
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ, 

ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 
 

Άρθρο 1: Προοίμιο  
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του N. 4009/2011 όπως ισχύει, τα κριτήρια απονομής των τίτλων 
του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή, περιλαμβάνονται στον 
Οργανισμό́ του Ιδρύματος.  
Μέχρι την ψήφιση του Οργανισμού́ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), η 
Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στην με αριθμό  
13/9-4-2019 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα τη διαδικασία και τα κριτήρια που 
περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό.  
Οι γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτονται για την απονομή́ του τίτλου του 
Επίτιμου Διδάκτορα σε κάποιον/α είναι αυτός/η να έχει: 

• ακαδημαϊκό ήθος, 
• διατελέσει ενάρετο βίο, 
• προσφέρει στην προβολή́ του Τμήματος, και του Δ.Π.Θ. ευρύτερα, 
• συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας γενικά και ιδιαίτερα της 

επιστήμης και του επαγγέλματος του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης. 

Οι γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτονται για την απονομή́ του τίτλου του 
Ομότιμου Καθηγητή́ ή Επίτιμου Καθηγητή σε κάποιον/α είναι αυτός/η να έχει: 

• επιτελέσει μια εξαιρετικά́ ευδόκιμη ακαδημαϊκή θητεία (ειδικά περί ομότιμων μέρος 
αυτής στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης) που αφορά́ την προσωπική́ 
του συμβολή́ στο επιστημονικό́ και διδακτικό́ έργο, 

• υπάρξει υπόδειγμα ακαδημαϊκού ήθους, 
• διατελέσει βίο που συνάδει με την ιδιότητα του ακαδημαϊκού δάσκαλου, 
• παράξει και μεταδώσει γνώση μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, 
• συμβάλει στη διαμόρφωση άρτια καταρτισμένων νέων επιστημόνων  με κοινωνικό 

ήθος, 
• προσφέρει στη λειτουργία ή/και στην προβολή́ του Τμήματος, και του Δ.Π.Θ. 

ευρύτερα, 
• συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας γενικά και ιδιαίτερα της 

επιστήμης του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης. 

Άρθρο 2:  Επίτιμος Διδάκτορας  
Η διαδικασία και τα κριτήρια για την απονομή́ του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα είναι ως 
ακολούθως: 

1) Η υποψηφιότητα για την έναρξη της διαδικασίας θεωρείται έγκυρη εφόσον προταθεί η 
επιτιμοποίηση από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον 
να ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή. Οι προτείνοντες οφείλουν πριν από την υποβολή́ 
της πρότασης να ενημερώσουν τον προτεινόμενο και ο τελευταίος να συναινεί με την 



πρόταση. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε αιτιολόγηση ως προς την 
πλήρωση των κριτηρίων που τίθενται από τον παρόντα κανονισμό (§4 παρόντος 
άρθρου).    

2) Ο Πρόεδρος του Τμήματος φέρνει προς συζήτηση την υποψηφιότητα στη Συνέλευση 
του Τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών και όχι αργότερα από έξι (6) 
μήνες. Το θέμα της επιτιμοποίησης αναγράφεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη 
ως ίδιο θέμα, στο οποίο γίνεται απαραίτητα μνεία του ονόματος του υποψηφίου.  

3) Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος στην οποία λαμβάνεται η απόφαση περί 
επιτιμοποίησης ή μη, οι προτείνοντες υποστηρίζουν προφορικά την πρότασή τους. Στη 
συνέχεια, η Συνέλευση εκτιμά το έργο και την προσφορά του προτεινομένου 
λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολόγηση των προτεινόντων, καθώς και τις επιστημονικές 
του δραστηριότητες διεθνώς ή υπηρεσίες που τυχόν έχει παράσχει στο Τμήμα 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και το Δ.Π.Θ. γενικά ή την συμβολή του στη 
επιστήμη του Μηχανικού.  

4) Τα κριτήρια με τα οποία η Συνέλευση καλείται να αξιολογήσει τον προτεινόμενο είναι 
ως ακολούθως:  
i) η παραγωγή αυτόνομου ερευνητικού έργου, το οποίο να εμφανίζεται στη διεθνή 

βιβλιογραφία: ενδεικτικά, να έχει δημοσιεύσει εργασίες σε έγκριτα διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά μόνος ή ως επί κεφαλής ομάδας, 

ii) η παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας, το οποίο να αναγνωρίζεται στη 
διεθνή βιβλιογραφία: ενδεικτικά, το έργο του να χαρακτηρίζεται από αριθμό Hirsch 
τουλάχιστον 15 σε αναγνωρισμένες βιβλιομετρικές βάσεις, 

iii) η διεθνής αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα: ενδεικτικά να έχει 
παρουσιάσει το έργο του ως προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνή συνέδρια ή 
αναγνωρισμένα Ιδρύματα διεθνώς, 

iv) η δραστηριότητα σε επιστημονικές ενώσεις και ακαδημίες: ενδεικτικά να είναι 
μέλος επιστημονικών και τεχνικών ενώσεων ή ακαδημιών ή να έχει λάβει αξιόλογα 
βραβεία ή διακρίσεις για το έργο του από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, 

v) η παροχή υπηρεσίας στην κοινωνία ή/και στο επάγγελμα του Μηχανικού,  
vi) η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης, ιδιαίτερα σε θέματα που άπτονται του 

κλάδου του Μηχανικού, 
vii) η οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή συνεργασία που συνέτειναν στην προβολή 

του Τμήματος και του Δ.Π.Θ. 

Τα ανωτέρω κριτήρια δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται με την στενή αριθμητική έννοια 
αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζονται για την αποτίμηση μιας συνολικής εικόνας του 
υποψηφίου, στα πλαίσια μιας ουσιαστικής ακαδημαϊκής συζήτησης που αρμόζει να 
γίνεται κατά την αξιολόγηση. 

5) Δεδομένων των ανωτέρω, η Συνέλευση αξιολογεί τον προτεινόμενο προς 
επιτιμοποίηση και αποφασίζει την απονομή́ ή μη του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα. Η 
ψήφος των μελών της Συνέλευσης είναι φανερή και τεκμηριωμένη. Για την απονομή 
του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα απαιτείται απλή πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών της συνέλευσης.    

6) Η θετική πρόταση της Συνέλευσης, συνοδευόμενη από απόσπασμα πρακτικού, 
διαβιβάζεται στην Σύγκλητο του Δ.Π.Θ., μέσω της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, 
προς λήψη απόφασης. 

7) Ο νέος Επίτιμος Διδάκτορας καλείται να παραστεί σε τιμητική́ εκδήλωση του Τμήματος, 
το τυπικό της οποίας περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ του ανά χείρας κανονισμού.  



Άρθρο 3:  Ομότιμος Καθηγητής 
Η διαδικασία και τα κριτήρια για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή είναι ως 
ακολούθως: 

1) Απαραίτητη και στοιχειώδης προϋπόθεση για να απονεμηθεί ο τίτλος του Ομότιμου 
Καθηγητή́ του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. είναι ο 
υποψήφιος να έχει ολοκληρώσει την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στη βαθμίδα του 
Καθηγητή.  

2) Επιπλέον, ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρονιά 
πραγματικής υπηρεσίας στο Δ.Π.Θ. (σε οποιαδήποτε βαθμίδα), εκ των οποίων τα πέντε 
(5) τουλάχιστον στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στη βαθμίδα του 
Καθηγητή́. Στον χρόνο συνολικής υπηρεσίας προσμετρούνται οι διακοπές παρουσίας 
λόγω αναστολής άσκησης αρμοδιοτήτων (π.χ. ως μέλος του Ελληνικού κοινοβουλίου).  

3) Η υποψηφιότητα για την έναρξη της διαδικασίας θεωρείται έγκυρη εφόσον προταθεί η 
ομοτιμοποίηση του αφυπηρετήσαντος από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εκ των 
οποίων ένα τουλάχιστον να ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή. Οι προτείνοντες 
οφείλουν πριν από την υποβολή́ της πρότασης να ενημερώσουν τον προτεινόμενο και ο 
τελευταίος να συναινεί με την πρόταση. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
οπωσδήποτε αιτιολόγηση ως προς την πλήρωση των κριτηρίων που τίθενται από τον 
παρόντα κανονισμό (§6 παρόντος άρθρου).    

4) Ο Πρόεδρος του Τμήματος φέρνει προς συζήτηση την υποψηφιότητα στη Συνέλευση 
του Τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών και όχι αργότερα από έξι (6) 
μήνες. Το θέμα της ομοτιμοποίησης αναγράφεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη 
ως ίδιο θέμα, στο οποίο γίνεται απαραίτητα μνεία του ονόματος του υποψηφίου.  

5) Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος στην οποία λαμβάνεται η απόφαση περί 
ομοτιμοποίησης ή μη, οι προτείνοντες υποστηρίζουν προφορικά την πρότασή τους. Στη 
συνέχεια, η Συνέλευση εκτιμά το έργο και την προσφορά του προτεινομένου 
λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολόγηση των προτεινόντων, καθώς και τις επιστημονικές, 
διδακτικές και διοικητικές δραστηριότητες του στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης, στο Δ.Π.Θ. και διεθνώς.  

6) Τα κριτήρια με τα οποία η Συνέλευση καλείται να αξιολογήσει τον προτεινόμενο είναι 
ως ακολούθως:  
i) η παραγωγή αυτόνομου ερευνητικού έργου ως μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, το 

οποίο να εμφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία: ενδεικτικά, να έχει δημοσιεύσει 
εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μόνος ή ως επί κεφαλής 
ομάδας από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ., 

ii) η ανάπτυξη ερευνητικής ομάδας κατά την υπηρεσία του στο Τμήμα: ενδεικτικά, να 
έχει διατελέσει επιβλέπων σε ικανό αριθμό Διδακτορικών Διατριβών που να έχουν 
ολοκληρωθεί στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ., 

iii) η οργάνωση αυτόνομου διδακτικού έργου προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών 
μαθημάτων στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. και η 
αξιόλογη συμμετοχή σε μαθήματα ή η επίβλεψη ικανού αριθμού φοιτητών στα 
πλαίσια διπλωματικών εργασιών και διατριβών μεταπτυχιακού επιπέδου: 
ενδεικτικά η αξιολόγηση της διδασκαλίας σε επίπεδα άνω του μετρίου, η βράβευση 
διπλωματικών εργασιών ή διατριβών μεταπτυχιακού επιπέδου που επέβλεψε, κλπ., 

iv) η προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ως επιστημονικά υπεύθυνος στο Τμήμα 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. που έτυχε από ανταγωνιστικά 
ερευνητικά προγράμματα ή τη βιομηχανία, 

v) η αξιόλογη συμβολή σε διοικητικό έργο κατά την υπηρεσία του στο Τμήμα 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. ή της Πολυτεχνικής Σχολής ή του 
Δ.Π.Θ. γενικότερα: ενδεικτικά, να έχει διατελέσει ενεργό μέλος οργάνων διοίκησης 



του Πανεπιστημίου ή επιτροπών σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας, υποδομών, 
διασφάλισης ποιότητας, ακαδημαϊκής οργάνωσης κλπ. ή να έχει συμβάλει ενεργά 
στην σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία σε επίπεδο ενημέρωσης, 
προσφοράς ή προβολής θεμάτων συναφών με το γνωστικό του αντικείμενο, 

vi) η παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας, το οποίο να αναγνωρίζεται στη 
διεθνή βιβλιογραφία: ενδεικτικά, το έργο του να χαρακτηρίζεται από αριθμό Hirsch 
τουλάχιστον 15 σε αναγνωρισμένες βιβλιομετρικές βάσεις, 

vii) η διεθνής αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα και η κινητικότητα: 
ενδεικτικά να έχει παρουσιάσει το έργο του ως προσκεκλημένος ομιλητής σε 
διεθνή συνέδρια ή αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού, 

viii) η δραστηριότητα σε επιστημονικές ενώσεις και ακαδημίες: ενδεικτικά να είναι 
μέλος επιστημονικών και τεχνικών ενώσεων ή ακαδημιών ή να έχει λάβει αξιόλογα 
βραβεία ή διακρίσεις για το έργο του από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, 

ix) η οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή συνεργασία που συνέτειναν στην προβολή 
του Τμήματος και του Δ.Π.Θ., 

x) η συνέχεια των ως άνω δραστηριοτήτων στη συνολική́ θητεία του μέχρι την 
αποχώρησή́ του.  

Τα ανωτέρω κριτήρια δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται με την στενή αριθμητική έννοια 
αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζονται για την αποτίμηση μιας συνολικής εικόνας του 
υποψηφίου, στα πλαίσια μιας ουσιαστικής ακαδημαϊκής συζήτησης που αρμόζει να 
γίνεται κατά την αξιολόγηση. 

7) Δεδομένων των ανωτέρω, η Συνέλευση αξιολογεί τον προτεινόμενο προς 
ομοτιμοποίηση και προτείνει την απονομή́ ή μη του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή́. Η 
ψήφος των μελών της Συνέλευσης είναι φανερή και τεκμηριωμένη. Για την απονομή 
του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή απαιτείται απλή πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών της συνέλευσης.    

8) Η θετική πρόταση της Συνέλευσης, συνοδευόμενη από απόσπασμα πρακτικού, 
διαβιβάζεται στην Σύγκλητο του Δ.Π.Θ., μέσω της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, 
προς λήψη απόφασης. 

9) Σε περίπτωση θετικής απόφασης, ο νέος Ομότιμος Καθηγητής καλείται να παραστεί σε 
τιμητική́ εκδήλωση του Τμήματος, το τυπικό της οποίας περιγράφεται στο Παράρτημα 
Β’ του ανά χείρας κανονισμού. 

10) Ο Ομότιμος Καθηγητής έχει τα δικαιώματα και προνόμια που καθορίζονται από τον 
νόμο και τα κανονιστικά́ έγγραφα του Δ.Π.Θ. Επίσης δικαιούται την παραχώρηση από 
το Τμήμα χώρου εργασίας, εφόσον υπάρχει προς διάθεση χώρος. Το Τμήμα επιλέγει 
τον χώρο εργασίας που θα διαθέσει στον Ομότιμο Καθηγητή́. 

Άρθρο 4:  Επίτιμος Καθηγητής 
Η διαδικασία και τα κριτήρια για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή είναι ως 
ακολούθως: 

1) Απαραίτητη και στοιχειώδης προϋπόθεση για να απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου 
Καθηγητή́ του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. είναι ο 
υποψήφιος να κατέχει ή κατείχε θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή σε αναγνωρισμένο 
ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  

2) Η υποψηφιότητα για την έναρξη της διαδικασίας θεωρείται έγκυρη εφόσον προταθεί η 
επιτιμοποίηση από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον 
να ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή. Οι προτείνοντες οφείλουν πριν από την υποβολή́ 
της πρότασης να ενημερώσουν τον προτεινόμενο και ο τελευταίος να συναινεί με την 



πρόταση. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε αιτιολόγηση ως προς την 
πλήρωση των κριτηρίων που τίθενται από τον παρόντα κανονισμό (§5 παρόντος 
άρθρου).    

3) Ο Πρόεδρος του Τμήματος φέρνει προς συζήτηση την υποψηφιότητα στη Συνέλευση 
του Τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών και όχι αργότερα από έξι (6) 
μήνες. Το θέμα της επιτιμοποίησης αναγράφεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη 
ως ίδιο θέμα, στο οποίο γίνεται απαραίτητα μνεία του ονόματος του υποψηφίου.  

4) Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος στην οποία λαμβάνεται η απόφαση περί 
επιτιμοποίησης ή μη, οι προτείνοντες υποστηρίζουν προφορικά την πρότασή τους. Στη 
συνέχεια, η Συνέλευση εκτιμά το έργο και την προσφορά του προτεινομένου 
λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολόγηση των προτεινόντων, καθώς και τις επιστημονικές 
του δραστηριότητες διεθνώς ή υπηρεσίες που τυχόν έχει παράσχει στο Τμήμα 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και το Δ.Π.Θ. γενικά ή την συμβολή του στη 
επιστήμη του Μηχανικού.  

5) Τα κριτήρια με τα οποία η Συνέλευση καλείται να αξιολογήσει τον προτεινόμενο είναι 
ως ακολούθως:  
i) η παραγωγή αυτόνομου ερευνητικού έργου, το οποίο να εμφανίζεται στη διεθνή 

βιβλιογραφία: ενδεικτικά, να έχει δημοσιεύσει εργασίες σε έγκριτα διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά μόνος ή ως επί κεφαλής ομάδας. 

ii) η ανάπτυξη ερευνητικής ομάδας: ενδεικτικά, να έχει διατελέσει επιβλέπων σε ικανό 
αριθμό Διδακτορικών Διατριβών, 

iii) η οργάνωση αυτόνομου διδακτικού έργου στα πλαίσια προπτυχιακών ή/και 
μεταπτυχιακών μαθημάτων και η αξιόλογη συμμετοχή σε μαθήματα ή η επίβλεψη 
ικανού αριθμού φοιτητών στα πλαίσια διπλωματικών εργασιών και διατριβών 
μεταπτυχιακού επιπέδου: ενδεικτικά η αξιολόγηση της διδασκαλίας σε επίπεδα 
άνω του μετρίου, η βράβευση διπλωματικών εργασιών ή διατριβών μεταπτυχιακού 
επιπέδου που επέβλεψε, κλπ., 

iv) η προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ως επιστημονικά υπεύθυνος που έτυχε από 
ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα ή τη βιομηχανία, 

v) η παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας, το οποίο να αναγνωρίζεται στη 
διεθνή βιβλιογραφία: ενδεικτικά, το έργο του να χαρακτηρίζεται από αριθμό Hirsch 
τουλάχιστον 15 σε αναγνωρισμένες βιβλιομετρικές βάσεις, 

vi) η διεθνής αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα και η κινητικότητα: 
ενδεικτικά να έχει παρουσιάσει το έργο του ως προσκεκλημένος ομιλητής σε 
διεθνή συνέδρια ή αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού, 

vii) η δραστηριότητα σε επιστημονικές ενώσεις και ακαδημίες: ενδεικτικά να είναι 
μέλος επιστημονικών και τεχνικών ενώσεων ή ακαδημιών ή να έχει λάβει αξιόλογα 
βραβεία ή διακρίσεις για το έργο του από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, 

viii) η οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή συνεργασία που συνέτειναν στην προβολή 
του Τμήματος και του Δ.Π.Θ., 

Τα ανωτέρω κριτήρια δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται με την στενή αριθμητική έννοια 
αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζονται για την αποτίμηση μιας συνολικής εικόνας του 
υποψηφίου, στα πλαίσια μιας ουσιαστικής ακαδημαϊκής συζήτησης που αρμόζει να 
γίνεται κατά την αξιολόγηση. 

6) Δεδομένων των ανωτέρω, η Συνέλευση αξιολογεί τον προτεινόμενο προς 
επιτιμοποίηση και προτείνει την απονομή́ ή μη του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή́. Η 
ψήφος των μελών της Συνέλευσης είναι φανερή και τεκμηριωμένη. Για την απονομή 
του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή απαιτείται απλή πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών της συνέλευσης.    



7) Η θετική πρόταση της Συνέλευσης, συνοδευόμενη από απόσπασμα πρακτικού, 
διαβιβάζεται στην Σύγκλητο του Δ.Π.Θ., μέσω της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, 
προς λήψη απόφασης. 

8) Σε περίπτωση θετικής απόφασης, ο νέος Επίτιμος Καθηγητής καλείται να παραστεί σε 
τιμητική́ εκδήλωση του Τμήματος, το τυπικό της οποίας περιγράφεται στο Παράρτημα 
Γ’ του ανά χείρας κανονισμού. 

9) Ο Επίτιμος Καθηγητής έχει τα δικαιώματα και προνόμια που καθορίζονται από τον 
νόμο και τα κανονιστικά́ έγγραφα του Δ.Π.Θ. Επίσης δικαιούται την παραχώρηση από 
το Τμήμα χώρου εργασίας, εφόσον υπάρχει προς διάθεση χώρος. Το Τμήμα επιλέγει 
τον χώρο εργασίας που θα διαθέσει στον Ομότιμο Καθηγητή́. 

Άρθρο 5:  Λήξη ισχύος του Κανονισμού 
Ο παρών κανονισμός παύει να ισχύει μετά την έκδοση και την έναρξη ισχύος του 
Οργανισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.  

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
Τυπικό τελετής αναγόρευσης Επίτιμου Διδάκτορος  
Ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. ή ελλείψει αυτού ένας εκ των Αντιπρυτάνεων, ο Κοσμήτορας της 
Πολυτεχνικής Σχολής, ο Πρόεδρος του Τμήματος και ένα μέλος της Επιτροπής που τον 
πρότεινε του απευθύνουν σύντομη προσφώνηση. 
Στη συνέχεια ακολουθεί ανάγνωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Ψηφίσματος της 
Συνέλευσης του Τμήματος, υπόδειγμα του οποίου ακολουθεί. 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
 

 

 
 
 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

Τ Υ Χ Ηι  Α Γ Α Θ Ηι  
ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ ΕΝ ΤΩι ΕΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗι ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΩι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩι ΘΡΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΚΟΣΜΗΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗι ΕΝ ΞΑΝΘΗι ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗι ΣΧΟΛΗι ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΠΩΝΥΜΟ, ΕΔΟΞΕΝ ΤΩι ΤΜΗΜΑΤΙ, ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΑΝΗΡ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΠΟΛΛΑ ΤΩι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩι ΚΑΙ ΤΗι ΠΑΙΔΕΙΑι ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΕ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΑΞΙΩΣ ΕΤΙΜΗΣΕ, ΕΠΑΙΝΕΣΑΙ ΤΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΑΝΑΔΕΙΞΑΙ, ΤΟ 

ΔΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΔΕ ΕΠΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΝΑΓΡΑΨΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑι ΕΝ ΤΗι ΑΙΘΟΥΣΗι ΤΗι ΜΕΓΑΛΗι ΑΝΑΓΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΑΝΕΙΠΟΝΤΑ, ΕΠΙΔΟΥΝΑΙ 

ΑΥΤΩι Ηι ΑΝ ΗΜΕΡΑι Η ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΓΕΝΗΤΑΙ, ΚΑΘ’ Α ΝΕΝΟΜΙΣΤΑΙ.  

ΕΝ ΞΑΝΘΗι, ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗι ΕΝΑΤΗι 

ΕΤΕΙ ΔΕΚΑΤΩι ΕΝΑΤΩι ΚΑΙ ΔΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩι 

Ο ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 

 
 
 



Μετά την ανάγνωση του Ψηφίσματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος γίνεται η ανάγνωση 
της αναγόρευσης (ως το υπόδειγμα που ακολουθεί), από τον Πρόεδρο του Τμήματος.   

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
 

 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΙΣ 

ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ ΤΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΝ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΑΞΙΟΝ ΑΠΕΦΗΝΕ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 

ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ, Ο ΔΕ ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΗι ΤΟΥΤΟΥ ΓΝΩΜΗι ΕΠΙΝΕΥΕΙ, ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΕΓΩ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΝΥΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΩΜΕΝΟΣ ΤΗι ΔΥΝΑΜΕΙ, ΗΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΧΩ ΛΑΒΩΝ, ΤΟΝ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑι ΑΝΑΓΟΡΕΥΩ 

ΚΑΙ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΑΣ ΤΩι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩι ΤΟΥΤΩι ΑΞΙΩΜΑΤΙ 

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑΣ ΑΠΟΝΕΜΩ.  

 

ΕΝ ΞΑΝΘΗι, ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΚΤΗι 

ΕΤΕΙ ΔΕΚΑΤΩι ΟΓΔΟΩι ΚΑΙ ΔΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩι 

 
Ο ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 



Στη συνέχεια ο Πρύτανης αναγορεύει τον Επίτιμο διδάκτορα. Ο Επίτιμος Διδάκτορας 
περιενδύεται της τηβέννου του Δ.Π.Θ. και ο Πρύτανης του απονέμει τα διάσημα της 
επιτιμοποίησής του, ενώ ο Πρόεδρος του Τμήματος του απονέμει το διαπιστευτήριο 
(υπόδειγμα ως ακολούθως).  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
 
 

 
 

 

ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ 
ΕΝ ΤΩι ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΩι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩι ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΚΟΣΜΗΤΕΥΟΝΤΟΣ 
ΕΝ ΤΗι ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗι ΣΧΟΛΗι  

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

ΕΠΙ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΠΟ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΜΟΘΥΜΟΥ ΤΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ 

 

ΕΝ ΞΑΝΘΗι, ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗι ΕΝΑΤΗι 

ΕΤΕΙ ΔΕΚΑΤΩι ΕΝΑΤΩι ΚΑΙ ΔΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩι 

Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 
Ο/Η {ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ} ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 
Ο νέος Επίτιμος Διδάκτωρ, απευθύνει στους παρευρισκόμενους σύντομη ομιλία. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
Τυπικό τελετής αναγόρευσης Ομότιμου Καθηγητή  
Ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. ή ελλείψει αυτού ένας εκ των Αντιπρυτάνεων ή ο Κοσμήτορας της 
Πολυτεχνικής Σχολής, ο Πρόεδρος του Τμήματος, καθώς και ένα μέλος της Επιτροπής που 
τον πρότεινε του απευθύνουν σύντομη προσφώνηση.  
Ο Πρόεδρος του Τμήματος του απονέμει το διαπιστευτήριο της ομοτιμοποίησής του 
(ακολουθεί).  
 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
 
 

 
 

 

ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ 
ΕΝ ΤΩι ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΩι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩι ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΚΟΣΜΗΤΕΥΟΝΤΟΣ 
ΕΝ ΤΗι ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗι ΣΧΟΛΗι  

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

ΕΠΙ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΠΟ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΜΟΘΥΜΟΥ ΤΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΤΙΜΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ 

 

ΕΝ ΞΑΝΘΗι, ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗι ΕΝΑΤΗι 

ΕΤΕΙ ΔΕΚΑΤΩι ΕΝΑΤΩι ΚΑΙ ΔΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩι 

Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 
Ο/Η {ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ} ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

 

Ο νέος Ομότιμος Καθηγητής απευθύνει στους παρευρισκόμενους σύντομη ομιλία.  
 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
Τυπικό τελετής αναγόρευσης Επίτιμου Καθηγητή  
Ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. ή ελλείψει αυτού ένας εκ των Αντιπρυτάνεων, ο Κοσμήτορας της 
Πολυτεχνικής Σχολής, ο Πρόεδρος του Τμήματος και ένα μέλος της Επιτροπής που τον 
πρότεινε του απευθύνουν σύντομη προσφώνηση. 
Στη συνέχεια ακολουθεί ανάγνωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Ψηφίσματος της 
Συνέλευσης του Τμήματος, υπόδειγμα του οποίου ακολουθεί. 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
 

 

 
 
 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

Τ Υ Χ Ηι  Α Γ Α Θ Ηι  
ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ ΕΝ ΤΩι ΕΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗι ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΩι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩι ΘΡΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΚΟΣΜΗΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗι ΕΝ ΞΑΝΘΗι ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗι ΣΧΟΛΗι ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΠΩΝΥΜΟ, ΕΔΟΞΕΝ ΤΩι ΤΜΗΜΑΤΙ, ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΑΝΗΡ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΠΟΛΛΑ ΤΩι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩι ΚΑΙ ΤΗι ΠΑΙΔΕΙΑι ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΕ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΑΞΙΩΣ ΕΤΙΜΗΣΕ, ΕΠΑΙΝΕΣΑΙ ΤΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΑΝΑΔΕΙΞΑΙ, ΤΟ 

ΔΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΔΕ ΕΠΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΝΑΓΡΑΨΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑι ΕΝ ΤΗι ΑΙΘΟΥΣΗι ΤΗι ΜΕΓΑΛΗι ΑΝΑΓΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΑΝΕΙΠΟΝΤΑ, ΕΠΙΔΟΥΝΑΙ 

ΑΥΤΩι Ηι ΑΝ ΗΜΕΡΑι Η ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΓΕΝΗΤΑΙ, ΚΑΘ’ Α ΝΕΝΟΜΙΣΤΑΙ.  

ΕΝ ΞΑΝΘΗι, ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗι ΕΝΑΤΗι 

ΕΤΕΙ ΔΕΚΑΤΩι ΕΝΑΤΩι ΚΑΙ ΔΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩι 

Ο ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 

 
 
 



Μετά την ανάγνωση του Ψηφίσματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος γίνεται η ανάγνωση 
της αναγόρευσης (ως το υπόδειγμα που ακολουθεί), από τον Πρόεδρο του Τμήματος.   

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
 

 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΙΣ 

ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ ΤΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΝ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΑΞΙΟΝ ΑΠΕΦΗΝΕ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 

ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ, Ο ΔΕ ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΗι ΤΟΥΤΟΥ ΓΝΩΜΗι ΕΠΙΝΕΥΕΙ, ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΕΓΩ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΝΥΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΩΜΕΝΟΣ ΤΗι ΔΥΝΑΜΕΙ, ΗΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΧΩ ΛΑΒΩΝ, ΤΟΝ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΤΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑι ΑΝΑΓΟΡΕΥΩ 

ΚΑΙ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΑΣ ΤΩι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩι ΤΟΥΤΩι ΑΞΙΩΜΑΤΙ 

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑΣ ΑΠΟΝΕΜΩ.  

 

ΕΝ ΞΑΝΘΗι, ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΚΤΗι 

ΕΤΕΙ ΔΕΚΑΤΩι ΟΓΔΟΩι ΚΑΙ ΔΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩι 

 
Ο ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 



Στη συνέχεια ο Πρύτανης αναγορεύει τον Επίτιμο Καθηγητή. Ο Επίτιμος Καθηγητής 
περιενδύεται της τηβέννου του Δ.Π.Θ. και ο Πρύτανης του απονέμει τα διάσημα της 
επιτιμοποίησής του, ενώ ο Πρόεδρος του Τμήματος του απονέμει το διαπιστευτήριο 
(υπόδειγμα ως ακολούθως).  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
 
 

 
 

 

ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ 
ΕΝ ΤΩι ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΩι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩι ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΚΟΣΜΗΤΕΥΟΝΤΟΣ 
ΕΝ ΤΗι ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗι ΣΧΟΛΗι  

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

ΕΠΙ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΠΟ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΜΟΘΥΜΟΥ ΤΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ 

 

ΕΝ ΞΑΝΘΗι, ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗι ΕΝΑΤΗι 

ΕΤΕΙ ΔΕΚΑΤΩι ΕΝΑΤΩι ΚΑΙ ΔΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩι 

Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 
Ο/Η {ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ} ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 
Ο νέος Επίτιμος Καθηγητής, απευθύνει στους παρευρισκόμενους σύντομη ομιλία. 


