
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση της 575/2019 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που αφορά την 
τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτι-
κής διακοπής πορείας Ρ-2 (STOP) στους οικισμούς 
«Μέλιγο», «Αμμουδιά», «Κάτω Ελάτη» της κοινό-
τητας Κάτω Ελάτης της Δημοτικής Ενότητας Καλ-
λιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων.

2 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομι-
κού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυ-
μία: «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Θεσσαλονίκης».

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 
2020 για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέ-
ρεια Ηπείρου και συγκροτεί την ομάδα εργασίας 
του έργου “EX.TOUR (Developing and promoting 
extreme tourism in Greece Albania cross - border 
area), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ”, που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφι-
κής Συνεργασίας Interreg Greece-Albania(ord) 
2014 - 2020.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 
2020 για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περι-
φέρεια Ηπείρου και συγκροτεί την ομάδα εργασί-
ας του έργου “WASTE RREACT (Integrated waste 
management facilities for boosting recycling and 
composting in 7 Regions through cross-border 
activities) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ”, που υλοποι-
είται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπα-
ϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Greece-
Albania(strategic) 2014-2020.

5 Τροποποίηση των άρθρων 6, 12, 14 και του πα-
ραρτήματος 1 της αριθμ. 4/54/15-2-2018 (Β΄800) 
απόφασης της Συγκλήτου, η οποία αφορά στον 
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολι-
κή Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3353/214855 (1)
   Έγκριση της 575/2019 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που αφορά την 

τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεω-

τικής διακοπής πορείας Ρ-2 (STOP) στους οικι-

σμούς «Μέλιγο», «Αμμουδιά», «Κάτω Ελάτη» της 

κοινότητας Κάτω Ελάτης της Δημοτικής Ενότητας 

Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α’) «Διοίκη-

ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε-
μάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231Α’) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας».

4. Την αριθμ. 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπ. Εσω-
τερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού του 
Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας.

5. Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α’) που αφορά στην κύρω-
ση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ) και ιδίως τα 
άρθρα 52 και 52Α όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23-3-1999) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδο-
νται κατ΄ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93Α’) «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών».

8. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφά-
σεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

9. Το αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

10. Το αριθμ. 2874/173392/18-11-2013 έγγραφο της 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ-
λάδας με θέμα: “Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ 
και στους χερσαίους χώρους λιμένων”.

11. Την αριθμ. οικ. 11181/136302/28-8-2017 (ΑΔΑ: 
6Δ5ΕΟΡ10-ΩΩ3) απόφαση του Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλά-
δας με θέμα: «Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 
9663/97430/2-9-2013 απόφασης της Γ.Γ. Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την αριθμ. 1122/9732/28-1-2014 απόφα-
ση, αναφορικά με την άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα 
με τα άρθρα 52 και 52 Α του ν.2696/1999, όπως ισχύει».

12.Τα με αρ. Δ.O.Y./277/Φ.252/26-3-2018, Δ.O.Y.-οικ/
2696/Φ252/18-5-2018 έγγραφα του ΥΠΟ.ΜΕ. σχετικά με 
διευκρινίσεις περί διαδικασιών όσον αναφορά στα μέτρα 
ρύθμισης κυκλοφορίας (Κώδικας Οδική Κυκλοφορίας 
ν. 2696/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

13. Το αριθμ. 2257/211535 (αριθμ. 3353/214855/
3-12-2019ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) έγγραφο του Τ.Δ.Ο. Δήμου Τρικ-
καίων, με το οποίο μας υποβλήθηκε ως νομοτύπως λη-
φθείσα η αριθμ. 575/2019 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση Δ.Σ. 
Τρικκαίων (ΑΔΑ: ΨΤΦΕΩΗ9-ΣΨΙ).

14. Την αριθμ. 1959/18509/6-2-2018 απόφαση του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ορισμός αναπληρωτή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας».

15. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
Τρικκαίων και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας, που 
λήφθηκαν με την αριθμ. 575/2019 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, περί τοποθέτη-
σης ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πο-
ρείας Ρ-2 (STOP) στους οικισμούς «Μέλιγο», «Αμμουδιά», 
«Κάτω Ελάτη» της κοινότητας Κάτω Ελάτης της Δημοτι-
κής Ενότητας Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων, όπως 
εμφαίνονται στους συνημμένους χάρτες της απόφασης.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα λοιπά μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα 
απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 

πινακίδων σήμανσης, εκτός αν, κατά το χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών, η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης πρέπει να 
είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με 
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, όπως και τα υλικά και η εφαρμογή της 
οριζόντιας σήμανσης.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες.

6. Παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με 
την αριθμ. 575/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Δήμου Τρικκαίων και τη μελέτη του έργου.

8. Το παρόν έγγραφό μας δεν υποκαθιστά απαιτούμε-
νες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν για 
την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυ-
γή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε διά-
στημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 28 Ιανουαρίου 2020

Ο Αναπληρωτής Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ι

    Αριθμ. 1828 (2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομι-

κού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυ-

μία: «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

(Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Θεσσαλονίκης».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1, 103, 225, 238, 280 και 283 παρ. 4 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010),

β) των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/
Α΄/2006),

γ) των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπο-
γραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/2006),

δ) των άρθρων 8 και 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» 
(ΦΕΚ 235/Α΄/2010),

ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
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το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 
133/Α΄),

στ) του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α’) «Κύ-
ρωση της από 31-12-2012 πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότη-
τας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασί-
ας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης 
και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις»,

ζ) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

η) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
τη ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α΄), σε συνδυ-
ασμό με εκείνες της παραγράφου 3 του άρθρου 177 του 
ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄), όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 1873/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τη συγ-
χώνευση των επτά (7) Κ.Α.Π.Η. σε νέο νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία: «Κέντρο Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Θεσσαλονί-
κης», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3252/τ.Β΄/30-12-2011, 
και την αριθμ. 87431/9-12-2011 επικυρωτική απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης.

3. Τη με αριθμ. 1422/16-12-2019 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια 
της αριθμ. 91/11-12-2019 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία : «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικι-
ωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Θεσσαλονίκης», με την οποία 
συμπληρώνεται και τροποποιείται η συστατική πράξη 
του φορέα, ως προς το μέρος που αφορά τη διοίκηση 
και ειδικότερα τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ανωτέρω νομικού προσώπου, με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των προγραμμά-
των και των δράσεων του φορέα.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του νομικού προσώπου του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε τη συστατική πράξη 
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : «Κέντρο Ανοικτής Προ-
στασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Θεσσαλονίκης» 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αριθμ. 1422/
16-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια της αριθμ. 91/11-12-2019 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 
προσώπου, ως ακολούθως:

Στο Τμήμα 4, Διοίκηση (Διοικητικό Συμβούλιο): Το 
νομικό πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβού-
λιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, τα 

οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, με θητεία δύο (2) ετών. Στη σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν πέντε (5) αιρετοί εκ-
πρόσωποι του Δήμου. Από τα αιρετά μέλη τα τρία (3) θα 
προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και τα 
δύο (2) από τη μειοψηφία. Στη σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου μετέχουν και δέκα (10) δημότες ή κάτοικοι 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, είτε χρήστες των υπηρεσιών 
του νομικού προσώπου είτε όχι, οι οποίοι έχουν επαγγελ-
ματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, συναφείς με 
τους σκοπούς του νομικού προσώπου. Εφόσον στην επι-
χείρηση απασχολούνται περισσότεροι από δέκα (10) ερ-
γαζόμενοι, ορίζεται ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
ο οποίος υποδεικνύεται από τους εργαζόμενους, οπότε 
στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των δημοτών μειώνεται 
σε εννέα (9). Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
με την οποία ορίζονται τα τακτικά μέλη της διοίκησης του 
νομικού προσώπου, ορίζονται και δεκαπέντε (15) ανα-
πληρωματικά μέλη, προς αναπλήρωση των τακτικών, 
όταν συντρέχει περίπτωση, κάθε, δε, τακτικό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται 
με τον αναπληρωτή του. Μετά τον ορισμό των μελών, το 
Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρό-
εδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 1873/2011 απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης, 
αναφορικά με τη συγχώνευση επτά (7) Κ.Α.Π.Η. σε νέο 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία: 
«Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) 
Δήμου Θεσσαλονίκης» (Φ.Ε.Κ. 3252/τ.Β΄/30-12-2011).

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 23 Ιανουαρίου 2020

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 6567/189 (3)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 

2020 για το προσωπικό που υπηρετεί στην Πε-

ριφέρεια Ηπείρου και συγκροτεί την ομάδα ερ-

γασίας του έργου “EX.TOUR (Developing and 

promoting extreme tourism in Greece Albania 

cross - border area), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ”, που 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg 

Greece-Albania(ord) 2014 - 2020. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, άρθρο 282 παρ. 1 (ΦΕΚ 87/
A΄/7-7-2010).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/27-10-2011).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
“Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 180/A΄/9-9-1999).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16-12-2015).

5. Του φακέλου του, σε εξέλιξη, συγχρηματοδοτούμε-
νου έργου με το ακρωνύμιο EX.TOUR, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙ-
ΡΟΥ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Interreg Greece-
Albania 2014-2020".

6. Την αριθμ. 75104/10-7-2018 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την 
ένταξη του έργου “EX.TOUR (Developing and promoting 
extreme tourism in Greece Albania cross-border area), 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ”.

7. Την αριθμ. 115843/3770/24-8-2018 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα τη «Συγκρότηση ομά-
δας εργασίας του έργου EX.TOUR (Developing and 
promoting extreme tourism in Greece Albania cross-
border area), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg Greece-Albania(ord) 2014-2020» 
(ΑΔΑ: ΩΓ597Λ9-098).

8. Την αριθμ. 3969/142/14-1-2019 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα την «Τροποποίηση 
ομάδας εργασίας του έργου EX.TOUR (Developing and 
promoting extreme tourism in Greece Albania cross-
border area), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg Greece-Albania(ord) 2014-2020» 
(ΑΔΑ: Ω21Α7Λ9-ΧΔΠ).

9. Την αριθμ. 4385/127/14-1-2020 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Ηπείρου με θέμα την «Τροποποίηση Ομά-
δας Εργασίας για το Έργο ’’EX.TOUR (Developing and 
promoting extreme tourism in Greece Albania cross-
border area), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ’’, που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg Greece-Albania(ord.) 2014-2020 
(ΑΔΑ:94 Ε67Λ9-04Β)».

10. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Π.Ε. Ιωαννίνων 
που αποτελούν την ομάδα έργου, για να αντιμετωπίσουν 
τις αυξημένες υποχρεώσεις τους (σύνταξη - μετάφραση 
κειμένων, οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση συμ-
βάσεων, σύνταξη αναφορών προόδου, εν γένει συντονι-
σμό και οργάνωση δραστηριοτήτων του προγράμματος 
κ.τλ.) όσον αφορά την υλοποίηση του έργου εργάζονται 
και πέραν του κανονικού ωραρίου.

11. Την ανάγκη κάλυψης των παραπάνω έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών λόγω αποχωρήσεων και μετα-
τάξεων και κατά συνέπεια έλλειψης προσωπικού. 

12. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά-
νης ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00 € και θα καλυφθεί 
από πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών «STAFF – ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΟ» του έργου με ΚΑΕ 2018ΕΠ51860029, αποφα-
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, 
εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες για το έτος 2020, 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές 
ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων για την εξέλιξη του έργου: 
EX.TOUR (Developing and promoting extreme tourism in 
Greece Albania cross-border area), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
με ΚΑΕ 2018ΕΠ51860029, που υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Interreg Greece-Albania(ord) 2014-2020.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
(ΩΡΕΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟ)

Π.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5 240

ΣΥΝΟΛΟ 5 1200

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει 
με νεώτερες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 16 Ιανουαρίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  

Ι

Αριθμ. οικ. 6569/190 (4)

  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 

2020 για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περι-

φέρεια Ηπείρου και συγκροτεί την ομάδα εργασί-

ας του έργου “WASTE RREACT (Integrated waste 

management facilities for boosting recycling and 

composting in 7 Regions through cross-border 

activities) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, που υλοποι-

είται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπα-

ϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Greece-

Albania(strategic) 2014-2020.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, άρθρο 282 παρ. 1 (ΦΕΚ 87/
A΄/7-7-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/27-10-2011).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
“Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 180/A΄/9-9-1999).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16-12-2015).

5. Του φακέλου του, σε εξέλιξη, συγχρηματοδοτούμε-
νου έργου με το ακρωνύμιο WASTE RREACT, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμ-
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ματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Interreg 
Greece-Albania 2014-2020".

6. Την αριθμ. 87005/14-8-2018 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για 
την ένταξη του έργου “WASTE RREACT (Integrated 
waste management facilities for boosting recycling 
and composting in 7 Regions through cross-border 
activities), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ”.

7. Την αριθμ. 140755/4537/9-10-2018 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα τη «Συγκρότηση Ομά-
δας Εργασίας για το Έργο “WASTE RREACT (Integrated 
waste management facilities for boosting recycling 
and composting in 7 Regions through cross-border 
activities), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ’’, που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg Greece-Albania(strategic) 2014-
2020» (ΑΔΑ: ΨΠ7Γ7Λ9-ΙΤ1).

8. Την αριθμ. 4386/128/14-1-2020 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Ηπείρου με θέμα την: «Τροποποίηση Ομά-
δας Εργασίας για το Έργο “WASTE RREACT (Integrated 
waste management facilities for boosting recycling 
and composting in 7 Regions through cross-border 
activities), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ’’, που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg Greece-Albania(strategic) 2014-
2020». (ΑΔΑ:ΩΤΜΝ7Λ9-ΤΗΞ).

9. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Π.Ε. Ιωαννίνων που 
αποτελούν την ομάδα έργου, για να αντιμετωπίσουν τις 
αυξημένες υποχρεώσεις τους (σύνταξη - μετάφραση 
κειμένων, οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση συμ-
βάσεων, σύνταξη αναφορών προόδου, εν γένει συντονι-
σμό και οργάνωση δραστηριοτήτων του προγράμματος 
κ.τ.λ.) όσον αφορά την υλοποίηση του έργου, εργάζονται 
και πέραν του κανονικού ωραρίου.

10. Την ανάγκη κάλυψης των παραπάνω έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών λόγω αποχωρήσεων και μετα-
τάξεων και κατά συνέπεια έλλειψης προσωπικού. 

11. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης 
ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00€ και θα καλυφθεί από 
πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών «STAFF - ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟ» του έργου με ΚΑΕ 2018ΕΠ51860033, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, 
εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες για το έτος 2020, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσια-
κές ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων για την εξέλιξη του έρ-
γου: “WASTE RREACT (Integrated waste management 
facilities for boosting recycling and composting in 7 
Regions through cross-border activities), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ’’ με ΚΑΕ 2018ΕΠ51860033, που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συ-
νεργασίας Interreg Greece-Albania(strategic) 2014-2020.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
(ΩΡΕΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟ)

Π.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6 240

ΣΥΝΟΛΟ 6 1440

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει 
με νεώτερες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 16 Ιανουαρίου 2020 

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 38/24/16-01-2020 (5)
     Τροποποίηση των άρθρων 6, 12, 14 και του πα-

ραρτήματος 1 της αριθμ. 4/54/15-2-2018 (Β΄800) 

απόφασης της Συγκλήτου, η οποία αφορά στον 

Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-

τος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολι-

κή Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμ. 137509/Ζ1/2018 διαπιστωτική πράξη 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 490/31-8-2018 τ.ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνε-
ται η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης με θητεία τεσσάρων (4) 
ετών, από 1-9-2018 έως 31-8-2022.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, 
ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. 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».

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία στην 
αρ. 296/17-7-2019 συνεδρίασή της και το απόσπασμα 
πρακτικού αυτής.

5. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 4/54/
15-2-2018 (ΦΕΚ 800 Β΄), με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονι-
σμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών 
της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής 
Επιστημών της Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:
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Τροποποίηση των άρθρων 6, 12, 14 και του παραρτή-
ματος 1 της αριθμ. 4/54/15-2-2018 (Β΄800/2018) απόφα-
σης της Συγκλήτου, ως ακολούθως:

«Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού 
Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογι-
ακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.

Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής δια-
τριβής ορίζεται στα οκτώ (8) πλήρη ημερολογιακά έτη 
από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος έχουν 
υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής κατά την δημοσίευση του Κανονισμού, υπο-
χρεούνται στην ολοκλήρωσή της εντός διετίας.

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, σε ειδικές περιπτώσεις 
και με αιτιολογημένη αίτηση, μπορεί να αιτηθεί αναστο-
λής σπουδών μια φορά κατά τη διάρκεια των διδακτορι-
κών σπουδών του για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερο των δυο (2) ετών, η οποία μετά από 
επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής, εγκρίνεται με απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής 
αίρεται η ιδιότητά του/της υποψηφίου/ιας διδάκτορα και 
τα εξ’ αυτής απορρέοντα δικαιώματα.

Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στον μέ-
γιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της Διδακτορικής Δια-
τριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής ο υποψήφιος/α 
διδάκτορας, επίσης, δεν προσμετράται στον μέγιστο 
αριθμό των υποψηφίων διδακτόρων για το μέλος Δ.Ε.Π.

Μερική τροποποίηση ή εξειδίκευση του τίτλου ή τυχόν 
αναπροσαρμογή του στα δεδομένα που προκύπτουν 
από την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Σημαντική αλλαγή, όμως, 
του τίτλου, η οποία υποδηλώνει μεταβολή του αντικει-
μένου έρευνας, σημαίνει την έναρξη νέας διαδικασίας 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και ακολουθείται η 
διαδικασία του παρόντος Κανονισμού».

«Άρθρο 12
Υποχρεώσεις Υποψηφίου Διδάκτορα 
κατά τη διαδικασία εκπόνησης

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, κάθε έτος παρουσιά-
ζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως σε αυτήν αναλυτι-
κό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής 
του Διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και 
σχόλια επ’ αυτού από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και οι εκθέσεις προ-
όδου, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της 
υποψηφίου/ας διδάκτορα.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται πριν από 
την υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής: (α) να έχει 

δημοσιεύσει τουλάχιστον μία εργασία, προερχόμενη από 
αυτή, σε επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών,
ή (β) να έχει παρουσιάσει δύο εισηγήσεις ή αναρτημέ-
νες ανακοινώσεις (poster) σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, 
ή (γ) να έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον μία εργασία ως 
κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο μετά από κρίση. Οι ακριβείς 
απαιτήσεις για κάθε θέμα διατριβής θα καθορίζονται από 
τον/την επιβλέποντα/ουσα σε συνεργασία με τα άλλα 
δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Επιπλέον υποχρέωση του/της υποψηφίου/ας διδάκτο-
ρα είναι η τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας όσον 
αφορά στο περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής και 
των σωστών αναφορών στις πηγές της διατριβής».

«Άρθρο 14
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

Η επίσημη αναγόρευση και καθομολόγηση του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορος γίνεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος σε δημόσια συνεδρίαση παρουσία του/της 
υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Ο/ Η Πρόεδρος του Τμήματος 
θέτει υπόψη του Σώματος το Πρακτικό της Εξεταστικής 
Επιτροπής, που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της 
διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγη-
σης της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η ανα-
γόρευση και καθομολόγηση του/της υποψηφίου/ας σε 
Διδάκτορα του Τμήματος. Η τελετή περιγράφεται στο 
παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.

Προϋπόθεση για την αναγόρευση αποτελεί η κατάθε-
ση της Διδακτορικής Διατριβής και της περίληψής της 
στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), 
στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και στην Εθνική Βιβλι-
οθήκη. Επιπλέον προϋπόθεση είναι η καταχώρηση στο 
φάκελο του/της υποψηφίου/ας όλων των σχετικών εγ-
γράφων που αφορούν την επιτέλεση των υποχρεώσεων 
του/της υποψηφίου/ας.

Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτο-
ρικού Διπλώματος».

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
(ως αναπόσπαστο μέρος

του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών)
1. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή καθο-

μολόγησης
Η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τμή-

ματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική 
Ηλικία (ΤΕΕΠΗ) της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης γίνεται από τη Συνέλευ-
ση σε μία από τις συνεδριάσεις της, η ημερήσια διάταξη 
της οποίας περιλαμβάνει ως ίδιον θέμα, αντίστοιχα, την 
αναγόρευση και την ορκωμοσία του υποψηφίου.

Η αναγόρευση και ορκωμοσία του υποψηφίου Διδά-
κτορα γίνεται παρουσία του Πρύτανη του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, ή, όταν αυτός κωλύεται, παρου-
σία ενός εκ των Αντιπρυτάνεων.

Κατά την τελετή της αναγόρευσης του υποψηφίου 
σε Διδάκτορα αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του 
Τμήματος το πρακτικό της Επταμελούς Εξεταστικής 
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Επιτροπής και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Τμήματος 
αναγιγνώσκει τα παρακάτω:

«O/H .............(Ονοματεπώνυμο) ............ πτυχιούχος του 
.................(Τμήμα, Σχολή, Πανεπιστήμιο)..................................... 
..... εκπόνησε και συνέγραψε Διδακτορική Διατριβή η 
οποία φέρει τίτλο ................................................... ......................
............................ .................................................. ..............................
.................... .................................................. ......................................
και η οποία σύμφωνα με τους καθηγητές που την αξιο-
λόγησαν κρίθηκε άρτια, ο/η ίδιος/ίδια, δε, ολοκλήρωσε 
επιτυχώς τη σχετική με τη διδακτορία δοκιμασία.

Ερωτώντας λοιπόν το Τμήμα, αν αυτό κρίνει ικανοποιη-
τικά τα τεκμήρια επιστημονικής παιδείας του/της υποψη-
φίου και ερωτώντας λοιπόν τον Πρύτανη, αν συμφωνεί 
με την απόφαση του Τμήματος, τον κατατάσσει μεταξύ 
των Διδακτόρων του Τμήματος Επιστημών της Εκπαί-
δευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών 
Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Κα-
λεί, δε, όσους μετέρχονται του διδακτορικού αξιώματος 
να δηλώσουν δημόσια όσα ο νόμος επιτάσσει».

Ακολούθως ο/η υποψήφιος/α, θέτοντας τη δεξιά παλά-
μη του/της επί του ιερού Ευαγγελίου (ή άλλου θρησκευ-
τικού κειμένου που εκφράζει την πίστη του) ή επικαλού-
μενος τον λόγο της Τιμής του, ορκίζεται ως ακολούθως:

«Επειδή το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην 
Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του 
Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης ενέκρινε την ανα-
γόρευσή μου σε Διδάκτορα, με την οποία συναίνεσε και 
ο Πρύτανης, υπόσχομαι δημόσια ότι θα υπηρετήσω την 
επιστήμη μου όσο γίνεται καλύτερα σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής μου, ότι θα προσπαθήσω να την προάγω ως το 
τελειότερο σημείο, ότι θα προσπαθήσω να τη λαμπρύνω, 
ότι δε θα τη μεταχειρίζομαι για χρηματισμό ή για την επι-
δίωξη μάταιης γνώσης ή σε βάρος της ζωής, της υγείας, 
της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ευημερίας συναν-
θρώπων μου, αλλά για να λάμψει, όπως το φως της θεί-
ας αλήθειας, σε όσο το δυνατόν περισσότερους, ότι θα 
κάνω πρόθυμα καθετί, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην 
ευσέβεια, στον στολισμό των ηθών και στη σεμνότητα 
του χαρακτήρα, ότι δε θα στραφώ με μοχθηρία εναντίον 
της διδασκαλίας άλλων, κινούμενος/κινούμενη μερικές 
φορές ματαιόδοξα, για να αποδείξω ότι τα δεδομένα 
εκείνων είναι σοφιστείες, ότι δε θα θελήσω τα αντίθετα 
από όσα ο ίδιος/ίδια διδάσκω, ότι δε θα εμπορευτώ την 
επιστήμη μου και ότι δε θα προσβάλλω τα ήθη, ντρο-
πιάζοντας το αξίωμα του θιασώτη των Μουσών. Μακάρι 
σε μένα που δίνω αυτή την υπόσχεση, να σταθεί ο Θεός 
αρωγός σε όλη μου τη ζωή».

Σε όσους/όσες δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρη-
σκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής 
και της συνείδησής τους. Στην περίπτωση αυτή, ο/η υπο-
ψήφιος/α δηλώνει τα εξής:

«Διαβεβαιώνω με την τιμή και τη συνείδησή μου τα 
παρακάτω: Επειδή το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευ-

σης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών 
Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης 
ενέκρινε την αναγόρευσή μου σε Διδάκτορα, με την 
οποία συναίνεσε και ο Πρύτανης, δηλώνω δημόσια ότι 
θα υπηρετήσω την επιστήμη μου όσο γίνεται καλύτερα 
σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου, ότι θα προσπαθήσω 
να την προάγω ως το τελειότερο σημείο, ότι θα προ-
σπαθήσω να τη λαμπρύνω, ότι δε θα τη μεταχειρίζομαι 
για χρηματισμό ή για την επιδίωξη μάταιης γνώσης ή 
σε βάρος της ζωής, της υγείας, της τιμής, της αξιοπρέ-
πειας και της ευημερίας συνανθρώπων μου, αλλά για 
να λάμψει, όπως το φως της αλήθειας, σε όσο το δυ-
νατόν περισσότερους, ότι θα κάνω πρόθυμα καθετί, το 
οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ευσέβεια, στον στολι-
σμό των ηθών και στη σεμνότητα του χαρακτήρα, ότι 
δε θα στραφώ με μοχθηρία εναντίον της διδασκαλίας 
άλλων, κινούμενος/κινούμενη μερικές φορές ματαιό-
δοξα, για να αποδείξω ότι τα δεδομένα εκείνων είναι 
σοφιστείες, ότι δε θα θελήσω τα αντίθετα από όσα ο 
ίδιος/ίδια διδάσκω, ότι δε θα εμπορευτώ την επιστήμη 
μου και ότι δε θα προσβάλλω τα ήθη, ντροπιάζοντας 
το αξίωμα του θιασώτη των Μουσών».

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Τμήματος αναγιγνώσκει το 
εξής κείμενο:

«Επειδή, όχι μόνο στις συνηθισμένες με την επιστή-
μη σου διαδικασίες, ελέγχθηκες ικανός/ικανή, αλλά και 
στη διδακτορική σου διατριβή, την οποία εκπόνησες 
και παρουσίασες στο Τμήμα, κρίθηκες άξιος/άξια του 
διδακτορικού αξιώματος και επιπλέον το Τμήμα σε 
δοκίμασε ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, ο δε 
Πρύτανης αυτή τη δοκιμασία επαίνεσε, για αυτούς τους 
λόγους, εγώ ..........(Ονοματεπώνυμο)....... Καθηγητής του 
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολι-
κή Ηλικία και τώρα Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών 
της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία και κάνοντας 
χρήση της δυνατότητας, την οποία έχω από το Πανε-
πιστήμιο, το Τμήμα και τους νόμους, εσένα ..........(Ονο-
ματεπώνυμο)....... υποψήφιο/υποψήφια διδάκτορα του 
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική 
Ηλικία αναγορεύω δημόσια διδάκτορα του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 
και σου απονέμω όλα τα προνόμια που συνοδεύουν το 
πανεπιστημιακό αυτό αξίωμα, σε προσαγορεύω κοινω-
νό και εταίρο της επιστήμης, και σε παροτρύνω σε όλη 
σου τη ζωή να συνεχίσεις την ενασχόλησή σου με την 
επιστήμη αυτή».»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 16 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   
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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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