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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 80/52/21-12-2017
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
2. 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) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να καταρτίσουν και
να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».
3. Την αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017
απόφαση Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον
ορισμό «Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη – Αναπλήρωση Πρύτανη» (ΦΕΚ
327/08.02.2017/Β΄).
4. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος
Μηχανικών Περιβάλλοντος στις αρ. 5/10-11-2017 και
8/20-12-2017 συνεδριάσεις της.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Αρ. Φύλλου 258

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Άρθρο 1
Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών
Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η
λειτουργία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, καθώς και οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και απόκτησης
του Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο Κανονισμός ισχύει και
τίθεται σε λειτουργία στα πλαίσια του ν. 4485/4-8-2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και στον
εκάστοτε ισχύοντα «Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΘ».
Άρθρο 2
Ορισμός Υπεύθυνου Διδακτορικών Σπουδών
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται
υπεύθυνος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ως Υπεύθυνος Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών, αρμόδιος για την προετοιμασία της προκήρυξης υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων, τη
διαχείριση και ενημέρωση των ατομικών φακέλων τους,
την παρακολούθηση και εποπτεία του έργου τους και την
οργάνωση της ετήσιας ημερίδας παρουσίασης της προόδου των υποψηφίων διδακτόρων. Όλα τα παραπάνω
καθήκοντα ασκούνται σε συνεργασία με τη Γραμματεία
του Τμήματος.
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Άρθρο 3
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων
Διδακτόρων
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
υποψηφίων διδακτόρων ανακοινώνεται δύο φορές το χρόνο (κάθε Νοέμβριο και Απρίλιο), δημοσιοποιείται δια του
ημερήσιου τύπου και αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος, της Πολυτεχνικής Σχολής και του Πανεπιστημίου.
Η πρόσκληση περιλαμβάνει τις ευρύτερες ερευνητικές
περιοχές που οι Καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος προτείνουν ως ερευνητικά αντικείμενα ενδιαφέροντός τους, τον Επιβλέποντα Καθηγητή ανά ερευνητικό
αντικείμενο και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Επιπλέον, η
πρόσκληση περιγράφει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερομένους, τις προϋποθέσεις, όρους, προθεσμίες και διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, καθώς
και τις πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα
και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών.
Άρθρο 4
Υποβολή Αιτήσεων
Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα εξής:
Αίτηση, στην οποία αναγράφεται η προτεινόμενη
ερευνητική περιοχή, ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι
διάφορη της ελληνικής και ο προτεινόμενος ως Επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
2. Προσχέδιο έρευνας κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής
3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών, ή ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου
46 του ν. 4485/2017,
4. Αντίγραφο μεταπτυχιακών σπουδών ή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και
αναλυτική βαθμολογία σπουδών,
5. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής επιπέδου lower,
όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ,
6. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επαγγελματικής ή ερευνητικής απασχόλησης,
7. Αντίγραφα τυχόν δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων,
8. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
9. Δύο Συστατικές Επιστολές.
Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ειδική
τριμελής επιτροπή επιλογής ανά κατηγορία αιτήσε-

Τεύχος Β’ 258/01.02.2018

ων, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
και περιλαμβάνει τον δυνητικά Επιβλέποντα της διατριβής και δύο Καθηγητές συγγενούς ειδικότητας
προς το αντικείμενο της κάθε αίτησης. Κάθε τριμελής
επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους
σε συνέντευξη.
Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για
τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να
γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων,
εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η
Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα
της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα
την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση
ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής
διατριβής.
Άρθρο 6
Κριτήρια Αποδοχής Υποψηφιότητας
Τα κριτήρια αποδοχής της υποψηφιότητας για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα:
1. Ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς
Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από
τον ΔΟΑΤΑΠ ή ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα
έρευνας και διδασκαλίας του Τμήματος ή τα πλέον συγγενή με αυτά, αλλά που προάγουν την ακαδημαϊκή διεπιστημονική φυσιογνωμία του Τμήματος. Οι απόφοιτοι
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρει το
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος θα γίνονται αυτόματα
δεκτοί χωρίς κριτήρια.
2. Ο ενδιαφερόμενος να είναι Διπλωματούχος Απόφοιτος Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Θετικών Επιστημών
ή Σχολών συναφούς αντικειμένου με αυτό του Τμήματος.
3. Ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει βαθμό προπτυχιακού
διπλώματος τουλάχιστον 6,5 ή εντός του υψηλότερου
10% των βαθμών του έτους του.
4. Ο ενδιαφερόμενος να έχει διδαχθεί και να έχει εξετασθεί επιτυχώς με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 6,5 σε
δύο (2) από τα παρακάτω προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά
μαθήματα:
1. Τεχνική Φυσικών Διεργασιών
2. Τεχνική Χημικών Διεργασιών
3. Ρευστομηχανική
4. Υδατική Χημεία
5. Ατμοσφαιρική Χημεία
6. Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων (ή Περιβαλλοντική
Αρχιτεκτονική)
7. Βιολογία
8. Ατμοσφαιρική Φυσική
9. Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων
10. Οικονομικά Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων
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11. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντική Επιθεώρηση
12. Μαθηματικός Λογισμός - Διαφορικές Εξισώσεις Γραμμική Άλγεβρα
13. Εφαρμοσμένη στατιστική
14. Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία Ι
15. Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι
16. Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι
17. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
18. Θερμοδυναμική.
Άρθρο 7
Αποκλίσεις από τα Κριτήρια Αποδοχής
Υποψηφιότητας
Σε περίπτωση που δεν ισχύει το κριτήριο 1 (ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος ΔΜΣ ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου), η
ειδική επιτροπή θα εισηγηθεί την αποδοχή ή μη του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (ν.4485,
άρθρο 38, παρ. 1).
Σε περίπτωση που δεν ισχύει το Κριτήριο 3 (ο ενδιαφερόμενος δεν έχει βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 6,5 ή εντός
του υψηλότερου 10% των βαθμών του έτους του) γίνεται
δεκτός έπειτα από εξέταση σε τέσσερα (4) σχετικά με την
ερευνητική περιοχή μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, όπως εισηγείται ο Επιβλέπων και
αποφασίζει η Συνέλευση. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει
να επιτύχει σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογία
μεγαλύτερη ή ίση του 6,5. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο
πλαίσιο των προπτυχιακών εξετάσεων του Τμήματος σε
συνεννόηση με τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος.
Σε περίπτωση που δεν ισχύει το Κριτήριο 4 (ο ενδιαφερόμενος δεν έχει διδαχθεί ή εξετασθεί επιτυχώς με
βαθμό άνω του 6,5 σε δύο μαθήματα της παραπάνω
λίστας), τότε γίνεται δεκτός έπειτα από εξέταση στα μαθήματα που η ειδική τριμελής επιτροπή επιλογής επιλέγει, εισηγείται και η Συνέλευση αποφασίζει. Ο συνολικός
αριθμός μαθημάτων λόγω αποκλίσεων των Κριτηρίων 3
και 4 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξη (6). Οι υποψήφιοι
εξετάζονται στο πλαίσιο των προπτυχιακών εξετάσεων
του Τμήματος σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα κάθε
μαθήματος.
Άρθρο 8
Αποδοχή της Αίτησης και Ορισμός Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 38 του ν.4485/2017, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική
επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή
του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή
καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
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συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την
υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική
επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από
τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για
μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση
του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε
άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του
υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου
επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2)
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη
και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων
διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό
Διδακτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί,
συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών
διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται
από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε
η εκπόνηση της διατριβής.
Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη
αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία
με τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει τον τίτλο της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Μερική τροποποίηση του τίτλου
της διδακτορικής διατριβής ή τυχόν αναπροσαρμογή
του στα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα του
Υποψήφιου Διδάκτορα επιτρέπεται με τεκμηριωμένη
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
θετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σημαντική αλλαγή όμως του τίτλου η οποία υποδηλώνει μεταβολή του αντικειμένου έρευνας σημαίνει την έναρξη
νέας διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
Άρθρο 9
Ελάχιστη διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις
υποψήφιων διδακτόρων
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο
2 του άρθρου 39 του ν.4485/2017.
Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, στην προθεσμία που ορίζεται από τον Κανονισμό Διδακτορικών
Σπουδών, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και
εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της
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διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή
την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου σύμφωνα
με όσα ορίζονται στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών
Σπουδών, καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του
υποψηφίου. Σε περίπτωση μη κατάθεσης τριών (3) Ετήσιων Εκθέσεων Προόδου ο ΥΔ δεν δύναται να αποφοιτήσει από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι
υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη
ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για
τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε (5)
έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται στη
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση ή αναγνώριση δύο
(2) μαθημάτων (τουλάχιστον ένα ανά εξάμηνο) από αυτά
που διδάσκονται στα πλαίσια των Προγραμμάτων Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ή
της Σχολής. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν είναι κάτοχος ΔΜΣ, ο αριθμός των μαθημάτων
ορίζεται σε 4 (2 ανά εξάμηνο). Τα μαθήματα ορίζει ανά
εξάμηνο η Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή.
Ο Υπεύθυνος Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
λαμβάνει γνώση και η γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει το σχετικό αρχείο κάθε ΥΔ. Ο Υπεύθυνος Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών οργανώνει το Σεπτέμβριο
κάθε έτους ανοικτή ημερίδα παρουσίασης της προόδου
όλων των ΥΔ του Τμήματος. Σκοπός της ημερίδας είναι η
έκθεση των ΥΔ σε ένα ευρύ επιστημονικό κοινό, η ανταλλαγή απόψεων και η ανάπτυξη συνεργειών στο σύνολο
του ερευνητικού δυναμικού του τμήματος. Η παρουσίαση θα αναφέρεται στο κύριο αντικείμενο της διατριβής,
στην ανάπτυξη της ακολουθούμενης μεθοδολογίας και
στην παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων του
ΥΔ, ανάλογα με τη φάση εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής του. Στην ημερίδα θα παρευρίσκονται όλοι οι
ΥΔ του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ και θα προσκαλούνται οι
προπτυχιακοί φοιτητές. Σε περίπτωση σοβαρού λόγου
απουσίας θα παρουσιάσουν την εργασία τους σε ένα
από τα καθιερωμένα σεμινάρια του τμήματος. Μετά τη
διεξαγωγή της ημερίδας, η Συνέλευση θα διαπιστώνει ότι
η ημερίδα εξελίχθηκε στα πλαίσια που ορίζονται παραπάνω και μπορεί να διατυπώνει προτάσεις για περαιτέρω
βελτίωση ή προβολή αυτής.
Με απόφαση της Συνέλευσης μετά από αίτηση του
ΥΔ είναι δυνατή η αναστολή φοίτησης για περίοδο έως
2 έτη. Ο χρόνος υποχρεωτικής στράτευσης, ως και η
προβλεπόμενη από την νομοθεσία άδεια μητρότητας
θεωρείται αυτοδίκαια ως χρόνος διακοπής σπουδών,
πέραν του τυχόν πιο πάνω χρόνου αναστολής σπουδών
των δύο (2) ετών.
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Άρθρο 10
Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της
διδακτορικής διατριβής
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Η διατριβή
μπορεί είτε να γραφτεί ως μονογραφία ή ως μια σύνοψη
με ήδη δημοσιευμένες εργασίες που επισυνάπτονται.
Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την
αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική
έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος
ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής
για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. Κάθε διαφωνία μέλους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
διατυπώνεται εγγράφως με συγκεκριμένες υποδείξεις,
παρατηρήσεις και διορθώσεις προς τον ΥΔ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής αποτελεί η δημοσίευση εκ
μέρους του ΥΔ ως πρώτος συγγραφέας τουλάχιστον δύο
(2) εργασιών στο αντικείμενο της διατριβής με τον Επιβλέποντα σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές.
Για το σκοπό αυτό, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή
ενημερώνει τη γραμματεία του Τμήματος για όλες τις
δημοσιευμένες εργασίες και ανακοινώσεις σε συνέδρια
που ο ΥΔ υλοποιεί.
Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από
τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από
ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου
και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39
του ν.4485/2017, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη,
που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.4485/2017.
Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από
τον υποψήφιο διδάκτορα εφόσον ο ΥΔ έχει καταθέσει
την τελική έντυπη μορφή της διατριβής του, (α) στα μέλη
της Εξεταστικής Επιτροπής, (β) στη Γραμματεία του Τμήματος (δύο αντίτυπα) και (γ) στο Εργαστήριο του Τμήματος, στο οποίο εκπόνησε τη Διδακτορική Διατριβή του. Η
διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη
φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών
της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν
να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια,
η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία
τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την
πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της
στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη
της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα
με την παράγραφο 2, μπορεί να παρίστανται κατά τη
συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης του υποψηφίου
γίνεται με έναν από τους εξής χαρακτηρισμός: «Άριστα»,
«Λίαν Καλώς», «Καλώς». Στο τέλος της διαδικασίας εξέτασης συντάσσεται πρακτικό που περιλαμβάνει την αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της ΕΕ, καθώς και την
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τελική απόφαση. Η απόφαση της Ε.Ε. προωθείται προς
τη Γραμματεία του Τμήματος με σχετικό έντυπο υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της. Τέλος και σε επόμενη
συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος ακολουθείται η
διαδικασία αναγόρευσης του υποψηφίου σε Διδάκτορα.
Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται με την εξής διατύπωση:
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μηχανική Περιβάλλοντος
(Doctorate Degree in Environmental Engineering). Ο
Υποψήφιος Διδάκτορας, πριν την αναγόρευσή του σε
Διδάκτορα του Τμήματος, οφείλει να καταθέσει αντίγραφο της Διδακτορικής του Διατριβής σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος και
στη Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής.
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Για την απόκτηση του Διπλώματος Διδακτορικής
Διατριβής σε μεμβράνη, όσοι εκ των Υποψηφίων Διδακτόρων το επιθυμούν, καταθέτουν στην Γραμματεία του
Τμήματος το ποσό των 5 ευρώ.
Τα πνευματικά δικαιώματα των διδακτορικών διατριβών που έχουν γίνει αποδεκτές ανήκουν από κοινού και
εξ’ ίσου στον διδάκτορα, στον επιβλέποντα και στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Ο παρών Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών τίθεται
αμέσως σε ισχύ και γνωστοποιείται σε έντυπη μορφή
και μέσω της του Τμήματος σε όλους τους ενδιαφερομένους. Ο παρών Κανονισμός έχει ισχύ και για τους ήδη
υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος.
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1. ǹʌȠȞȠȝȒǻȚįĮțĲȠȡȚțȠȪǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢȉİȜİĲȒțĮșȠȝȠȜȩȖȘıȘȢ

Ǿ ĮȞĮȖȩȡİȣıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ıİ ǻȚįȐțĲȠȡĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
«««««««««««
ĲȘȢ
ȈȤȠȜȒȢ««««««««ĲȠȣ
ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣĬȡȐțȘȢȖȓȞİĲĮȚĮʌȩĲȘȈȣȞȑȜİȣıȘıİȝȓĮ
ĮʌȩĲȚȢıȣȞİįȡȚȐıİȚȢĲȘȢȘȘȝİȡȒıȚĮįȚȐĲĮȟȘĲȘȢȠʌȠȓĮȢʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ
ȦȢ ȓįȚȠȞ șȑȝĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȘȞ ĮȞĮȖȩȡİȣıȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠȡțȦȝȠıȓĮ ĲȠȣ
ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ

Ǿ ĮȞĮȖȩȡİȣıȘ țĮȚ ȠȡțȦȝȠıȓĮ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ǻȚįȐțĲȠȡĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ʌĮȡȠȣıȓĮĲȠȣȆȡȪĲĮȞȘĲȠȣǻȆĬȒȩĲĮȞ ĮȣĲȩȢțȦȜȪİĲĮȚʌĮȡȠȣıȓĮ
İȞȩȢİțĲȦȞǹȞĲȚʌȡȣĲȐȞİȦȞ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜİĲȒ ĲȘȢ ĮȞĮȖȩȡİȣıȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ıİ ǻȚįȐțĲȠȡĮ
ĮȞĮȖȚȖȞȫıțİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȡȩİįȡȠ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠ ʌȡĮțĲȚțȩ ĲȘȢ
ǼʌĲĮȝİȜȠȪȢ ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ƞ ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢĮȞĮȖȚȖȞȫıțİȚĲĮʌĮȡĮțȐĲȦ

«ȅ/Ǿ..........(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ)
…………………………ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȢ
ĲȠȣ……………………………(ȉȝȒȝĮ,
ȈȤȠȜȒ,
ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ)
…………………… ıȣȞȑĲĮȟİȞ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȞ ǻȚĮĲȡȚȕȒȞ (Ȃ.ǻ.) Ȓ
İʌȚȖȡȐĳİĲĮȚ
……………………………………………………………………………………
…………………….., Ȓʌİȡ ĲȠȚȢ ĮȞĮȖȞȠȪıȚ țĮșȘȖȘĲĮȓȢ İȝȝİȜȫȢ ȑȤİȚȞ
ȑįȠȟİȞ, ȠȪĲȠȢ (ĮȪĲȘ) įİ ĲȘȞ İʌȓ įȚįĮțĲȠȡȓĮ įȠțȚȝĮıȓĮȞ İȣįȠțȓȝȦȢ ȣʌȑıĲȘ.
ǼȡȦĲȫȞ ȠȣȞ ĲȠ ȉȝȒȝĮ, İȚ ĲȠȪĲȠ ȚțĮȞȫȢ ĲĮ ĲİțȝȒȡȚĮ ĲȘȢ ĲȠȣ (ĲȘȢ)
ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ ʌĮȚįİȓĮȢ ʌȠȚȠȪȝİȞȠȞ įȠțȚȝȐȗİȚ ĲȠȪĲȠȞ (ĲĮȪĲȘȞ)
İȚȢ
ĲȠȣȢ
ǻȚįȐțĲȠȡĮȢ
ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ……………………..ĲȘȢ
ȈȤȠȜȒȢ……………………….ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ·
İȡȦĲȫȞ įİ țĮȚ ĲȠȞ ȆȡȪĲĮȞȚȞ, İȚ ĲȘ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȕȠȣȜȒ ȠȝȠȜȠȖİȓ.
ȀĮșȠȝȠȜȩȖȘıȠȞ įȘ Ȑʌİȡ Ƞ ȞȩȝȠȢ įȘȝȠıȓĮ țĮșȠȝȠȜȠȖİȓȞ țİȜİȪİȚ ĲȠȣȢ ĲȠ
įȚįĮțĲȠȡȚțȩȞ ĮȟȓȦȝĮ ȝİĲȚȩȞĲĮȢ».
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ǹțȠȜȠȪșȦȢ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ șȑĲȠȞĲĮȢ ĲȘ įİȟȚȐ ʌĮȜȐȝȘ ĲȠȣ İʌȓ ĲȠȣ
ȚİȡȠȪ ǼȣĮȖȖİȜȓȠȣ Ȓ ĲȠȣ ȀȠȡĮȞȓȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ  įȓįİȚ ĲȠȞ țȐĲȦșȚ
ȞİȞȠȝȚıȝȑȞȠȩȡțȠ
«ǼʌİȚįȒʌİȡ ĲȠ ȉȝȒȝĮ………………..ĲȘȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ
ĬȡȐțȘȢ ………………ȈȤȠȜȒȢ, ĲȠȣ ȆȡȣĲȐȞİȦȢ İʌȚȞİȪıĮȞĲȠȢ, İȚȢ ĲȠȣȢ
İĮȣĲȫ ǻȚįȐțĲȠȡĮȢ ȘȟȓȦıİ įȠțȚȝȐıĮȚ ȝİ, ĮȣĲȫ țĮȚ ĲȘ ȆȡȣĲĮȞȘȓȘ įȘȝȠıȓĮ
ʌȓıĲȚȞ įȓįȦȝȚ ĲȒȞįİ:
ȉȘȢ ȝİȞ İʌȚıĲȒȝȘȢ ȦȢ ȠȓȠȞ Ĳİ ȝȐȜȚıĲĮ İȞ ĲȦ ȕȓȦ İʌȚȝİȜȒıİıșĮȚ, țĮʌȓ
ĲȠ ĲİȜİȚȩĲİȡȠȞ ĮȣĲȒȞ ʌȡȠĮȖĮȖİȓȞ țĮȚ ĮȖȜĮǸıĮȚ Įİȓ ʌİȚȡȐıİıșĮȚ, ȝȘįȑ
ȤȡȒıİıșĮȚ ĲĮȪĲȘ İʌȓ ȤȡȘȝĮĲȚıȝȫ Ȓ țİȞȠȪ țȜȑȠȣȢ șȒȡĮ, ĮȜȜǯ İĳǯ ȫ ĮȞ ĲȘȢ
șİȓĮȢ ĮȜȘșİȓĮȢ, ĲȠ ĳȦȢ ʌȡȠıȦĲȑȡȦ įȚĮȤİȩȝİȞȠȞ Įİȓ ʌȜİȓȠıȚȞ İʌĮȣȖȐȗȘ,
ʌĮȞ įİ ʌȠȚȒıİȚȞ ʌȡȠșȪȝȦȢ ȩ,ĲȚ ĮȞ ȝȑȜȜȘ İȚȢ İȣıȑȕİȚĮȞ țĮȚ țȩıȝȠȞ ȘșȫȞ
țĮȚ ıİȝȞȩĲȘĲĮ ĲȡȩʌȦȞ ȠȓıİȚȞ, ȝȘįȑ ĲȘȢ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ įȚįĮıțĮȜȓĮȢ ıȣȞ
ĮȕİȜĲȘȡȓĮ țĮĲİʌȚȤİȚȡȒıİȚȞ ʌȠĲȑ, țİȞȠĳȡȠȞȫȞ ʌİȡʌİȡİȣȩȝİȞȠȢ
(ʌİȡʌİȡİȣȠȝȑȞȘ), țĮȚ ĲĮ İțİȓȞȠȚȢ įİįȠȖȝȑȞĮ țĮĲĮıȠĳȚıĲİȪİȚȞ ʌİȚȡȫȝİȞȠȢ
(ʌİȚȡȦȝȑȞȘ), ȝȘįǯ İșİȜȒıİȚȞ ĲĮȞĮȞĲȓĮ ȦȞ ĮȣĲȩȢ (ĮȣĲȒ) ȖȚȖȞȫıțȦ
įȚįȐıțİȚȞ, ȝȘįȑ țĮʌȘȜİȪİȚȞ ĲȘȞ İʌȚıĲȒȝȘȞ țĮȚ ĲȠ ĲȠȣ ĲȦȞ ȂȠȣıȫȞ
șȚĮıȫĲȠȣ ĮȟȓȦȝĮ ĮȚıȤȪȞİȚȞ ĲȘ ĲȦȞ ȘșȫȞ ĮțȠıȝȓĮ. ȉĮȪĲȘȞ ȝȠȚ ĲȘȞ
İʌĮȖȖİȜȓĮȞ İʌȚĲİȜȠȪȞĲȚ (İʌȚĲİȜȠȪıȘ) İȓȘ ȝȠȚ ĲȠȞ ĬİȩȞ ĮȡȦȖȩȞ țĲȒıĮıșĮȚ
İȞ ĲȦ ȕȓȦ».

īȚĮ ȩıȠȣȢİȢ įİȞ İʌȚșȣȝȠȪȞ ȞĮ įȫıȠȣȞ ȩȡțȠ șȡȘıțİȣĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚĮʌȜȒİʌȓțȜȘıȘĲȘȢĲȚȝȒȢțĮȚĲȘȢıȣȞİȓįȘıȒȢĲȠȣȢ

ȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘĮȣĲȒȠȘȣʌȠȥȒĳȚȠȢĮǻȚįȐțĲȠȡĮȢįȘȜȫȞİȚĲĮİȟȒȢ

«ǻȚĮȕİȕĮȚȫ İʌȓ ĲȘ ĲȚȝȒ țĮȚ ıȣȞİȚįȒıİȚ İȝȠȪ ĲĮ țȐĲȦșȚ: ǼʌİȚįȒʌİȡ ĲȠ
ȉȝȒȝĮ………………..ĲȘȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ
………………ȈȤȠȜȒȢ, ĲȠȣ ȆȡȣĲȐȞİȦȢ İʌȚȞİȪıĮȞĲȠȢ, İȚȢ ĲȠȣȢ İĮȣĲȫ
ǻȚįȐțĲȠȡĮȢ ȘȟȓȦıİ įȠțȚȝȐıĮȚ ȝİ, ĮȣĲȫ țĮȚ ĲȘ ȆȡȣĲĮȞȘȓȘ įȘȝȠıȓĮ ʌȓıĲȚȞ
įȓįȦȝȚ ĲȒȞįİ:
ȉȘȢ ȝİȞ İʌȚıĲȒȝȘȢ ȦȢ ȠȓȠȞ Ĳİ ȝȐȜȚıĲĮ İȞ ĲȦ ȕȓȦ İʌȚȝİȜȒıİıșĮȚ, țĮʌȓ
ĲȠ ĲİȜİȚȩĲİȡȠȞ ĮȣĲȒȞ ʌȡȠĮȖĮȖİȓȞ țĮȚ ĮȖȜĮǸıĮȚ Įİȓ ʌİȚȡȐıİıșĮȚ, ȝȘįȑ
ȤȡȒıİıșĮȚ ĲĮȪĲȘ İʌȓ ȤȡȘȝĮĲȚıȝȫ Ȓ țİȞȠȪ țȜȑȠȣȢ șȒȡĮ, ĮȜȜǯ İĳǯ ȫ ĮȞ ĲȘȢ
ĮȜȘșİȓĮȢ, ĲȠ ĳȦȢ ʌȡȠıȦĲȑȡȦ įȚĮȤİȩȝİȞȠȞ Įİȓ ʌȜİȓȠıȚȞ İʌĮȣȖȐȗȘ, ʌĮȞ įİ
ʌȠȚȒıİȚȞ ʌȡȠșȪȝȦȢ ȩ,ĲȚ ĮȞ ȝȑȜȜȘ İȚȢ țȩıȝȠȞ ȘșȫȞ țĮȚ ıİȝȞȩĲȘĲĮ ĲȡȩʌȦȞ
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ȠȓıİȚȞ, ȝȘįȑ ĲȘȢ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ įȚįĮıțĮȜȓĮȢ ıȣȞ ĮȕİȜĲȘȡȓĮ țĮĲİʌȚȤİȚȡȒıİȚȞ
ʌȠĲȑ, țİȞȠĳȡȠȞȫȞ ʌİȡʌİȡİȣȩȝİȞȠȢ (ʌİȡʌİȡİȣȠȝȑȞȘ), țĮȚ ĲĮ İțİȓȞȠȚȢ
įİįȠȖȝȑȞĮ țĮĲĮıȠĳȚıĲİȪİȚȞ ʌİȚȡȫȝİȞȠȢ (ʌİȚȡȦȝȑȞȘ), ȝȘįǯ İșİȜȒıİȚȞ
ĲĮȞĮȞĲȓĮ ȦȞ ĮȣĲȩȢ (ĮȣĲȒ) ȖȚȖȞȫıțȦ įȚįȐıțİȚȞ, ȝȘįȑ țĮʌȘȜİȪİȚȞ ĲȘȞ
İʌȚıĲȒȝȘȞ țĮȚ ĲȠ ĲȠȣ ĲȦȞ ȂȠȣıȫȞ șȚĮıȫĲȠȣ ĮȟȓȦȝĮ ĮȚıȤȪȞİȚȞ ĲȘ ĲȦȞ
ȘșȫȞ ĮțȠıȝȓĮ».

ȀĮĲȩʌȚȞȠȆȡȩİįȡȠȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢĮȞĮȖȚȖȞȫıțİȚĲȠİȟȒȢțİȓȝİȞȠ

«ǼʌİȚįȒʌİȡ Ƞȣ ȝȩȞȠȞ İȞ ĲĮȚȢ İȚȦșȩĲĮȚȢ įȠțȚȝĮıȓĮȚȢ ĲȘȢ ıȒȢ İʌȚıĲȒȝȘȢ
ȑȜİȖȤȠȞ ʌĮȡȑıȤİȢ ıĮĳȑıĲĮĲȠȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ İȞ ĲȘ įȚįĮțĲȠȡȚțȒ įȚĮĲȡȚȕȒ, ȘȞ
ĳȚȜȠʌȠȞȒıĮȢ ʌȡȠıȒȞİȖțİȢ ĲȦ ȉȝȒȝĮĲȚ…………………….., ȐȟȚȠȞ (ĮȟȓĮȞ)
ĲȠȣ įȚįĮțĲȠȡȚțȠȪ ĮȟȚȫȝĮĲȠȢ ıİĮȣĲȩȞ (ıİĮȣĲȒȞ) ĮʌȑĳȘȞĮȢ țĮʌȓ ĲȠȪĲȠȚȢ ĲȠ
ȝİȞ ȉȝȒȝĮ ıİ țĮĲȐ ĲĮ ȞȩȝȚȝĮ İįȠțȓȝĮıİ, Ƞ įİ ȆȡȪĲĮȞȚȢ ĲĮȪĲȘȞ ĲȘȞ
įȠțȚȝĮıȓĮȞ İʌȒȞİıİ, įȚĮ ĲĮȪĲĮ İȖȫ……… (ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ)
…………………..ȀĮșȘȖȘĲȒȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ………………, ȞȣȞ ȆȡȩİįȡȠȢ
ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ…………………………….įȚĮĲİȜȫȞ Ĳİ țĮȚ ȤȡȫȝİȞȠȢ ĲȘ
įȣȞȐȝİȚ, ȘȞ ʌĮȡȐ ĲȦȞ İȞ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȦ țĮȚ ȉȝȒȝĮĲȚ ȞȩȝȦȞ İȓȜȘĳĮ,
ıİ……………………………………………..(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ)………………
…………………………,
ȣʌȠȥȒĳȚȠȞ
(ȣʌȠȥȘĳȓĮȞ)
ĲȘȢ
ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ………………………………… įȚįĮțĲȠȡȓĮȢ įȘȝȠıȓĮ ǻȚįȐțĲȠȡĮ
ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ………………………………ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ
ĬȡȐțȘȢ ĮȞĮȖȠȡİȪȦ țĮȚ ʌȐıĮȢ ĲĮȢ ĲȦ ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȫ ĮȟȚȫȝĮĲȚ ĲȠȪĲȦ
ʌĮȡİʌȠȝȑȞĮȢ ʌȡȠȞȠȝȓĮȢ ıȠȚ įȓįȦȝȚ, ıȣȞșȚĮıȫĲȘȞ ȝİȞ țĮȚ İĲĮȓȡȠȞ ĲȘȢ
İʌȚıĲȒȝȘȢ ıİ ʌȡȠıĮȖȠȡİȪȦȞ, ĲȘȢ įİ İʌȚıĲȒȝȘȢ ĲĮȪĲȘȢ įȚĮ ʌĮȞĲȩȢ ĲȠȣ ȕȓȠȣ
ĳȚȜȠĲȓȝȦȢ ĮȞĲȑȤİıșĮȚ ʌĮȡĮȚȞȫȞ».
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ȉȪʌȠȢǻȚįĮțĲȠȡȚțȠȪǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ǻǻ ĲȠȣǻȆĬ
ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ(ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ)

ȉȂǾȂǹ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ǹȇǿĬȂȅȈǻǿȆȁȍȂǹȉȅȈ«

ȆȇȊȉǹȃǼȊȅȃȉȅȈ
ǼȃȉȍǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȍȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȍ ĬȇǹȀǾȈ

(ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ǼʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ȆȡȪĲĮȞȘ)
ȀǹĬǾīǾȉȅȊ(İȚįȚțȩĲȘĲĮ)

(ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ǼʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ȀǹĬǾīǾȉǾȈ(İȚįȚțȩĲȘĲĮ)
ǼȆǿǻǼȉȅȊȆǹȇȅȃȉȅȈȉȅȊȉȂǾȂǹȉȅȈ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ȆȇȅǼǻȇȅȈ

(ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ǼʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ǻȚįȐțĲȠȡĮ)
ǹȆȅǻȅīȂǹȉȅȈȅȂȅĬȊȂȅȊȉȅȊȉȂǾȂǹȉȅȈ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ǼǿȈȉȅȊȈǻǿǻǹȀȉȅȇǹȈȉȅȊȉȂǾȂǹȉȅȈ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ǼȃǼȀȇǿȃǼ
ȂǼǼȆǿǻȅȈǿȃ©ȀǹȁȍȈª

ȂǾȃȅȈǿȅȊȃǿȅȊǼǿȀȅȈȉǾȃǼǺǻȅȂǾȃ
ǼȉǼǿǼȃǹȉȍȀǹǿǻǿȈȋǿȁǿȅȈȉȍ

ȅȆȇȊȉǹȃǿȈȉȅȊǻȆĬȅȆȇȅǼǻȇȅȈ72<ȉȂǾȂǹȉȅȈ

ȅīȇǹȂȂǹȉǼȊȈȉȅȊȉȂǾȂǹȉȅȈ
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3. ȉȪʌȠȢȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪĮȞĮȖȩȡİȣıȘȢǻȚįȐțĲȠȡĮ

ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ«

ȈȋȅȁǾ (ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ)

ȉȂǾȂǹ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)

ȆȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚȩĲȚ
ȅǾ țȪȡȚȠȢțȣȡȓĮ (ǵȞȠȝĮ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ǻȚįȐțĲȠȡĮ) Įʌȩ (ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ)
ȆĲȣȤȚȠȪȤȠȢĲȠȣ(ǵȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȈȤȠȜȒȢ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ) ȝİĲȐĲȘȞȩȝȚȝȘįȠțȚȝĮıȓĮțĮȚ
ĮĳȠȪİȟİʌȜȒȡȦıİİʌȚĲȣȤȫȢȩȜİȢĲȚȢȣʌȠȤȡİȫıİȚȢĲȠȣĲȘȢȖȚĮĲȠįȚįĮțĲȠȡȚțȩįȓʌȜȦȝĮȩʌȦȢ
ȠȡȓȗİȚȠȃȩȝȠȢțȡȓșȘțİȐȟȚȠȢĮĲȠȣįȚʌȜȫȝĮĲȠȢĮȣĲȠȪȝİȕĮșȝȩ

©ǹȇǿȈȉǹª

țĮȚĮȞĮȖȠȡİȪĲȘțİǻȚįȐțĲȠȡĮȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȘȞ(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ).

ȉȠʌĮȡȩȞȑȤİȚșȑıȘĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣǻȚįĮțĲȠȡȚțȠȪǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ

ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȣĲȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȗȒĲȘıİ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘȢȩȝİȞȘ ĲȠȣĲȘȢ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȖȚĮ
țȐșİȞȩȝȚȝȘȤȡȒıȘ

ȆȩȜȘ(ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ) ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ(ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ)

ȅǾīȡĮȝȝĮĲȑĮȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ

(ȣʌȠȖȡĮĳȒ-ıĳȡĮȖȓįĮ)

4087
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4. ȊʌȩįİȚȖȝĮǹȓĲȘıȘȢ ȊʌȠȥȒĳȚȠȣǻȚįȐțĲȠȡĮ

ƦǈǍǐǋǒǀǕǆǊǐ
ƲǂǎǆǑǊǔǕƿǍǊǐ
ƪǒƽǋǈǓ

ƲǒǐǓ: ȉȘȞ īȡĮȝȝĮĲİȓĮ
ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ĲȘȢ ȆȠȜȣĲİȤȞȚțȒȢ ȈȤȠȜȒȢ ĲȠȣ ǻ.Ȇ.Ĭ.

ƣƫƵƩƴƩ
ǼʌȫȞȣȝȠ
ǵȞȠȝĮ
ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ
ȆĲȣȤȓȠ

ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ

ǻȂȈ

ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ

ǻȚİȪșȣȞıȘ
țĮĲȠȚțȓĮȢ

ȉȘȜȑĳȦȞĮ

ȅįȩȢ

ǹȡȓșȝ

ȆȩȜȘ

ȃȠȝȩȢ

ȅȚțȓĮȢ

ȀȚȞȘĲȩ

ȉȀ

e-mail:
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȞĮ įİȤșİȓĲİ ĲȠ ĮȓĲȘȝȐ ȝȠȣ ȖȚĮ ȑȞĮȡȟȘ İțʌȩȞȘıȘȢ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ ǻȚĮĲȡȚȕȒȢ ıĲȠ
ȉȝȒȝĮ««««ĲȘȢȈȤȠȜȒȢ«««««««ĲȠȣǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣĬȡȐțȘȢıĲȠ
īȞȦıĲȚțȩǹȞĲȚțİȓȝİȞȠǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȆİȡȚȠȤȒ
ȝİ
șȑȝĮ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ȍȢİʌȚȕȜȑʌȠȞȝȑȜȠȢǻǼȆʌȡȠĲİȓȞȦĲȠȞĲȘȞ
«««««««««««««««««««««««««

Ʊ ƣƫƵƺƯ / Ʃ ƣƫƵƱƶƴƣ

(ƶǑǐǄǒǂǗƿ)
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ȈȣȞȘȝȝȑȞĮȣʌȠȕȐȜȜȦĲĮĮțȩȜȠȣșĮįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ

1ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ
ʌĲȣȤȓȠȣ

Įʌȩ

2ǹȞĲȓȖȡĮĳȠǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ
ȈʌȠȣįȫȞ

ǹʌȩ

3. ȈȪȝĳȦȞȘȖȞȫȝȘĲȠȣǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ
ȀĮșȘȖȘĲȒ
4ȊʌȩȝȞȘȝĮȝİĲȓĲȜȠĲȘȢȝİȜȑĲȘȢ
5ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩȟȑȞȘȢȖȜȫııĮȢ
6ǻȒȜȦıȘȖȞȫıȘȢȘȢ ȟȑȞȘȢȖȜȫııĮȢ
7ȆȜȒȡİȢȕȚȠȖȡĮĳȚțȩıȘȝİȓȦȝĮ
ĮȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ
ǻȘȝȠıȚİȪıİȦȞ
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ
ǹȞĮțȠȚȞȫıİȦȞ
ȕȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩıȣȝȝİĲȠȤȒȢıİǼȡİȣȞȘĲȚțȩȆȡȩȖȡĮȝȝĮ
8. ǻȪȠ (2) ȈȣıĲĮĲȚțȑȢİʌȚıĲȠȜȑȢ
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ
¾ ǵĲȚ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ ĮʌȜȫȞ İȣĮȞȐȖȞȦıĲȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ ȣʌȑȤİȚ șȑıȘ ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ
ĲȠȣ ʌȠȜȓĲȘ ʌİȡȓ ĲȘȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ țĮȚ İȖțȣȡȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ țĮȚ
İȟȚıȫȞİĲĮȚȝİĲȘȞȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘĲȠȣȞ
¾ ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ ʌĮȡĮʌȠȚȘȝȑȞȦȞ Ȓ ʌȜĮıĲȫȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ ȩȤȚ ȝȩȞȠ
İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȠȚ țȣȡȫıİȚȢ ĲȠȣ Ȟ  Ȓ ȐȜȜİȢ ʌȠȚȞȚțȑȢ țȣȡȫıİȚȢ ĮȜȜȐ ĮȞĮțĮȜİȓĲĮȚ
ĮȝȑıȦȢ țĮȚ Ș įȚȠȚțȘĲȚțȒ Ȓ ȐȜȜȘ ʌȡȐȟȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ĲĮ
ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳĮĮȣĲȐ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ: /
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
..............................
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5. ȊʌȩįİȚȖȝĮǼȚıȒȖȘıȘȢȉȡȚȝİȜȠȪȢȈȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢ

ƧƫƴƩƥƩƴƩ
Ʃ ƵǒǊǍǆǌƿǓ ƴǖǍǃǐǖǌǆǖǕǊǋƿ ƧǑǊǕǒǐǑƿ* ǂǑǐǕǆǌǆǀǕǂǊ ǂǑǝ ǕǐǖǓ ǑǂǒǂǋƽǕǚ:
ƧƲƫƤƭƧƲƺƯ:
ƴƶƯƧƲƫƤƭƧƲƺƯ 1:
ƴƶƯƧƲƫƤƭƧƲƺƯ 2:

* ƴǈǍǆǀǚǔǈ: Ʃ ǔǞǎǉǆǔǈ ǕǈǓ ƵǒǊǍǆǌǐǞǓ ƴǖǍǃǐǖǌǆǖǕǊǋƿǓ ƧǑǊǕǒǐǑƿǓ ǐǗǆǀǌǆǊ ǎǂ ǋǂǌǞǑǕǆǊ Ǖǐ ǆǞǒǐǓ ǕǈǓ ƦƦ ǋǂǊ ǔǖǎǊǔǕƽǕǂǊ ǎǂ
ǂǑǐǗǆǞǄǆǕǂǊ ǈ ǔǖǄǋǒǝǕǈǔǈ ƵǒǊǍǆǌǐǞǓ ǂǑǝ Ǎƾǌǈ ƦƧƲ ǂǑǝ ƾǎǂ Ǎǝǎǐ ǄǎǚǔǕǊǋǝ ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐ

ȉĮ ȝȑȜȘ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ȉȡȚȝİȜȠȪȢ ȈȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ȑȤȠȣȝİ ĮʌȠĳĮıȓıİȚ
ȠȝȩĳȦȞĮ ȩĲȚ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȩĲĮıȘ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ
ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢǻȚĮĲȡȚȕȒȢțĮșȫȢʌȡȠıįȠțȐıİȞȑĮʌȡȦĲȩĲȣʌȘȖȞȫıȘțĮȚ
İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ ĳȑȡİȚ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ʌȠȣ șĮ įȘȝȠıȚİȣșȠȪȞ ıİ įȚİșȞȒ ʌİȡȚȠįȚțȐ
ǼȚıȘȖȠȪȝĮıĲİİʌȠȝȑȞȦȢȞĮİțʌȠȞȘșİȓıĲȠȉȝȒȝĮ««««««« ĲȠȣǻȆĬȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ȝĮȢ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒ ǻȚĮĲȡȚȕȒ ȝİ ĲȠ ĮȞȦĲȑȡȦ șȑȝĮ Įʌȩ ĲȠȞĲȘȞ ț
««««««««««««««««««ĲȠȞ
ȠʌȠȓȠ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șİȦȡȠȪȝİ
țĮĲȐȜȜȘȜȠțĮȚ
_  ƧǀǕǆ ƣ'İȓȞĮȚțȐĲȠȤȠȢǻȂȈ. (ǅǊǂǄǒƽǙǕǆ ƾǎǂ ǂǑǝ Ǖǂ ǅǞǐ ǋǐǎǕƽǋǊǂ)
_  ƧǀǕǆ Ƥ': ʌȜȘȡȠȓ  Įʌȩ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȠȡȓıİȚ Ș ȈȣȞȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
««« «ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲ  İȟĮȓȡİıȘ İțʌȩȞȘıȘ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ ǻȚĮĲȡȚȕȒȢ Įʌȩ ȝȘ țĮĲȩȤȠȣȢ
ǻȂȈ (ǅǊǂǄǒƽǙǕǆ ƾǎǂ ǂǑǝ Ǖǂ ǅǞǐ)
ȀȡȚĲȒȡȚȠ
«««««««««««««««««««««««««««««««««
ȀȡȚĲȒȡȚȠ
«««««««««««««««««««««««««««««««««
ȀȡȚĲȒȡȚȠ««««««««««««««««««««««««««««
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ǻ  ĲĮ ȝĮșȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞȠȣȝİ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ȠȘ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȢĮ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȪ țȪțȜȠȣ ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ıİ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ
ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİȚ Ƞ ȞȩȝȠȢ  İȓȞĮȚ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ (ǕǐǖǌƽǘǊǔǕǐǎ 2):

ƮƽǉǈǍǂ

ƲƮƴ

1
2
3
4
5
ƴǈǍǆǊǟǎǆǕǂǊ ǝǕǊ ǄǊǂ Ǖǂ ǑǂǒǂǑƽǎǚ ǖǑƽǒǘǆǊ ǈ ǔǞǍǗǚǎǈ ǄǎǟǍǈ Ǖǐǖ ƦǊǆǖǉǖǎǕƿ ƴǑǐǖǅǟǎ Ǖǐǖ ǂǎǕǊǔǕǐǀǘǐǖ
Ʋ.Ʈ.ƴ.
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ƶǑǐǄǒǂǗƿ

ƧƲƫƤƭƧƲƺƯ:
ƱǎǐǍǂǕǆǑǟǎǖǍǐ
ƤǂǉǍǀǅǂ
ƵǐǍƾǂǓ
ƥǎǚǔǕǊǋǝ ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐ/
ǆǒǆǖǎǈǕǊǋǝ Ǒǆǅǀǐ

ƶǑǐǄǒǂǗƿ

ƴƶƯƧƲƫƤƭƧƲƺƯ 1:
ƱǎǐǍǂǕǆǑǟǎǖǍǐ
ƫǅǊǝǕǈǕǂ:
ƤǂǉǍǀǅǂ
ǋǂǊ / ƿ*

ƵǍ./ Ʋǂǎ./ Ƨǒ. Ƭ.:
E-mail:

ƥǎǚǔǕǊǋǝ ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐ/
ǆǒǆǖǎǈǕǊǋǝ Ǒǆǅǀǐ

ƶǑǐǄǒǂǗƿ

ƴƶƯƧƲƫƤƭƧƲƺƯ 2:
ƱǎǐǍǂǕǆǑǟǎǖǍǐ
ƫǅǊǝǕǈǕǂ:
ƤǂǉǍǀǅǂ
ǋǂǊ / ƿ*

ƵǍ./ Ʋǂǎ./ Ƨǒ. Ƭ.:
E-mail:

ƥǎǚǔǕǊǋǝ ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐ/
ǆǒǆǖǎǈǕǊǋǝ Ǒǆǅǀǐ

*ƥǊǂ ǔǖǎǆǑǊǃǌƾǑǐǎǕǆǓ ǂǑǝ ƽǌǌǂ ǕǍƿǍǂǕǂ ǋǂǊ /ƿ ƲǂǎǆǑǊǔǕƿǍǊǂ ƿ ƧǒǆǖǎǈǕǊǋƽ ƬƾǎǕǒǂ ǔǈǍǆǊǟǔǕǆ Ǖǈ ǃǂǉǍǀǅǂ ƿ ǊǅǊǝǕǈǕǂ / Ǖǐ
ƵǍƿǍǂ & ƲǂǎǆǑǊǔǕƿǍǊǐ ƿ ƧǒǆǖǎǈǕǊǋǝ ƬƾǎǕǒǐ ǋǂǊ e-mail.

6. ƲǆǒǀǄǒǂǍǍǂ ǑǒǚǕǐǋǝǌǌǐǖ
ƵƫƵƭƱƴ ƦƦ
(Ǎǈǎ ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊƿǔǆǕǆ ǋǆǗǂǌǂǀǂ)

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
ƧƫƴƣƥƺƥƩ (ǍƾǘǒǊ 300 ǌƾǏǆǊǓ)
ƲǐǊǐ ǆǀǎǂǊ Ǖǐ ǆǑǊǔǕǈǍǐǎǊǋǝ ǖǑǝǃǂǉǒǐ ǕǈǓ ƾǒǆǖǎǂǓ ǋǂǊ ǈ ǔǈǍǂǎǕǊǋǝǕǈǕǂ ǕǈǓ;
ƴǕǐ ǍƾǒǐǓ ǂǖǕǝ ǑǆǒǊǄǒƽǗǆǕǂǊ Ǎǆ ǔǂǗƿǎǆǊǂ ǑǐǊǐ ǆǀǎǂǊ Ǖǐ ǆǑǊǔǕǈǍǐǎǊǋǝ ǖǑǝǃǂǉǒǐ ǕǈǓ ƾǒǆǖǎǂǓ, ƿ/ǋǂǊ Ǖǐ ǋǐǊǎǚǎǊǋǝ
ǑǒǝǃǌǈǍǂ Ǒǐǖ ǑǒǐǕǀǉǆǕǂǊ ǎǂ ǅǊǆǒǆǖǎƿǔǆǊ. ƣǎǂǗƾǒǆǕǂǊ ǑǐǊǐ ƿǕǂǎ Ǖǐ ƾǎǂǖǔǍǂ ǄǊǂ Ǖǈǎ ǆǎǂǔǘǝǌǈǔǈ Ǎǆ Ǖǐ ǉƾǍǂ, ǄǊǂǕǀ ǆǀǎǂǊ
ǔǈǍǂǎǕǊǋǝ ǎǂ ǑǒǂǄǍǂǕǐǑǐǊǈǉǆǀ ǈ ƾǒǆǖǎǂ ǋǂǊ ǑǐǊǂ ǆǋǕǊǍƽǕǂǊ ǝǕǊ ǉǂ ǆǀǎǂǊ ǈ ǔǖǍǃǐǌƿ Ǖǐǖ ǑǒǐǕǆǊǎǝǍǆǎǐǖ ƾǒǄǐǖ ǔǕǈǎ Ǒǒǝǐǅǐ
ǕǈǓ ǆǑǊǔǕƿǍǈǓ.

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
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ƣƯƣƴƬƱƲƩƴƩ ƵƩƴ ƤƫƤƭƫƱƥƳƣƷƫƣƴ (ǍƾǘǒǊ 400 ǌƾǏǆǊǓ)
ƵǊ ǆǀǎǂǊ ǄǎǚǔǕǝ ǄǊǂ Ǖǐ ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐ ǕǈǓ ƾǒǆǖǎǂǓ;
ƴǕǐ ǍƾǒǐǓ ǂǖǕǝ ǑǂǒǐǖǔǊƽǇǆǕǂǊ Ǖǐ ǔǈǍǆǒǊǎǝ ǆǑǀǑǆǅǐ Ǆǎǟǔǆǚǎ ǔǕǈ ǅǊǆǉǎƿ ǃǊǃǌǊǐǄǒǂǗǀǂ ǔǕǐ ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐ ǕǈǓ ǆǒǆǖǎǈǕǊǋƿǓ
ǑǒǝǕǂǔǈǓ. Ʃ ǂǎǂǅǒǐǍƿ ǔǕǈ ǃǊǃǌǊǐǄǒǂǗǀǂ ǂǎǂǗƾǒǆǕǂǊ ǔǆ ǋƽǉǆ ǋǞǒǊǐ ǆǑǊǔǕǈǍǐǎǊǋǝ ǋǂǊ ǕǆǘǎǐǌǐǄǊǋǝ ǉƾǍǂ Ǒǐǖ ƽǑǕǆǕǂǊ ƽǍǆǔǂ Ǖǐǖ
ǆǒǆǖǎǈǕǊǋǐǞ ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐǖ ǕǈǓ ǑǒǝǕǂǔǈǓ. Ʃ ǂǎǂǔǋǝǑǈǔǈ ǑǆǒǊǌǂǍǃƽǎǆǊ ǋǂǊ Ǖǂ ǂǑǐǕǆǌƾǔǍǂǕǂ ǆǒǆǖǎǟǎ Ǒǐǖ ƾǘǐǖǎ ǅǊǆǏǂǘǉǆǀ ǔǕǈǎ
Ƨǌǌƽǅǂ ǋǂǊ ƾǘǐǖǎ ǅǈǍǐǔǊǆǖǕǆǀ ǔǆ ǏǆǎǝǄǌǚǔǔǂ ƿ ƧǌǌǈǎǊǋƽ ǆǑǊǔǕǈǍǐǎǊǋƽ ǑǆǒǊǐǅǊǋƽ.

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
ƴƵƱƸƱƴ (ǍƾǘǒǊ 100 ǌƾǏǆǊǓ)
ƲǐǊǐ ǆǀǎǂǊ Ǖǐ ǆǒǆǖǎǈǕǊǋǝ ǆǒǟǕǈǍǂ;
ƴǕǐ ǍƾǒǐǓ ǂǖǕǝ ǑǂǒǐǖǔǊƽǇǆǕǂǊ ǈ ǆǒǆǖǎǈǕǊǋƿ ǖǑǝǉǆǔǈ, ǋǂǉǟǓ ǋǂǊ Ǖǂ ǆǑǊǍƾǒǐǖǓ ǆǒǆǖǎǈǕǊǋƽ ǆǒǚǕƿǍǂǕǂ Ǒǐǖ ǉǂ ǂǑǂǎǕǈǉǐǞǎ ǂǑǝ
Ǖǈǎ ǑǒǐǕǆǊǎǝǍǆǎǈ ƾǒǆǖǎǂ

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
ƮƧƪƱƦƱƭƱƥƫƣ (ǍƾǘǒǊ 400 ǌƾǏǆǊǓ)
Ʋǐǖ ǋǂǊ ǑǚǓ ǉǂ ǄǀǎǆǊ ǈ ƾǒǆǖǎǂ;
ƴǕǐ ǍƾǒǐǓ ǂǖǕǝ ǑǆǒǊǄǒƽǗǆǕǂǊ ǈ ǍǆǉǐǅǐǌǐǄǀǂ ǄǊǂ Ǖǈǎ ǆǋǕƾǌǆǔǈ Ǖǐǖ ǑǒǐǕǆǊǎǝǍǆǎǐǖ ǆǒǆǖǎǈǕǊǋǐǞ ƾǒǄǐǖ ǋǂǊ ǑǂǒǂǕǀǉǆǎǕǂǊ ǐǊ
ǆǑǊǍƾǒǐǖǓ ǕǆǘǎǊǋƾǓ Ǒǐǖ ǉǂ ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊǈǉǐǞǎ. ƴǕǊǓ ǑǆǒǊǑǕǟǔǆǊǓ Ǒǐǖ ǂǖǕǝ ǂǑǂǊǕǆǀǕǂǊ, ǑǒǐǔǅǊǐǒǀǇǆǕǂǊ ǐ ǑǌǈǉǖǔǍǝǓ ǔǕǐǎ ǐǑǐǀǐ
ǉǂ ǄǀǎǆǊ ǈ ƾǒǆǖǎǂ, ǐ ǕǒǝǑǐǓ ǋǂǉǐǒǊǔǍǐǞ Ǖǐǖ ǅǆǀǄǍǂǕǐǓ, Ǖǂ ǋǒǊǕƿǒǊǂ ǆǑǊǌǐǄƿǓ Ǖǐǖ ǑǌǈǉǖǔǍǐǞ ǋǂǊ Ǖǂ ǋǒǊǕƿǒǊǂ ǖǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞ Ǖǐǖ
ǍǆǄƾǉǐǖǓ Ǖǐǖ ǅǆǀǄǍǂǕǐǓ

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
ƧƥƬƳƫƴƩ ƣƲƱ ƧƲƫƵƳƱƲƩ ƤƫƱƩƪƫƬƩƴ (ǂǎ ǘǒǆǊƽǇǆǕǂǊ - ǍƾǘǒǊ 50 ǌƾǏǆǊǓ)
ƣǎǂǋǞǑǕǐǖǎ ǉƾǍǂǕǂ Ǒǐǖ ǆǍǑǀǑǕǐǖǎ ǔǕǐǖǓ ǋǟǅǊǋǆǓ ǕǈǓ ǃǊǐǈǉǊǋƿǓ;
ƴǕǐ ǍƾǒǐǓ ǂǖǕǝ ǂǎǂǗƾǒǆǕǂǊ ǂǎ ǆǀǎǂǊ ǂǎǂǄǋǂǀǂ ǈ ǂǑǝǋǕǈǔǈ ƽǅǆǊǂǓ ǄǊǂ Ǖǈ ǅǊǆǏǂǄǚǄƿ ǕǈǓ ƾǒǆǖǎǂǓ ǂǑǝ Ǖǈǎ ǂǒǍǝǅǊǂ ǆǑǊǕǒǐǑƿ
ǃǊǐǈǉǊǋƿǓ (ƿ/ǋǂǊ ǂǑǝ ƽǌǌǐ ǝǒǄǂǎǐ). ƧǑǀǔǈǓ, ǂǎǂǗƾǒǆǕǂǊ ǂǎ ƾǘǆǊ ǅǐǉǆǀ ǈ ƽǅǆǊǂ ƿ ǂǎ ƾǘǐǖǎ ǅǒǐǍǐǌǐǄǈǉǆǀ ǐǊ ǅǊǂǅǊǋǂǔǀǆǓ
ǂǑǝǋǕǈǔǈǓ ǕǈǓ.

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
ƸƳƩƮƣƵƱƦƱƵƩƴƩ - (ǂǎ ǘǒǆǊƽǇǆǕǂǊ) (Ǎǆ 1-2 ǑǀǎǂǋǆǓ ƿ ǍƾǘǒǊ 50 ǌƾǏǆǊǓ)
Ʋǝǔǐ ǉǂ ǋǐǔǕǀǔǆǊ ǈ ƾǒǆǖǎǂ ǋǂǊ Ǒǐǖ ǉǂ ǃǒǆǉǐǞǎ ǐǊ ǑǝǒǐǊ
ƣǎǂǗƾǒǐǎǕǂǊ Ǖǂ ǑǒǐǃǌǆǑǝǍǆǎǂ ƾǏǐǅǂ ǄǊǂ Ǖǈ ǅǊǆǏǂǄǚǄƿ ǕǈǓ ƾǒǆǖǎǂǓ ǋǂǊ ǐǊ ǑǈǄƾǓ ǘǒǈǍǂǕǐǅǝǕǈǔǈǓ. ƣǎ ǈ ƾǒǆǖǎǂ ǅǊǆǏǂǘǉǆǀ Ǎǆ
ǊǅǀǐǖǓ ǑǝǒǐǖǓ, ǂǖǕǝ ǂǎǂǗƾǒǆǕǂǊ.

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
ƸƳƱƯƱƦƫƣƥƳƣƮƮƣ - (ǂǎ ǘǒǆǊƽǇǆǕǂǊ)
ƲǝǕǆ ǉǂ ǄǀǎǆǊ ǈ ƾǒǆǖǎǂ;
ƴǕǐ ǍƾǒǐǓ ǂǖǕǝ ǑǂǒǐǖǔǊƽǇǆǕǂǊ Ǖǐ ǘǒǐǎǐǅǊƽǄǒǂǍǍǂ ǕǈǓ ƾǒǆǖǎǂǓ Ǎǆ ǔǘƿǍǂ Gantt (ǃǌƾǑǆ ǑǂǒƽǒǕǈǍǂ).

ƥǒƽǙǕǆ Ǖǐ ǋǆǀǍǆǎǝ ǔǂǓ ǆǅǟ
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ƤƫƤƭƫƱƥƳƣƷƫƣ
ƲǐǊǆǓ ǑǈǄƾǓ ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊƿǉǈǋǂǎ ǄǊǂ Ǖǂ ǑǂǒǂǑƽǎǚ;

7. ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
ȅįȘȖȓİȢȖȚĮĲȘıȣȝʌȜȒȡȦıȘțĮĲȐșİıȘĲȘȢĮȓĲȘıȘȢ
•

ȈȣȝʌȜȘȡȫıĲİ ĲȠ ȑȞĲȣʌȠ ĮȣĲȩ ĮȓĲȘıȘ - İȚıȒȖȘıȘ ĲȡȚȝİȜȠȪȢ - ʌİȡȚȖȡĮĳȒ
İȡİȣȞȘĲȚțȒȢʌȡȩĲĮıȘȢ ıİȣʌȠȜȠȖȚıĲȒ

•

ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİĲİ ʌİȗȐ ȖȡȐȝȝĮĲĮ ȩȤȚ țİĳĮȜĮȓĮ  țĮȚ ȖȡȐȥĲİ ĲĮ țİȓȝİȞĮ ıĮȢ
ȝȑıĮıĲȠȣȢʌȓȞĮțİȢ ȤȦȡȓȢȞĮȣʌİȡȕĮȓȞİĲİĲĮȩȡȚĮȜȑȟİȦȞʌȠȣįȓȞȠȞĲĮȚ
•
īȚĮıȣȞİʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢĮʌȩ ȐȜȜĮ ĲȝȒȝĮĲĮ țĮȚ Ȓ ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚĮ Ȓ ǼȡİȣȞȘĲȚțȐ
ȀȑȞĲȡĮ ıȘȝİȚȫıĲİ ĲȘ ȕĮșȝȓįĮ Ȓ ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠ ȉȝȒȝĮ  ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ Ȓ ǼȡİȣȞȘĲȚțȩ
ȀȑȞĲȡȠțĮȚe-mail ıĲĮĮȞĲȓıĲȠȚȤĮțȠȣĲȚȐ
•
ǵĲĮȞĲȠĮȡȤİȓȠȑȤİȚĲȘȞĲİȜȚțȒĲȠȣȝȠȡĳȒİțĲȣʌȫıĲİĲȠ ȤȦȡȓȢĲȠʌĮȡȐȡĲȘȝĮ 
ȖȚĮ ȞĮ ȣʌȠȖȡȐȥİĲİİıİȓȢ țĮȚ Ș ĲȡȚȝİȜȒȢ ȉȠ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ ȑȞĲȣʌȠ ȝĮȗȓ ȝİ ĲĮ
ȣʌȩȜȠȚʌĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮțĮĲĮĲİșȠȪȞ ıĲȘ ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ
ȞĮʌȐȡİĲİĮȡȚșȝȩʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ
•

ȉȠĲİȜȚțȩĮȡȤİȓȠșĮĲȠıĲİȓȜİĲİ ʌȐȞĲĮȦȢĮȡȤİȓȠWORD ȤȦȡȓȢȣʌȠȖȡĮĳȑȢ ȝİ
e-mail ıĲȘ ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠ ıȣȞĲȠȝȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ ȝİĲȐ ĲȘȞ țĮĲȐșİıȘ ĲȘȢ
ĮȓĲȘıȘȢıĮȢ

•

•

ǾȖȡĮȝȝĮĲİȓĮįİȞȝʌȠȡİȓȞĮțȐȞİȚįİțĲȑȢĮȚĲȒıİȚȢȠȚȠʌȠȓİȢ
o įİȞ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡİȚȢ ʌȜȒȡȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞĮ ȑȞĲȣʌĮ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ 
o ȑȤȠȣȞțĮĲĮĲİșİȓȝȩȞȠȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ
o ȑȤȠȣȞțİȓȝİȞĮʌȠȣȑȤȠȣȞȣʌİȡȕİȓĲĮʌȡȠțĮșȠȡȚıȝȑȞĮȩȡȚĮȜȑȟİȦȞ
o įİȞȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȠʌĮȡȩȞȑȞĲȣʌȠ
ȆİȡȚııȩĲİȡİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
īȡĮȝȝĮĲİȓĮȉȝȒȝĮĲȠȢȂȘȤĮȞȚțȫȞȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȠȣǻȆĬ
ȉȘȜ. 25410791109-110
FAX: 2541079108
E-mail: secr@env.duth.gr
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8. ƶǑǝǅǆǊǄǍǂ ǄǊǂ ǔǘƿǍǂ Gantt
ƮƿǎǆǓ >

0-6

7-12

13-18

19-24

25-30

31-36

37-42

43-48

49-54

55-60

ƵǀǕǌǐǓ ǗƽǔǈǓ V

Ɯǋǉǆǔǈ Ʋǒǐǝǅǐǖ
ƶǑǐǔǕƿǒǊǏǈ ƦƦ

ض

ض

ض

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 11 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρυτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

ض

ض

61-66

67-72
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Τεύχος Β’ 258/01.02.2018

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02002580102180020*

