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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 

Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή 

εντεκάτου εξαμήνου για τετραετή/πενταετή ή εξαετή προγράμματα σπουδών αντίστοιχα. Οι 

υποτροφίες χορηγούνται για ένα ακαδημαϊκό έτος (δέκα μήνες). Οι υποτροφίες προκηρύσσονται 

την 1
η 

Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και αφορούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.  

Οι υποτροφίες "Δημόκριτος" για προπτυχιακούς φοιτητές αφορούν στη χορήγηση τουλάχιστον μίας 

(1) υποτροφίας για κάθε Τμήμα του Δ.Π.Θ. Το ελάχιστο ποσό καταβολής έκαστης είναι  €250 

μηνιαίως και δεκάμηνης διάρκειας. 

 Ο αριθμός των υποτροφιών και το ύψος του χορηγούμενου χρηματικού ποσού καθορίζονται  με 

εισήγηση της  Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ., για κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τα τρέχοντα 

αποθεματικά του ΕΛΚΕ.  Η Επιτροπή Ερευνών   έχει την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης.  Η 

τελική έγκριση (αριθμός  υποτροφιών,  και ύψος δαπάνης) των χορηγουμένων υποτροφιών 

αποτελεί αρμοδιότητα της  Συγκλήτου  του Δ.Π.Θ. 

 

Α.1.Προϋποθέσεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων 

Προϋποθέσεις- διευκρινίσεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων: 

1. Υποψηφιότητα μπορούν  να  καταθέσουν οι  προπτυχιακοί φοιτητές της παραγράφου 

(Α). 

2. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει /μπορούν να κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή στον 

Ιδιωτικό Τομέα και/ή να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα.   

3. Α ποκλείονται οι υποψήφιοι που τα έσοδά τους από άλλες πηγές του ΕΛΚΕ 

υπερβαίνουν σε ετήσια βάση το 100% της παρούσας υποτροφίας κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης του/της στο ΔΠΘ. 

 

Α.2. Κριτήρια επιλογής 

Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων είναι ευθύνη της Συνέλευσης των Τμημάτων στα οποία 

ανήκουν. Η  χορήγηση  υποτροφίας  γίνεται  με  βάση  τη  βαθμολογική  επίδοση  των  φοιτητών 

και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν περάσει οι υποψήφιοι όλα τα μαθήματα του 

προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους με  μέσο  όρο  βαθμολογίας  μεγαλύτερο ή ίσο του επτά και 

μισό (≥7.5). Σε περίπτωση ισοβαθμίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία, θα συνυπολογίζονται 

με ιεραρχική σειρά: 

1. Η ταυτόχρονη λήψη άλλης υποτροφίας κατά το χρόνο απονομής της υποτροφίας 
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"Δημόκριτος". 

2. Το έτος σπουδών, με προβάδισμα σε φοιτητή/ια που βρίσκεται σε μεγαλύτερο έτος 

σπουδών, 

3. Η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων  

 

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λαμβάνει την υποτροφία "Δημόκριτος" μέχρι δύο (2) φορές. 

 

Α.3. Διαδικασία επιλογής 

Οι υποψήφιοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος τους από 1η  μέχρι 15η Νοεμβρίου: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στον ιστότοπο των Τμημάτων),  

2. Αναλυτική βαθμολογία 

3. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται η απασχόληση ή μη του αιτούντος καθώς και το 

είδος της απασχόλησης (όταν υπάρχει).  

4. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι τα έσοδά του υποψηφίου από άλλες πηγές του 

ΕΛΚΕ δεν υπερβαίνουν σε ετήσια βάση το 100% της παρούσας υποτροφίας κατά τη 

διάρκεια της φοίτησης του στο ΔΠΘ. (κατατίθεται μόνο σε περίπτωση απασχόλησης σε 

προγράμματα που διαχειρίζεται ο  ΕΛΚΕ) 

 

Σε περίπτωση επιλογής και ισοβαθμίας  ο υποψήφιος/ια θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσει: 

 

1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο της δήλωσης φόρου 

εισοδήματος του ίδιου έτους (έντυπο Ε1), αν κατά τον χρόνο υποβολής  της  αίτησης, δεν 

έχει παραληφθεί το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα. 

2. Υπεύθυνη δ ήλωση όπου θα α ναφέρεται τυ χό ν ταυτόχρο νη λ ήψη άλλη ς υποτ ροφίας και 

η  συμμετοχή σε άλλα προγράμματα.  

 

Η Συνέλευση του Τμήματος προκηρύσσει σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου,   

αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση των υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.  

Η σχετική απόφαση συνοδευ όμενη από το πρ ακτικό επιλο γή ς αποστέλλ εται  σ την Επιτροπή  

Ερευνών το αργότερο έως την 30ην Νοεμβρίου κάθε έτους. Η υποτροφία χορηγείται στον 

υπότροφο από τον Ειδικό Λογαριασμό σε μηνιαία βάση. 

 Ο/Η υπότροφος που δεν παραλαμβάνει την χορηγούμενη υποτροφία εντός τριών μηνών τίθεται 

εκτός προγράμματος. 

Ο/Η υπότροφος καταθέτει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση διακοπής της 

φοίτησης ή μετεγγραφής οφείλει να ενημερώσει την ΕΕ  έτσι ώστε να διακοπεί η καταβολή της 

υποτροφίας.  
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Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

Οι υποτροφίες που αφορούν μεταπτυχιακούς φοιτητές και/η υποψήφιους διδάκτορες του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  χορηγούνται για ένα ακαδημαϊκό έτος (δέκα μήνες). Οι 

υποτροφίες προκηρύσσονται έως  την 1η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και αφορούν στο 

τρέχον ακαδημαϊκό έτος . Το ελάχιστο ποσό εκάστης είναι €500  μηνιαίως με δεκάμηνη διάρκεια. 

 

Σε περίπτωση που κάποιο Τμήμα διαθέτει περισσότερα του ενός (1) Π.Μ.Σ. ο/η υποτροφία της 

κατηγορίας μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας χορηγείται στον/στην υποψήφιο/α του Π.Μ.Σ. με τις  

υψηλότερες επιδόσεις. Μεταπτυχιακοί φοιτητές διατμηματικών Π.Μ.Σ.  στα οποία δεν είναι 

επισπεύδον Ίδρυμα το ΔΠΘ δεν δικαιούνται υποτροφία. 

 

Για τον αριθμό και την κατανομή στα Τμήματα του Ιδρύματος, των υποτροφιών "Δημόκριτος"   όπως 

επίσης και το ύψος του χορηγούμενου χρηματικού ποσού εισηγείται σχετικά η Επιτροπή Ερευνών 

του Δ.Π.Θ. στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Η εισήγηση γίνεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με 

τα τρέχοντα αποθεματικά του ΕΛΚΕ. Η ΕΕ έχει την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης.  Η τελική 

έγκριση η οποία αφορά στον  αριθμό  υποτροφιών,  στην κατανομή σε Τμήματα και στο ύψος της 

δαπάνης των χορηγουμένων υποτροφιών αποτελεί αρμοδιότητα της  Συγκλήτου  του Δ.Π.Θ. 

 

 

Β.1.Προϋποθέσεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων 

Προϋποθέσεις- διευκρινίσεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων: 

1. Υποψηφιότητα μπορούν  να  καταθέσουν  τόσο  μεταπτυχιακοί  φοιτητές όσο  και  

υποψήφιοι διδάκτορες σύμφωνα με ότι αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη του 

Τμήματος. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση 

υποτροφίας μόνο κατά την έναρξη του πρώτου έτους σπουδών τους, ενώ οι υποψήφιοι 

διδάκτορες θα πρέπει να έχουν διανύσει χρόνο μικρότερο των τριών ετών από την 

έγκριση εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής τους. 

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό 

Τομέα.   

3. Αποκλείονται οι υποψήφιοι που τα έσοδά τους από άλλες πηγές του ΕΛΚΕ 

υπερβαίνουν σε ετήσια βάση το 100% της παρούσας υποτροφίας. 

4. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν άλλη υποτροφία με την ιδιότητα 

μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψηφίου διδάκτορα . 

 

Β.2.1. Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 

Κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι: 
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1. Βαθμολογία προπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

2. Σειρά εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.  

3. Πρόσφατες ακαδημαϊκές επιδόσεις (π.χ. βραβεία και τιμητικές διακρίσεις). 

 

Β.2.2. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων 

Κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων: 

1. Βαθμολογία προπτυχιακού τίτλου σπουδών  . 

2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και αντίστοιχες βαθμολογίες στο θεματικό πεδίο  της 

υπό προκήρυξης θέσης. 

3. Πρόσφατες ακαδημαϊκές επιδόσεις (π.χ. βραβεία και τιμητικές διακρίσεις). 

4. Το συνολικό επιστημονικό έργο (π.χ. δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

ή/και συνέδρια κ.ά). 

5. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος.  

 

Β.3.Διαδικασία επιλογής 

Οι υποψήφιοι θα καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους εντός μηνός από την 

ημερομηνία προκήρυξης: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στον ιστότοπο του οικείου Τμήματος). 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3. Συστατική επιστολή (από τον επιβλέποντα εφόσον έχει ορισθεί). 

 

Σε περίπτωση επιλογής ο υποψήφιος/ια θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσει: 

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο/η υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν λαμβάνει υποτροφία 

από τον ίδιο ή άλλο φορέα ως μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/-τρια ή υποψήφιος/α 

διδάκτορας, ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.   

2. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή 

μετεγγραφής, ο/η υπότροφος οφείλει να ενημερώσει την ΕΕ  έτσι ώστε να διακοπεί η 

καταβολή της υποτροφίας.  

 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της 

Συγκλήτου, αποφασίζει την προκήρυξη των διαθέσιμων υποτροφιών σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές ή 

υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος. Στην περίπτωση που η υποτροφία αφορά υποψήφιους 

διδάκτορες απαιτείται ο καθορισμός του θεματικού πεδίου της υπό προκήρυξη  υποτροφίας.    Μετά 

από αξιολόγηση και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος,  

επιλέγονται οι δικαιούχοι των υποτροφιών. Η σχετική απόφαση συνοδευ όμενη από το πρ ακτικό 

επιλο γή ς αποστέλλ εται  σ την Επιτροπή  Ερευνών το αργότερο έως την 30η Νοεμβρίου κάθε 
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έτους. Η υποτροφία χορηγείται στον υπότροφο από τον Ειδικό Λογαριασμό σε μηνιαία βάση. Ο/Η 

υπότροφος που δεν παραλαμβάνει την χορηγούμενη υποτροφία εντός τριών μηνών τίθεται εκτός 

προγράμματος. 

 

 

Γ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

Οι υποτροφίες αυτές προορίζονται για νέους ερευνητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

και έχουν σκοπό την οικονομική ενίσχυση της δραστηριότητας ερευνητών που είναι στην αρχή της 

καριέρας τους και έχουν ήδη σημαντικές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Ως νέοι ερευνητές ορίζονται 

υποψήφιοι ηλικίας έως και σαράντα (40) ετών, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, με 

ερευνητική εμπειρία κάτω των πέντε ετών μετά την απόκτηση του διδακτορικού. Προτεραιότητα θα 

δίδεται σε ερευνητές με περιορισμένη οικονομική υποστήριξη του επιστημονικού τους έργου. 

Οι υποτροφίες  προκηρύσσονται την 1η  Οκτωβρίου και χορηγούνται για το επόμενο ημερολογιακό 

έτος. 

Ο αριθμός των υποτροφιών και το ύψος του χορηγούμενου χρηματικού ποσού καθορίζονται  με 

εισήγηση της  Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ., για κάθε ημερολογιακό έτος ανάλογα με τα τρέχοντα 

αποθεματικά του ΕΛΚΕ.  Η Επιτροπή Ερευνών  έχει την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης.  Η 

τελική έγκριση (αριθμός και κατανομή στα Τμήματα του Ιδρύματος και ύψος δαπάνης) των 

χορηγουμένων υποτροφιών αποτελεί αρμοδιότητα της  Συγκλήτου  του Δ.Π.Θ. 

 

Γ.1.Κριτήρια επιλογής 

Κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων: 

1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και αντίστοιχες επιδόσεις στο θεματικό πεδίο της υπό 

προκήρυξης θέσης. 

2. Πρόσφατες ακαδημαϊκές επιδόσεις (π.χ. βραβεία και τιμητικές  διακρίσεις). 

3. Το συνολικό επιστημονικό έργο (π.χ. δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και 

συνέδρια κ.ά 

4. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος.   

 

Γ.2.Διαδικασία επιλογής 

Οι υποψήφιοι θα καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος τους εντός μηνός από την 

ημερομηνία προκήρυξης: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας ( διατίθεται στον ιστότοπο του οικείου Τμήματος). 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3. Σύντομη πρόταση ερευνητικού έργου.   

 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της 
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Συγκλήτου αποφασίζει την προκήρυξη των διαθέσιμων υποτροφιών σε Νέους Ερευνητές  

καθορίζοντας το θεματικό πεδίο της υπό προκήρυξη  υποτροφίας.   Μετά από αξιολόγηση και με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, επιλέγονται οι δικαιούχοι των 

υποτροφιών. Η σχετική απόφαση συνοδευόμενη από το πρακτικό επιλογής αποστέλλεται στην 

Επιτροπή Ερευνών το αργότερο έως την 30ην Νοεμβρίου κάθε έτους. Η υποτροφία χορηγείται στον 

υπότροφο από τον Ειδικό Λογαριασμό σε μηνιαία βάση. Ο/Η υπότροφος που δεν παραλαμβάνει 

την χορηγούμενη υποτροφία εντός τριών μηνών τίθεται εκτός προγράμματος. 

 

Οι υποτροφίες θα κατανέμονται ισομερώς μεταξύ θετικών και  θεωρητικών επιστημών. 

 

Δ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 

Σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4310/2014: Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013, τροποποιείται 

ως εξής:« Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να 

απασχολούνται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη 

διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, 

καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 

δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994, ενώ υπάγονται στις 

εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από 

πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια 

της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις 

ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός 

χρόνος απασχόλησης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των 

ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από 

υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης 

προς το οικείο Α.Ε.Ι..» 

 

Δ.1. Κριτήρια επιλογής 

Μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του 

Τμήματος, προκηρύσσεται η θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου σε συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο με προκαθορισμένα κριτήρια (ανάλογα με τις ανάγκες της υπό προκήρυξης θέσης), για 

τη  διεξαγωγή  διδακτικού,  ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή  

κλινικού έργου. Τα ανωτέρω θα περιγράφονται με σαφήνεια στην προκήρυξη. 

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (αρ. 95 ω. 4310/2014), η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται 

μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος  με  δυνατότητα  ανανέωσης ή  παράτασης, πλην  όμως  ο  συνολικός  

χρόνος  πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. 



 

8 

 

Η απασχόληση των Πανεπιστημιακών Υποτρόφων δύναται να είναι πλήρης ή μερική. 

Η μηνιαία αποζημίωση θα ορίζεται κατά περίπτωση με βάση το εκάστοτε μισθολόγιο που 

διέπει τις συγκεκριμένες συμβάσεις. 

 

Δ.2. Διαδικασία επιλογής 

Οι υποψήφιοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος εντός της προβλεπόμενης από τη 

νομοθεσία χρονικής περιόδου: 

(α) Αίτηση υποψηφιότητας. 

(β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

(γ) Πρόταση υλοποίησης του υπό προκήρυξη έργου  

Ταυτόχρονα με την προκήρυξη της θέσης του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, η Γενική Συνέλευση 

του Τομέα (ή του Τμήματος αν δεν υπάρχουν Τομείς) καθορίζει τριμελή Επιτροπή Κρίσης 

αποτελούμενη από Καθηγητές πρωτίστως του ιδίου ή του πλέον συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Στην περίπτωση που ο οικονομικός 

προϋπολογισμός για την πρόσληψη  του  Πανεπιστημιακού  Υποτρόφου  εξασφαλίζεται  από  

ερευνητικό  πρόγραμμα  του Ειδικού Λογαριασμού Καθηγητή του Τομέα (ή του Τμήματος) για 

εκπόνηση έργου ή για διδασκαλία συναφή με το αντικείμενό του, ο Καθηγητής συμμετέχει 

αυτοδικαίως στην τριμελή Επιτροπή Κρίσης. 

Εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Κρίσης του 

Τομέα (ή του Τμήματος) συντάσσει λεπτομερή Εισηγητική Έκθεση που θα περιλαμβάνει και πίνακα 

κατάταξης των υποψηφίων αξιολογώντας το διδακτικό, ερευνητικό και συνολικό επιστημονικό τους 

έργο με βάση το αντικείμενο της προκήρυξης. Η τελική επιλογή θα γίνεται από τη Γενική Συνέλευση 

του Τομέα  (ή του Τμήματος αν δεν υπάρχει Τομέας) με  βάση την εισήγηση και θα 

ακολουθεί έγκριση  από  τη  Γενική  Συνέλευση  του  Τμήματος. Τα  πρακτικά  της διαδικασίας  από  

τις  Γενικές Συνελεύσεις του Τομέα και του Τμήματος θα καταγράφονται και θα είναι στη διάθεση 

των υποψηφίων, όπως και η σχετική Εισηγητική Έκθεση. Η συνολική διαδικασία επιλογής θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από τη λήξη της προκήρυξης.» 

Ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων σε ό,τι αφορά στις βαθμίδες του 

προσωπικού, για διδακτικό ή/και ερευνητικό έργο, θα γίνεται από την Διεύθυνση Διοικητικού. 

Οι διοικητικές διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων θα γίνονται από τον Ειδικό Λογαριασμό του 

ΔΠΘ, δεδομένου ότι διαχειρίζεται τους εκτός κρατικής επιχορήγησης πόρους. Αν η χρηματοδότηση 

εξασφαλίζεται από εξωτερικά χρηματοδοτούμενα έργα, το συνολικό ποσό της σύμβασης θα πρέπει 

να υπάρχει και να δεσμευθεί πριν την προκήρυξη της θέσης. 

 


