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 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Εγκρίθηκε στη Συνέλευση Τμήματος  

562/19-12-2017 

Συντμήσεις  

Δ.Δ.: Διδακτορική Διατριβή 

Δ.Ε.Π.: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 

Ε.Κ.: Εσωτερικός Κανονισμός 

Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

Ε.Ε.Π.: Επιτροπή Ελέγχου Προσόντων 

T.Σ.Ε.: Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 

Ε.Ε.Δ.: Επιτροπή Έρευνας και Δεοντολογίας 

Ε.Ε.Ε.: Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή 

 

Άρθρο 1. 

Γενικές Αρχές 

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ αποσκοπούν 

στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν 

στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. 

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. 

Στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες 

λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως αυτός καταρτίστηκε με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. 562/19-12-2017) εγκρίθηκε από τη 

Σύγκλητο του ΑΠΘ, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε 

στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. 



3 

 

 

Άρθρο 2. 

Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής 

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: 

 Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

 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 υπό τις 

εξής προϋποθέσεις: 

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 Συνέλευση του 

Τμήματος. 

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

Τομέα Κλινικών του Τμήματος και έχουν πραγματοποιήσει μετεκπαίδευση 

η οποία, κατά την αιτιολογημένη κρίση της Συνέλευσης του Τμήματος, τους 

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

περίπτωση αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο του 

υποψηφίου: 
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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 ο υποψήφιος υποχρεούται να 

μετεκπαιδευτεί για τουλάχιστον έξι μήνες στην οικεία κλινική. 

3. Αιτιολογημένη πρόταση της μονάδας που αναλαμβάνει την εκπόνηση 

της διδακτορικής διατριβής. 

 

Άρθρο 4. 

Χρονική διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Δ.Δ. είναι τουλάχιστον τρία (3) 

πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

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 Δ.Δ. ανέρχεται 

στα τέσσερα (4) τουλάχιστον πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού 

της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

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 Συνέλευσης Τμήματος, μετά από ειδικά 

αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Σ.Ε., μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. 

στράτευση του υποψήφιου, εγκυμοσύνη κ.λπ.). Σε περίπτωση υποβολής αίτησης 

χορήγησης παράτασης, στην εισήγηση της Τριμελούς Σ.Ε. προς τη Συνέλευση, 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 Διδακτορικής Διατριβής 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 Διδακτορικής Διατριβής, με 
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απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 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 Σ.Ε. 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 Δ.Δ. 

Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από 

τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Αλλαγή θέματος στην υπό εκπόνηση Δ.Δ., μπορεί, επίσης, να πραγματοποιηθεί μετά 

από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης του 

Τμήματος, χωρίς να επηρεάζεται ο χρόνος εκπόνησής της. 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 

5.1. Δικαιώματα / Παροχές 

Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν. 

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού 

της Σ.Ε., διατηρούν πλήρως 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. 

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. 

 

5.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής 

του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η ανανέωση θα πραγματοποιείται με την κατάθεση 
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της ετήσιας έκθεσης προόδου από τον/την επιβλέπων/ουσα, όπως καταγράφεται στο 

άρθρο 10 του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. 

Άρθρο 6. 

Συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Με απόφαση 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. 

 

Άρθρο 7. 

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων 

Οι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων προκηρύσσονται στο Τμήμα Κτηνιατρικής 

του Α.Π.Θ., δημοσιοποιούνται με σχετική ανάρτηση σε διακριτή θέση στον ιστότοπο 

του Τμήματος από τη Γραμματεία του Τμήματος, μετά από αίτημα του/της 

Διευθυντή/ντριας του Τομέα, όπου αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες και έγκριση 

της Προκήρυξης από την Συνέλευση σε όλη την διάρκεια του χρόνου. Οι πληροφορίες 

περιλαμβάνουν, απαραίτητα, το γενικότερο πεδίο έρευνας, την ακαδημαϊκή μονάδα 

στην οποία θα εκπονηθεί η Δ.Δ. και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτήσεις 

εκπόνησης Δ.Δ. που υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος 

διαβιβάζονται στην πενταμελή Επιτροπή Ελέγχου Προσόντων, η οποία ορίζεται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος 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 

Συνέλευση του Τμήματος). 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 γλώσσας1 και αξιολογήσει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα 

(4485/2017) προχωρεί στην αποδοχή ή μη των υποψηφιοτήτων και ενημερώνει το 

Τμήμα για την απόφασή της, προκειμένου η Συνέλευση του Τμήματος να την 

επικυρώσει ή όχι2. Η τελική επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται από τριμελή 

                                                           
1. 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 κάτο-

χοι πραγματοποίησαν σπουδές στην Αγγλική, Γερμανική ή Γαλλική γλώσσα, καθώς και οι κάτοχοι 

διπλωμάτων ξένης γλώσσας, σε επίπεδο ανάλογο του Proficiencyτης Αγγλικής γλώσσας. 

2. Η Συνέλευση Τμήματος  καθορίζει με απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυ-
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επιτροπή που απαρτίζεται από δύο μέλη της Ε.Ε.Π. συναφούς αντικειμένου και ένα 

μέλος ΔΕΠ από τη γνωστική περιοχή στην οποία προκηρύχθηκε η Δ.Δ., με κριτήρια, 

όπως π.χ. μεταπτυχιακό, βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, βαθμός 

πτυχίου, βαθμός σε σχετικά με το αντικείμενο της Δ.Δ. μαθήματα, ξένες γλώσσες (κατά 

προτίμηση αγγλικά), σχετικές δημοσιεύσεις και την προφορική συνέντευξη. 

 

 Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 

Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει στις ημερομηνίες που ορίζονται στην προκήρυξη, 

σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. 

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 Δ.Δ., ο/η οποίος/α ανήκει σε 

όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης Δ.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 

του Ν.4485/2017 και στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού. 

Η αίτηση συνοδεύεται από: 

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

δραστηριότητες του ενδιαφερόμενου υποψηφίου. 

β)  Προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής. 

 γ)  Αντίγραφο πτυχίου ή αναγνώριση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πτυχιούχοι εξωτερικού) 

 με την αναλυτική βαθμολογία. 

 δ)  Τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και κάθε άλλον τίτλο ή πτυχίο που 

 κατέχουν. 

 ε)  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. 

 στ)  Πιστοποιητικά τυχόν προϋπηρεσίας. 

 ζ)  Ανάτυπα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, 

 μονογραφιών  ή προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. 

 η)  Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση  αγγλικής. 

                                                           
τών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, το απο-

τέλεσμα των οποίων συνεκτιμάται για την επιλογή. 
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θ)  Δύο συστατικές επιστολές- σφραγισμένες. 

 

 ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

H Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού 

αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή, όπως 

αυτή περιγράφεται παραπάνω στη διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων, 

από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και 

τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α. 

Κατόπιν, η τριμελής Επιτροπή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 

ημερολογιακών ημερών, υποβάλει 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/η. 

Επιπρόσθετα, αναφέρει τον/την επιβλέποντα/ουσα, ακόμη και αν αυτός/η δεν έχει 

προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση το θέμα ανάγεται στην 

αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος. 

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 Δ.Δ. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για 

την εκπόνηση της Δ.Δ. 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 οικείου 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. 

2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η 

επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του 
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Ν.4485/2017, την επίβλεψη της Δ.Δ. και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική 

Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και 

συγγραφή της. 

3. Στην Τριμελή Σ.Ε. 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 Δ.Δ. Ως μέλη της Σ.Ε. είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα 

οποία είναι σε άδεια. 

Στην Τριμελή Σ.Ε. μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις 

πρώτες βαθμίδες του Τμήματος. Δεν επιτρέπεται σε ένα μέλος Δ.Ε.Π. να 

επιβλέπει ταυτόχρονα περισσότερες των πέντε (5) Διδακτορικών Διατριβών, 

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

περιπτώσεις συνεπίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών δεν θα προσμετρώνται 

στο σύνολο. 

4. Μετά την έγκριση της σύνθεσης της Τριμελούς Σ.Ε. από την Συνέλευση 

του Τμήματος, ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια και τα άλλα δύο μέλη της 

Τριμελούς Σ.Ε. συνεργάζονται με τον υποψήφιο για την επιλογή του θέματος 

και του πειραματικού πρωτοκόλλου της Δ.Δ., και υποβάλλουν σε αποκλειστική 

προθεσμία δύο μηνών ολοκληρωμένη πρόταση στην Συνέλευση του Τομέα. 

Στο πρωτόκολλο της Δ.Δ., πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην πρωτοτυπία 

της και στη συμβολή της στην προαγωγή της επιστήμης, τα οποία πρέπει να 

θεμελιώνονται με σαφήνεια σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία και να μη 

βασίζονται σε απλή εφαρμογή-επανάληψη ενός προϋπάρχοντος ερευνητικού 

πρωτοκόλλου. Η πρόταση της Τριμελούς Σ.Ε. και το πρωτόκολλο αποστέλλο-

νται στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από τη Συνέ-

λευση του Τομέα. Ο Τομέας υποβάλλει την πρόταση της Τριμελούς Σ.Ε., συνο-

δευόμενη από τις όποιες παρατηρήσεις-ενστάσεις διατυπώσουν τα μέλη του 
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στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία τη διαβιβάζει αρχικά στην Επιτροπή 

Έρευνας και Δεοντολογίας του Τμήματος και στη συνέχεια, μαζί με τις παρα-

τηρήσεις της Ε.Ε.Δ. στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει σχετικά.  

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή 

διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος/ουσας 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/ας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη 

της Τριμελούς Σ.Ε. αναλαμβάνουν χρέη επιβλέποντος/ουσας, 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 συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των 

Διδακτορικών Διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το 

Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της Δ.Δ. 

7. Μετά τον ορισμό της Τριμελούς Σ.Ε., 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 Δ.Δ., το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας και των άλλων 

μελών της Σ.Ε. (στοιχεία που καταθέτει στη Γραμματεία η Τριμελή Σ.Ε.). 

 

Άρθρο 9. 

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με Συνεπίβλεψη 

Το Τμήμα Κτηνιατρικής είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 43 του Ν.4485/2017, με Τμήματα ΑΕΙ, 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.α., 

προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται. 

Το Τμήμα Κτηνιατρικής είναι δυνατό, επίσης, να συνεργάζεται με 

αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της 
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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 

σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 10. 

Διαδικασία Εκπόνησης 

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, κατ’ έτος παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της 

Τριμελούς Σ.Ε. και υποβάλλει εγγράφως σε αυτή αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την 

πρόοδο της Δ.Δ. 

Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον/την 

επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή Σ.Ε. και των εκθέσεων προόδου, καταχωρούνται 

στον ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα αφού διαβιβαστούν δια της 

Γραμματείας, στη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Άρθρο 11. 

Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής 

Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Δ.Δ. ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας 

υποβάλλει αίτηση στην Τριμελή Σ.Ε., δια της Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη 

και αξιολόγησή της. 

Η Τριμελή Σ.Ε. 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. Εάν η Τριμελή Σ.Ε. δεν εγκρίνει την αίτηση του/της 

υποψηφίου/ας διδάκτορα, του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις – 

βελτιώσεις καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το οποίο κοινοποιείται δια της 

Γραμματείας στη Συνέλευση του Τμήματος. 

Η  Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θετικής Εισηγητικής Έκθεσης 

της Σ.Ε., ορίζει Επταμελή Ε.Ε. για την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της 

υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Σ.Ε. και τέσσερα 

επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ.2 β’ εδάφιο του Ν. 
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4485/2017 και έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με τον επιστημονικό πεδίο της 

Διδακτορικής Διατριβής. Η Τριμελής Σ.Ε. έχει δικαίωμα πρότασης των μελών της 

Επταμελούς Ε.Ε. 

Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελή Ε.Ε. πρέπει να πληρούνται οι εξής 

προϋποθέσεις: α’) η δημοσίευση ή η αποδοχή δημοσίευσης τουλάχιστον μίας 

πλήρους ερευνητικής εργασίας που προκύπτει από τη Δ.Δ., σε έγκριτο 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.. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη 

της Σ.Ε. 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 ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε άδεια, δύνανται να 

συμμετέχουν ως μέλη της  Επταμελούς Ε.Ε.. 

Από την ημέρα του ορισμού της, η Ε.Ε. ολοκληρώνει την αξιολόγηση και η 

τελική κρίση της για τη διατριβή κατατίθεται σε διάστημα όχι μικρότερο των 15 

ημερών, αλλά ούτε και μεγαλύτερο των 45 ημερών. Τυχόν παρατηρήσεις της 

επιτροπής γνωστοποιούνται στον/ην υποψήφιο/α, ο/η οποίος/α προβαίνει στις κατά 

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

μέλη της Επταμελούς Ε.Ε. ενημερώνονται για το σύνολο των διορθώσεων που έγιναν 

αποδεκτές από την Επταμελή Ε.Ε. και τον/την υποψήφιο/α, τουλάχιστον μια 

εβδομάδα πριν την παρουσίαση. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται υποχρεωτικά 

εντός του προαναφερθέντος διαστήματος των 15 έως 45 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 15-45 ημερών, 

η Επταμελής Ε.Ε. ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας 

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

σχετικά τον/την υποψήφιο/α και το Τμήμα (Γραμματεία και Διευθυντές Τομέων) 10-

15 ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε. 

Η Δ.Δ. υποστηρίζεται από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια, περίπου 

επί ημίωρο, ενώπιον της Επταμελούς Ε.Ε.. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης 

προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών της 
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Επταμελούς Ε.Ε., ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω 

τηλεδιάσκεψης. 

Ο/Η υποψήφιος/α επίσης απαντά στις ερωτήσεις των μελών της Επταμελούς 

Ε.Ε.. Με τη σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Ε.Ε. είναι δυνατό να υποβληθούν 

ερωτήσεις και από το ακροατήριο. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 

τις δυο (2) ώρες. 

Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η Επταμελή Ε.Ε. συσκέπτεται 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. 

Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό Πρακτικό. Η Δ.Δ. 

εγκρίνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Ε.Ε.. Το 

Πρακτικό υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης 

της διατριβής μέλη της Επταμελούς Ε.Ε. και διαβιβάζεται, εντός τριών ημερών, δια 

της Γραμματείας, στη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση συμμετοχής στη 

διαδικασία άρτιου αριθμού μελών της Επταμελούς Ε.Ε., η ψήφος του επιβλέπον έχει 

βαρύνουσα σημασία, με αποτέλεσμα να θεωρείται διπλή η ψήφος. Επιπλέον, εάν το 

Πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Ε.Ε. και πέμπτο μέλος 

έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί 

εγκύρως (Ν. 4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18). 

Η εγκριθείσα Δ.Δ. βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: 

Άριστα με διάκριση σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, 

Άριστα, 

Λίαν Καλώς, 

Καλώς. 

Σε κάθε περίπτωση, η όλη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης του 

υποψηφίου ολοκληρώνονται αυθημερόν. 

Ο/Η υποψήφιος/α 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). 
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Άρθρο 12.    

Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων 

Η Συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί 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 

Δ.Δ. και ακολουθεί η αναγόρευση και καθομολόγηση του/της υποψηφίου/ας σε 

Διδάκτορα του Τμήματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης ή ο/η 

Αντιπρύτανης, ενώ μπορεί να παρίσταται και ο/η Κοσμήτορας. 

Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, καθώς και ο τύπος του 

Διδακτορικού Διπλώματος του/της Διδάκτορος ακολουθεί τα Πρότυπα σχετικών 

Αποφάσεων της Συγκλήτου ΑΠΘ. 

Η τελετή διενεργείται τρεις (3) φορές ανά ακαδημαϊκό έτος και σε πολυπληθή 

Τμήματα μέχρι πέντε (5) φορές. 

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, τον/την 

Πρόεδρο και τον/την Προϊστάμενο/η Γραμματείας του Τμήματος και φέρει τη 

σφραγίδα του ΑΠΘ. 

 

Λόγοι Διαγραφής 

 Η Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής μετά από απόφαση της Σ.Ε., 

μπορεί να εισηγηθεί τη διαγραφή Υποψηφίου/ας Διδάκτορα. Στην απόφαση 

τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής. 

 Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται αυτοδίκαια μετά από 

αίτησή του/της. 
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Άρθρο 14.   

Μεταβατικές διατάξεις 

 Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος μετά την έγκριση 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 Δ.Δ., υποχρεούνται στην ολοκλήρωση της έως 

31/12/2018. 

 O παρών Εσωτερικός Κανονισμός θα είναι σε ισχύει μετά την έγκριση της 

Συγκλήτου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 


