Άρθρο 14
Διδακτορική διατριβή
1. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη ΓΣΕΣ τριµελής συµβουλευτική
επιτροπή, η οποία είναι αρµόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Η
συµβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, που είναι µέλος ΔΕΠ και
ανήκει στη βαθµίδα του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή, και από δύο άλλα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος ή άλλου Τµήµατος του Πανεπιστηµίου ή
ερευνητές αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύµατος, ή αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδότησης καθηγητές, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου, κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 του Ν. 3685/2008. Τον επιβλέποντα καθηγητή δηλώνει
ο υποψήφιος µε την αίτησή του. Τα άλλα δύο µέλη προτείνει ο επιβλέπων καθηγητής.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειµενική αδυναµία ή σπουδαίος λόγος,
είναι δυνατή η αντικατάσταση επιβλέποντος καθηγητή ή µέλους της Συµβουλευτικής
Επιτροπής µε ειδικά αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Ο τρόπος άσκησης της επίβλεψης δεν µπορεί να συνιστά λόγο
αντικατάστασης.
Κάθε µέλος ΔΕΠ των προαναφεροµένων βαθµίδων µπορεί να επιβλέπει µέχρι
πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες, κατά τα οριζόµενα στον ανωτέρω νόµο
(άρθρο 9, παρ. 2).
2. Η συµβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία µε τον υποψήφιο, καθορίζει το
θέµα της διατριβής µέσα σε διάστηµα 60 ηµερών από τον ορισµό της, το οποίο και
καταθέτει µε δήλωσή της στη ΓΣΕΣ του Τµήµατος. Η ΓΣΕΣ εξετάζει το προτεινόµενο
θέµα και αποφαίνεται αν εµπίπτει στο περιεχόµενο του απονεµοµένου από το Τµήµα
ΔΔ, σύµφωνα µε τον κατά το νόµο προσανατολισµό της. Μετά την έγκριση του
θέµατος από τη ΓΣΕΣ αυτό εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο θεµάτων διδακτορικών
διατριβών, που τηρείται στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Στον κατάλογο αυτόν περιλαµβάνονται απαραιτήτως το όνοµα του υποψηφίου, η ορισθείσα τριµελής συµβουλευτική επιτροπή, η ηµεροµηνία εγκρίσεως της αιτήσεως και ορισµού της τριµελούς
συµβουλευτικής επιτροπής από τη ΓΣΕΣ και η ηµεροµηνία συµπληρώσεως του ελάχιστου χρόνου για την υποβολή της διδακτορικής διατριβής, καθώς και της λήξεως του
µέγιστου χρόνου (6 έτη από τον ορισµό της συµβουλευτικής επιτροπής) που επιτρέπεται γι᾽ αυτήν, µετά την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία, επιτυχώς ή ανεπιτυχώς.
Κατά περίπτωση, µπορεί να δίνεται παράταση για ένα (1) ηµερολογιακό έτος, µε
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., µετά από ειδικά αιτιολογηµένη εισήγηση της συµβουλευτικής
επιτροπής.
3. Σε όλο το στάδιο έρευνας ο υποψήφιος εργάζεται υπό την παρακολούθηση της
τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Ο επιβλέπων καθηγητής έχει την ευθύνη για το
συντονισµό της παρακολούθησης και καθοδήγησης του υποψηφίου. Στο τέλος κάθε
έτους κατατίθεται στη ΓΣΕΣ έκθεση της συµβουλευτικής επιτροπής και του υποψηφίου,
που περιγράφει την πρόοδό του. Με την ετήσια έκθεση η συµβουλευτική επιτροπή
µπορεί να προτείνει την τροποποίηση του τίτλου του θέµατος, ανάλογα µε το υλικό
που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος ή την αλλαγή του θέµατος της διδακτορικής διατριβής, η οποία πρέπει να λάβει την έγκριση της ΓΣΕΣ, εάν διαπιστωθούν αντικειµενικές
αδυναµίες ολοκληρώσεως της έρευνας. Μπορεί ακόµη να προτείνει στη ΓΣΕΣ τη διαγραφή του θέµατος από τον κατάλογο των διδακτορικών διατριβών, αν διαπιστώσει αµέλεια, αδιαφορία η αδυναµία από τον υποψήφιο.
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4. Μόλις ο υποψήφιος θεωρήσει ότι έχει περατώσει το ερευνητικό του έργο και τη
συγγραφή της διατριβής του, το παρουσιάζει στη συµβουλευτική επιτροπή, η οποία
εντός δύο µηνών αποφασίζει αν αυτό είναι επαρκές ή χρειάζεται συµπλήρωση.
5. Μετά τη συγγραφή της διατριβής, ο υποψήφιος την υποβάλλει µε αίτησή του στη
Γραµµατεία του Τµήµατος, σε 11 αντίτυπα, µε σύµφωνη γνώµη της συµβουλευτικής
επιτροπής περί της επάρκειάς της. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος διαβιβάζει το συντοµότερο δυνατό τη διατριβή στη συµβουλευτική επιτροπή, η οποία εντός 60 ηµερών υποβάλλει σχετική εισηγητική έκθεση, η οποία διανέµεται σε όλα τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος. Με την εισηγητική έκθεση, ύστερα από ανάλυση και αξιολόγηση του περιεχοµένου της διατριβής, πρέπει να προτείνεται η συνέχιση ή όχι της διαδικασίας µε την
παραποµπή προς τελική κρίση στην επταµελή εξεταστική επιτροπή.
Άρθρο 15
Εξεταστική Επιτροπή
1. Μέσα σε είκοσι ηµέρες από την υποβολή της εισηγήσεως ή µετά την παρέλευση
της ανωτέρω προθεσµίας των 60 ηµερών άπρακτης, η ΓΣΕΣ αποφασίζει τη συγκρότηση επταµελούς εξεταστικής επιτροπής. Σύµφωνα µε την παρ. 4α του άρθρου 9 του
Ν. 3685/08, στην επταµελή εξεταστική επιτροπή πρέπει να συµµετέχουν 4 (τέσσερα)
τουλάχιστον µέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον πρέπει να ανήκουν στο
οικείο Τµήµα. Τα υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής µπορεί να είναι µέλη ΔΕΠ Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω
ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές ανεγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστηµονική ειδικότητα µε αυτήνστην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή του.
2. Μετά τη συγκρότηση της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής αποστέλλονται τα
υποβληθέντα αντίτυπα της διατριβής και η εισηγητική έκθεση στα υπόλοιπα µέλη της
εξεταστικής επιτροπής.
3. Η Εξεταστική Επιτροπή ορίζει την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο της
δηµόσιας υποτήριξης της διατριβής από τον υποψήφιο διδάκτορα, το αργότερο µέσα
σε ένα µήνα από τον ορισµό της, και συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής προεδρεύει ο επιβλέπων καθηγητής. Ο υποψήφιος
υποστηρίζει τη διατριβή του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής επί ηµίωρο περίπου,
αναπτύσσοντας το περιεχόµενό της µε έµφαση στα σηµεία πρωτοτυπίας και απαντώντας στις παρατηρήσεις και ερωτήσεις των µελών της Επιτροπής και των παρόντων.
Μετά το πέρας της δηµόσιας εξέτασης, η εξεταστική επιτροπή συσκέπτεται κατ᾽ ιδίαν,
κρίνει το πρωτότυπο του περιεχοµένου της διατριβής και την ουσιαστική συµβολή
της στην επιστήµη, καθώς και την απόδοση του υποψηφίου κατά την υποστήριξη της
διατριβής, και αποφασίζει την τελική έγκριση ή µη της διατριβής και τη βαθµολόγηση του υποψηφίου, και υποβάλλει σχετικό πρακτικό στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες.
Άρθρο 16
Έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής – Αναγόρευση
1. Για να εγκριθεί µία διδακτορική διατριβή απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η πραγµάτευση να προσφέρει οπωσδήποτε νέα στοιχεία, να γίνεται µε επιστη-
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µονικό τρόπο προσεγγίσεως των πηγών και της βιβλιογραφίας, στον οποίο να απεικονίζεται η ερευνητική δυνατότητα και η πρωτότυπη συµβολή του υποψηφίου στην
έρευνα.
β) Να υπάρχει πλήρης ενηµέρωση επί των πηγών και της βιβλιογραφίας, ειδικά ως
προς το γνωστικό αντικείµενο της διατριβής. Εδώ συνεκτιµάται η υποµνηµατισµένη
δηµοσίευση ανέκδοτων πηγών, όπου αυτό απαιτείται.
2. Αν ο υποψήφιος συγκεντρώσει πέντε (5) θετικές ψήφους, απονέµεται σ’ αυτόν
µε ψηφοφορία ένας από τους βαθµούς: ΄Αριστα µε διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο µε οµόφωνη απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής), ΄Αριστα,
Λίαν Καλώς, Καλώς, µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της
Εξεταστικής Επιτροπής, µετά την περάτωση της προφορικής δοκιµασίας, ανακοινώνει δηµόσια το αποτέλεσµα της κρίσης στον υποψήφιο. Η έγκριση βεβαιώνεται µε
πρακτικό το οποίο περιλαµβάνει εισήγηση από τον επιβλέποντα και αιτιολόγηση της
ψήφου των µελών της επταµελούς επιτροπής, τα οποία την υπογράφουν και τη
διαβιβάζουν στη ΓΣΕΣ.
3. Η ΓΣΕΣ αναγορεύει το νέο διδάκτορα µε την ανάγνωση του πρακτικού και την
καθοµολόγησή του σε δηµόσια συνεδρίαση του Τµήµατος, στην οποία παρίσταται ο
Πρύτανης ή ένας εκ των Αντιπρυτάνεων του ΑΠΘ.
Άρθρο 17
Διαγραφή
1. Αν παρέλθει ο µέγιστος χρόνος προθεσµίας εκπονήσεως της διδακτορικής
διατριβής χωρίς να έχει κατατεθεί η διατριβή στη Γραµµατεία µε τη σύµφωνη γνώµη
της τριµελούς επιτροπής, ή αν απορρίφθηκε οριστικά, το θέµα διαγράφεται από τον
κατάλογο των θεµάτων διδακτορικών διατριβών και ο υποψήφιος θεωρείται ότι περάτωσε τον Β' κύκλο σπουδών ανεπιτυχώς. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 14,
δεν επιτρέπεται καµία παράταση της προβλεπόµενης από την παρ. 1 του άρθρου 13
προθεσµίας.
2. Μέλη όλων των επιτροπών (συµβουλευτικών ή εξεταστικών) δεν αντικαθίστανται παρά µόνο για αναπότρεπτο λόγο, που κρίνεται από τη ΓΣΕΣ. Σε περίπτωση
αποχωρήσεως από την υπηρεσία τους, τα µέλη µπορούν να παραµείνουν στις συµβουλευτικές επιτροπές µε δήλωσή τους. Άλλως αντικαθίστανται.
Άρθρο 18
Τελική διάταξη
Για µεταβολές, τροποποιήσεις ή ερµηνείες άρθρων του παρόντος εσωτερικού
κανονισµού, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέµα αρµόδια είναι η ΓΣΕΣ του
Τµήµατος.
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