περιόδων, οι οποίες είναι δύο:

7.1 Πρώτη χρονική περίοδος
Η πρώτη χρονική περίοδος διαρκεί δύο (2) τουλάχι-

στον ακαδημαϊκά εξάμηνα και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

α. Στην πρώτη χρονική περίοδο, ο/η υποψήφιος/α 
πραγματοποιεί την επισκόπηση της «ειδικής αρθρογρα-
φίας» (Review of Literature).

β. Μέχρι το πέρας της πρώτης χρονικής περιόδου 
ο/η υποψήφιος/α καταθέτει μετά από έγκριση του/της 
επιβλέποντα/ουσα την εμπεριστατωμένη «ερευνητική 
πρόταση» (Research Proposal), η οποία θα πρέπει να εί-
ναι αρκετά λεπτομερής (με τι δηλαδή θα ασχοληθεί και 
πως θα το κάνει).

γ. Η κατάθεση γίνεται στη Συντονιστική Επιτροπή του 
Προγράμματος, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει τη 
Συνέλευση του Τμήματος.

δ. Με την κατάθεση της ερευνητικής πρότασης, ο/η 
επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια οφείλει να προτείνει 
την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, καθώς και τον 
τίτλο της διατριβής.

ε. Οι ερευνητικές προτάσεις σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα θα παρουσιάζονται στο Τμήμα έτσι ώστε η επιστη-
μονική κοινότητά του (καθηγητές και μεταπτυχιακοί φοι-
τητές) να είναι ενήμεροι για την εξέλιξη της έρευνας που 
πραγματοποιείται.

στ. Ο/Η υποψήφιος/α είναι υποχρεωμένος/η να παρα-
κολουθήσει το ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο μεθοδο-
λογίας του προγράμματος.

ζ. Ο/Η υποψήφιος/α που εμπίπτει στην κατηγορία που 
περιγράφεται στο άρθρο 3.δ΄ θα πρέπει στην πρώτη αυ-
τήν περίοδο να εκπληρώσει επιπλέον τις υποχρεώσεις 
που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

7.2 Δεύτερη χρονική περίοδος
H δεύτερη χρονική περίοδος διαρκεί τουλάχιστον τέσ-

σερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και δεν μπορεί να υπερ-
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βαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (της παράτασης 
ή αναστολής μη συμπεριλαμβανομένης). Συνεπώς, η 
δεύτερη χρονική περίοδος αφορά την ουσιαστική συγ-
γραφή της διδακτορικής διατριβής, η οποία στηρίζεται 
στην «ερευνητική πρόταση» (Research Proposal).

α. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης χρονικής περιό-
δου, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει, κατά τη διάρκειά της, να 
έχει παρουσιάσει σε δύο (2) ερευνητικά σεμινάρια εντός 
του Τμήματος αυτοτελείς εργασίες που σχετίζονται με τη 
διαπραγματευόμενη έρευνα της διδακτορικής διατριβής.

β. Τα ερευνητικά σεμινάρια (workshops), τα οποία 
θα αφορούν σε θεματικές ενότητες που άπτονται των 
γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα θα 
διοργανώνονται ένα σε κάθε εξάμηνο σύμφωνα με τον 
ετήσιο προγραμματισμό στον οποίο θα προβαίνει η Συ-
ντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος και μετά από 
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 8
Διαδικασία ολοκλήρωσης των Διδακτορικών 
Σπουδών 

Ο/H υποψήφιος/α για την απόκτηση του Διδακτορικού 
Διπλώματος οφείλει στη διάρκεια των σπουδών του/
της να έχει:

α. συμμετοχή τουλάχιστον σε ένα (1) διεθνές συνέδριο 
με κριτές,

β. τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις με θέμα που προ-
έρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκυρο ακαδημαϊκό 
περιοδικό διεθνούς αναγνώρισης (με δείκτη απήχησης ή 
καταλογραφημένο στη λίστα ABS ή Q1, Q2 στη Scopus).

Άρθρο 9
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

α. Για να αναλάβει μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ως επιβλέ-
πων διδακτορικής διατριβής, θα πρέπει να έχει πρόσφα-
τη ερευνητική δραστηριότητα σε γνωστικό αντικείμενο 
συναφές με αυτό του προτεινόμενου διδακτορικού.

β. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην 
προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη 
της Διδακτορικής Διατριβής.

γ. Ο ορισμός της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει 
την εκπόνηση και συγγραφή της, γίνεται από τη Συνέ-
λευση στη διάρκεια της Πρώτης Χρονικής Περιόδου 
εκπόνησης της διατριβής.

δ. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. 
από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμέ-
νων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι 
είναι 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 ή από αναγνω-
ρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής 
και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την 
υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή.

ε. Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι 

σε άδεια σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αρ. 2076/2020 
της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ ή αναστολή καθηκό-
ντων της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011.

στ. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επι-
βλέποντος/σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατόπιν 
αιτήματος του/της υποψήφιου/ας, η Συντονιστική Επι-
τροπή του Προγράμματος εκτιμώντας τις περιστάσεις 
εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος η οποία με τη 
σειρά της αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφω-
να 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 αναλαμβάνουν χρέη επιβλέποντος/ουσας.

ζ. Αν ο/η αρχικός/η επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει 
να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των Διδακτορικών 
Διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται 
από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η 
εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής. Το ίδιο ισχύει και 
για τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

η. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει 
στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και αγγλική γλώσ-
σα, το όνομα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, τον τίτ-
λο και σύντομη περίληψη της Διδακτορικής Διατριβής, 
το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας και των άλλων 
μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 10
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με 
Συνεπίβλεψη

α. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι δυνατόν 
να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 43 του ν. 4485/2017, με Τμήματα ΑΕΙ, ερευνητικά 
κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4386/2016, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών για την εκπόνηση διατριβών με συ-
νεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορή-
γησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται στο 
οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται.

β. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι δυνατόν 
επίσης να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή 
Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλ-
λοδαπής για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. 
Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενι-
αίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμ-
φωνα με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του/της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 11  
Διαδικασία εκπόνησης

α. Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί κατόπιν αίτησης του/της υποψήφιου/ας 
προς την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και μετά από 
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
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β. Αλλαγή θέματος που οδηγεί σε νέο επιστημονικό 
πεδίο στην υπό εκπόνηση Διδακτορική Διατριβή, μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ενημέρωση 
της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται 
η διαδικασία του άρθρου 4 του παρόντα Κανονισμού.

γ. Αλλαγή γλώσσας μπορεί να πραγματοποιηθεί κα-
τόπιν αίτησης του/της υποψήφιου/ας προς την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή και μετά από έγκριση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος.

δ. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, κάθε Σεπτέμβριο 
υποβάλλει στον/στην επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια 
εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο 
της Διδακτορικής του Διατριβής. Στη συνέχεια, η τρι-
μελής συμβουλευτική επιτροπή υποβάλλει την έκθεση 
προόδου στη γραμματεία του διδακτορικού προγράμ-
ματος. Η μη υποβολή της έκθεσης προόδου από τον 
υποψήφιο/α για δυο συνεχόμενα έτη οδηγεί αυτόματα 
στη διαγραφή του/της υποψήφιου/ας.

ε. Η Συντονιστική Επιτροπή με τη σειρά της κάθε Οκτώ-
βριο ενημερώνει για το σύνολο των διδακτορικών του 
Τμήματος τη Συνέλευση του Τμήματος.

στ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αντικειμενική 
αδυναμία ή παραίτηση) είναι δυνατή η αντικατάσταση 
επιβλέποντος καθηγητή ή μέλους της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, με ειδικά αιτιολογημένη και τεκμηριωμέ-
νη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο τρόπος 
άσκησης της επίβλεψης δεν μπορεί να συνιστά λόγο 
αντικατάστασης.

ζ. Αντίγραφο της έκθεσης προόδου, καθώς και σχόλια 
επ’ αυτής από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή καταχωρούνται στον ατομικό 
φάκελο του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα που διατηρεί 
η γραμματεία του διδακτορικού προγράμματος.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

α. Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορι-
κής Διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει 
αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της 
γραμματείας του διδακτορικού προγράμματος, για δη-
μόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της.

β. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει 
την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. 
Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική 
Έκθεση.

γ. Στην Εισηγητική Έκθεση καταγράφεται η ολοκλήρω-
ση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής καθώς και 
η εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων (δημοσιεύσεις, 
συμμετοχές σε συνέδρια, κ.λπ.).

δ. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρί-
νει την αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, του/
της δίνει αναλυτικά τις επιστημονικές παρατηρήσεις/
βελτιώσεις καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

ε. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση 
θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής και πρόταση του επιβλέποντα κα-
θηγητή, ορίζει την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για 

την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτήν μετέχουν τα μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα 
επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του εδαφίου 
β’ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017 και έχουν 
την ίδια ή συναφή ειδικότητα με το επιστημονικό πεδίο 
της Διδακτορικής Διατριβής.

στ. Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξετα-
στική Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμε-
λούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από 
νέα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του εδαφίου β’ της  
παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετή-
σαντα μέλη δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία 
δημόσιας παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα 
λόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

ζ. Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε άδεια, δύνανται 
να συμμετέχουν ως μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής.

η. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον/την 
υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια, περίπου επί ημίωρο, 
ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

θ. Ο/Η υποψήφιος/α είναι υποχρεωμένος/η να απαντά 
στις ερωτήσεις των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής. Με τη σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξε-
ταστικής Επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν ερω-
τήσεις και από το ακροατήριο. Η όλη διαδικασία δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δυο (2) ώρες.

ι. Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η Επτα-
μελής Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται και κρίνει τη 
διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την 
πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη 
και με βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει την τελική της 
κρίση και τη βαθμολογεί.

ια. Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχε-
τικό Πρακτικό. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με 
πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμε-
λούς Εξεταστικής Επιτροπής. Το Πρακτικό υπογράφεται 
από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολό-
γησης της διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής και διαβιβάζεται δια της Γραμματείας, στη 
Συνέλευση του Τμήματος.

ιβ. Σε περίπτωση κατά την οποία το Πρακτικό φέρει 
υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής 
και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, 
ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως (παρ. 18 
του άρθρου 39 του ν. 4186/2013).

ιγ. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται 
με την ακόλουθη κλίμακα:

- Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις 
και μόνο με ομόφωνη απόφαση της Επταμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής)

- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς

Άρθρο 13
Αναγόρευση και καθομολόγηση Διδακτόρων 

Η Συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον/την 
υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια συνεδρίαση του 
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Τμήματος, παρουσία του/της υποψήφιου/ας Διδάκτορα. 
Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος 
το πρακτικό, που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση 
της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολό-
γησης της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η ανα-
γόρευση και καθομολόγηση του/της υποψηφίου/ας σε 
Διδάκτορα του Τμήματος. Στη συνεδρίαση παρίσταται 
ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης, ενώ μπορεί να παρί-
σταται και ο/η Κοσμήτορας.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας πριν από την αναγό-
ρευση και καθομολόγησή του/της από τη Συνέλευση 
του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση Βεβαίωσης 
Επιτυχούς Αποπεράτωσης των Διδακτορικών Σπου-
δών.

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 Α.Π.Θ..

Άρθρο 14
Λόγοι διαγραφής 

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, 
μετά από απόφαση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής στην οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής 
και τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής, 

μπορεί να εισηγηθεί τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας 
διδάκτορα. Λόγοι διαγραφής συνιστούν κυρίως:

α. Η ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψηφίου/ας δι-
δάκτορα, η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον 
αρνητικές Εκθέσεις Προόδου

β. Η μη ανανέωση εγγραφής ή/και μη υποβολή Έκθε-
σης Προόδου για δυο συνεχόμενα έτη

γ. Η συστηματική μη-συμμόρφωση του υποψηφίου με 
τις συμβατικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

δ. Η λογοκλοπή/παράλειψη αναφοράς σε χρησιμο-
ποιηθείσα βιβλιογραφία. Καταθέτοντας οποιαδήποτε 
εργασία ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να 
αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλ-
λων. Στις παραπάνω περιπτώσεις και μετά από αιτιολογη-
μένη εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή, η Συνέλευ-
ση μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του υποψηφίου.

ε. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται αυτοδί-
καια μετά από αίτησή του/της.

Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις 

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος έχουν 
υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής, υποχρεούνται στην ολοκλήρωσή της εντός 
διετίας.
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗ 
 (με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση) 

Διδακτορική Διατριβή 

ΠΡΟΣ  Τμήμα  Οικονομικών  Επιστημών ,  ΑΠΘ  

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα: 

Ονοματεπώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 

ΑΔΤ: Τηλ: Εmail: 

Τόπος 
Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

Τόπος 
Εργασίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

□
□
□
□
□
□
□

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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*02023901605220008*

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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