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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 82/52/21-12-2017
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις
οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να
καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς
του άρθρου 45».
3. Την αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017
απόφαση Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον
ορισμό «Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη - Αναπλήρωση Πρύτανη» (ΦΕΚ 327/
08.02.2017/Β΄).
4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στην αρ. 2/22-11-2017 συνεδρίασή της.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ.
Άρθρο 1
Γενική διάταξη
Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο,
ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστη-
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μονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της
κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης
στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.
Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και
οι κανόνες λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) της Σχολής
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως αυτός καταρτίστηκε
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ 2/
22-11-2017), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.,
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και
κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Ε.Κ.Λ. εξειδικεύουν τις διατάξεις των άρθρων της σχετικής νομοθεσίας (Άρθρο 38 έως 43 του ν. 4485/2017) και ορίζουν
επακριβώς τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των
Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.
Άρθρο 2
Σκοπός-Αντικείμενο
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Ε.Φ. αποβλέπει στη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Αντικείμενο είναι η ελληνική γλώσσα και γραμματεία, σε συγχρονικό, διαχρονικό και συγκριτικό ορίζοντα μελέτης,
καθώς και η λατινική γλώσσα και γραμματεία. Μέσω
του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών επιδιώκεται η ενίσχυση των Κλασικών, των Βυζαντινών και των
Νεοελληνικών Σπουδών, καθώς και της Γλωσσολογίας,
θεωρητικής ή εφαρμοσμένης.
Σκοπός είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης,
η ανάπτυξη της σχετικής έρευνας, η μετεκπαίδευση και
η εξειδίκευση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, τη Λατινική Φιλολογία, την παπυρολογία, τη Βυζαντινή και Νέα
Ελληνική Φιλολογία, τη Συγκριτική Γραμματολογία, τη
θεωρητική ή εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Απώτερος
στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένους
επιστήμονες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και η
ενίσχυση και διάδοση των Κλασικών και Ανθρωπιστικών
Σπουδών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
Άρθρο 3
Απονέμεται Διδακτορικό Δίπλωμα (Γ’ κύκλος Σπουδών), το οποίο είναι ενιαίο και ανεξάρτητο από την ειδίκευση. Οφείλει ωστόσο να είναι συναφές με τις θεματικές
που θεραπεύονται στο Τμήμα.
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Άρθρο 5
Αρμόδια όργανα
Τα Όργανα που διευθετούν τα ζητήματα σπουδών Γ’
Κύκλου Διδακτορικών Σπουδών είναι:
1) η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία ορίζει τα μέλη
της Συντονιστικής Επιτροπής,
2) η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), η οποία είναι κοινή
για Β’ Κύκλο (Μεταπτυχιακών Σπουδών) και Γ΄ Κύκλο
(Διδακτορικών Σπουδών),
3) Η Σύγκλητος.
Η συγκρότησή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 6
Εισαγωγή Φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα
6.1 Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο
Β΄ Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
α. Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της
αλλοδαπής,
β. Η κατοχή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.)
γ. Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να μην είναι μικρότερος του επτά και πέντε
δέκατα (7,5).
δ. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α κατέχει Δ.Μ.Σ.
διαφορετικής ειδίκευσης ή γνωστικού αντικειμένου είναι
δυνατό με απόφαση της Σ.Ε. να καθορίζονται πρόσθετες
υποχρεώσεις παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων από το πρόγραμμα μαθημάτων Α’ Κύκλου.
ε. Η συναίνεση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος που θα
αναλάβει την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει το σχετικό έγγραφο συναίνεσης, ο υποψήφιος διδάκτορας αποκλείεται και δεν
μπορεί να συμμετάσχει στις τυχόν εξετάσεις γλώσσας
ούτε στη συνέντευξη.
Η επιλογή των φοιτητών/τριών για το Γ΄ Κύκλο γίνεται
από ειδικές τριμελείς επιτροπές (βλ. άρθρο 7) και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος
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Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια (σε
παρένθεση το ποσοστό εκτίμησης):
α) ο γενικός βαθμός πτυχίου (10%). Σε περίπτωση κατάθεσης δύο πτυχίων υπολογίζεται μόνο το πιο συναφές.
β) ο γενικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. (40%). Σε περίπτωση
κατάθεσης δύο Δ.Μ.Σ. υπολογίζεται το πιο συναφές,
γ) τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα
(Μονογραφίες 10 μονάδες, άρθρα 7 μονάδες, ανακοινώσεις σε συνέδρια 5 μονάδες) (10%),
δ) προφορική συνέντευξη (20%),
ε) γνώση δύο ξένων γλωσσών σε επίπεδο Β2. Οι αλλοδαποί/ές υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να γνωρίζουν
και Νέα Ελληνικά. Η γνώση των ξένων γλωσσών πιστοποιείται με γραπτή εξέταση (μετάφραση και κατανόηση
ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου), που διενεργείται
με ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων,
ή με κατάθεση τίτλου σπουδών. Ελάχιστος βαθμός για
τις ξένες γλώσσες είναι το πέντε (5) στη βαθμολογική
κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Το ποσοστό αξιολόγησης των ξένων γλωσσών ορίζεται στο 20%.
Η γενική αντιστοίχιση βαθμολογικών κλιμάκων για
πτυχία που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή είναι η εξής:
Βαθμός USA EUR
Definition
A
4.0 10.00-9.5 Outstanding
A3.7 9.0
Extremely good work
B+
3.3 8.5
Very good work
B
3.0 8.0
Good work
B2.7 7.5
Quite a bit better than average
C+
2.3 7.0
Better than average
C
2.0 6.5
Average; satisfactory work
C1.7 6.0
Almost satisfactory
D+
1.3 5.5
Not good
D
1.0 5.0
Barely passing
F
0.00 4.99-1.0 Failure
Η αντιστοίχηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας είναι
η εξής:
Αντιστοίχιση Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας
(βάσει του Common European Framework of Reference
for Languages)

Επίπεδο Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Γ2 (C2)

(TCF) Test de
connaissance
du français C2

Goethe-Zertifikat
C2 - Großes
Deutsches
Sprachdiplom
(GDS)

(CELI) Certificato
di Conoscenza
della Lingua
Italiana 5

(DELE)
10
Diplomas
de Español
como
Lengua
Extranjera C2
(Superior)

Cambridge
Certificate of
Proficiency in
English
City & Guilds
Mastery
Michigan
Examination
for the
Certificate of
Proficiency in
English

(DALF)
Diplôme
approfondi
de langue
française C2

(CILS)
Certificazione
di Italiano come
Lingua Straniera
Quattro (4)
(PLIDA) Progetto
Lingua Italiana
Dante Alighieri
C2

Αριθμητικά
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Γ1 (C1)

Cambridge
Certificate
in Advanced
English

TCF C1
DALF C1

Goethe-Zertifikat
CELI 4
C1 Zentrale
Mittelstufenprüfung CILS Tre (3)
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DELE C1

9

DELE B2
(Intermedio)

8

PLIDA C1
City & Guilds
Expert
Michigan
English Test
(190-240)
Β2

Cambridge
TCF B2
First Certificate
in English
DELF B2
City & Guilds
Communicator

Goethe-Zertifikat
CELI 3
B2
Zertifikat Deutsch
CILS Due (2)
für den Beruf (ZDfB)
PLIDA B2

Michigan
English Test
(157-189)
Β1

7

Α2

6

Α1

5

Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στο Γ΄
Κύκλο είναι το 70% των προβλεπομένων μορίων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τη χρονική περίοδο 1-20 Σεπτεμβρίου, στην οποία αναφέρουν το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής, το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. με
την ενυπόγραφη συγκατάθεσή του, καθώς και τις δύο
ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν. Η
Γραμματεία του Τμήματος παρέχει πληροφορίες σχετικά
με την ύλη των εξετάσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας (σε
περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές
ίδρυμα του εξωτερικού)
4. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το Δ.Μ.Σ. χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα
του εξωτερικού)
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα
6. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική
δραστηριότητα (Σε περίπτωση επικείμενης δημοσίευσης κατατίθεται σχετική βεβαίωση. Η αξιολόγηση του
κύρους των αποδεικτικών στοιχείων για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα ανατίθεται στη
Συντονιστική Επιτροπή)
6.2. Το ανώτατο όριο αριθμού εισακτέων στον Γ΄ Κύκλο
Σπουδών κατ’ έτος ορίζεται σε είκοσι (20) φοιτητές/τριες.

Άρθρο 7
Διεξαγωγή των εξετάσεων γλώσσας
Η προκήρυξη των θέσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον
δύο μήνες πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στο διαδίκτυο (εφόσον η
ηλεκτρονική δημοσίευση είναι εφικτή) και περιλαμβάνει
τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Η ανακοίνωση της ημερομηνίας των
εξετάσεων γίνεται το αργότερο ως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Οι εξετάσεις γλώσσας διενεργούνται με ευθύνη των
εξεταστών γλώσσας που ορίζονται από τη Συνέλευση.
Οι ίδιοι ορίζουν και τα θέματα των εξετάσεων γλώσσας.
Τα βαθμολογημένα γραπτά κατατίθενται στη Γραμματεία
του Τμήματος. Το έργο της αναβαθμολόγησης ανατίθεται στους αναβαθμολογητές/τριες που ορίζονται από τη
Συνέλευση του Τμήματος.
H Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια
του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή
εξετάζει τις αντίστοιχες υποβληθείσες αιτήσεις και τα
συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη
τον/την υποψήφιο/α.
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, λαμβάνοντας υπόψη τα
έντυπα συναίνεσης επιβλέποντα. Σε κάθε περίπτωση
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το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης
του Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, αφού λάβει τη
γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, συνεκτιμώντας
το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην
εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.
Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής
Διατριβής του/της υποψηφίου, την παράλληλη επιτυχή
παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με
την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις, όπως δημοσιεύσεις προερχόμενες από τη διδακτορική διατριβή σε
επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών κ.λπ.
Η Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν αιτιολογημένης
σύστασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
είναι δυνατό να επιτρέψει στον Υποψήφιο Διδάκτορα να
εργασθεί για ένα χρονικό διάστημα υπό την επίβλεψη
Καθηγητή αλλοδαπού Πανεπιστημίου κάτω από όρους
που εγκρίνουν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή και
η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.
Σε κάθε περίπτωση η διδακτορική διατριβή πρέπει να
είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική συνεισφορά
στην επιστημονική γνώση.
Άρθρο 8
Επίβλεψη
8.1 Επίβλεψη διατριβής μπορούν να αναλάβουν τα
μέλη ΔΕΠ α’ Βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου του
Τμήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Είναι δυνατή η συνεργασία με άλλα Τμήματα ΑΕΙ, Ερευνητικά
Κέντρα, και Ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
συμπεριλαμβανημένων των ερευνητικών κέντρων της
ακαδημίας Αθηνών για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 43 του ν.4485/2017. Μορφή του Ειδικού Πρωτοκόλλου συνεργασίας που θα πρέπει να υπογραφεί από
τους συνεργαζόμενους φορείς περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι. Το πρωτόκολλο μπορεί να είναι στη αγγλική
μόνο ή στην ελληνική και τη γλώσσα του συνεργαζόμενου ιδρύματος.
8.2 Κάθε επιβλέπων Καθηγητής μπορεί να αναλάβει
συνολικά την επίβλεψη πέντε (5) υποψηφίων διδακτόρων. Επιβλέπων καθηγητής, του οποίου ο υποψήφιος
διδάκτορας δεν κατέθεσε έγγραφο αναλυτικό υπόμνημα
για τρεις συνεχόμενες φορές (βλ. άρθρο 12 παρακάτω),
αποκτά το δικαίωμα να υπερβεί τον καθορισμένο αριθμό
(5) υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέψει. Σε
κάθε περίπτωση ο αριθμός των φοιτητών που επιβλέπει
δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ (8).
8.3 Ο ορισμός επιβλέποντα πραγματοποιείται από τη
Συνέλευση του Τμήματος αμέσως μετά από την επικύρωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής υποψηφίων διδακτόρων. Ο Επιβλέπων συμβουλεύει και καθοδηγεί τον/την
υποψήφιο/α για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την
εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής όπως για παρά-
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δειγμα τον προσδιορισμό του θέματος, τη μεθοδολογία
έρευνας, κτλ. Ο Επιβλέπων έχει τακτικές συναντήσεις και
στενή ακαδημαϊκή συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α
διδάκτορα και τον/την ενθαρρύνει να παρουσιάζει την
πορεία της διατριβής σε διάφορα σεμινάρια ή εκδηλώσεις, σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή σε προπτυχιακά και
μεταπτυχιακά μαθήματα.
8.4 Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή ορίζεται από
τη Συνέλευση, έπειτα από σχετική αίτηση του Επιβλέποντα. Η Γραμματεία ενημερώνει με σχετικό πρωτοκολλημένο έγγραφο τα μέλη της επιτροπής για τον ορισμό τους.
8.5 Ο Επιβλέπων, ή μέλος της τριμελούς επιτροπής,
μπορεί να παραιτηθεί με γραπτή, επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του κατόπιν αποδοχής από τη Συνέλευση του
Τμήματος. Σε περίπτωση παραίτησης του επιβλέποντα
καθηγητή θα πρέπει να υποβάλλεται από τον επιβλέποντα η έκθεση προόδου του υποψηφίου διδάκτορα. Στην
περίπτωση αυτή η Συνέλευση οφείλει να ορίσει άμεσα
νέο επιβλέποντα ή μέλος της επιτροπής αντίστοιχα.
8.6 Ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να ζητήσει αλλαγή επιβλέποντα, έπειτα από υποβολή αιτιολογημένου
σχετικού αιτήματος προς τη Συνέλευση.
8.7 Αν ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε
άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει
να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των Διδακτορικών
Διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται
από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε
η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής.
8.8 Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει
στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και στην αγγλική
γλώσσα, τα ονόματα των Υποψηφίων Διδακτόρων, τους
τίτλους και τις σύντομες περιλήψεις των εκπονούμενων
Διδακτορικών Διατριβών, τα ονόματα των επιβλεπόντων/ουσών και των άλλων δυο (2) μελών της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
8.9 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.
Άρθρο 9
Πρόγραμμα μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/της στο Γ΄ Κύκλο
Σπουδών ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν παρακολουθεί μαθήματα, εφόσον δεν εντάσσεται σε ειδική κατηγορία φοιτητών/τριών. Ωστόσο, είναι υποχρεωτική η διαρκής επαφή του με την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή
και ιδιαίτερα με το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π., καθώς και
η παρακολούθηση των σεμιναρίων, ημερίδων, επιστημονικών συναντήσεων (colloquia), που ορίζει ο Τομέας
Σπουδών, στις οποίες ο/η υποψήφιος/α εξειδικεύεται.
Άρθρο 10
Χρονική διάρκεια σπουδών Αναστολή φοίτησης - Διαγραφή
10.1. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής και όχι πάνω από επτά.
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10.2. Αναστολή φοίτησης μπορεί να ζητηθεί μόνο για
πολύ σοβαρούς λόγους (στρατιωτική θητεία, λόγοι υγείας κ.λπ.) με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης προς τη
Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση,
η οποία πρέπει να υπογράφεται από το επιβλέπον μέλος
Δ.Ε.Π. καθώς και αιτιολογημένο υπόμνημα όπου αναφέρονται επακριβώς οι λόγοι αίτησης αναστολής, συνοδευόμενο από όλα τα δικαιολογητικά (σε περίπτωση λόγων
υγείας, κ.τ.λ.). Η μέγιστη διάρκεια αναστολής φοίτησης
είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Σε περίπτωση αναστολής
παραδίδει το πάσο καθώς και τυχόν βιβλιάριο υγείας
που του έχουν χορηγηθεί. Ο χρόνος της αναστολής δεν
προσμετράται στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης
της Διδακτορικής Διατριβής. Δεν προσμετράται επίσης
στον μέγιστο αριθμό των υποψηφίων διδακτόρων μέλος
Δ.Ε.Π.
10.3. Μετά την πάροδο επτά ημερολογιακών ετών από
τον ορισμό της τριμελούς, ο/η υποψήφιος/α που δεν έχει
καταθέσει αναλυτικά υπομνήματα, εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου και/η διατριβή διαγράφεται αυτοδίκαια.
Η διαγραφή επικυρώνεται με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος (εκτός από περιπτώσεις αναστολής). Κατά
περίπτωση μπορεί να δοθεί παράταση για ένα έτος με
απόφαση της Συνέλευσης μετά από ειδικώς αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής.
10.4 Υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να διαγραφεί,
εφόσον το επιθυμεί, με αίτησή του προς τη Συνέλευση
του Τμήματος.
10.5 Ο Υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής του κάθε ακαδημαϊκό έτος.

πληρέστερη πρόταση της διατριβής, που περιλαμβάνει
ανάλυση του θέματος που θα διερευνηθεί, αναλυτικό
σχεδιάγραμμα της συνολικής οργάνωσης της διατριβής,
παρουσίαση του μεθοδολογικού υποβάθρου της πραγμάτευσης και σχετική βιβλιογραφία. Η πλήρης πρόταση
κατατίθεται στα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής και
διαβιβάζεται για έγκριση στη Συνέλευση.
12.4 Ο/Η υποψήφιος/α συνεργάζεται τουλάχιστον δύο
φορές το χρόνο με τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής και υποβάλλει σε αυτή κάθε χρόνο γραπτή έκθεση
για την πορεία της έρευνάς του/της. Ο/Η υποψήφιος/α
υποχρεούται να παρουσιάζει κάθε χρόνο στο ανοιχτό
σεμινάριο (colloquium) μεταπτυχιακών φοιτητών και
υποψηφίων διδακτόρων μέρος της εργασίας του/της.
12.5. Ο επιβλέπων σε συνεργασία με τον υποψήφιο
διδάκτορα ορίζει το θέμα της διατριβής σε διάστημα
έξι (6) μηνών από την αποδοχή του και το καταθέτει
προς έγκριση στη Συνέλευση, υποβάλλοντας σχετικό
έντυπο. Αλλαγή θέματος της διδακτορικής διατριβής
μπορεί να γίνει μόνο κατά τα δύο πρώτα χρόνια από
την ημερομηνία εγγραφής στον Γ΄ Κύκλο, ύστερα από
αίτηση του/της υποψηφίου/ας και μετά από συνεννόηση
με τη συμβουλευτική επιτροπή (υπογραφή και των τριών
μελών στην αίτηση). Σε περίπτωση αλλαγής θέματος ο
υπολειπόμενος χρόνος παραμένει ο ίδιος.
12.6 Η Συνέλευση μπορεί να ορίζει άλλη πλην της
ελληνικής ως γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής ή να αποφαίνεται για κάθε άλλο θέμα σχετικά
με την εκπόνησή της, μετά από εισήγηση της τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Οι σχετικές απόφαση καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

Άρθρο 11
Γραμματειακή υποστήριξη
Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με ατομική μερίδα για κάθε υποψήφιου διδάκτορα., στην οποία
καταγράφεται κάθε στοιχείο σχετικό με τις σπουδές του.

Άρθρο 13
Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος
13.1. Η απονομή του Δ.Δ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν. 4485/2017.
13.2 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.
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 Επιτροπής για τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Εάν η Τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/
της υποψηφίου/ας διδάκτορα, του/της δίνει αναλυτικά
επιστημονικές παρατηρήσεις – βελτιώσεις καθώς και
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση αναλυτικής θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής
του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτήν μετέχουν
τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του

Άρθρο 12
Διδακτορική διατριβή
12.1. Ο ορισμός της συμβουλευτικής επιτροπής και
η τελική διαδικασία της κρίσης γίνεται σύμφωνα με το
νόμο 4485/2017.
12.2. Ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει προφορικά και υπογράφει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα
ενώπιον της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έως τις 30
Μαΐου κάθε έτους. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν καταθέσει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα,
του γίνεται γραπτή σύσταση από τον επιβλέποντα στην
οποία οφείλει να ανταποκριθεί σε χρονικό διάστημα
ενός μηνός. Η συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία
με τον/την υποψήφιο/α υποβάλλει έκθεση προόδου των
υποψηφίων στη Συνέλευση του Τμήματος έως τις 30.6.
κάθε ακαδημαϊκού έτους.
12.3. Τον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία αποδοχής
της αίτησής του/της ως υποψηφίου/ας από τη Συνέλευση, ο/η υποψήφιος/α, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα/την επιβλέπουσα και τη συμβουλευτική επιτροπή,
συλλέγει το υλικό της έρευνάς του/της και διατυπώνει
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άρθρου 39 παρ. 2 εδάφιο β΄ 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.
Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα οποία δεν μπορούν να
μετέχουν σε αυτήν, αντικαθίστανται από νέα μέλη που
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ.2 εδάφια β΄
και γ΄ του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας
παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα λόγου, χωρίς
όμως δικαίωμα ψήφου. Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται
σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
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.
Ο/Η υποψήφιος/α επίσης απαντά στις ερωτήσεις των
μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με τη
σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το
ακροατήριο.
Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται χωρίς την παρουσία τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και την
συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει την τελική της κρίση και τη βαθμολογεί.
Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό
Πρακτικό. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς 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. Σε περίπτωση κατά την οποία το Πρακτικό
φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική
Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως
(ν. 4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18).
Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με
την ακόλουθη κλίμακα:
- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς
Στην περίπτωση όπου ζητούνται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, η Τριμελής Επιτροπή, ενεργώντας
εξ ονόματος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής,
εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις τροποποιήσεις, να δώσει την τελική έγκριση. Στην περίπτωση όπου ζητούνται
μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή ως σώμα πρέπει να εγκρίνει την τροποποιημένη διατριβή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,

Τεύχος Β’ 261/01.02.2018

η επικοινωνία των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών μέσων
και η απόφασή της θα είναι τελική.
13.3. Μορφή: Στο εξώφυλλο της διδακτορικής διατριβής αναγράφεται το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα, ο τίτλος
της εργασίας, το έτος ολοκλήρωσής της και τα ονόματα
του/της υποψηφίου/ας και του επιβλέποντος μέλους
Δ.Ε.Π. Στο εσώφυλλο αναγράφονται τα ονόματα της
τριμελούς επιτροπής. Ακολουθεί η σελίδα των περιεχομένων. Οι δυο τελευταίες σελίδες της εργασίας περιέχουν
περίληψή της (μέχρι 300 λέξεις) στην Ελληνική και σε
ξένη γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική).
13.4. Αριθμός αντιτύπων: Οι φοιτητές/τριες Γ΄ Κύκλου
καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος συνολικά
πέντε (5) αντίτυπα της ΔΔ΄, εκ των οποίων ένα (1) σε
ηλεκτρονική μορφή. Δύο (2) τουλάχιστον αντίτυπα κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Ο/Η αρμόδιος
υπάλληλος της βιβλιοθήκης αποστέλλει ένα αντίγραφο της διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και
αποστέλλει στη Γραμματεία αποδεικτικό της κατάθεσης,
προκειμένου να ενσωματωθεί στον φάκελο του υποψηφίου. Ο υποψήφιος διδάκτορας δεν θα μπορεί να ορκιστεί και να λάβει τον διδακτορικό τίτλο εάν δεν υπάρχει
στο φάκελό του το αποδεικτικό κατάθεσης της διατριβής
του στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Άρθρο 14
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η επίσημη αναγόρευση και καθομολόγηση του/της
υποψήφιου/ας διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος σε δημόσια συνεδρίαση παρουσία του/της
υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος
θέτει υπόψη του Σώματος το Πρακτικό της Εξεταστικής
Επιτροπής, που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της
διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση και καθομολόγηση του/της υποψηφίου/ας σε
Διδάκτορα του Τμήματος. Η τελετή περιγράφεται στο
παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.
Προϋπόθεση για την αναγόρευση αποτελεί η κατάθεση της Διδακτορικής Διατριβής και της περίληψής της
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), στο
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στην Εθνική Βιβλιοθήκη
και, εφόσον το οικείο Τμήμα το επιθυμεί, με απόφαση
της Συνέλευσης θα διατηρείται αντίγραφό της σε ηλεκτρονική μορφή σε ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό
αρχείο (βλ. 13.3).
Άρθρο 15
Απασχόληση υποψήφιων διδακτόρων
14.1. Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται ύστερα
από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος να επικουρούν στην επιτήρηση εξετάσεων των προπτυχιακών
μαθημάτων.
14.2. Σε περίπτωση που εξασφαλιστούν σχετικά
κονδύλια θα μπορούν να εργαστούν σε Εργαστήρια ή
στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (αρχειοθέτηση υλικού,
τακτοποίηση βιβλίων, δανεισμός βιβλίων) ή σε όποια
άλλη εργασία επιστημονικού, διδακτικού ή ερευνητι-
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κού περιεχομένου στην οποία κρίνεται απαραίτητη η
συμβολή τους.
Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
Αμέσως μετά την επικύρωσή του από τη Συνέλευση
του Τμήματος και τη Σύγκλητο, ο παρών Ε.Κ.Λ. αναρτάται
στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
του Δ.Π.Θ. (www.duth.gr).
Άρθρο 17
Δικαιώματα παροχές Υποψηφίων Διδακτόρων
Δεν καταβάλλονται δίδακτρα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές
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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.
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.
Άρθρο 18
Διάρκεια ισχύος του παρόντος
Ο παρών Ε.Κ.Λ. ισχύει μέχρι την αλλαγή του νομικού
πλαισίου για τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, η οποία θα καταστήσει αναγκαία την άμεση τροποποίησή του.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 11 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρυτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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