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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2

Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δ.Ι.Π.
ΠΕ κατηγορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

3

Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του
Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24211
(1)
Κατανομή μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 2959/16/17-5-2018)
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρο 16 του ν. 4009/
2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) τις αποφάσεις των συνδριάσεων αριθμ. 2939/
23-02-2017 και 2946/31-8-2017 της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με
τις οποίες εγκρίθηκε η μετακίνηση του μόνιμου Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Κωνσταντίνου Τσιούμη του Αλεξάνδρου από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. στο Τμήμα Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. με μεταφορά της πίστωσής του,
γ) την από 27-2-2018 απόφαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την ως άνω μετακίνηση του Κωνσταντινου Τσιούμη,
δ) το έγγραφο με αριθμό 18079/14-5-2018 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού στο οποίο περιλαμβάνεται
σχετική εισήγηση του Πρύτανη του ΑΠΘ,
ε) τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του Α.Π.Θ.: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτα-
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νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.), περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του
Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές
Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του
Πρύτανη»,
στ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης καθηγητή, στην Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις καθηγητών του Ιδρύματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση
του μόνιμου καθηγητή πρώτης βαθμίδας Κωνσταντίνου
Τσιούμη του Αλεξάνδρου, από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, στην ίδια βαθμίδα και στο ίδιο γνωστικό
αντικείμενο: «Μειονότητες: Ιστορία και Εκπαίδευση», με
μεταφορά της πίστωσης της θέσης του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. 24212
(2)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δ.Ι.Π.
ΠΕ κατηγορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 2958/12/13-4-2018)
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 27 του ν. 4386/2016,
β) τη με αριθμό 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
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γ) το έγγραφο με αριθμό 16189/1-3-2018 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική εισήγηση του Πρύτανη του ΑΠΘ, με συνημμένο το
έγγραφο με αριθμό 417/23-2-2018 της Κοσμητείας της
Παιδαγωγικής Σχολής,
δ) τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/24-22015) απόφαση του Συμβουλίου του Α.Π.Θ.: «Έγκριση
της υπ’ αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.),
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη»,
στ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δ.Ι.Π.,
ΠΕ κατηγορίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ, από τις
υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξη, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4009/2011 όπως
ισχύει και του άρθρου 68 παρ. 3, υποπαράγραφος 2 του
ν. 4235/2014, του Βασιλείου Κουλούντζου του Σωτηρίου,
μόνιμο μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ΠΕ κατηγορίας, στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ κατηγορίας.
Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. 13170
(3)
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 2953/25-1-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως το
άρθρο 45 παρ. 2.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 85 και ειδικότερα των παρ. 5
και 6 εδ. β του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017).
3. Τις ερμηνευτικές εγκύκλιους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α)163204/
Ζ1 EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017: «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - λοιπά θέματα και β) 22879/Ζ1/9-2-2018: «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».
4. Τη με αριθμ. 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
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ση της υπ’ αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.), περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του
Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές
Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του
Πρύτανη».
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμ. 600/15-12-2017).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ου
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εξής:
Άρθρο 1.
Γενικές Αρχές
1. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Ποιμαντικής
και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ αποσκοπούν στην
προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώματος.
2. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό
τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης
επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά
του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της
γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.
3. Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή
και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση με αριθμ.
600/15-12-2017).
Άρθρο 2.
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας οργανώνεται και
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017
και των εν ισχύει ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και
αποφάσεων.
Άρθρο 3.
Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις
κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Θεολογικών Σχολών ή
συναφών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου
ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου
ιδρύματος της αλλοδαπής,
ή
είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/
2017.
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γ) Είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος άλλου Τμήματος Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου
ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, των οποίων το
θέμα είναι συναφές με την ειδίκευση που πρόκειται να
επιλεχθεί. Η συνάφεια του θέματος κρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από κατάθεση των σχετικών
εργασιών.
δ) Είναι πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Α.Ε.Ι.,
Α.Ε.Α. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, με την υποχρέωση να
παρακολουθήσουν μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου
σπουδών, που καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
ε) Με την αίτηση εγγραφής, ο υποψήφιος δηλώνει αν
υπήρξε κατά το παρελθόν υποψήφιος διδάκτορας σε
άλλο Τμήμα και με ποιο θέμα.
στ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως
Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών υπό την προϋπόθεση ότι είναι πτυχιούχοι Σχολών ΑΕΙ με ιδιαίτερες δεξιότητες και
διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις.
Άρθρο 4.
Χρονική διάρκεια
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
2. Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτοί/ές, χωρίς να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), το ελάχιστο
χρονικό όριο απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος
ανέρχεται στα τέσσερα (4) τουλάχιστον πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
3. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45, παρ. 2, περ. στ
του ν. 4486/2017) ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, μετά από
αίτηση του/της υποψηφίου/ας, εισήγηση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και τεκμηριωμένη απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος.
4. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί να αιτηθεί
αναστολής ενός (1) πλήρους ημερολογιακού έτους με
αίτησή του/της, η οποία συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται
η ιδιότητά του/της υποψ. διδάκτορα και τα εξ’ αυτής
απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν
προσμετράται στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης
της Διδακτορικής Διατριβής.
5. Τροποποίηση ή εξειδίκευση τίτλου, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της
Συνέλευσης του Τμήματος. Αλλαγή θέματος στην υπό
εκπόνηση Διδακτορική Διατριβή, μπορεί να πραγματο-
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ποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης
του Τμήματος. Στην περίπτωση κατά την οποία η αλλαγή
θέματος οδηγεί σε νέο επιστημονικό πεδίο, ακολουθείται
η διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντα κανονισμού.
Άρθρο 5.
Δικαιώματα/Παροχές και Υποχρεώσεις
Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Δικαιώματα /Παροχές
α. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
β. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) πλήρη
ακαδημαϊκά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, διατηρούν πλήρη
τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και
για τους/τις φοιτητές/τριες του β΄ κύκλου σπουδών.
Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική
υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα,
εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα, κ.α.
γ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν
δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του
Διδακτορικού Διπλώματος.
2. Υποχρεώσεις
α. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος.
β. Σε όλο το στάδιο έρευνας ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας εργάζεται υπό την παρακολούθηση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο επιβλέπων καθηγητής έχει
την ευθύνη για το συντονισμό της παρακολούθησης και
καθοδήγησης του/ης υποψηφίου/ας. Ο/Η υποψήφιος/α
υποχρεούται να παρακολουθεί ή να συμμετέχει σε μαθήματα, εργαστήρια ή σεμινάρια σχετικά με την εκπόνηση
της διδακτορικής διατριβής του/της και να ετοιμάζει και
να καταθέτει εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών
ενδιάμεσα παραδοτέα, όπου αυτό προβλέπεται. Ακόμη
σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και τα άλλα
δύο μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής ακολουθεί τις
οδηγίες και υποδείξεις για τη μορφή της διδακτορικής
διατριβής του/της, την έκταση, τη χρήση των πηγών και
της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας κ.ά. (άρθρο 45, παρ. 2
περ. στ. ν. 4485/2017).
γ. Στο τέλος κάθε έτους κατατίθεται στη Συνέλευση
του Τμήματος περιοδική έκθεση της συμβουλευτικής
επιτροπής, που περιγράφει την πρόοδό του.
Άρθρο 6.
Συμμετοχή υποψηφίων διδακτόρων
στην εκπαιδευτική διαδικασία
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 9
παρ. 3 εδάφιο ε΄του ν. 3685/2008 που παραμένει σε ισχύ
σύμφωνα με το άρθρο 88 περ. α΄ του ν. 4485/2017) και
κοινή απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες
η επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία
επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
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Άρθρο 7.
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
1. Το Τμήμα έχει ορίσει τρεις φορές το χρόνο, στις 1-15
Οκτωβρίου, στις 1-15 Φεβρουαρίου και στις 1-15 Ιουνίου
να υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για
να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων
διδακτόρων.
2. Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει στις παραπάνω ημερομηνίες σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.
3. Στην Αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος,
η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής -η
οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής-, καθώς και
ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν
δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και στο
άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.
4. Η αίτηση συνοδεύεται από:
α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας.
β) Προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής.
γ) Τίτλους σπουδών από Τμήματα ΑΕΙ του εσωτερικού ή αντίστοιχα αναγνωρισμένα ΑΕΙ του εξωτερικού
(με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
δ) Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης
γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω), σύμφωνα με τα ισχύοντα
στη δημόσια διοίκηση. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της
ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους:
i) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του
ν. 3149/2003.
ii) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
iii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα
ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν
αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι
ετών στην αλλοδαπή.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν
αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003).
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας
πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και
ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του
οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης
γλώσσας.
Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας
υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Η πιστοποίηση αντιστοιχεί με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτά από το ΑΣΕΠ.
Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος.
Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας
της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής
Γλώσσας ΑΕΙ, όπως παραπάνω. Σε περίπτωση που είναι
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πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος,
το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας. Ενδείκνυται επίσης και η
πιστοποίηση επάρκειάς τους σε μια δυτικοευρωπαϊκή
γλώσσα.
ε) Αποδεικτικά για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα ή επαγγελματική
εμπειρία που έχουν σχέση με το πεδίο ειδίκευσης.
στ) Δύο(2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία
(1) από τον προτεινόμενο ως επιβλέποντα καθηγητή.
ζ) Κατάθεση αντιτύπου της μεταπτυχιακής εργασίας ή
της διδακτορικής διατριβής, εάν δεν έχουν ληφθεί από
το Τμήμα.
η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της υποψήφιου/ας.
θ) Βεβαίωση της παροχής και της διάρκειας της υποτροφίας εκδιδόμενη από τη σχετική δημόσια ή εκκλησιαστική αρχή για τους αλλοδαπούς υποτρόφους του
Ελληνικού Κράτους ή εκκλησιαστικών οργανισμών.
5. H Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια
του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή
εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α.
6. Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση
του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο
οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/απληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός/ή. Επιπρόσθετα, προτείνει τον/
την επιβλέποντα/ουσα, ακόμη και αν αυτός/ή δεν έχει
προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση
το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης
του Τμήματος.
7. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη
του προτεινόμενου επιβλέποντος, συνεκτιμώντας και το
υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας.
Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και
η γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής της Διδακτορικής
Διατριβής. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να
καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψηφίου/ας, την παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες
συναφείς με την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις.
Άρθρο 8.
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών
έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του ΑΠΘ ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄
βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα (του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014 και τις προβλέψεις του άρθρου 39.1 του
ν. 4485/2017) συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
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2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην
προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει
και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.
3. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως
μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π.
α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο
ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων
Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή. Ως μέλη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν
να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι σε άδεια.
4. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
5. Το ανώτατο όριο επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ ορίζεται σε οκτώ (8). Οι περιπτώσεις
υποτρόφων ή συνεπίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών
δεν προσμετρώνται στο σύνολο.
6. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος/σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει
σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν αίτησης του/
της υποψήφιου/ας διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης
του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας.
Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβάνουν χρέη επιβλέποντος/ουσας, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων,
που μπορεί να επιβλέπει.
7. Αν ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε
άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει
να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των Διδακτορικών
Διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται
από το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
του ΑΠΘ, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της Διδακτορικής
Διατριβής.
8. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει
στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το όνομα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, τον τίτλο και σύντομη περίληψη της Διδακτορικής Διατριβής,
το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας και των άλλων
μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Άρθρο 9.
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
με Συνεπίβλεψη
1. Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προ-
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βλέπονται στο άρθρο 43 του ν. 4485/2017, με Τμήματα
ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών, για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη.
Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής,
χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που
καταρτίζεται.
2. Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
είναι δυνατό επίσης να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα
ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διατριβών με
συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης,
χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται
στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται, σύμφωνα με όσα ορίζει η απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 41931/
Ζ1/13-3-2018 (ΦΕΚ 972/τ.Β΄/13-3-2018).
Άρθρο 10.
Διαδικασία Εκπόνησης
1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, κατ’ έτος παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως σε αυτή αναλυτικό
υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής του/
της Διατριβής.
2. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’
αυτού από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή και των εκθέσεων προόδου,
καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα.
3. Η έκταση της Διδακτορικής Διατριβής πρέπει να
είναι τουλάχιστον 50.000 λέξεις, στις εξής γραμματοσειρές: Times New Roman, Palatino Linotype, SBL Greek,
Garamond ή Arial ή κάποια παρόμοια. Το μέγεθος των
γραμμάτων για το κύριο κείμενο είναι 12pt και για τις
υποσημειώσεις 10pt. Το διάστιχο του κυρίως κειμένου
θα πρέπει να είναι 1,5 και στις υποσημειώσεις 1,15.
Ως σύστημα παραπομπής και βιβλιογραφίας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ένα από τα διεθνώς ισχύοντα συστήματα, ανάλογα με τη φύση της διδακτορικής διατριβής
και την υπόδειξη του/της επιβλέποντος/ουσας. Οδηγίες
για τη δομή, τη μορφή του εξώφυλλου και παραδείγματα υποσημειώσεων και βιβλιογραφίας σύμφωνα με
τα παραπάνω συστήματα υπάρχουν στον οικείο τόπο
της ιστοσελίδας του Τμήματος. Η συμμόρφωση με τις
οδηγίες αυτές είναι υποχρεωτική. Μεθοδολογικά, ο/η
υποψήφιος/ια διδάκτορας ακολουθεί τις υποδείξεις της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και ανατρέχει στις
πηγές και στη δευτερεύουσα βιβλιογραφία, όπου αυτό
απαιτείται.
4. Η γλώσσα της Διδακτορικής Διατριβής μπορεί να
είναι η ελληνική ή η αγγλική κατόπιν αιτήσεως του/
της υποψηφίου/ας διδάκτορα, σχετικής εισήγησης της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κι έγκρισης της
Συνέλευσης του Τμήματος.
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Άρθρο 11.
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής
1. Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής
Διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της.
2. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, εντός εξήντα
(60) ημερών αποφασίζει την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση. Στην Εισηγητική
Έκθεση καταγράφεται η ολοκλήρωση της εκπόνησης
της Διδακτορικής Διατριβής και προτείνεται ο ορισμός
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Στη συνέχεια την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής. Ο/Η υποψήφιος/α στη συνέχεια
καταθέτει σε εννέα (9) αντίτυπα την διδακτορική του/
της διατριβή.
3. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, του/
της δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις - βελτιώσεις καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Εάν
η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει για
δεύτερη φορά την αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, μετά και από τις παρατηρήσεις-βελτιώσεις
που του έδωσε αναλυτικά, λόγω μη συμμόρφωσης ή
επαρκούς ανταπόκρισης, η διδακτορική διατριβή απορρίπτεται οριστικά, συντάσσεται το σχετικό έγγραφο, το
οποίο υπογράφεται κατά πλειοψηφία από την Τριμελή
Επιτροπή, και κατατίθεται προς έγκριση στη Συνέλευση
του Τμήματος.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την κατάθεση θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή μετά την παρέλευση της ανωτέρω
προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών, η Συνέλευση του
Τμήματος ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για
την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της
υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα
επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39
παρ. 2 β’ εδάφιο του ν. 4485/2017 και έχουν την ίδια ή
συναφή ειδικότητα με τον επιστημονικό πεδίο της Διδακτορικής Διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα πρότασης των μελών της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής.
5. Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από ισάριθμα νέα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου
39 παρ. 2 β’ εδάφιο του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία
δημόσιας παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα
λόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Μέλη ΔΕΠ τα οποία
βρίσκονται σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
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6. Μετά τη συγκρότηση της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής αποστέλλονται τα υποβληθέντα αντίτυπα της
Διδακτορικής Διατριβής και η Εισηγητική Έκθεση στα
υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.
7. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας υποστήριξης
της Διδακτορικής Διατριβής από τον/ην υποψήφιο/α διδάκτορα, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τον ορισμό
της, και συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συντονίζει ο επιβλέπων
καθηγητής.
8. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον/
την υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια, περίπου επί ημίωρο, ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη
φυσική παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά
μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
9. Ο/Η υποψήφιος/α επίσης απαντά στις ερωτήσεις
των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με
τη σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το
ακροατήριο. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δυο (2) ώρες.
10. Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς
την παρουσία τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς
την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη
και την συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά
τα κριτήρια διατυπώνει την τελική της κρίση και τη
βαθμολογεί.
11. Για να εγκριθεί μία διδακτορική διατριβή απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η πραγμάτευση να προσφέρει οπωσδήποτε νέα
στοιχεία, να γίνεται με επιστημονικό τρόπο προσεγγίσεως των πηγών και της βιβλιογραφίας, στον οποίο να
απεικονίζεται η ερευνητική δυνατότητα και η πρωτότυπη
συμβολή του/της υποψηφίου/ας στην έρευνα.
β) Να υπάρχει πλήρης ενημέρωση επί των πηγών και
της βιβλιογραφίας, ειδικά ως προς το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής. Συνεκτιμάται επίσης η χρήση κριτικών εκδόσεων των πηγών, όπου αυτό απαιτείται.
12. Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό Πρακτικό. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με
πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Ο επιβλέπων καθηγητής
και εκτελών χρέη συντονιστή της Εξεταστικής Επιτροπής, μετά την περάτωση της προφορικής δοκιμασίας,
ανακοινώνει δημόσια το αποτέλεσμα της κρίσης στον/
ην υποψήφιο/α. Το Πρακτικό υπογράφεται από όλα τα
συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
και διαβιβάζεται δια της Γραμματείας στη Συνέλευση
του Τμήματος.
13. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή αξιολογείται
με την ακόλουθη κλίμακα:
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- Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις
και μόνο με ομόφωνη απόφαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής).
- Άριστα.
- Λίαν Καλώς.
- Καλώς,
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Άρθρο 12.
Αναγόρευση και καθομολόγηση διδακτόρων
1. Η Συνέλευση αναγορεύει τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του Τμήματος, παρουσία του/της υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Ο Πρόεδρος του
Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το Πρακτικό, που
πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας
προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση και καθομολόγηση του/της υποψηφίου/ας σε Διδάκτορα του
Τμήματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης/
νις ή ο/η Αντιπρύτανης/νις, ενώ μπορεί να παρίσταται
και ο/η Κοσμήτορας.
2. Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, καθώς
και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της Διδάκτορος της Θεολογίας ακολουθεί τα Πρότυπα σχετικών
Αποφάσεων της Συγκλήτου ΑΠΘ1.
3. Η τελετή διενεργείται τρεις (3) φορές εντός του ακαδημαϊκού έτους.
4. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας πριν από την αναγόρευση και καθομολόγησή του/της από την Συνέλευση
του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση Βεβαίωσης
Επιτυχούς Αποπεράτωσης.
Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη),
υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/νι, τον/την Πρόεδρο
και τον/την Προϊστάμενο/η Γραμματείας του Τμήματος
και φέρει τη σφραγίδα του ΑΠΘ.
5. Κατά την δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής
Διατριβής από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα, και πριν
την έγκριση και τη βαθμολογία από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, μπορεί να γίνουν παρατηρήσεις και
υποδείξεις ως προς το περιεχόμενο της μελέτης. Ο/Η
υποψήφιος/α οφείλει να λάβει υπόψη τα παραπάνω και
να ενσωματώσει τις διορθώσεις, τυχόν προσθήκες και
αλλαγές πριν από την οριστική κατάθεση της Διδακτορικής Διατριβής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
που δεν πρέπει να ξεπερνά τους δύο (2) μήνες. Επίσης να
συντάξει τις σχετικές περιλήψεις και μεταφράσεις που θα
συνοδεύουν την Διατριβή, που θα πρέπει να κατατεθεί
σε όσα αντίγραφα απαιτούνται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη - Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ, στο Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης κ.α.
1

Απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμ. 2913/23-7-2015,
έγγραφο με αριθμό 5288/4-11-2015) με θέμα: «Εξορθολογισμός
της Γραμματειακής Υποστήριξης των Σχολών και Τμημάτων του
ΑΠΘ».
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Άρθρο 13.
Λογοκλοπή
Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία ή τη διδακτορική
του διατριβή, ο υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται
να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.
Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας (ή μέρους
αυτής) κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας (ή μέρους αυτής) άλλου/ης -δημοσιευμένης
ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η πράξη αυτή μπορεί
να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διαγραφή του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή μετά τη
λήψη του διδακτορικού διπλώματος ο τίτλος που έχει
απονεμηθεί ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Άρθρο 14.
Διαγραφή
1. Η Συνέλευση του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, μετά από απόφαση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να εισηγηθεί τη διαγραφή Υποψηφίου/ας Διδάκτορα. Στην απόφαση τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής, οι οποίοι μπορεί να είναι:
α) Ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον
αρνητικές Εκθέσεις Προόδου από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.
β) Αν παρέλθει ο μέγιστος χρόνος προθεσμίας εκπονήσεως της διδακτορικής διατριβής χωρίς να έχει κατατεθεί
η διατριβή στη Γραμματεία με τη σύμφωνη γνώμη της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ή αν απορρίφθηκε οριστικά.
2. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται αυτοδίκαια μετά από αίτησή του/της.
3. Το θέμα διαγράφεται από τον κατάλογο των θεμάτων διδακτορικών διατριβών και ο υποψήφιος θεωρείται
ότι περάτωσε τον Γ' κύκλο σπουδών ανεπιτυχώς.
Άρθρο 15.
Λοιπές διατάξεις
Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος
μετά την έγκριση και δημοσίευση του παρόντα Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, εντάσσονται στις διατάξεις του ν. 4485/2017 και στον παρόντα Κανονισμό.
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος έχουν
υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, υποχρεούνται στην ολοκλήρωσή της εντός διετίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02021671206180008*

