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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12857
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου
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/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 αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/Β΄/24-2-2015)
απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «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».
5. Την έγκριση της 886/10-9-2018 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
περί «Τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 17508/23-1-2015
πράξης του Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου (Α.Π.Θ.), περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του
Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές
Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του
Πρύτανη» που είχε εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 17746/
28-1-2015 (ΦΕΚ 258/Β΄/24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου Α.Π.Θ.

Αρ. Φύλλου 5744

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμ. 441/7-12-2017).
7. 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 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ως εξής:
Άρθρο 1.
Γενικές Αρχές
Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αποσκοπούν στην
προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους τομείς που το Τμήμα θεραπεύει και
συγκεκριμένα στη(ν):
y Θεωρητική Γλωσσολογία
y Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
y Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμό
y Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμό
y Συγκριτική Λογοτεχνία
y Διαπολιτισμικές Σπουδές
y Μετάφραση και
y Διερμηνεία
Οι Διδακτορικές Σπουδές συμβάλλουν στην ανάπτυξη
της έρευνας στην Ελλάδα και στη διεθνή αναγνώριση
του Τμήματος και του Α.Π.Θ. μέσω των ανακοινώσεων
σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και των δημοσιεύσεων σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά που πραγματοποιούνται
ως απόρροια των διδακτορικών σπουδών.
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. Οι κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το
ακαδημαϊκό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.
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Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία
των διδακτορικών σπουδών είναι:
1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος,
2. Η Συνέλευση του Τμήματος ( στο εξής: ΣΤ).
Τα εν λόγω όργανα έχουν τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του
ν. 4485/2017.
Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και
οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος (συνεδρίαση με αριθμ. 441/7-12-2017).
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εξειδικεύουν
και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει
τις διδακτορικές σπουδές (ν. 4485/2017) και ρυθμίζουν
θέματα δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.
Άρθρο 2.
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 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:
y Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος
της αλλοδαπής.
y 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.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά από αιτιολογημένη έκθεση της
Συνέλευσης του Τμήματος υπό τις εξής προϋποθέσεις:
y ύπαρξη ισοδύναμου ερευνητικού έργου, π.χ. ικανός
αριθμός ερευνητικών εργασιών μεταπτυχιακού επιπέδου ή/και δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά στο
γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής
διατριβής, ή/και
y ικανή επαγγελματική εμπειρία η οποία είναι σχετική
με το γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής
Οι μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
των οποίων η αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνεται δεκτή με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις
υποχρεούνται να περατώσουν συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη ΣΤ.
Σημειώνεται ότι η ιδιότητα του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και η ταυτόχρονη φοίτηση σε προπτυχιακό ή
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι ασυμβίβαστες.
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Άρθρο 4.
Διαδικασία Αιτήσεων
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής είναι: (α) η περίοδος από 1ης
Οκτωβρίου έως την 15η Νοεμβρίου και (β) από 1ης Απριλίου έως την 15η Μαΐου κάθε έτους. Το Τμήμα μπορεί
επίσης να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων
σε γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, οι οποίες δημοσιοποιούνται διά του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται
ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.
Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής:
1. Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, έκτασης
5-7 σελίδων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η οποία
συντάσσεται στη γλώσσα συγγραφής της διατριβής, και
περιλαμβάνει τα εξής:
y τον τίτλο της προτεινόμενης διατριβής,
y το θέμα,
y τον σκοπό,
y μια βιβλιογραφική επισκόπηση με κριτική ανάλυση
της περιοχής στην οποία εντάσσεται το θέμα,
y τους επιμέρους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας,
y τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,
y τη μεθοδολογία της έρευνας,
y την πρωτοτυπία της, και
y μία ενδεικτική βιβλιογραφία.
Το Σχέδιο Πρότασης ακολουθείται από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου
ανά έτος.
2. Aναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του/της υποψήφιου/ας, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
3. Το όνομα του προτεινόμενου μέλους Δ.Ε.Π. με
σύντομη τεκμηρίωση της συνάφειας της ερευνητικής
πρότασης με το γνωστικό αντικείμενό του. Συνιστάται
η προηγούμενη επικοινωνία του/της υποψήφιου/ας με
το μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο θα πρέπει να είναι θετικό για
την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής.
4. Προσωπική Δήλωση έκτασης 1-2 σελίδων
5. Αντίγραφο πτυχίου
6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
7. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
8. Δύο συστατικές επιστολές
9. Εργασίες, Δημοσιεύσεις ή Ανακοινώσεις (εφόσον
υπάρχουν)
10. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν)
11. Πιστοποιητικά επιπέδου γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2 για απόφοιτους σχολών εκτός
της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και τυχόν άλλων
ξένων Γλωσσών.
Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο της πρότασης είναι πρωτότυπο, και ότι ο/η
υποψήφιος/α δεν έχει υποβάλει την ίδια πρόταση προς
κρίση σε άλλο Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Άρθρο 5.
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων
1. H Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια
του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν

Τεύχος Β’ 5744/20.12.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

υποβληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα
έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α.
2. Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση
του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο
οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η
υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις
προκειμένου να γίνει δεκτός/ή. Επιπρόσθετα, προτείνει
τον/την επιβλέποντα/ουσα, εφόσον αυτός/ή δεν έχει
προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση,
το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης
του Τμήματος.
3. Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας 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 υποψήφιου/ας, την παράλληλη επιτυχή
παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με
την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις.
4. Τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης είναι:
1) η ερευνητική πρόταση της/του υποψήφιας/ου,
2) η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
3) ο βαθμός Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(τουλάχιστον Λίαν καλώς),
4) οι συναφείς μεταπτυχιακές εργασίες ή τυχόν δημοσιεύσεις,
5) η συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα,
6) οι συστατικές επιστολές,
7) η άριστη (τεκμηριωμένη) γνώση της αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών,
8) η συνέντευξη.
5. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ολοκληρώνεται εντός
τριμήνου και γίνεται με βάση τα δικαιολογητικά που τις
συνοδεύουν. Εφόσον το προτεινόμενο επιβλέπον μέλος
Δ.Ε.Π. αποδεχτεί την πρόταση της επιτροπής για την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής του/της υποψήφιου/
ας, καταθέτει στη Γραμματεία επιστολή με την οποία πιστοποιεί την αποδοχή της επίβλεψης της Διδακτορικής
Διατριβής.
Άρθρο 6.
Χρονική Διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών
1. Η ελάχιστη 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, 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. O μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από
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την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί
για ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από αίτηση του/της υποψήφιου/ας, έγκριση του επιβλέποντα και τεκμηριωμένη
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
6. Μαζί με την αίτηση παράτασης, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να καταθέσει λεπτομερή έκθεση
προόδου της διδακτορικής έρευνάς του/της, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα κατάθεσης των κεφαλαίων και τη
σύμφωνη έκθεση της τριμελούς επιτροπής. Η τριμελής
επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της τήρησης
του χρονοδιαγράμματος.
7. Για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, ο/η υποψήφιος/α
διδάκτορας μπορεί να αιτηθεί αναστολή ενός (1) πλήρους ημερολογιακού έτους. H αίτησή του/της πρέπει
να συνοδεύεται από επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η απόφαση
λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατά τη
διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητά του/της ως
υποψήφιου/ας διδάκτορα και τα εξ αυτής απορρέοντα
δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται
στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική χρονική διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου παράτασης. Εφόσον υπάρχει
αναστολή, η συνολική χρονική διάρκεια εκπόνησης της
διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
οκτώ (8) έτη, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου παράτασης. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, ο/η
μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια χάνει την ιδιότητα του/
της υποψήφιου/ας διδάκτορα και διαγράφεται από το
μητρώο υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.
Άρθρο 7.
Δικαιώματα/ Παροχές Υποψηφίων Διδακτόρων
Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Το
διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από
έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της εγκριθείσας πρότασης, δυνατότητα συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος με ωριαία αντιμισθία, η οποία
επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος
(βλ. άρθρο 9), ανταποδοτικό έργο σε εκπαιδευτικές δομές του Τμήματος και συμμετοχή σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος.
y Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) 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.ά.
y 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.
y Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα
από την έναρξη της εκπόνησης της ΔΔ να έχουν συνα-
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ντήσεις εργασίας με το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
y Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν, καθ' όλη την διάρκεια των σπουδών τους, τη δυνατότητα χρήσης των
υποδομών των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος.
Η διάρκεια χρήσης μπορεί να επιμηκυνθεί και μετά το
πέρας των σπουδών με σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/πουσας καθηγητή/ήτριας και του/της Διευθυντή/ντριας του Εργαστηρίου.
y Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν, καθ' όλη την διάρκεια των σπουδών τους, τη δυνατότητα συμμετοχής
σε δράσεις του Τμήματος (ημερίδες, συνέδρια, κ.τ.λ.).
y Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν το δικαίωμα απασχόλησης και οικονομικής ενίσχυσής τους από ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών
του Α.Π.Θ. ή άλλων Α.Ε.Ι., εφόσον η απασχόλησή τους
στα προγράμματα αυτά σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο της υπό εκπόνηση διατριβής.
Άρθρο 8.
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων
Καθ' όλη την διάρκεια των σπουδών τους, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν την υποχρέωση να:
y ανανεώνουν την εγγραφή τους σε κάθε ακαδημαϊκό
έτος με βάση την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς
τους επιτροπής,
y παρουσιάζουν την εξέλιξη της υπό εκπόνηση διατριβής σε ετήσιες συναντήσεις προόδου με την τριμελή
εξεταστική επιτροπή. Οι συναντήσεις αυτές μπορεί να
είναι ανοικτές και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π., επιστήμονες/ερευνητές και φοιτητές/τριες όλων των επιπέδων σπουδών,
y να ετοιμάζουν λεπτομερή ετήσια έκθεση προόδου
στην αρχή κάθε νέου έτους φοίτησης την οποία να καταθέτουν μετά από έγκριση της τριμελούς επιτροπής
στη Γραμματεία του Τμήματος για την ενημέρωση του
ατομικού τους φακέλου,
y να τηρούν το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής και όλα τα στάδια ενδιάμεσης
αξιολόγησης (βλ. άρθρο 12),
y να παρακολουθούν μαθήματα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών σχετικά με το γνωστικό
αντικείμενο της διδακτορικής έρευνάς τους, όπου αυτό
κρίνεται απαραίτητο από τον/την επιβλέποντα/πουσα
ή ορίζεται από τη ΣΤ (βλ. άρθρο 3),
y να παρακολουθούν και να αξιολογηθούν επιτυχώς
στο μεταπτυχιακό μάθημα «Μεθοδολογίας Έρευνας»
κατά τη διάρκεια της πρώτης διετίας των σπουδών τους,
εφόσον δεν έχουν παρακολουθήσει και αξιολογηθεί στο
συγκεκριμένο μάθημα σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών,
y να συμμετέχουν στις επιστημονικές συναντήσεις που
διοργανώνει το Τμήμα με τη συμμετοχή των μελών Δ.Ε.Π.
του Τμήματος και/ή και άλλων επιστημόνων,
y να παρουσιάσουν τμήματα της διδακτορικής τους
διατριβής σε τουλάχιστον δύο (2) επιστημονικά συνέδρια
με κριτές μέχρι την υποστήριξη της διατριβής τους. Σημειώνεται ότι όλες οι ανακοινώσεις και οι ενδεχόμενες
δημοσιεύσεις που απορρέουν από τη διδακτορική διατριβή, τόσο κατά τη διάρκεια της εκπόνησης όσο και μετά,
γίνονται μετά από ενημέρωση και με τη συμμετοχή του/
της επιβλέποντα/πουσας και, ανάλογα με τη θεματική και
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το βαθμό συμβολής, με μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, εφόσον ο/η επιβλέπων/πουσα και τα μέλη συναινούν,
y να καταθέτουν ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση με
την κατάθεση της διδακτορικής διατριβής στην οποία
θα βεβαιώνουν ότι είναι οι συγγραφείς της και ότι οποιαδήποτε βοήθεια έλαβαν για την προετοιμασία της είναι
αναγνωρισμένη και αναφέρεται ρητώς στην εργασία.
Επίσης, ότι έχουν μεριμνήσει για την αποφυγή της λογοκλοπής, δεν έχουν ιδιοποιηθεί κείμενο ή την έρευνα
άλλων παρανόμως, και έχουν αναφέρει κατάλληλα όλες
τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές που έχουν χρησιμοποιήσει τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στην ενότητα των αναφορών. Τέλος, να δηλώνουν ότι συνέγραψαν
το κείμενο οι ίδιοι προσωπικά και αποκλειστικά και ότι θα
αναλάβουν πλήρως τις συνέπειες αν το σύνολο ή μέρος
της διατριβής δεν τους ανήκει,
y να προσφέρουν ανταποδοτικό έργο στο Τμήμα, μετά
από έγκριση της ΣΤ, για αριθμό 125 ωρών ετησίως, και
συγκεκριμένα:
α) να συμμετέχουν σε εργαστηριακές/φροντιστηριακές διδακτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το
αντικείμενο της διδακτορικής τους διατριβής,
β) να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό
έργο στα εργαστήρια του Τμήματος,
γ) να συμμετέχουν ως επιτηρητές/τριες στη διαδικασία
των εξετάσεων όλων των εξεταστικών περιόδων,
δ) να επικουρούν σε τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις
και διοργανώσεις του Τμήματος,
ε) να επικουρούν σε άλλες εκπαιδευτικές δομές (βιβλιοθήκη, κ.τ.λ.)
στ) να επικουρούν τα μέλη Δ.Ε.Π. σε εκπαιδευτικό/
διδακτικό/ερευνητικό έργο που σχετίζεται με το αντικείμενο της διδακτορικής τους διατριβής,
Η ελάχιστη απαιτούμενη φυσική παρουσία στο Τμήμα είναι δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως για ερευνητικούς
λόγους και για την ολοκλήρωση του παραπάνω ανταποδοτικού έργου. Ο επιβλέπων/ουσα καθηγητής/ήτρια έχει
τη δυνατότητα να καθορίζει επιπλέον ημέρες φυσικής
παρουσίας του/της υποψηφίου/ας στο Τμήμα για την
απρόσκοπτη εκπόνηση της διδακτορικής του έρευνας.
Σε περιπτώσεις υποψηφίων που κατοικούν μακριά, η
ΣΤ θα αποφασίζει το είδος του ανταποδοτικού έργου
το οποίο μπορεί να είναι εξ αποστάσεως και την ενδεχόμενη φυσική παρουσία του/της υποψήφιου/ας στο
Τμήμα κατά περιόδους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και
μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του/της επιβλέποντα/
πουσας καθηγητή/τριας προς τη ΣΤ, μπορεί να εξαιρεθεί
ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας από τις παραπάνω υποχρεώσεις που αφορούν το ανταποδοτικό έργο,
y να σέβονται και να φροντίζουν την υλικοτεχνική υποδομή που χρησιμοποιούν σε όλες τις δομές του Τμήματος, καθώς και τις οδηγίες χρήσης του εξοπλισμού,
y να ακολουθούν πιστά τον «Κώδικα Δεοντολογίας
στην Έρευνα» του Α.Π.Θ.,
y να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων (ΣΤ, Συγκλήτου), καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία,
y να τηρούν τους κανονισμούς των χρηματοδοτικών
οργανισμών σε περίπτωση χρηματοδότησης της διδακτορικής έρευνας από άλλους φορείς,
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y να σέβονται και να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο
που διέπει τις Διδακτορικές σπουδές και τον Κανονισμό
Διδακτορικών Σπουδών,
Η παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων τίθεται
υπόψη της ΣΤ, η οποία έχει την ευθύνη των απαιτούμενων κυρώσεων και της ενδεχόμενης διαγραφής από το
πρόγραμμα σπουδών.
Άρθρο 9.
Συμμετοχή Υποψηφίων στην εκπαιδευτική
διαδικασία με αντιμισθία
Με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 9 παρ.
3 εδάφιο του ν. 3685/2008 που παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. α΄ του ν. 4485/2017) και κοινή
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται, όταν υπάρχει η απαραίτητη πίστωση,
σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία μελών Δ.Ε.Π.
του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
Άρθρο 10.
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν
τα μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου
του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή άλλου
Τμήματος Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας 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.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην
προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4585/2017, 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 Τμήμα
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ 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. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π.
από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος. 4. Το ανώτατο όριο επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών ανά μέλος
Δ.Ε.Π. ανέρχεται σε 5 (και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως
7) διδακτορικές διατριβές. Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης
Διδακτορικών Διατριβών δεν προσμετρώνται στο σύνολο.
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5. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος/πουσας 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/πουσας. Σε
διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβάνει
χρέη επιβλέποντος/πουσας, ακόμη και καθ’ υπέρβαση
του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων.
6. Αν ο/η αρχικός/η επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε
άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας
των Διδακτορικών Διατριβών που έχει αναλάβει, και ο
τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του ΑΠΘ, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής.
7. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος, 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/
πουσας και των άλλων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Άρθρο 11.
Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
με συνεπίβλεψη
1. Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι
δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του ν. 4485/2017, με Τμήματα Α.Ε.Ι.
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, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται.
2. Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 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.ά., 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/Β΄/13-3-2018).
Άρθρο 12.
Διαδικασία Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Η επιτροπή, σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α,
ορίζει τον τίτλο της ΔΔ και το δηλώνει με έγγραφο στη
ΣΤ πριν από τη λήξη του Α' έτους σπουδών. Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου μπορεί να πραγματοποιηθεί
μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του
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Τμήματος. Αλλαγή θέματος στην υπό εκπόνηση Διδακτορική Διατριβή, μπορεί να πραγματοποιηθεί για μία μόνο
φορά μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης
του Τμήματος μέσα στην πρώτη διετία σπουδών. Στην
περίπτωση κατά την οποία η αλλαγή θέματος οδηγεί σε
νέο επιστημονικό πεδίο ακολουθείται η διαδικασία του
άρθρου 5 του παρόντα Κανονισμού.
Η ΔΔ έχει έκταση 80.000 - 100.000 λέξεις. Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται το κυρίως κείμενο, καθώς και
αποσπάσματα - παραδείγματα, σημειώσεις και η βιβλιογραφία. Δεν περιλαμβάνονται εκτενή παραθέματα, τυχόν
επίμετρα, ερωτηματολόγια, πίνακες στατιστικής, κ.τ.λ.
H οργάνωση του κειμένου και η χρήση των βιβλιογραφικών πηγών πρέπει να είναι σύμφωνη με το ακαδημαϊκό
ήθος και να ακολουθεί τον τύπο που ορίζεται στο MLA
Manual of Style, στο Chicago Manual ή στο APA Style. Αν
οποιοδήποτε τμήμα της διδακτορικής διατριβής περιέχει
μέρος ή κάνει χρήση επιστημονικού έργου άλλου/άλλης
συγγραφέα ή ακόμα και του ιδίου του ατόμου που τη
συγγράφει χωρίς αναφορά, θεωρείται λογοκλοπή ή αυτολογοκλοπή αντίστοιχα και επιφέρει κυρώσεις οι οποίες
μπορούν να οδηγήσουν στην εισήγηση για διαγραφή
από το πρόγραμμα.
Η διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
ακολουθεί τα ακόλουθα στάδια:
Α. Ετήσιες Εκθέσεις προόδου
Με την ολοκλήρωση κάθε έτους από τον ορισμό της
τριμελούς επιτροπής, ο/η υποψήφιος/α οφείλει να καταθέτει στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή ετήσια
έκθεση προόδου, στην οποία αναλύεται η πρόοδος της
διδακτορικής έρευνας και επισημαίνονται πιθανές ποιοτικές και ποσοτικές αποκλίσεις από το αρχικό σχέδιο
ερευνητικής πρότασης.
Επιπλέον, ο/η υποψήφιος/α χρειάζεται να καταθέσει
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για το εναπομείναν ερευνητικό του έργο, όπου θα αναφέρεται με λεπτομέρεια ο
προγραμματισμός των επερχόμενων εργασιών του για
το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (12 μήνες) και πιο συνοπτικά η εκτίμηση του προγραμματισμού των εργασιών
του/της για τα ακόλουθα έτη.
Β. Ετήσιες Παρουσιάσεις προόδου
Με την ολοκλήρωση κάθε έτους από τον ορισμό της
τριμελούς επιτροπής, σε ημερομηνία που καθορίζεται από
την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, ο/η υποψήφιος/α
διδάκτορας παρουσιάζει προφορικά την πρόοδο της διδακτορικής του έρευνας στα μέλη της επιτροπής και περιγράφει με σαφήνεια το βαθμό εκπλήρωσης των στόχων του
σύμφωνα με το κατατεθειμένο Σχέδιο Αρχικής Πρότασης
και το χρονοδιάγραμμα του προηγούμενου 12μήνου.
Με βάση την έκθεση και την παρουσίαση προόδου,
ο/η επιβλέπων/πουσα και τα άλλα μέλη της επιτροπής
καταθέτουν εισήγηση προς την ΣΤ για την πρόοδο της
έρευνας του/της υποψήφιου/ας και το βαθμό εκπλήρωσης των στόχων του προηγούμενου έτους, η οποία συνοδεύεται με τεκμηριωμένη εκτίμηση για τη δυνατότητα
του/της υποψήφιου/ας να αντεπεξέλθει στις ερευνητικές
απαιτήσεις της διατριβής μέσα στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης σε δύο έτη,
η ΣΤ μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της εκπόνησης
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της διδακτορικής διατριβής και τη διαγραφή του/της
υποψήφιου/ας διδάκτορα από το Πρόγραμμα. Αντίγραφο της ετήσιας έκθεσης προόδου, καθώς και της εισήγησης της τριμελούς επιτροπής καταχωρούνται στον
ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα.
Γ. Ενδιάμεση κρίση
Με την συμπλήρωση δύο ετών από τον ορισμό της
τριμελούς επιτροπής, πραγματοποιείται η ενδιάμεση κρίση του/της υποψήφιου/ας από τα μέλη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής. Τη χρονιά που τελείται η ενδιάμεση κρίση, δεν πραγματοποιείται ξεχωριστά η ετήσια
παρουσίαση/έκθεση προόδου. Στην ενδιάμεση κρίση, γίνεται έλεγχος της προόδου και εκτίμηση της δυνατότητας
του/της υποψήφιου/ας για την εκπόνηση ανεξάρτητης
έρευνας, για την αρτιότητα της μεθοδολογίας, για την
ικανότητα ανάλυσης, σύνθεσης και παρουσίασης των
ερευνητικών αποτελεσμάτων και την δυνατότητα ερμηνείας τους σε κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο. Στο στάδιο
της ενδιάμεσης κρίσης θα πρέπει να έχει γίνει ουσιαστική
πρόοδος της έρευνας και να υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία να αναπτύσσει ο/η υποψήφιος/α. Ο/Η
υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτει γραπτώς αναλυτικό
υπόμνημα ενδιάμεσης κρίσης στο οποίο καλύπτονται τα
παραπάνω. Επιπλέον, παρουσιάζει προφορικά την πρόοδό του στην Τριμέλη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία
καταθέτει εισήγηση στην ΣΤ σχετικά με την εκπλήρωση των παραπάνω κριτηρίων. Σε περίπτωση αρνητικής
κρίσης, η ΣΤ προχωρά στη διακοπή της εκπόνησης της
διδακτορικής διατριβής και στη διαγραφή του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα από το Πρόγραμμα. Αντίγραφα
του υπομνήματος ενδιάμεσης κρίσης, καθώς και της εισήγησης της τριμελούς επιτροπής, καταχωρούνται στον
ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα.
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει πρόσθετες διαδικασίες κρίσεων σε ενδιάμεσα
στάδια της διδακτορικής διατριβής, σε περιπτώσεις που
αυτό κρίνεται απαραίτητο για την υποστήριξη του/της
υποψήφιου/ας διδάκτορα και γενικότερα τη διασφάλιση
της ποιότητας των διδακτορικών σπουδών.
Άρθρο 13.
Γλώσσα Συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής
Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται στην Αγγλική
γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση της ΣΤ είναι δυνατή
η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής στην Ελληνική
Άρθρο 14.
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.
Μαζί με την αίτηση, οφείλει να καταθέσει ένα ηλεκτρονικό
και ένα έντυπο αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής.
2. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, 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 Επιτρο-
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πής για τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Εάν η Τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/
της υποψήφιου/ας διδάκτορα, του/της δίνει αναλυτικά
επιστημονικές παρατηρήσεις - βελτιώσεις καθώς και
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
3. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, 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. Πρόεδρος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/ήτρια.
4. Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από 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 Δ.Ε.Π. τα οποία βρίσκονται
σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
5. Η Γραμματεία οφείλει να αποστείλει το ηλεκτρονικό
αντίτυπο της διατριβής στα μέλη της επταμελούς επιτροπής μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας από τον ορισμό της. Τα μέλη υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν την
παραλαβή του ηλεκτρονικού αντιτύπου. Σε περίπτωση
που ένα ή περισσότερα μέλη της επιτροπής επιθυμούν
έντυπο αντίτυπο, η Γραμματεία επικοινωνεί με τον/την
υποψήφιο/α για να καταθέσει τον απαιτούμενο αριθμό
αντιτύπων και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς.
6. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, αφού μελετήσει
τη διδακτορική διατριβή, ορίζει με ευθύνη του/ης επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/ήτριας την ημερομηνία, ώρα
και τόπο δημόσιας υποστήριξης της διατριβής σε εύλογο
χρόνο. Η διαδικασία δημοσίευσης της πρόσκλησης για
τη δημόσια παρουσίαση περιλαμβάνει την ανάρτηση της
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος τουλάχιστον
μία εβδομάδα πριν την υποστήριξη.
7. 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. Για την έναρξη της διαδικασίας υποστήριξης της
διατριβής απαιτείται η παρουσία 5 τουλάχιστον μελών
της Εξεταστικής Επιτροπής.
8. Ο/Η υποψήφιος/α απαντά στις ερωτήσεις και παρατηρήσεις 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
ολοκληρώνεται σε περίπου 2-3 ώρες.
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9. 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, τη συμβολή της στην πρόοδο της επιστήμης, την απόδοση του/
της υποψηφίου/ας κατά την διαδικασία υποστήριξης
της διατριβής και την έκταση/βαρύτητα των πιθανών
προτεινόμενων διορθώσεων. Με βάση αυτά τα κριτήρια
διατυπώνει την τελική της κρίση και τη βαθμολογεί.
10. Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό Πρακτικό. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με
πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε κάθε περίπτωση, αν
υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής. 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.
11. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή αξιολογείται
με την ακόλουθη κλίμακα:
y Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφαση της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής)
y Άριστα
y Λίαν Καλώς
y Καλώς
12. Για τη βαθμολόγηση με «Άριστα με διάκριση» συνεκτιμάται το δημοσιευμένο πρωτότυπο έργο του/της
υποψήφιου/ας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε τόμους διεθνών επιστημονικών συνεδρίων
υψηλού κύρους πέραν των ελάχιστων προϋποθέσεων.
13. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προτείνει διορθώσεις οι οποίες διακρίνονται
σε (α) μικρές και (β) εκτεταμένες. Η πρώτη περίπτωση
περιλαμβάνει διορθώσεις μικρής έκτασης, τυπογραφικά
και εκφραστικά λάθη, τα οποία μπορεί να επιμεληθεί ο/η
υποψήφιος/α διδάκτορα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η δεύτερη περίπτωση, αφορά διορθώσεις μεγάλης έκτασης στο θεωρητικό, μεθοδολογικό ή ερμηνευτικό μέρος
της διατριβής και οι οποίες χρήζουν μεγάλου χρονικού
διαστήματος για την ολοκλήρωσή τους. Η Επταμελής
Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να δώσει τις απαιτούμενες
διορθώσεις στον/στην υποψήφιο/α το αργότερο μέσα
σε διάστημα 2 εβδομάδων από την ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής. Ο/Η επιβλέπων/πουσα καθηγητής/
ήτρια έχει ένα συνολικό συμβουλευτικό ρόλο προς τον/
την υποψήφιο/α κατά τη διάρκεια των διορθώσεων. Ο/Η
υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα των διορθώσεων με σχετική τεκμηρίωση
στον/στην επιβλέποντα/πουσα καθηγητή/ήτρια, ο/η
οποίος/α πραγματοποιεί τον τελικό έλεγχο των διορθώσεων και εγκρίνει την οριστική κατάθεση του τελικού κειμένου της διατριβής. Η έγκρισή της καταχωρείται
στον ατομικό φάκελο του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα.
Άρθρο 15.
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Υποψηφίων
1. Η αναγόρευση και καθομολόγηση των διδακτόρων
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γίνεται σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Ο/Η 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 υποψήφιου/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. Η απονομή των Διδακτορικών μπορεί
να γίνει συγχρόνως με την απονομή των πτυχίων του
Τμήματος. Κατά την τελετή, οι διδάκτορες προηγούνται
των αποφοίτων πτυχιούχων.
2. Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, καθώς
και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της Διδάκτορος ακολουθεί τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων
της Συγκλήτου Α.Π.Θ.1
3. Η τελετή διενεργείται τρεις (3) φορές ανά ακαδημαϊκό έτος. Διευκρινίζεται ότι για όσους/όσες δεν επιθυμούν
να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή
επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους.
4. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας πριν από την αναγόρευση και καθομολόγησή του/της στη Συνέλευση, μπορεί να
αιτηθεί χορήγηση Βεβαίωσης Επιτυχούς Αποπεράτωσης
5. Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη), υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/νι, τον/την
Πρόεδρο και τον/την Προϊστάμενο/νη Γραμματείας του
Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του Α.Π.Θ.
6. Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών σε έντυπη
και σε ηλεκτρονική μορφή είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενο για τη διαδικασία της. Πριν την καθομολόγηση, η διατριβή στην τελική της μορφή, μετά από πιθανές
διορθώσεις, θα πρέπει να κατατεθεί ως εξής:
y ένα ηλεκτρονικό ή/και έντυπο αντίτυπο στην τριμελή
επιτροπή
y ένα ηλεκτρονικό και ένα έντυπο αντίτυπο στην Γραμματεία του Τμήματος
y ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Ιδρύματος μαζί με τα απαιτούμενα από την Κεντρική
Βιβλιοθήκη έγγραφα (βλέπε σχετική ιστοσελίδα)
y ένα ηλεκτρονικό και έντυπο αντίτυπο στο Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) μαζί με τα απαιτούμενα από
το ΕΚΤ στοιχεία.
Άρθρο 16.
Λόγοι Διαγραφής
1. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή υποψήφιου/ας διδάκτορα. Στην
απόφαση τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής.
2. Οι λόγοι διαγραφής απορρέουν από τα εξής:
(α) ανεπαρκή πρόοδο κατά τη διάρκεια εκπόνησης
της διδακτορικής διατριβής (άρθρο 12). Συγκεκριμένα,
ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα,
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η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον αρνητικές
ετήσιες Εκθέσεις Προόδου ή/και με την ενδιάμεση κρίση,
έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή του/της υποψήφιου/
ας διδάκτορα από το Πρόγραμμα.
(β) αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα (άρθρο 8).
(γ) λογοκλοπή (άρθρο 17)
3. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται αυτοδίκαια μετά από αίτησή του/της.
Άρθρο 17.
Λογοκλοπή / Παράλειψη αναφοράς
σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία
Ο υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η
αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.
Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας
άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/
ης - δημοσιευμένης ή μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η
παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη
και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψήφιου/ας,
χωρίς σχετική αναφορά, συνιστά λόγο διαγραφής, σύμφωνα με αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/
σας καθηγητή/ήτριας και έγκριση της ΣΤ του Τμήματος.
Άρθρο 18.
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος,
μετά την έγκριση και δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών έχουν υπερβεί την
ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής,
υποχρεούνται στην ολοκλήρωσή της εντός ενός έτους.
Μετά την παρέλευση του έτους, και εφόσον δεν έχουν
καταθέσει τη διατριβή τους διαγράφονται από το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Τμήματος με σύμφωνη απόφαση της ΣΤ.
2. Για όσους/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος μετά την έγκριση και δημοσίευση του παρόντος
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών βρίσκονται στο
δεύτερο έτος σπουδών και άνω, η ΣΤ καθορίζει κατά
περίπτωση τις υποχρεώσεις και τη διαδικασία εκπόνησης
της διδακτορικής διατριβής (άρθρα 8 και 12).
Άρθρο 19.
Τροποποίηση Κανονισμού και ρύθμιση άλλων
θεμάτων
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού των Διδακτορικών Σπουδών μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν τεκμηριωμένης
εισήγησης, και έγκρισης της Συγκλήτου. Θέματα που δεν
ρυθμίζονται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό,
ρυθμίζονται με απόφαση της ΣΤ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2018

1 Απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 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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