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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Ιουνίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596
Έγκριση της διαδικασίας προκήρυξης των προς
πλήρωση θέσεων για την επιλογή και εξέλιξη Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων,
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία
Επίκουρων Καθηγητών έως τη δημοσίευση του
Οργανισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
(Αριθμ. συνεδρίασης 38/27 Απριλίου 2017,
αριθμ. απόφ. 60 (Θέμα Β1-Διοικητικά)]
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 4009/2011
(Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
β) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 και του άρθρου 70 όπως ισχύει του ν. 4386/2016 (Α’ 83)«Ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
γ) Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/
2016 (Α’ 129)»Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου
2014/335/ΕΕ Ευρατόμ, για το σύστημα των ιδίων πόρων
της Ευρωπαϊκής ένωσης και άλλες διατάξεις».
δ) Το αριθ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016, (Α’27), του ν. 4386/
2016, (Α’ 83)και του ν. 4405/2016, (Α΄ 129) διευκρινιστικό
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ε) Την αριθ.Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (Β’ 225)
υπουργική απόφαση «Διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι ... καθώς και κατάρτισης και
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών».
στ) Το γεγονός ότι δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα οι
προβλεπόμενοι από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6
του ν. 4009/2011 (Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», Οργανισμός και
Εσωτερικός Κανονισμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και
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ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα:
Εγκρίνουμε τη διαδικασία προκήρυξης των προς πλήρωση θέσεων για την επιλογή και εξέλιξη Καθηγητών
και υπηρετούντων Λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία Επίκουρων Καθηγητών έως τη
δημοσίευση του Οργανισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
1. Η εκλογή και εξέλιξη των Καθηγητών και των υπηρετούντων Λεκτόρων γίνεται ύστερα από προκήρυξη
της προς πλήρωση θέσης. Η Συνέλευση του Τμήματος
εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής την προκήρυξη
πλήρωσης νέων ή κενών θέσεων, καθώς και εξελίξεων
ήδη υπηρετούντων καθηγητών και λεκτόρων, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του
οικείου Τομέα του Τμήματος, εφόσον υπάρχει.
2. Η προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων καθηγητών γίνεται με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν εισήγησης
της Κοσμητείας της Σχολής στην οποία Δ.Π.Θ. προκηρύσσεται η προς πλήρωση θέση. Η απόφαση του Πρύτανη
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Στην προκήρυξη αναφέρονται οπωσδήποτε η βαθμίδα, ο Τομέας και το γνωστικό αντικείμενο με συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της προς
πλήρωση θέσης.
4. Το γνωστικό αντικείμενο και η συνοπτική περιγραφή
του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης, το
οποίο πρέπει να καλύπτει είτε το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο ενός Τομέα είτε, αν αυτό δεν είναι ενιαίο, ένα
τουλάχιστον από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα που
εντάσσονται σε κάθε Τομέα, ή εάν δεν υπάρχουν Τομείς,
σε κάθε Τμήμα.
Άρθρο 2
1. Η Προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων για την
εκλογή ή εξέλιξη καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων, μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), αναρτάται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ από την αρμόδια για την προκήρυξη
υπηρεσία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
2. Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που φέρει το ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης,
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το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοινώνει
στον ημερήσιο τύπο τη δημοσίευση της προκήρυξης,
τον αριθμό του ΦΕΚ και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία καθορίζεται σε δύο
(2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας και τα
ερευνητικά κέντρα. Αναρτάται δε και στον ιστότοπο του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων καταχωρίζεται
σε ξεχωριστό πεδίο στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ από την αρμόδια για την προκήρυξη υπηρεσία του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η ανωτέρω αναφερόμενη προθεσμία των δέκα (10) ημερών αποτελεί
έντονη υπόδειξη προς το σκοπό της ταχείας περάτωσης
της διαδικασίας και όχι γνήσια ανατρεπτική προθεσμία.
3. Εντός της πιο πάνω δίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας οι ενδιαφερόμενοι για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή
καθηγητή και καθηγητή) εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης και των
απαραίτητων δικαιολογητικών εντός της ταχθείσης από
την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου
της αίτησης υποψηφιότητας. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
ή διαβατηρίου, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο των
πτυχίων και τίτλων σπουδών, η διδακτορική διατριβή
και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση που
οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμιο της
αλλοδαπής είναι απαραίτητη η αναγνώριση ισοτιμίας και
αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της κατατεθείσης αίτησης
του υποψηφίου προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για αναγνώριση
ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών. Η βεβαίωση
αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
πρέπει να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με ευθύνη του υποψηφίου εντός της ταχθείσης από
την προκήρυξη προθεσμίας. Ένα αντίτυπο των υποβληθέντων δικαιολογητικών αποστέλλεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, ενώ με την
περάτωση της διαδικασίας μπορεί να επιστραφεί στον
υποψήφιο εφόσον ζητηθεί.
4. Οι υπηρετούντες καθηγητές και λέκτορες, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την
εξέλιξη ή εκλογή τους σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή) υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ την αίτηση
τους και καταχωρίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου, εξαιρουμένων όσων από τα δικαιολογητικά
έχουν ήδη καταχωρίσει κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και όσων δεν χρήζουν επικαιροποίησης.
Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης και των
απαραίτητων δικαιολογητικών εντός της ταχθείσης από
την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου
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της αίτησης υποψηφιότητας. Ένα αντίτυπο των υποβληθέντων δικαιολογητικών αποστέλλεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, ενώ με την
περάτωση της διαδικασίας μπορεί να επιστραφεί στον
υποψήφιο εφόσον ζητηθεί.
5. Οι υπηρετούντες επί θητεία επίκουροι καθηγητές
που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης ή
μονιμοποίησης, υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ την
αίτηση τους και καταχωρίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένων όσων από τα δικαιολογητικά έχουν ήδη καταχωρίσει κατά την εγγραφή τους στο
γενικό μητρώο και όσων δεν χρήζουν επικαιροποίησης.
Άρθρο 3
1. Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανανέωσης ή μονιμοποίησης επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή, συγκροτείται το
εκλεκτορικό σώμα (έντεκα (11) ή δεκαπέντε (15) τακτικά
μέλη και έντεκα (11) ή δεκαπέντε (15) αναπληρωματικά
μέλη) με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό
αντικείμενο και το επιστημονικό έργο των μελών του,
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος στη συνεδρίαση της οποίας μετέχουν μόνο οι
Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος. Η αναφερόμενη προθεσμία των δέκα (10) ημερών
αποτελεί έντονη υπόδειξη προς το σκοπό της ταχείας
περάτωσης της διαδικασίας και όχι γνήσια ανατρεπτική
προθεσμία.
2. α) Στο γενικό μητρώο που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ εγγράφονται υποχρεωτικά οι
καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Στο ίδιο μητρώο
εγγράφονται προαιρετικά οι καθηγητές, οι αναπληρωτές
καθηγητές και οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές των ομοταγών Α.Ε.Ι της αλλοδαπής, καθώς και οι ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής
αντίστοιχων βαθμίδων. Οι Συνελεύσεις των Τμημάτων
εισηγούνται στην Κοσμητεία της Σχολής την κατάρτιση,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενός μητρώου εσωτερικών και ενός μητρώου εξωτερικών μελών, επιλέγοντας τα μέλη τους από το ανωτέρω αναφερόμενο γενικό
μητρώο. Τα μητρώα αυτά καταρτίζονται μετά από γνώμη
της Κοσμητείας και απόφαση της Συγκλήτου. Μέχρι την
κατάρτιση ενός μητρώου εσωτερικών και ενός μητρώου
εξωτερικών μελών, το μητρώο εσωτερικών και το μητρώο
εξωτερικών μελών του κάθε Τμήματος αποτελείται από
το σύνολο των εσωτερικών και των εξωτερικών μελών
των εγκεκριμένων μητρώων των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος. Στο μητρώο εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και
μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του οικείου Τμήματος. Στο
μητρώο εξωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές,
αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής καθώς και
αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων
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της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που καλύπτουν όλα τα
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Οι πράξεις συγκρότησης και επικαιροποίησης των μητρώων εσωτερικών και
εξωτερικών μελών αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με ευθύνη της Γραμματείας του
Τμήματος και του Υπευθύνου του Ιδρύματος. Τα μέλη των
εκλεκτορικών σωμάτων και των τριμελών εισηγητικών
επιτροπών επιλέγονται από τα μητρώα εσωτερικών και
εξωτερικών μελών. Τα ως άνω μητρώα επικαιροποιούνται με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της
Κοσμητείας ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των
Τμημάτων της Σχολής.
β) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής
πρέπει να κατέχουν θέση βαθμίδας τουλάχιστον ίσης με
τη βαθμίδα της προς πλήρωση θέσης.
γ) Στα Τμήματα που αριθμούν έως και σαράντα (40)
καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, τα εκλεκτορικά σώματα απαρτίζονται από έντεκα (11) τακτικά και
έντεκα (11) αναπληρωματικά μέλη, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της πράξης διορισμού τους και το
συνολικό επιστημονικό έργο τους είναι ίδιο ή συναφές
με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
Στα Τμήματα που αριθμούν άνω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, τα εκλεκτορικά
σώματα απαρτίζονται από δεκαπέντε (15) τακτικά και
δεκαπέντε (15) αναπληρωματικά μέλη, των οποίων το
γνωστικό αντικείμενο της πράξης διορισμού τους και το
συνολικό επιστημονικό έργο τους είναι ίδιο ή συναφές
με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
δ) Πέντε (5), όταν πρόκειται για ενδεκαμελές, ή επτά
(7), όταν πρόκειται για δεκαπενταμελές, από τα μέλη του
εκλεκτορικού σώματος, καθώς και τα αναπληρωματικά
τους προέρχονται κατά προτεραιότητα από το μητρώο
εσωτερικών μελών του Τμήματος, όπως αυτό κάθε φορά
εγκρίνεται και ισχύει, (δηλαδή είναι Καθηγητές και/ή Αναπληρωτές Καθηγητές και/ή μόνιμοι επίκουροι καθηγητές
του οικείου Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης), των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της
πράξης διορισμού τους και το συνολικό επιστημονικό
έργο τους είναι ίδιο με το γνωστικό αντικείμενο της
προς πλήρωση θέσης και, μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν
επαρκούν τέτοια μέλη, επιλέγονται μέλη των οποίων το
γνωστικό αντικείμενο της πράξης διορισμού τους και το
συνολικό επιστημονικό έργο τους είναι συναφές με το
γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Κατά
τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος ορίζονται
όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη του Τμήματος και
μέχρι του αριθμού 5 ή 7 του ίδιου ή συναφούς γνωστικού
αντικειμένου. Στη συνέχεια και στην περίπτωση που δεν
επαρκούν τα μέλη του Τμήματος, το εκλεκτορικό σώμα
συμπληρώνεται με καθηγητές άλλου Τμήματος του ίδιου
ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής του
ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
ε) Τα λοιπά έξι (6), όταν πρόκειται για ενδεκαμελές, ή
οκτώ (8), όταν πρόκειται για δεκαπενταμελές, μέλη του
εκλεκτορικού σώματος, καθώς και τα αναπληρωματικά
τους προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών,
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όπως αυτό κάθε φορά εγκρίνεται και ισχύει, (δηλαδή
είναι Καθηγητές και/ή Αναπληρωτές Καθηγητές και/ή
μόνιμοι επίκουροι καθηγητές άλλου Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων ΑΕΙ της
ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), των οποίων το
γνωστικό αντικείμενο της πράξης διορισμού τους και το
συνολικό επιστημονικό έργο τους είναι ίδιο με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης και, μόνο
αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, επιλέγονται μέλη των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της
πράξης διορισμού τους και το συνολικό επιστημονικό
έργο τους είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της
προς πλήρωση θέσης. Η κρίση της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος για τη συνάφεια του
γνωστικού αντικειμένου φέρει πλήρη αιτιολογία, ιδίως
όταν οι εκλέκτορες που επιλέγονται θεραπεύουν ποικίλα
γνωστικά αντικείμενα τα οποία κρίνονται συναφή προς
το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
στ) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός
τακτικών και/ή αναπληρωματικών μελών του εκλεκτορικού σώματος, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της
πράξης διορισμού τους και το συνολικό επιστημονικό
έργο τους να είναι ίδιο ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, που προέρχονται από
το Τμήμα, εκδίδεται πλήρως αιτιολογημένη απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
ως προς το κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου και την αδυναμία συγκρότησης εκλεκτορικού
σώματος από μέλη του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή
το Εκλεκτορικό Σώμα συμπληρώνεται από καθηγητές
άλλων Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο της πράξης διορισμού
τους και το συνολικό επιστημονικό έργο τους είναι ίδιο
ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη αριθμητική αναλογία της παρ. 3, εδάφιο α, του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει εκάστοτε.
ζ) Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων
εκλεκτόρων, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της
πράξης διορισμού τους και το συνολικό επιστημονικό
έργο τους είναι ίδιο ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, είναι μεγαλύτερος του
αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος, διενεργείται κλήρωση για τις ως άνω
κατηγορίες από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
του Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.
η) Η αιτιολογία της επιλογής όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του εκλεκτορικού σώματος
περιλαμβάνει οπωσδήποτε το γνωστικό αντικείμενο της
πράξης του διορισμού και το συνολικό επιστημονικό
έργο του μέλους που προτείνεται.
3. Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος, στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν
υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας
ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος με πλήρως
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και ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της. Σε περίπτωση
επίκλησης λόγου ασθενείας απαιτείται βεβαίωση από
δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, η σύνθεση του δεν μεταβάλλεται
παρά μόνο εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί
σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέλος του
Τμήματος ή το εξωτερικό μέλος αναπληρώνεται από
το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό
μέλος του αντίστοιχου καταλόγου αναπληρωματικών
μελών που ορίστηκε κατά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος.
4. Στο Εκλεκτορικό Σώμα δεν επιτρέπεται να μετέχει
καθηγητής, ο οποίος είναι σύζυγος ή συνδέεται με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με υποψήφιο. Εφόσον είναι μέλος της Συνέλευσης
ενώπιον της οποίας διενεργείται η διαδικασία εκλογής
ή εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης δεν συμμετέχει
στην εν λόγω συνεδρίαση ή αποχωρεί κατά τη συζήτηση
του αντιστοίχου θέματος. Είναι επιτρεπτή η συμμετοχή
στο εκλεκτορικό σώμα μελών που έχουν συνεργαστεί
με υποψήφιο σε κρινόμενες επιστημονικές εργασίες/
δημοσιεύσεις του, αρκεί να μην επεκτείνονται σε αξιολόγηση των επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεων
αυτών, αλλά να περιορίζονται απλώς στην αξιολόγηση
της ποιοτικής και ποσοτικής συμβολής του υποψηφίου
στις επιστημονικές εργασίες/δημοσιεύσεις αυτές.
5. Στις συνεδριάσεις της Γ.Σ Ειδικής Σύνθεσης και του
Εκλεκτορικού Σώματος που αφορούν στη διαδικασία
εκλογής ή εξέλιξης και ανανέωσης ή μονιμοποίησης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Αναπληρωτής του,
ακόμη και εάν αυτός υποδειχθεί και οριστεί μέλος του
προς συγκρότηση οργάνου. Στην κοινή συνεδρίαση του
Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης για την εκλογή ή εξέλιξη και ανανέωση ή μονιμοποίηση, προεδρεύει
ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος ή ο Αναπληρωτής του,
ο οποίος τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ακόμη και εάν αυτός είναι μέλος του εκλεκτορικού σώματος και/ή της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.
Άρθρο 4
1. α)Εντός δέκα (10) ημερών από τη συγκρότηση του ο
Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί το Εκλεκτορικό Σώμα
στην πρώτη συνεδρίαση του για να ορίσει την τριμελή εισηγητική επιτροπή. Η αναφερόμενη προθεσμία των δέκα
(10) ημερών αποτελεί έντονη υπόδειξη προς το σκοπό
της ταχείας περάτωσης της διαδικασίας και όχι γνήσια
ανατρεπτική προθεσμία. Το Εκλεκτορικό Σώμα στην
πρώτη συνεδρίαση του για τον ορισμό της τριμελούς
εισηγητικής επιτροπής βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι
παρόντα το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του
Εκλεκτορικού Σώματος δηλαδή έξι (6) ή οκτώ (8) μέλη,
αντίστοιχα. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής επαναλαμβάνεται εντός μίας (1)εβδομάδας οπότε
το εκλεκτορικό σώμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία
αν παραστούν το ένα τρίτο (1/3) των μελών του, δηλαδή
τέσσερα (4) ή πέντε (5) μέλη, αντίστοιχα. Η απόφαση για
τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των
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παρόντων μελών του, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις
περί συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων, χωρίς να
υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων όσοι χρησιμοποίησαν λευκή ψήφο ή απείχαν από την ψηφοφορία.
Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει λευκή
ψήφο θεωρείται απόν. Σε κάθε περίπτωση για τη λήψη
απόφασης απαιτούνται τουλάχιστον τρεις (3) ψήφοι.
β) Κατά τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής ένα (1) εκ των μελών της ορίζεται συντονιστής, ο
οποίος έχει την ευθύνη σύγκλησης της Επιτροπής και
συντονισμού του έργου της.
γ) Η συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για τη
συγκρότηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής υποστηρίζεται γραμματειακά από τη Γραμματεία του οικείου
Τμήματος.
2. α) Τα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής
επιλέγονται από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών
μελών, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος. Τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής πρέπει να κατέχουν θέση βαθμίδας τουλάχιστον ίσης με τη
βαθμίδα της προς πλήρωση θέσης. Ως μέλη της τριμελούς
εισηγητικής επιτροπής επιλέγονται καθηγητές του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της
αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της πράξης διορισμού τους και το συνολικό επιστημονικό έργο τους είναι
ίδιο με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης
και, μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη,
επιλέγονται μέλητων οποίων το γνωστικό αντικείμενο
της πράξης διορισμού τους και το συνολικό επιστημονικό
έργο τους είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της
προς πλήρωση θέσης. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής πρέπει να ανήκει σε άλλο
Τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή να
είναι ερευνητής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Τα λοιπά
δύο (2) μέλη επιλέγονται κατά προτεραιότητα από καθηγητές του μητρώου εσωτερικών μελών του Τμήματος, των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο της πράξης διορισμού
τους και το συνολικό επιστημονικό έργο τους είναι ίδιο με
το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Εάν
δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, η Επιτροπή συγκροτείται
από καθηγητές του μητρώου εξωτερικών μελών, των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο της πράξης διορισμού
τους και το συνολικό επιστημονικό έργο τους είναι ίδιο
με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, και
εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν η επιτροπή συγκροτείται από καθηγητές των οποίων το γνωστικό αντικείμενο
της πράξης διορισμού τους και το συνολικό επιστημονικό έργο τους είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο
της προς πλήρωση θέσης, από το μητρώο εσωτερικών
μελών του Τμήματος και στη συνέχεια από το μητρώο
εξωτερικών μελών. Η αιτιολογία της επιλογής των μελών
της εισηγητικής επιτροπής περιλαμβάνει οπωσδήποτε το
γνωστικό αντικείμενο της πράξης του διορισμού και το
συνολικό επιστημονικό έργο του μέλους που προτείνεται.
Μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής μπορούν να
είναι και μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος.
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β) Στην τριμελή εισηγητική επιτροπή δεν επιτρέπεται
να μετέχει καθηγητής, ο οποίος είναι σύζυγος ή συνδέεται με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξ αίματος
ή αγχιστείας με υποψήφιο.
γ) Η εισηγητική έκθεση πρέπει να είναι προϊόν σύσκεψης και ανταλλαγής γνωμών μεταξύ των μελών της
εισηγητικής επιτροπής και να υπογράφεται και από τα
τρία (3) μέλη. Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει ή διαπιστωθεί αδυναμία
σύνταξης εισηγητικής έκθεσης, τα μέλη της τριμελούς
επιτροπής δύνανται να υποβάλουν εντός της ίδιας προθεσμίας υπόμνημα/-τα, τα οποία σε καμία περίπτωση
δεν επέχουν θέση εισηγητικής έκθεσης. Η διαδικασία
της τηλεδιάσκεψης μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στις περιπτώσεις
συνεδριάσεων των μελών της Εισηγητικής Επιτροπής.
Τη διαδικασία τηλεδιάσκεψης συντονίζει το μέλος που
ορίζεται ως συντονιστής.
δ) Μέλη της εισηγητικής επιτροπής που προέρχονται
από ομοταγή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητικά ιδρύματα της αλλοδαπής θεωρείται ότι έχουν παραιτηθεί μετά
την υποβολή έγγραφης δήλωσης παραίτησης τους. Τυχόν
παραιτούμενα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, εφόσον είναι μέλη του εκλεκτορικού σώματος εκπίπτουν από αυτό και αναπληρώνονται σε αυτό νομίμως.
3. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει εντός
σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότηση της και όχι
νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει την εισηγητική έκθεση. Η αναφερόμενη προθεσμία των σαράντα (40) ημερών αποτελεί έντονη υπόδειξη προς το
σκοπό της ταχείας περάτωσης της διαδικασίας και όχι
γνήσια ανατρεπτική προθεσμία. Για την υποβοήθηση
του έργου της, η εισηγητική επιτροπή δύναται να ζητά
συστατικές επιστολές από καθηγητές ομοταγούς Α.Ε.Ι.
της αλλοδαπής ή Ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς
πλήρωση θέσης, οι οποίοι όμως δεν περιλαμβάνονται
στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του εκλεκτορικού
σώματος. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός υποψηφίων, εφόσον ζητηθούν συστατικές επιστολές, αυτές
ζητούνται για όλους τους υποψηφίους. Η εισηγητική
έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεση της
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα μέλη του
Εκλεκτορικού Σώματος και τους υποψηφίους με ευθύνη
του Προέδρου του Τμήματος και αναρτάται αμελλητί
στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με ευθύνη της
Γραμματείας του οικείου Τμήματος. Στην περίπτωση που
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτή.
Άρθρο 5
1. Εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, συγκαλείται, ενώπιον της Συνέλευσης
του Τμήματος, το Εκλεκτορικό Σώμα για τη διενέργεια
της εκλογής ή εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης.
Η αναφερόμενη προθεσμία των είκοσι (20) ημερών
αποτελεί έντονη υπόδειξη προς το σκοπό της ταχείας
περάτωσης της διαδικασίας και όχι γνήσια ανατρεπτική
προθεσμία. Η πρόσκληση για την κοινή συνεδρίαση της
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Συνέλευσης του Τμήματος και του εκλεκτορικού σώματος και η περιεχόμενη σε αυτήν ημερήσια διάταξη με
θέμα την εκλογή ή εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, την ανανέωση και μονιμοποίηση των
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, αποστέλλεται στα
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού
Σώματος και της Συνέλευσης, στα μέλη της Τριμελούς
Εισηγητικής Επιτροπής και στους υποψηφίους, οκτώ (8)
τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). H Γραμματεία του Τμήματος τηρεί έντυπο ή ηλεκτρονικό αρχείο,
από το οποίο προκύπτει η έγκαιρη και προηγούμενη της
συνεδρίασης αποστολή της πρόσκλησης. Η ημερομηνία
της συνεδρίασης και η σχετική ημερήσια διάταξη αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ
με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου Τμήματος.
2. Ο απαιτούμενος αριθμός των μελών του εκλεκτορικού σώματος για την επίτευξη απαρτίας για μεν τα εκλεκτορικά σώματα που απαρτίζονται από έντεκα (11) μέλη
είναι έξι (6) για δε τα εκλεκτορικά σώματα που απαρτίζονται από δεκαπέντε (15) μέλη είναι οκτώ (8). Εάν κατά την
αρχική αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται, με νέα πρόσκληση,
εντός της ενδεικτικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών
από την ως άνω συνεδρίαση. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η
ανωτέρω απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται, με νέα
πρόσκληση, εντός της ενδεικτικής προθεσμίας των δέκα
(10) ημερών από την προηγούμενη. Εάν κατά την τρίτη
αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία η
διαδικασία πλήρωσης της θέσης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης θεωρείται ότι απέβη άγονη. Το Εκλεκτορικό Σώμα
νομίμως συνεδριάζει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
Συνέλευση του Τμήματος δεν βρίσκεται σε απαρτία.
3. Ο μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους σε περίπτωση
κατά την οποία το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από
έντεκα (11) μέλη και τουλάχιστον οκτώ (8) θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το εκλεκτορικό σώμα
απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη. Στην περίπτωση περισσότερων
υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση
μεταξύ των δύο (2) επικρατέστερων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων των δύο (2), στη δεύτερη
ψηφοφορία συμμετέχουν όλοι οι ισοψηφήσαντες. Αν και
στη δεύτερη ψηφοφορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν
συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές
ψήφους αντίστοιχα, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση ψήφου
ή η λευκή ψήφος ή η αποχή από την ψηφοφορία θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου και απαιτείται
ειδική αιτιολόγηση τους.
4. Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στις συνεδριάσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε
αυτή την περίπτωση καταγράφεται στα πρακτικά ότι
εφαρμόστηκε η παρούσα διάταξη και γίνεται ρητή μνεία
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ποια συγκεκριμένα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος
συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.
5. Οι υποψήφιοι καλούνται να παραστούν, με φυσική
παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, στην αρχή της συνεδρίασης, αναπτύσσουν
προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών
του Εκλεκτορικού Σώματος και αποχωρούν.
6. Τα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής που
δεν είναι μέλη της Συνέλευσης ή του εκλεκτορικού σώματος καλούνται να παραστούν κατά τη συνεδρίαση,
εφόσον το επιθυμούν, με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου
να αναπτύξουν προφορικώς την έκθεση τους ως και να
παράσχουν διευκρινήσεις. Τα μέλη αυτά αποχωρούν από
τη συνεδρίαση πριν την έναρξη της συζήτησης και της
ψηφοφορίας.
Άρθρο 6
1. Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος διαβουλεύονται
και αξιολογούν όλους τους υποψήφιους, ψηφίζουν, αιτιολογώντας ειδικά στην ψήφο τους, και επιλέγουν τον
καταλληλότερο από τους υποψήφιους που διαθέτουν
τα τυπικά και ακαδημαϊκά ουσιαστικά προσόντα για την
κατάληψη της προς πλήρωση θέσης. Η ψηφοφορία των
μελών του εκλεκτορικού σώματος είναι ονομαστική και
φανερή. Η ονομαστική ψηφοφορία γίνεται με αλφαβητική
σειρά, με κλήρωση του γράμματος έναρξης που διενεργείται από το Πρόεδρο του Τμήματος ενώπιον του Σώματος.
2. Η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης, ανανέωσης ή
μονιμοποίησης καταγράφεται σε πρακτικό, στο οποίο
μνημονεύονται, ιδίως, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, η τήρηση της δημοσιότητας της διαδικασίας, ο
χαρακτηρισμός της ως πρώτης ή επαναληπτικής, τα μέλη
που είναι παρόντα και ο τίτλος και η ιδιότητα εκάστου
καθώς και μνεία ποια συγκεκριμένα μέλη συμμετέχουν
μέσω τηλεδιάσκεψης, τα απόντα μέλη, η ύπαρξη ή μη
απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, τα άτομα
που προσκλήθηκαν να παραστούν κατά τα προβλεπόμενα και η ιδιότητα τους, και τα οποία αποχώρησαν από τη
συνεδρίαση, ενημέρωση του Σώματος για τις διατάξεις
και το Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία, τυχόν εμπρόθεσμα υπομνήματα υποψηφίων, συνοπτική
περιγραφή της συζήτησης και των μελών με τη σειρά
που έλαβαν το λόγο, η μορφή και τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Στο πρακτικό καταχωρίζεται συγκεκριμένη άποψη εφόσον ζητηθεί, οπότε για το σκοπό αυτό δύναται να παραδίδεται
μέχρι το τέλος της συνεδρίασης σχετικό σημείωμα στον
Γραμματέα, το οποίο αναγιγνώσκεται υποχρεωτικά στο
Εκλεκτορικό σώμα. Στο πρακτικό καταχωρίζεται υποχρεωτικά η ειδική αιτιολόγηση της ψήφου κάθε εκλέκτορα.
Τυχόν γενόμενη προφορική ανάπτυξη της εισηγητικής
έκθεσης, όσο και οι παρασχεθείσες τυχόν διευκρινήσεις
από τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής καταχωρίζονται
υποχρεωτικά στα πρακτικά της συνεδρίασης.
3. Το εκλεκτορικό σώμα αποφαίνεται για την εκλογή
ή μη του υποψηφίου, βάσει του αποτελέσματος της γενόμενης ψηφοφορίας.
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4. Ο Γραμματέας έχει την επιμέλεια και την από κοινού
με τον Πρόεδρο του Τμήματος ευθύνη της τήρησης και
σύνταξης των πρακτικών εκλογής ή εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης, τα οποία μετά την καθαρογραφή τους υπογράφονται από τούτους και δεν απαιτείται
άλλη επικύρωση. Το πρακτικό μετά την καθαρογραφή
και υπογραφή του από τον Πρόεδρο του Τμήματος
και τον Γραμματέα αναρτάται αμελλητί με ευθύνη της
Γραμματείας του οικείου Τμήματος στο πληροφοριακό
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
5. Εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας εκλογής, ο Πρόεδρος του Τμήματος διαβιβάζει το πρακτικό του Εκλεκτορικού Σώματος, μαζί
με όλα τα σχετικά έγγραφα, για την εκλογή, εξέλιξη ή
μονιμοποίηση καθηγητή στον Πρύτανη για τον έλεγχο
νομιμότητας. Η αναφερόμενη προθεσμία των τριάντα
(30) ημερών αποτελεί έντονη υπόδειξη προς το σκοπό
της ταχείας περάτωσης της διαδικασίας και όχι γνήσια
ανατρεπτική προθεσμία. Η Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος οφείλει να καταχωρίζει αμελλητί
στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ,το διαβιβαστικό
έγγραφο του πρακτικού εκλογής, εξέλιξης, ανανέωσης
ή μονιμοποίησης του Προέδρου του Τμήματος προς τον
Πρύτανη για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας και να το
κοινοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
στους υποψηφίους και στα μέλη του Τμήματος.
6. Ο ανωτέρω αναφερόμενος έλεγχος νομιμότητας
ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα
(60) ημερών και όχι νωρίτερα από τις τριάντα (30) ημέρες, διάστημα που άρχεται την επομένη της ημερομηνίας
του διαβιβαστικού εγγράφου του πρακτικού εκλογής
εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης του Προέδρου
του Τμήματος προς τον Πρύτανη για την άσκηση ελέγχου
νομιμότητας. Η παραπάνω προθεσμία δεν αναστέλλεται
παρά μόνο στην περίπτωση που περιγράφεται στην παρ.
6 του άρθρου 4 της αριθ.. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017
(Β’225) υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 7
1. Η διδακτική ικανότητα υποψηφίων που δεν είναι
μέλη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αξιολογείται με βάση ένα (1) δοκιμαστικό μάθημα, το οποίο
παρακολουθούν φοιτητές του οικείου Τμήματος και όσα
μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του
Τμήματος επιθυμούν. Ο τίτλος του μαθήματος, ο τόπος,
η ημέρα και η ώρα της διεξαγωγής του δοκιμαστικού
μαθήματος γνωστοποιείται στον υποψήφιο πέντε (5)
ημέρες πριν τη διάλεξη με ευθύνη του Προέδρου του
Τμήματος μετά από συνεννόηση με τον αντίστοιχο Διευθυντή του Τομέα (εάν υπάρχει). Το θέμα του δοκιμαστικού μαθήματος ορίζεται από τον Τομέα στον οποίο
ανήκει ή προς πλήρωση θέση.
Με μέριμνα του Δ/ντή του οικείου Τομέα (εφόσον
υπάρχει) και του Προέδρου του Τμήματος διασφαλίζεται
η παρακολούθηση του δοκιμαστικού μαθήματος από
φοιτητές του Τμήματος.
2. Για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας των
υποψηφίων προς εξέλιξη μελών ΔΕ Π λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των φοιτητών που έχουν συγκεντρωθεί
κατά την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος.
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3. Για τη διδακτική ικανότητα υποψηφίων Καθηγητών
που έχουν προηγούμενο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή αλλοδαπής τα στοιχεία της αξιολόγησης
ζητούνται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος απευθείας από το Α.Ε.Ι. στο οποίο ο υποψήφιος έχει επιτελέσει
το εν λόγω διδακτικό έργο, και από τα οποία πρέπει να
προκύπτει σαφώς η διδακτική ικανότητα.
Άρθρο 8
1. Με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ οι
παρακάτω πράξεις, αποφάσεις και έγγραφα:
α) Οι αποφάσεις συγκρότησης και επικαιροποίησης
των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών με τη
συνδρομή του υπευθύνου του Ιδρύματος.
β) Οι αποφάσεις του Πρύτανη του Ιδρύματος ή του
νόμιμου Αναπληρωτή του, σχετικά με τη χορήγηση επιστημονικής άδειας, άδειας άνευ αποδοχών, αναστολής
καθηκόντων καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη
δυνάμει της οποίας ο καθηγητής του Τμήματος δεν
δύναται να μετέχει σε εκλεκτορικό σώμα για διάστημα
μεγαλύτερο του ενός μήνα(1). Από την ως άνω καταχώριση προκύπτει ο αριθμός της απόφασης και η διάρκεια
του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο καθηγητής
κωλύεται να συμμετέχει σε εκλεκτορικό σώμα.
γ) Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος.
δ) Η απόφαση συγκρότησης του εκλεκτορικού σώματος από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος.
ε) Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του εκλεκτορικού σώματος για τη συγκρότηση
της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και ορισμού του
συντονιστή της.
στ) Η απόφαση συγκρότησης της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και ορισμού του συντονιστή της, από το
Εκλεκτορικό σώμα.
ζ) Η εισηγητική έκθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής με τις τυχόν συνημμένες συστατικές επιστολές
ή το/τα υπόμνημα/-τα αυτής.
η) Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της κοινής συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος και της
Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια της εκλογής ή
μονιμοποίησης.
θ) Το πρακτικό της κοινής συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος και του οικείου εκλεκτορικού σώματος
για την εκλογή ή εξέλιξη, ανανέωση ή μονιμοποίηση.
ι) Το διαβιβαστικό έγγραφο του πρακτικού εκλογής,
εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης του Προέδρου
του Τμήματος προς τον Πρύτανη για την άσκηση ελέγχου
νομιμότητας.
2. Με ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
του Ιδρύματος αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ οι παρακάτω πράξεις, αποφάσεις και
έγγραφα:
α) Η προκήρυξη εκλογής ή εξέλιξης καθηγητών και
των υπηρετούντων λεκτόρων, μετά τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.).
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β) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης.
γ) Η απόφαση του Πρύτανη για απόρριψη υπομνήματος υποψηφίου το οποίο τίθεται υπόψη του Πρύτανη
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά τη διαδικασία του
ελέγχου νομιμότητας.
δ) Η πρυτανική πράξη για την αναστολή της προθεσμίας ολοκλήρωσης του ελέγχου νομιμότητας, με την
οποία διαπιστώνεται τεκμηριωμένα η πλήρωση των
λόγων αναστολής.
ε) Η πράξη διορισμού, ανανέωσης ή μονιμοποίησης,
είτε η πράξη άγονης εκλογής, ανανέωσης ή μονιμοποίησης, είτε η απόφαση αναπομπής του φακέλου της διαδικασίας στο οικείο Τμήμα, με τη συνδρομή του υπευθύνου του Ιδρύματος.
3. Με απόφαση του Πρύτανη του Ιδρύματος ορίζεται
ο υπεύθυνος του Ιδρύματος με τον αναπληρωτή του,
με τριετή θητεία, για τη χορήγηση πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στα δικαιούμενα πρόσωπα και το συντονισμό της χρήσης του πληροφοριακού
συστήματος σε επίπεδο Ιδρύματος. Ο υπεύθυνος του
Ιδρύματος και ο αναπληρωτής του είναι υπάλληλοι του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος ή του αναπληρωτή του, στην περίπτωση που αυτός παραιτηθεί,
εκλείψει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του για
οποιοδήποτε λόγο, αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα:
1. Οι πράξεις συγκρότησης και επικαιροποίησης του
Γενικού μητρώου του Ιδρύματος και των μητρώων Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών των Τμημάτων του Ιδρύματος βάσει των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων,
καθώς και
2. Αναφερόμενες στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου,
πράξεις, αποφάσεις και έγγραφα, εφόσον συντρέχει λόγος.
Άρθρο 9
Για τα προσόντα εκλογής ή εξέλιξης, ανανέωσης ή
μονιμοποίησης των καθηγητών των Πανεπιστημίων, με
την επιφύλαξη της παραγράφου 1, του άρθρου τέταρτου
του ν. 4405/2016, εφαρμόζονται, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τη βαθμίδα στην οποία
γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη ή ανανέωση ή μονιμοποίηση, οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α’ 87)
όπως οι διατάξεις αυτές ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Κάθε αντίθετη στα άρθρα αυτά
διάταξη καταργείται.
Άρθρο 10
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τη Σύγκλητο και τους Κανονισμούς του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως τροποποιείται
και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 22 Μαΐου 2017
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
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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

*02020581506170008*

