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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ Α.Π.Θ. 

 

Εγκρίθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. 79/4-4-2017 

Συντμήσεις  

Δ.Δ.: Διδακτορική Διατριβή 

Γ.Σ.Ε.Σ.: .Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 

Δ.Ε.Π.: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 

Ε.Κ.: Εσωτερικός Κανονισμός 

Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

Ε.Ε.Π.: Επιτροπή Ελέγχου Προσόντων 

Σ.Ε.: Συμβουλευτική Επιτροπή 

Ε.Ε.Δ.: Επιτροπή Έρευνας και Δεοντολογίας 

Ε.Ε.: Εξεταστική Επιτροπή 

 

1. Γενικά 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός (Ε.Κ.) για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στο Τμήμα 

Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (N. 3685/08, ΦΕΚ 148 

Α/16-7-2008 μετά και τις τροποποιήσεις τουΝ. 3794/09 άρθρο 27 παραγρ. 4, ΦΕΚ 156 4-9-2009), 

αντικαθιστώντας τον προηγούμενο Κανονισμό (Γενική Συνέλευση με αριθμό 464/24-11-2009). Στόχος 

του Ε.Κ. είναι η ενημέρωση των υποψήφιων διδακτόρων καθώς και των μελών του Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Κτηνιατρικής, για τις ισχύουσες ρυθμίσεις και τις 

σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. 

Οι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. δημοσιοποιούνται με 

σχετική ανάρτηση σε διακριτή θέση στον ιστότοπο του Τμήματος από το Τμήμα , μετά από αίτημα το 

Διευθυντή το Τομέα. Στην προκήρυξη αναφέρεται το μέλος Δ.Ε.Π. που έχει αιτηθεί την προκήρυξη της 

θέσης στον Διευθυντή του Τομέα, ο οποίος θα είναι και ο επιβλέπων της διατριβής, αναφέρει, κατά 

περίπτωση, τα κριτήρια, τις προυποθέσεις και τος όρος για την επιλογή του ποψηφίο, στα οπόια 

συγκαταλέγεται και η προφορική συνέντευξη. Στην προκήρυξη αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες 

που θεωρεί χρήσιμες ο/η Επιβλέπων/ουσα. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν, απαραίτητα, το 

γενικότερο πεδίο έρευνας, την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία θα εκπονηθεί η Δ.Δ. και την προθεσμία 

υποβολής των αιτήσεων. Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται με κριτήρια, όπως π.χ. 

μεταπτυχιακό, βαθμός πτυχίου, βαθμός σε σχετικά με το αντικείμενο της Δ.Δ. μαθήματα, ξένες 

γλώσσες (κατά προτίμηση αγγλικά), σχετικές δημοσιεύσεις και κατά κύριο λόγο την προφορική 

συνέντευξη. 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για εκπόνηση Δ.Δ., σε προκηρυχθείσα θέση, υποβάλλονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η επιστημονική περιοχή στην οποία 

έχει προκηρυχθεί η θέση, καθώς και το μέλος Δ.Ε.Π. το οποίο έχει αιτηθεί την προκήρυξη της θέσης. 
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2. Προϋποθέσεις αποδοχής υποψήφιων διδακτόρων 

Στο Τμήμα Κτηνιατρικής γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες κάτοχοι Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνονται δεκτοί/ές ως υποψήφιοι/ες 

διδάκτορες και μη κάτοχοι Μ.Δ.Ε. μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 

(Γ.Σ.Ε.Σ.) Ειδικότερα, ως εξαιρετικές περιπτώσεις ορίζονται:  

 

α) πτυχιούχοι οι οποίοι επιθυμούν να εκπονήσουν Δ.Δ. σε γνωστικό αντικείμενο για το οποίο δεν 

λειτουργεί πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. και πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια για τα οποία, ανά περίπτωση, αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

 

β) πτυχιούχοι Κτηνιατρικής οι οποίοι επιθυμούν να εκπονήσουν Δ.Δ στον Τομέα Κλινικών του 

Τμήματος και έχουν πραγματοποιήσεις μεταπτυχιακή εκπαίδευση η οποία , κατά την αιτιολογημένη 

κρίση της ΓΣΕΣ, τους καθιστά ικανούς να εκπονήσουν Δ.Δ.(απόφαση ΓΣΕΣ 56/24-6-2015). Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο του υποψηφίου: 

 

1. Βεβαίωση από το Διευθυντή της Κλινικής συμμετοχής στις δραστηριότητές της για τουλάχιστον 

ένα έτος ή ανάλογο πιστοποιητικό, από ομόλογη μονάδα ισότιμου Ιδρύματος στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό. 

2. Αντί του 1, ύπαρξη εγγράφων από τα οποία πιστοποιείται επαγγελματική δραστηριότητα 

συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης για τουλάχιστον τρία έτη και έγγραφη 

αξιολόγηση της δραστηριότητας αυτής από δύο μέλη Δ.Ε.Π. του γνωστικού αντικειμένου. Στην 

περίπτωση αυτή, υποχρεούται να μετεκπαιδευτεί για τουλάχιστον έξι μήνες στην οικεία κλινική. 

3. Αξιολόγηση του υποψηφίου από δύο μέλη ΔΕΠ του αντικειμένου, μετά από προφορική 

συνέντευξη και πριν ο φάκελος του υποψηφίου προωθηθεί στην Επιτροπή Ελέγχου Προσόντων 

υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος (Ε.Ε.Π) και τέλος, 

4.  Αιτιολογημένη πρόταση της μονάδας που αναλαμβάνει την εκπόνηση της διδακτορικής 

διατριβής. 

 

2.1. Πτυχιούχοι Κτηνιατρικής 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να εκπονήσουν Δ.Δ., εφόσον είναι πτυχιούχοι του Τμήματος Κτηνιατρικής του 

Α.Π.Θ. και του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ή ισότιμων προς αυτά 

Κτηνιατρικών Σχολών του εξωτερικού, υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, 

όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 1 του Ε.Κ.1  

 2.1.1 Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν είναι κάτοχος Μ.Δ.Ε. 

υποχρεούται να περατώσει, μετά από πρόταση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, κύκλο 

μαθημάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. στα πλαίσια οργανωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών. 

 

  1. ΣτΕ 2763/90, 3014/91: Δεν απαγορεύεται η εκπόνηση δύο διαφόρων διδακτορικών διατριβών και η λήψη των αντίστοιχων 

διπλωμάτων σε δύο διαφορετικά ΑΕΙ, ακόμη και αν πρόκειται για διατριβές στον ίδιο επιστημονικό κλάδο και στο ίδιο γνωστικό 

πεδίο. 
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2.2. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 

2.2.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Δ.Δ. στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. 

έχουν και πτυχιούχοι άλλων Σχολών και Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη 

γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, πτυχιούχοι που δεν διαθέτουν 

τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών (αναγνωρισμένους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), των οποίων το 

αντικείμενο καλύπτει επιστημονική περιοχή της κτηνιατρικής επιστήμης και ειδικότερα περιοχή του 

προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., υποχρεούνται, εκτός 

από αυτά που ισχύουν για τους πτυχιούχους κτηνιάτρους, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν 

επιτυχώς και σε προπτυχιακά μαθήματα συγγενή με την επιστημονική περιοχή στην οποία 

προτίθενται να εκπονήσουν τη διατριβή τους. 

Μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Π., η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει, κατά περίπτωση, για το εάν ένας υποψήφιος 

διδάκτορας, πτυχιούχος άλλου Τμήματος/Σχολής ή κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, θα 

πρέπει να παρακολουθήσει μαθήματα, και ποια, του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 

Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. 

 

2.2.2. Κάτοχοι τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, που το αντικείμενό τους έχει σχέση με τη 

γνωστική περιοχή της προς εκπόνηση Δ.Δ. και καλύπτει περιοχή του προγράμματος προπτυχιακών 

σπουδών, ακολουθούν την ίδια διαδικασία που ισχύει και για τους πτυχιούχους Κτηνιατρικής. 

 

2.2.3. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως 

υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Και στην περίπτωση αυτή, ισχύουν τα 

αναγραφόμενα στην παράγραφο 2.2.1. 

 

2.3. Δικαιολογητικά 

Όλοι οι υποψήφιοι ταυτόχρονα με την αίτηση θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος 

Κτηνιατρικής (εις διπλούν): 

α) Βιογραφικό υπόμνημα, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι δραστηριότητες του 

ενδιαφερόμενου υποψηφίου. 

β) Αντίγραφο πτυχίου ή αναγνώριση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πτυχιούχοι εξωτερικού) με την 

αναλυτική βαθμολογία. 

γ) Τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και κάθε άλλον τίτλο ή πτυχίο που κατέχουν. 

δ) Πιστοποιητικά παρακολούθησης προπτυχιακών (εάν δεν είναι πτυχιούχος κτηνιατρικής) ή 

μεταπτυχιακών μαθημάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων ή συμμετοχής σε επιστημονικές εργασίες ή σε 

ερευνητικά προγράμματα διάφορων ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης του εσωτερικού 

ή του εξωτερικού ή των Τ.Ε.Ι. 

ε) Πιστοποιητικά τυχόν προϋπηρεσίας. 

στ) Ανάτυπα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, 

μονογραφιών ή προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. 
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ζ) Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση  αγγλικής. 

η) Δύο συστατικές επιστολές- σφραγισμένες. 

 

2.4 Οι αιτήσεις εκπόνησης Δ.Δ. που υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος 

διαβιβάζονται στην πενταμελή Ε.Ε.Π., η οποία ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και αποτελείται από έναν 

εκπρόσωπο-μέλος Δ.Ε.Π. από κάθε Τομέα (είναι σκόπιμο τα 2 τουλάχιστον από τα πέντε μέλη της 

Ε.Ε.Π. να είναι μέλη της Γ.Σ.Ε.Σ.). Η θητεία της Ε.Ε.Π. είναι διετής. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

30 ημερολογιακών ημερών, η Ε.Ε.Π., αφού εν τω μεταξύ πραγματοποιήσει τον έλεγχο των 

υποψηφίων για τη γνώση της ξένης γλώσσας2  και αξιολογήσει τα από το νόμο προβλεπόμενα 

προσόντα (Ν 3685/2008, άρθ. 9),προχωρεί στην αποδοχή ή μη των υποψηφιοτήτων και ενημερώνει 

το Τμήμα για την απόφασή της, προκειμένου η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος να την επικυρώσει ή όχι3 . 

Αν υπάρχει θέμα κρίσης ουσιαστικών προσόντων υποψηφίου/ίας(ων), που αναφέρονται σε ειδικά 

επιστημονικά θέματα, στην Ε.Ε.Π. μπορεί να συμμετέχει συμβουλευτικά το μέλος Δ.Ε.Π. το οποίο έχει 

αιτηθεί την προκήρυξη της θέσης εκπόνησης Δ.Δ. 

 

2.5 Το μέλος Δ.Ε.Π. το οποίο έχει οριστεί ως επιβλέπων/ουσα για τη θέση εκπόνησης Δ.Δ., μετά 

και από την προφορική συνέντευξη του/της/των υποψηφίων οι οποίοι έχουν κριθεί ότι διαθέτουν τα 

τυπικά προσόντα από την Ε.Ε.Π. και τη Γ.Σ.Ε.Σ., αποστέλλει αιτιολογημένη την απόφασή του στον 

οικείο Τομέα, ο οποίος την αποδέχεται ή όχι και την προωθεί για τελική έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. του 

Τμήματος. Το μέλος Δ.Ε.Π. το οποίο έχει οριστεί ως επιβλέπων/ουσα για τη θέση Δ.Δ. καλείται από 

τον Πρόεδρο του Τμήματος, εφόσον εκείνος το κρίνει απαραίτητο, για την παροχή διευκρινίσεων στη 

Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικά με την επιλογή του.Η συζήτηση του θέματος αναβάλλεται μόνο εάν η απουσία του 

μέλους Δ.Ε.Π. είναι δικαιολογημένη. Το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας κρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

 

3. Αρχές εκπόνησης Δ.Δ., ορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής 

 

3.1. Μετά την επιλογή του υποψηφίου από τον επιβλέποντα/ουσα και την επικύρωση της επιλογής 

από τη Συνέλευση του αντίστοιχου Τομέα και από τη Γ.Σ.Ε.Σ., προτείνονται από τον επιβλέποντα στη 

Συνέλευση του Τομέα τα άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Σ.Ε.), τα οποία έχουν άμεση 

επιστημονική σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της προς εκπόνηση διατριβής. Με έγγραφό τους οι 

Τομείς προτείνουν στη Γ.Σ.Ε.Σ. τη σύνθεση της Σ.Ε. 

 

2.3. Από τις εξετάσεις για τον έλεγχο γνώσης ξένης γλώσσας απαλλάσσονται οι κάτοχοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων 

αναγνωρισμένων ΑΕΙ του εξωτερικού, για την απόκτηση των οποίων οι κάτοχοι πραγματοποίησαν σπουδές στην Αγγλική, 

Γερμανική ή Γαλλική γλώσσα, καθώς και οι κάτοχοι διπλωμάτων ξένης γλώσσας, σε επίπεδο ανάλογο του Proficiencyτης 

Αγγλικής γλώσσας. 

  Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν 2083/92, άρθ. 12: 

1. Η Γ.Σ.Ε.Σ. κρίνει αν ο υποψήφιος πληρεί τις προϋποθέσεις, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων: 

α. Γενικός βαθμός πτυχίου 

β. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το θέμα της διατριβής 

γ. Την επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο) 

δ. Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψήφιου 

2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. καθορίζει με απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό 

συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα των οποίων συνεκτιμάται για την 

επιλογή. 
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Ο επιβλέπων/ουσα είναι υποχρεωτικά μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο ανήκει στη βαθμίδα του 

Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος. Τα άλλα δύο (2) 

μέλη μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. της ιδίας ή άλλης Σχολής/Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου 

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές 

Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των 

βαθμίδων Α', Β' ή Γ' αναγνωρισμένου ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι 

είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 

επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του 

(παρ. 2, άρθρο 9, N3685/2008). 

 

3.2.  Μετά την έγκριση της σύνθεσης της Σ.Ε. από την Γ.Σ.Ε.Σ., ο/η επιβλέπων/ουσα 

καθηγητής/τρια και τα άλλα δύο μέλη της Σ.Ε. συνεργάζονται με τον υποψήφιο για την επιλογή του 

θέματος και του πειραματικού πρωτοκόλλου της Δ.Δ., και υποβάλλουν με αποκλειστική προθεσμία 

δύο μηνών ολοκληρωμένη πρόταση στην Συνέλευση του Τομέα., στην οποία με το πρωτόκολλο της 

Δ.Δ., γίνεται και ρητή αναφορά στην πρωτοτυπία της και τη συμβολή της στην προαγωγή της 

επιστήμης. Η Πρωτοτυπία και η προαγωγή της επιστήμης πρέπει να θεμελιώνονται βάση τη διεθνή 

βιβλιογραφία και όχι με απλή εφαρμογή-επανάληψη ενός προϋπάρχοντος ερευνητικού πρωτοκόλλου. 

Η πρόταση της Σ.Ε. και το πρωτόκολλο αποστέλλονται στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα, τουλάχιστον μια 

εβδομάδα πριν από τη Συνέλευση του Τομέα. Ο Τομέας υποβάλλει την πρόταση της Σ.Ε., 

συνοδευόμενη από τις όποιες παρατηρήσεις-ενστάσεις διατυπώσουν τα μέλη του στη Γραμματεία του 

Τμήματος, η οποία τη διαβιβάζει αρχικά στην Επιτροπή Έρευνας και Δεοντολογίας (Ε.Ε.Δ.) του 

Τμήματος και στη συνέχεια, μαζί με τις παρατηρήσεις της Ε.Ε.Δ. στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία αποφασίζει 

σχετικά. Στο στάδιο της κρίσης του πρωτοκόλλου της Δ.Δ., εφόσον από αυτό προκύπτει ότι 

συντρέχουν λόγοι αλλαγής της σύνθεσης της τριμελούς Σ.Ε., αυτό μπορεί να γίνει μετά από 

αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Είναι δυνατή, μεταγενέστερα, η επαναδιατύπωση του θέματος 

της Δ.Δ., στο μέτρο που δεν αλλάζει το ευρύτερο αντικείμενό της, κατά την κρίση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

 

3.3. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της Δ. Δ. δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη 

ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Σ.Ε. Για τους/τις υποψήφιους/ες 

διδάκτορες που γίνονται, κατ' εξαίρεση, δεκτοί/ές χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε,το ελάχιστο χρονικό 

όριο απόκτησης του διδακτορικού διπλώματος ανέρχεται σε τέσσερα (4) τουλάχιστον πλήρη 

ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Σ.Ε. Το ανώτατο χρονικό όριο 

εκπόνησης Δ.Δ.  δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη. Κατά περίπτωση, 

μπορεί να δίνεται παράταση για ένα (1) ημερολογιακό έτος, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από ειδικά 

αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε., μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. στράτευση του υποψήφιου, 

εγκυμοσύνη κ.λπ.). Σε περίπτωση υποβολής αίτησης χορήγησης παράτασης, στην εισήγηση της Σ.Ε. 

προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. πρέπει να γίνεται αναφορά στην άποψη των μελών της επιτροπής για τους λόγους 

που επιβάλλεται ή όχι η χορήγηση της εν λόγω παράτασης, καθώς και στη διαπίστωσή τους για το 

βαθμό προόδου της Δ.Δ. και για τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης της συγγραφής και 

υποβολής της. Η πάροδος και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του/της 

υποψήφιου/ας διδάκτορα/ος και την αφαίρεση του θέματος της Δ.Δ., με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

 

4. Αξιολόγηση της Δ.Δ. 

4.1. Η Σ.Ε., σε συνεργασία με τον υποψήφιο, συντάσσει, υποχρεωτικά, έκθεση προόδου και την 

υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου από την ημερομηνία ορισμού της. Στην έκθεση πρέπει 



6 
 

να γίνεται ρητή αναφορά στο ικανοποιητικό ή μη της πορείας της διατριβής. Η έκθεση γνωστοποιείται 

στον υποψήφιο, ο οποίος την υπογράφει δηλώνοντας, έτσι, ότι έλαβε γνώση. 

 

4.2. Η Σ.Ε. μετά την αξιολόγηση του επιστημονικού έργου του υποψηφίου και εφόσον κρίνει ότι 

αυτό έχει ολοκληρωθεί επιτρέπει τη συγγραφή και υποβολή της διατριβής. 

 

4.3. Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, μετά την 

ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταμελής εξεταστική επιτροπή (Ε.Ε.), 

στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς Σ.Ε. Προϋποθέσεις για τον ορισμό της Ε.Ε. αποτελούν 

α) η δημοσίευση ή η αποδοχή δημοσίευσης τουλάχιστον μίας πλήρους ερευνητικής εργασίας που 

προκύπτει από τη Δ.Δ., σε περιοδικό με συντελεστή επιρροής (impact factor) και β) η υποβολή στη 

Γραμματεία του Τμήματος επτά αντιτύπων της διατριβής, ένα για κάθε μέλος της Ε.Ε. Τέσσερα (4) 

τουλάχιστον μέλη της επταμελούς Ε.Ε. πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο 

(2) πρέπει να ανήκουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί 

να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 

αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του 

εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της 

επταμελούς Ε.Ε. πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο 

υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του (παρ. 4α, άρθρο 9, N3685/2008). Ενόψει της 

συγκρότησης της Ε.Ε., η Σ.Ε. υποβάλλει γραπτή πρόταση για τη σύνθεση της Ε.Ε., συνοδευόμενη 

από περίληψη του πειραματικού πρωτοκόλλου της διατριβής, προκειμένου να διευκολυνθεί η Γ.Σ.Ε.Σ. 

στην επιλογή των μελών της Ε.Ε. 

 

4.4. Από την ημέρα του ορισμού της η Ε.Ε. ολοκληρώνει την αξιολόγηση και τελική κρίση της για 

τη διατριβή σε διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών, αλλά ούτε και μεγαλύτερο των 60 ημερών. 

Τυχόν παρατηρήσεις της επιτροπής γνωστοποιούνται στον υποψήφιο, ο οποίος προβαίνει στις κατά 

τη γνώμη του ιδίου και των μελών της Σ.Ε. απαραίτητες διορθώσεις. Όλα τα μέλη της Ε.Ε. 

ενημερώνονται για το σύνολο των διορθώσεων που έγιναν αποδεκτές από τη Σ.Ε. και τον υποψήφιο, 

τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την παρουσίαση. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται υποχρεωτικά 

εντός του προαναφερθέντος διαστήματος των 30 έως 60 ημερών. Το κείμενο με τις αναγκαίες 

διορθώσεις αποτελεί το τελικό κείμενο της διατριβής και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή του. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας και εντός το πολύ 7 ημερών μετά τη λήξη της 

προαναφερθείσας προθεσμίας των 30-60 ημερών, η Ε.Ε. ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο 

της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής. Ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια ενημερώνει σχετικά 

τον υποψήφιο και το Τμήμα (Γραμματεία και Διευθυντές Τομέων) 10-15 ημέρες πριν από την 

ημερομηνία που ορίστηκε.  

 

4.5. Ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια για 30 λεπτά περίπου ενώπιον της Ε.Ε. 

και απαντά στις ερωτήσεις και στις παρατηρήσεις των μελών της. Με τη σύμφωνη γνώμη της 

επιτροπής, είναι δυνατό να υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και από το ακροατήριο. Η όλη 

διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες. Στη συνέχεια, αποχωρεί ο/η υποψήφιος/α, 

συσκέπτεται η επιτροπή και διατυπώνει την τελική της κρίση, την οποία ανακοινώνει στον υποψήφιο. 

Η επιτροπή κρίνει την πρωτοτυπία του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της 

στην πρόοδο της επιστήμης4 , καθώς και την απόδοση του/της υποψηφίου/ας κατά την υποστήριξη 

της διατριβής. 

4.  ΣτΕ 401/95: Η επταμελής ΕΕ οφείλει να τηρεί πρακτικά στα οποία περιέχονται απαραιτήτως και οι γνώμες όλων 

των μελών της για την πρωτοτυπία της κρινόμενης διατριβής και για τη συμβολή της στην προαγωγή της επιστήμης. 
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Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε 

(5) μελών της Ε.Ε. (παρ. 4β, άρθρο 9, N3685/2008). Η έγκριση βεβαιώνεται με πρακτικό το οποίο 

περιλαμβάνει εισήγηση από τον επιβλέποντα και αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της επταμελούς 

Ε.Ε. Η εγκριθείσα Δ.Δ. βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα με διάκριση σε όλως 

εξαιρετικές προπτώσεις (και ελάχιστη προϋπόθεση την αποδοχή 3 τουλάχιστον δημοσιεύσεων σε 

έγκριτα περιοδικά) και Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς (για προτεινόμενα κριτήρια βαθμολόγησης βλ. 

παράρτημα Ι) Σε κάθε περίπτωση, η όλη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης του υποψηφίου 

ολοκληρώνονται αυθημερόν. 

Κατά τη διαδικασία κρίσης της διατριβής τηρούνται πρακτικά, τα οποία στο τέλος της διαδικασίας 

μονογράφονται από όλα τα μέλη της Ε.Ε. Στη συνέχεια, τα πρακτικά δακτυλογραφούνται και εντός 

τριών ημερών διαβιβάζονται από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια στη Γ.Σ.Ε.Σ. του 

Τμήματος. Στα προηγούμενα στάδια δεν τηρούνται πρακτικά. 

 

Ο υποψήφιος καταθέτει πέντε αντίτυπα του τελικού κειμένου της διατριβής, καθένα σε έντυπη και σε 

ηλεκτρονική μορφή, (ένα (1) για τη Γραμματεία, ένα (1) για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος, ένα (1) για τη 

Κεντρική βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., ένα (1) για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και ένα (1) για την Κεντρική 

Βιβλιοθήκη στην Αθήνα). 

 

5. Αναγόρευση και καθομολόγηση διδακτόρων 

 

5.1. Η αναγόρευση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα/ος γίνεται με την ανάγνωση του πρακτικού 

στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης. 

 

5.2. Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται σε τελετή, με απαραίτητη την παρουσία των 

διδακτόρων και του/της Πρύτανης ή του/της Αντιπρύτανης, τρεις (3) φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος, 

μετά το πέρας των εξετάσεων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. 

Για όσους/όσες δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή 

επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους. 

 

5.3. Πριν από την καθομολόγηση των υποψήφιων διδακτόρων μπορεί να δοθεί σ' αυτούς/ές 

πιστοποιητικό για την επιτυχή αποπεράτωση της όλης διαδικασίας. 

 

5.4. Το διδακτορικό δίπλωμα (μεμβράνη) υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Κοσμήτορα 

της Σχολής, τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα του Τμήματος, και σφραγίζεται με τη σφραγίδα 

του Α.Π.Θ. 

ΣτΕ 1767/81, 2701/87: Κατά την αξιολόγηση μιας διδακτορικής διατριβής κρίνεται το κατά πόσο αυτή είναι πρωτότυπη και 

προάγει την επιστήμη, όπως επίσης και το κατά πόσο συνίσταται στη συστηματική έρευνα ορισμένου ειδικού θέματος που 

παρουσιάζει επιστημονική ενότητα, αυτοτέλεια και αρτιότητα. Προς τούτο απαιτείται η μνεία στη διατριβή των πηγών και της 

ειδικής βιβλιογραφίας που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας, ώστε να είναι εφικτή η διάγνωση της αυθεντικότητας όσων 

αναπτύσσονται στη διατριβή, η αξιολόγηση της επιστημονικής προσωπικής εισφοράς του συγγραφέα σε έκταση και σε βάθος 

και η διαμόρφωση της κρίσης περί του εάν η διατριβή αποτελεί πράγματι πρωτότυπη επιστημονική εργασία και προάγει την 

επιστήμη. Ειδική αιτιολόγηση απαιτείται και στις περιπτώσεις αρνητικής κρίσης μιας διατριβής. 
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6. Ειδικές προβλέψεις 

 

6.1. Σε περίπτωση που τροποποιείται ο τίτλος του θέματος της Δ.Δ. δεν επηρεάζεται ο χρόνος 

εκπόνησής της. Επίσης, δεν επιτρέπεται ουσιαστική μεταβολή του πρωτοκόλλου της Δ.Δ. ή/και της 

σύνθεσης της Σ.Ε., χωρίς ειδική προς τούτο απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., με την οποία ορίζεται και ο χρόνος 

έναρξης της εκπόνησης της Δ.Δ. 

 

6.2.  Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., η εκπόνηση Δ.Δ. μπορεί να διακοπεί μετά από αίτηση του/της 

υποψήφιου/ας διδάκτορα/ος ή μετά από αιτιολογημένη πρόταση όλων των μελών της 3μελούς Σ.Ε. 

 

6.3. Δεν επιτρέπεται σε ένα μέλος Δ.Ε.Π. να επιβλέπει ταυτόχρονα περισσότερες των πέντε (5) 

Δ.Δ., οι οποίες μάλιστα δεν πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο στάδιο εκπόνησης. 

 

6.4. Σε κάθε είδους δημοσιεύματα ή ανακοινώσεις, που αναφέρονται σε αποτελέσματα της Δ.Δ., ο 

υποψήφιος είναι ο πρώτος συγγραφέας. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται η αιτιολογημένη 

εισήγηση της Σ.Ε. προς την Ε.Ε., κατά τη διαδικασία υποστήριξης της Δ.Δ. από τον υποψήφιο. 

 

6.5. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα Κτηνιατρικής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του ιδρύματος. 

 

6.6. Μετά από πρόταση της Σ.Ε., η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να επιτρέψει την πραγματοποίηση μέρους της 

διατριβής, και ιδιαίτερα του πειραματικού της μέρους, σε άλλο εργαστήριο ή κλινική επιστημονικού 

ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε ερευνητικό κέντρο ή σε 

διάφορες παραγωγικές μονάδες, υπό την προϋπόθεση της συνεχούς επίβλεψης από ένα τουλάχιστον 

από τα μέλη της τριμελούς Σ.Ε. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους 

οποίους ο υποψήφιος θα πρέπει να εκπονήσει μέρος της διατριβής του εκτός του Τμήματος και να 

καθορίζεται από την τριμελή Σ.Ε. ο χρόνος της απουσίας του. 

 

6.7. Ο παρών κανονισμός είναι δυνατόν να συμπληρώνεται, να τροποποιείται και να καταργείται 

με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά από εισήγηση του Προέδρου. 

 

6.8. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ημέρα έγκρισής του από την  1η 

Σεπτεμβρίου 2017, όπως αποφασίστηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ .του Τμήματος 
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7. Λοιπές προβλέψεις 

 

7.1. Ως γλώσσα της Δ.Δ. ορίζεται η ελληνική γλώσσα, όμως, με αιτιολογημένη απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να οριστεί άλλη γλώσσα συγγραφής της Δ.Δ. 

 

7.2. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές. 

7.3. Για τους υποψήφιους/ες διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 

43 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α') για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


