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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11827
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Φιλολογίας της φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση με αριθμό 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/τ.Α΄/4-8-2017).
3. Την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθμό 163204/Ζ1
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 του ΥΠ.Π.ΕΘ.: «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα.
4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμ.
423/21-12-2017).
5. 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 Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας
του Α.Π.Θ. περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στον χώρο της Κλασικής
Φιλολογίας, της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας,
της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, της Γενικής Συγκριτικής Γραμματολογίας και της Γλωσσολογίας, Θεωρητικής,
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Εφαρμοσμένης και Ιστορικής, οδηγούν δε στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου, ο οποίος απονέμεται από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό αποτυπώνονται
η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος φιλολογίας του
Α.Π.Θ., όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση με αριθμ. 423/
21-12-2017).
Άρθρο 2
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄).
Άρθρο 3
Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 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
(ΔΜΣ) του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ή κάτοχοι
ΔΜΣ άλλου Τμήματος Φιλολογίας ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ.
Επίσης είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί μετά από απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος και κάτοχοι ΔΜΣ άλλων
Τμημάτων ή Σχολών ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 46 του ν. 4485/2017), ύστερα
από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής
του άρθρου 7 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. Με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος είναι δυνατό να καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων
ή και εξετάσεων σε ευρύτερες θεματικές περιοχές για
τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που είναι κάτοχοι
συναφούς ΔΜΣ.
Σε ειδικές περιπτώσεις γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με εισήγηση επιτροπής που ορίζει
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η Συνέλευση του Τμήματος και στην οποία συνεκτιμώνται η συνάφεια των σπουδών του/της υποψηφίου/ας,
η γλωσσομάθειά του/της, το συγγραφικό του/της έργο,
η προσωπικότητα του/της. Η Συνέλευση του Τμήματος
μπορεί να ορίσει έναν οργανωμένο κύκλο προπτυχιακών
ή μεταπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία ο/η υποψήφιος/α
υποχρεούται να περατώσει επιτυχώς.
Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον έξι (6) εξάμηνα από
την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που
γίνονται κατ΄ εξαίρεση δεκτοί/ές, χωρίς να είναι κάτοχοι
ΔΜΣ, το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του διδακτορικού διπλώματος ανέρχεται στα οκτώ (8) εξάμηνα από
την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής.
Ως ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής εννοείται σε κάθε περίπτωση η πρώτη
τέτοια ημερομηνία, αμέσως μετά την εγγραφή του/της
υποψήφιου/ας διδάκτορα, όπως ορίζεται στο άρθρο 8
παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, και όχι άλλες ημερομηνίες που μπορούν να αφορούν στην αλλαγή μέλους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή στην αλλαγή τίτλου της διδακτορικής
διατριβής.
2. Ο μέγιστος χρόνος διδακτορικών σπουδών είναι
δώδεκα (12) εξάμηνα από την ημερομηνία ορισμού της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα να χορηγείται παράταση του μέγιστου χρόνου για τέσσερα (4) ακόμη
εξάμηνα, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη πρόταση
της Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Μετά την εξάντληση όλων αυτών των χρονικών προθεσμιών για την εκπόνηση της
διδακτορικής διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας
διαγράφεται.
3. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του να αιτηθεί συνολικά αναστολή
έως ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος με αίτηση του/
της, η οποία συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
και εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητα του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και τα εξ αυτής
απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν
προσμετράται στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης
της διδακτορικής διατριβής.
Άρθρο 5
Δικαιώματα/Παροχές
και Υποχρεώσεις Υποψήφιων Διδακτόρων
1. Δικαιώματα/Παροχές
Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις πα-
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ροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές/ριες του
Β΄ κύκλου σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες,
φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα,
μετάβαση για ένα χρονικό διάστημα σε Πανεπιστήμια
του εξωτερικού μέσω του Προγράμματος Erasmus 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.
2. Υποχρεώσεις
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει επίσης τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών αναφορικά με την
πρόοδο των σπουδών του/της.
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 με ωριαία αντιμισθία, η οποία
επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
Άρθρο 7
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Το Τμήμα φιλολογίας προκηρύσσει κάθε Μάιο είκοσι (20) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων για το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος. Η προκήρυξη δημοσιοποιείται διά
του ημερησίου τύπου και αναρτάται ηλεκτρονικά στον
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και ορίζει:
α) τον αριθμό των θέσεων για κάθε έτος. Οι αλλοδαποί/
ές υποψήφιοι/ες που έχουν υποτροφία γίνονται δεκτοί
extra numerum, εφόσον αξιολογηθούν θετικά με βάση
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών.
β) τις ημερομηνίες εντός των οποίων πρέπει να γίνει
η κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 2
του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών) από
τους/τις υποψήφιους/ες και τις ημερομηνίες εντός των
οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των
υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 3-6 του παρόντος Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών
γ) πόσες ξένες γλώσσες πρέπει κατ΄ ελάχιστο να γνωρίζει κάθε υποψήφιος, ποιες μπορεί να είναι αυτές και
με ποιον τρόπο γίνεται η πιστοποίηση της γνώσης τους,
όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 3-5 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών.
2. Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει στη Γραμματεία του
Τμήματος τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και εντός της προ-
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θεσμίας που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη των
θέσεων (άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών) σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα
συνοδευτικά έγγραφα, ως εξής:
Στην αίτηση αναγράφονται:
- ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής
- η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής, εάν είναι διάφορη της ελληνικής (βλ. τις σχετικές προϋποθέσεις στο άρθρο 7 παρ. 6 του παρόντος
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών)
- ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής, που πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος Φιλολογίας και να ανήκει σε όσους/ες έχουν
δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και
στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών
Σπουδών
- οι (δύο τουλάχιστον) ξένες γλώσσες στις οποίες
επιθυμεί να εξεταστεί, αριθμημένες ως 1η, 2η, 3η κ.λπ.,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προκήρυξη θέσεων
υποψήφιων διδακτόρων (άρθρο 7 παρ. 1 και 5 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών).
Η αίτηση συνοδεύεται από:
- αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας,
- υπόμνημα για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική
δραστηριότητα με τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία,
- αναλυτικό προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, στο οποίο δηλώνεται και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής,
- αντίγραφο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του/της υποψήφιου/ας και, εάν αυτό προέρχεται
από ομοταγές Ίδρυμα του εξωτερικού, αναγνώριση από
το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο ΔΟΑΤΑΠ για να γίνει η αναγνώριση, με τη δέσμευση προσκόμισης της αναγνώρισης μέσα σε ένα έτος. Διδακτορικός
τίτλος δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/
ας ο τίτλος σπουδών δεύτερου κύκλου από ίδρυμα της
αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ
- αντίγραφο του Πτυχίου Προπτυχιακών Σπουδών του/
της υποψήφιου/ας και, εάν αυτό προέρχεται από ομοταγές Ίδρυμα του εξωτερικού, αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ
ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο ΔΟΑΤΑΠ για να
γίνει η αναγνώριση, με τη δέσμευση προσκόμισης της
αναγνώρισης μέσα σε ένα έτος. Διδακτορικός τίτλος δεν
απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής
δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και οι υποψήφιοι/ες
που δεν είναι κάτοχοι ΔΜΣ.
3. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με
βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και
ορίζει μία Τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
ανά κατηγορία αιτήσεων για να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες.
Κάθε Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή αναλαμβάνει την
ευθύνη και για την άμεση διεξαγωγή εξετάσεων των
υποψηφίων που της αναλογούν στις ξένες γλώσσες και
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με εξουσιοδότηση της Συνέλευσης ορίζει δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή (για την περίπτωση
απόκλισης μεγαλύτερης των τριών (3) μονάδων μεταξύ
των δύο βαθμολογητών) για κάθε ξένη γλώσσα από αυτές που έχουν ζητηθεί προς εξέταση.
Στις εξετάσεις των ξένων γλωσσών υποβάλλονται και
οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι κάτοχοι ΔΜΣ.
4. Κάθε Τριμελής Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις με τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και τα
αποτελέσματα των εξετάσεων στις ξένες γλώσσες και
καλεί τους/τις υποψήφιους/ες σε συνέντευξη. Στην ίδια
διαδικασία υποβάλλονται και οι υποψήφιοι/ες που δεν
είναι κάτοχοι ΔΜΣ.
Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση
του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται η αναλυτική μοριοδότηση κάθε υποψήφιου/ας
(βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 5.
του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών) και
οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α γίνεται δεκτός/ή ή απορρίπτεται η αίτηση του/της. Στο υπόμνημα
προτείνεται και επιβλέπων/ουσα, εφόσον αυτός/ή δεν
έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α.
5. Τα κριτήρια βάσει των οποίων μοριοδοτείται ο/η
υποψήφιος/α είναι:
- ο γενικός βαθμός πτυχίου Προπτυχιακών Σπουδών
(εφόσον είναι του ίδιου ή συναφούς επιστημονικού πεδίου με το προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο) 5%
- ο γενικός βαθμός ΔΜΣ (εφόσον είναι του ίδιου ή συναφούς επιστημονικού πεδίου με το προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο), που δεν πρέπει να είναι μικρότερος
από 7,51
25%
- το προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής, έκτασης
1000-1500 λέξεων (χωρίς τη βιβλιογραφία) 20 %
- οι δύο ξένες γλώσσες στις οποίες υποχρεωτικά εξετάζεται (βάσει όσων ορίζονται στη συνέχεια της παρούσας παραγράφου, 5β), με +10 % κατώτερο βαθμό
επιτυχίας το 7 στην πρώτη και το 6 στη δεύτερη ξένη
γλώσσα
+10 %
- άλλες ξένες γλώσσες στις οποίες επιλέγει να εξεταστεί (βάσει όσων ορίζονται στη συνέχεια της παρούσας παραγράφου, 5β) με κατώτερο βαθμό επιτυχίας
το 5
5%
- η προφορική συνέντευξη, κατά την οποία κρίνεται
η προσωπικότητα του υποψηφίου και η εξοικείωση του
με το αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής και τη μεθοδολογία της σχετικής έρευνας, και
ελέγχεται η επιστημονική του υποδομή εν γένει και η
κριτική ικανότητα του
20 %
- τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα
5%
Στα παραπάνω κριτήρια η επίτευξη του κατώτερου
βαθμού στο ΔΜΣ (7,5) και στις δύο υποχρεωτικά εξεταζόμενες ξένες γλώσσες (7 και 6 στην πρώτη και δεύτερη
αντίστοιχα) συνιστά απαραίτητη συνθήκη για τη συνέ1
Σε περίπτωση Πτυχίου ή ΔΜΣ που δεν ακολουθεί τη δεκαβάθμια κλίμακα, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στη σχετική
αντιστοίχιση, με αιτιολογημένη έκθεση της προς τη Συνέλευση του
Τμήματος φιλολογίας του ΑΠΘ και στη βάση του Οδηγού Σπουδών
του Τμήματος που απένειμε τον σχετικό προπτυχιακό τίτλο.
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χιση της διαδικασίας αξιολόγησης της υποψηφιότητας.
Στις επιπλέον ξένες γλώσσες, στις οποίες επιλέγει να εξεταστεί κάθε υποψήφιος/α, η επίτευξη του κατώτερου
βαθμού (5) είναι προϋπόθεση για να πιστωθεί η μοριοδότηση που αντιστοιχεί στο κριτήριο αυτό.
Κατώτερος συνολικός βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον Γ΄ κύκλο σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας
του Α.Π.Θ. είναι το 70% των προβλεπόμενων μορίων.
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά
δύο ξένες γλώσσες, στις οποίες θα εξεταστούν, ως εξής: η
πρώτη πρέπει να είναι οπωσδήποτε μία από τις αγγλική,
γερμανική, γαλλική, ιταλική- η δεύτερη μπορεί να είναι
μία από τις προηγούμενες (εκτός από αυτή που επελέγη
ως πρώτη ξένη γλώσσα) ή, για διατριβές στο πεδίο της
Γενικής Συγκριτικής Γραμματολογίας ή της Γλωσσολογίας, η ισπανική ή η ρωσική· ειδικά για διατριβή στο πεδίο
της Βαλκανικής Γλωσσολογίας μπορεί η δεύτερη υποχρεωτική γλώσσα να είναι οποιαδήποτε από τις λοιπές
βαλκανικές γλώσσες εκτός της ελληνικής.
Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εξέταση
και σε επιπλέον ξένη/ες γλώσσα/ες, η οποία πραγματοποιείται μόνον εφόσον είναι εφικτή. Ο συνυπολογισμός
του βαθμού της/των επιπλέον γλώσσας/ών στη μοριοδότηση κάθε υποψήφιου/ας επαφίεται στην κρίση της
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του με κριτήριο τη
σημασία που έχει η επιπλέον ξένη γλώσσα για την έρευνα
που προτείνει ο/η υποψήφιος/α.
Οι ίδιες υποχρεώσεις ως προς τις ξένες γλώσσες ισχύουν και για υποψήφιους/ες της αλλοδαπής, που όμως
πρέπει να προσκομίσουν και Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
Κατά την εξέταση των ξένων γλωσσών δεν επιτρέπεται
χρήση λεξικού.
Σε περίπτωση που το πτυχίο ΠΠΣ ή/και το ΔΜΣ δεν
είναι ίδιου ή συναφούς επιστημονικού πεδίου με το προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο, η Τριμελής Επιτροπής
τεκμηριώνει με ποιον τρόπο πίστωσε ή όχι στον/στην
υποψήφιο/α τα σχετικά μόρια. Σε περιπτώσεις υποψήφιων που δεν είναι κάτοχοι ΔΜΣ δεν μοριοδοτούνται τα
σχετικά κριτήρια, και η Τριμελής Επιτροπή τεκμηριώνει
περιγραφικά την πρόταση της για την έγκριση της υποψηφιότητας τους. Σε κάθε περίπτωση το θέμα αποδοχής της μοριοδότησης ανάγεται στην αρμοδιότητα της
Συνέλευσης του Τμήματος.
6. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη
του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της Τριμελούς Επιτροπής και
εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/
της υποψηφίου/ας.
Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται
και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής,
η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής μόνον
σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. αλλοδαποί υποψήφιοι
διδάκτορες, συμμετοχή καθηγητών της αλλοδαπής στη
Συμβουλευτική Επιτροπή της διδακτορικής διατριβής,
ιδιαιτερότητα του θέματος της διδακτορικής διατριβής)
με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος έπειτα από πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής.
Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση
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της Τριμελούς Επιτροπής, δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής
του υποψηφίου 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
που ανήκουν στο δυναμικό του Τμήματος φιλολογίας
του Α.Π.Θ.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος κατά τη συνεδρίαση
στην οποία εγκρίνει την αίτηση του/της υποψήφιου/
ας με τον προσωρινό τίτλο της διδακτορικής διατριβής
βάσει του αναλυτικού προσχεδίου που είχε υποβάλει
ο/η υποψήφιος/α, αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η
επιβλέποντα/ουσα την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής. Στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της, και αφού
ο/η υποψήφιος/α κάνει την εγγραφή του/ της στον Γ΄
κύκλο σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, ορίζει με εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας 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 οικείο ή
άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/ριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων
Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83), 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.
Κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος μπορεί να επιβλέπει
έως 5 διδακτορικές διατριβές. Στο σύνολο αυτό δεν θα
προσμετρώνται οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης διδακτορικών διατριβών (άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών) ούτε οι διδακτορικές διατριβές
που την επίβλεψη τους αναλαμβάνει ένα μέλος ΔΕΠ με τη
διαδικασία που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο
του παρόντος άρθρου (4α).
4. α) 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 επιβλέποντα/ουσα την επίβλεψη
της διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στις προηγούμενες παραγράφους, έπειτα από αίτηση
του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και τη σύμφωνη γνώμη του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/
ουσας. Σε περίπτωση μη σύμφωνης γνώμης του/της
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νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας, ένα
από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβάνουν την επίβλεψη, ακόμη
και καθ΄ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων
διδακτόρων που ορίζεται πως είναι δυνατό να επιβλέπει
κάθε επιβλέπων/ουσα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου (5.3).
Σε αυτή την περίπτωση, με πρόταση του/της νέου/νέας
επιβλέποντος/ουσας ορίζεται ένα ακόμη μέλος Δ.Ε.Π. ως
τρίτο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
β) 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.Π.Θ., στο οποίο ανήκει το Τμήμα Φιλολογίας,
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής
5. α) Το αργότερο εντός έτους από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής
διατριβής και με τη σύμφωνη γνώμη αυτής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτει στη Συνέλευση του Τμήμα-τος αίτηση για την οριστικοποίηση του τίτλου της
διατριβής του/της. Ο νέος τίτλος δεν μπορεί να αναφέρεται σε διαφορετική θεματική περιοχή από εκείνη του
προσωρινού τίτλου που είχε προτείνει κατά την αίτηση
υποψηφιότητας του/της, βάσει της οποίας έγινε δεκτός/ή
στον Γ΄ κύκλο σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του
Α.Π.Θ. Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τον τίτλο ή
με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση ζητεί αναδιατύπωση του.
β) Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής, όπως ορίστηκε με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου (8.5α),
μπορεί να αναδιατυπωθεί μερικώς με την ίδια διαδικασία
ακόμη και πριν από την υποβολή αίτησης του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή
για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής.
6. Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
οφείλει να αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, το όνομα
του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, τον τίτλο της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής και σύντομη περίληψη
αυτής, καθώς και το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας
και των άλλων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Επίσης οφείλει να ενημερώνει την ανάρτηση
αυτή με κάθε αλλαγή που συντελείται σε οποιοδήποτε
από τα στοιχεία της.
Άρθρο 9
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
με Συνεπίβλεψη
Το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 3 του ν. 4485/2017, με ερευνητικά κέντρα
και ινστιτούτα που αναφέρονται στο άρθρο 13Α του
ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12
του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), συμπεριλαμβανομένων των
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών, για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη
έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για
κάθε συνεργασία. Στην περίπτωση αυτή ο ένας από τους
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δύο επιβλέποντες είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. από όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής. Τα σχετικά με τη διαδικασία
εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά.,
προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/
φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα
συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.
Το Τμήμα φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι δυνατό 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.α., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει
σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 10
Διαδικασία Εκπόνησης
1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, κάθε έτος εντός του
Νοεμβρίου, σε ημερομηνία που ορίζεται σε συνεννόηση
με την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή του/ της παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό
υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του/
της διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος καθώς και
σχόλια επ΄ αυτού από τον/την επιβλέποντα/ουσα και/ή
την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, καταχωρούνται
στον ατομικό φάκελο του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα.
2. Πέραν του προαναφερθέντος υπομνήματος η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί επίσης να ζητεί από τους/
τις υποψήφιους/ες διδάκτορες από το δεύτερο έτος μετά
τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
τους ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου κατά την περίοδο
Απριλίου/Μαΐου ή να ορίζει δημόσιες ανακοινώσεις των
υποψηφίων διδακτόρων στο πλαίσιο ημερίδων που διοργανώνονται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Η διοργάνωση
τέτοιων ημερίδων θα κοινοποιείται τουλάχιστον τρεις
μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους. Οι εκθέσεις προόδου με σχόλια επ΄ αυτών από τον/την επιβλέποντα/ουσα και/ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή,
καθώς και σύντομη έκθεση από τον/την επιβλέποντα/
ουσα και/ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για
την παρουσία του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα στις
προαναφερθείσες ημερίδες καταχωρούνται επίσης στον
φάκελο του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα.
3. Εάν ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας συστηματικά
δεν ανταποκρίνεται στις παραπάνω υποχρεώσεις ή εάν,
παρά τη συμμετοχή του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα
στις υποχρεώσεις αυτές, διαπιστωθεί έλλειψη προόδου
εκ μέρους του/της επί μακρό χρονικό διάστημα ή εάν
αξιολογηθούν κατ΄ εξακολούθηση αρνητικά οι επιδόσεις του/της, τότε μπορεί να στοιχειοθετηθούν λόγοι
διαγραφής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα από τον
Γ΄ κύκλο σπουδών του Τμήματος φιλολογίας του Α.Π.Θ.
Σε κάθε περίπτωση η οριστική απόφαση για το ζήτημα
αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης και
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λαμβάνεται με πλήρη αιτιολόγηση έπειτα από αίτηση
και εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Οι ανωτέρω λόγοι μπορεί να αποτελέσουν αιτία για
τον/την επιβλέποντα/ουσα ή για κάποιο μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής να υποβάλει στη
Συνέλευση του Τμήματος αίτηση παραίτησης από την
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή του/της υποψήφιου/
ας διδάκτορα.
Γενικά, καθήκον των υποψηφίων διδακτόρων είναι να
έχουν συνεχή και αγαστή συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα και την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή
της διδακτορικής διατριβή τους και να ανταποκρίνονται
στις συστάσεις τους.
Άρθρο 11
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής
1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή,
διά της Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής.
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αιτιολογημένα
εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση. Αν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή εγκρίνει την αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, τότε συντάσσει αναλυτική Εισηγητική
Έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος,
πιστοποιεί την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής
και αιτείται τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της. 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. Για τον λόγο αυτό πρέπει να τηρούνται
οι υποχρεώσεις συνεργασίας μεταξύ του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα και της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, όπως καθορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, ώστε να
αποφεύγονται προβλήματα κατά την ολοκλήρωση της
διατριβής.
2. α) Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι τουλάχιστον 60.000 λέξεων. Στο εξώφυλλο της αναγράφεται
το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, το όνομα του/της
υποψήφιου/ας, ο τίτλος της διατριβής, ο χαρακτηρισμός
«διδακτορική διατριβή», τα ονόματα του επιβλέποντος
μέλους Δ.Ε.Π. καθώς και των άλλων δύο μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και το έτος ολοκλήρωσης της. Στο εσώφυλλο αναγράφεται το Πανεπιστήμιο,
η Σχολή, το Τμήμα, το όνομα του/της υποψηφίου/ας,
ο τίτλος της διατριβής, ο χαρακτηρισμός «διδακτορική διατριβή», τα ονόματα των μελών της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής και το έτος ο λοκλήρωσης της.
Ακολουθεί η σελίδα των περιεχομένων. Οι τελευταίες
σελίδες της εργασίας περιέχουν περί λήψη της (έως 300
λέξεις) στην ελληνική και σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική,
γαλλική, γερμανική ή ιταλική). Η διατριβή ακολουθεί την
εκδοτική μορφή (Template) που θα έχει ορίσει το Τμήμα
φιλολογίας και θα είναι ανακοινωμένη στον διαδικτυακό
του τόπο. Η τήρηση των παραπάνω επαφίεται στην ευθύνη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
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β) Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτοντας τη
διδακτορική διατριβή υποχρεούται να βεβαιώσει ότι
χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων τηρώντας την ακαδημαϊκή δεοντολογία, κάνοντας δηλαδή
όλες τις δέουσες αναφορές. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η
αντιγραφή ή η χρήση - δημοσιευμένης ή μη - εργασίας
τρίτου χωρίς τη δέουσα αναφορά σ΄ αυτήν. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμα και από
μελέτες του/της ίδιου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς
σχετική αναφορά σ΄ αυτές, μπορεί να στοιχειοθετήσει
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εάν
εντοπίσει τέτοιο υλικό, προς τη Συνέλευση του Τμήματος
για διαγραφή του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, ή, κατά
την εξέταση της διατριβής, απόφαση της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής για απόρριψη της διατριβής. Η
διαπίστωση λογοκλοπής ακόμη και μετά την έγκριση
της διδακτορικής διατριβής και την απονομή του διδακτορικού τίτλου μπορεί να επισύρει την αφαίρεση του
τίτλου αυτού.
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 το επιστημονικό πεδίο της διδακτορικής
διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει
δικαίωμα πρότασης των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής
ορίζεται ένα από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής,
κατά προτεραιότητα ο αρχαιότερος Καθηγητής πρώτης
βαθμίδας του Τμήματος φιλολογίας του Α.Π.Θ., εφόσον
υπάρχει, άλλως ο αρχαιότερος Καθηγητής πρώτης βαθμίδας από τα εξωτερικά μέλη.
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
εδάφιο β΄ του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη
δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας
εξέτασης της διατριβής με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι στη
συνεδρίαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για
τη βαθμολόγηση της διατριβής. Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
4. Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ο/η υποψήφιος/α καταθέτει στη Γραμματεία του
Τμήματος επτά αντίτυπα της διδακτορικής διατριβής
του/της, η οποία πρέπει να πληροί τα εκδοτικά κριτήρια που ορίζονται πιο πάνω στην παρ. 2 του παρόντος
άρθρου. Η Γραμματεία του Τμήματος φροντίζει για την
αποστολή ενός αντιτύπου σε κάθε μέλος της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής μαζί με αντίγραφο της Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
5. Με ευθύνη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής
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διατριβής τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της.
Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης απαιτεί παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) μελών και προϋποθέτει
τη φυσική παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων (4)
μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα
λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται από
τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια, επί ημίωρο,
ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Ο/Η
υποψήφιος/α απαντά στα ερωτήματα 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 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
τις τρεις (3) ώρες.
Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α και όλοι/ες ανεξαιρέτως οι παρευρισκόμενοι/ες αποχωρούν και η Επταμελής
Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία
τρίτων, με σκοπό να 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.
6. Η έγκριση και βαθμολόγηση της διδακτορικής διατριβής συνοδεύεται από σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό,
όπου περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία, υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
και διαβιβάζεται στη Γραμματεία 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 διδακτορική διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:
- Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις
και μόνο με ομόφωνη απόφαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής)
- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς
Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη βαθμολόγηση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν υπάρξει και πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εξεταστικής
Επιτροπής. Στην περίπτωση που η βαθμολογία δεν είναι
ομόφωνη, στο πρακτικό καταγράφονται όλοι οι τυχόν
διαφορετικοί βαθμοί που έλαβε η διατριβή και υπολογίζεται ως τελικός βαθμός (που αναγράφεται και στον
τελικό διδακτορικό τίτλο) ο βαθμός της πλειοψηφίας.
Η Εξεταστική Επιτροπή έχει δικαίωμα να θέσει ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής
του τίτλου στον/στην υποψήφιο/α την ενσωμάτωση στη
διατριβή συγκεκριμένων διορθώσεων σε ορισμένη χρονική προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) μήνες. Η προϋπόθεση αυτή καταγράφεται στο πρακτικό και είναι δεσμευτική για τον/την υποψήφιο/α, η δε
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υλοποίηση της ελέγχεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα
της διατριβής που δίνει βεβαίωση για την ανταπόκριση
του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα σε όσα ζητήθηκαν
και εγκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας.
Εάν η Επταμελής Επιτροπή κρίνει ότι η διδακτορική διατριβή χρήζει ευρύτερων και ουσιαστικών δι-ορθώσεων,
τότε δίνεται στον/στην υποψήφιο/α διδάκτορα χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για να προβεί στις δέουσες
αλλαγές και βελτιώσεις. Με την εκ νέου κατάθεση της
Δ.Δ. επαναλαμβάνεται και η διαδικασία της δημόσιας
υποστήριξης.
Εάν η επταμελής επιτροπή κρίνει ότι η διδακτορική
διατριβή πρέπει να απορριφθεί, τότε δεν υφίσταται δικαίωμα εκ νέου υποβολής της στο Τμήμα φιλολογίας
του Α.Π.Θ.
7. Μετά την έγκριση της διατριβής και τις ενδεχόμενες
διορθώσεις ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει στη Γραμματεία
τα προβλεπόμενα αντίτυπα της διατριβής ή αντίγραφα
της σε ηλεκτρονική μορφή και ό,τι άλλο (π.χ. κατάθεση έντυπων ή/και ηλεκτρονικών αντιγράφων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., συμπλήρωση εντύπων
και ηλεκτρονικής φόρμας του Ε.Κ.Τ. κ.λπ.) προβλέπεται
από τη σχετική νομοθεσία ή τον Εσωτερικό Κανονισμό
του Α.Π.Θ. Για την τήρηση αυτών των τυπικών προϋποθέσεων υπεύθυνη είναι η Γραμματεία του Τμήματος
φιλολογίας.
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/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 υποψηφίου/ας σε
Διδάκτορα του Τμήματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται
ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης/νις, ενώ είναι δυνατόν
να παρίσταται και ο/η Κοσμήτορας.
Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, καθώς και
ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της Διδάκτορος, ακολουθούν τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της
Συγκλήτου Α.Π.Θ.
Η τελετή διενεργείται μέσα στον χρόνο όσες φορές
προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός του Α.Π.Θ.
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, πριν από την αναγόρευση και καθομολόγηση του/της από τη Συνέλευση
του Τμήματος, δύναται 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
της Γραμματείας του Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα
του Α.Π.Θ.
Άρθρο 13
Λόγοι Διαγραφής
Η Συνέλευση του Τμήματος φιλολογίας του Α.Π.Θ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή υποψήφιου/ας διδάκτο-
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ρα βάσει των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που
προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών ή για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. 2β του παρόντος Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών.
Επίσης ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται αυτοδίκαια έπειτα από αίτηση του/της.
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
Βάσει του ν. 4485/2017 άρθρο 85 παρ. 5, 6 και της
Εφαρμοστικής Εγκυκλίου 163204/Ζ1/29.9.2017 του
Υ.Π.Ε.Θ., από τις 4.2.2018 οι διατάξεις του ν. 4485/2017
ισχύουν και για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες του
Τμήματος φιλολογίας του Α.Π.Θ. που έχουν γίνει δεκτοί/
ες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος φιλο-
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λογίας του Α.Π.Θ. θα έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στις 4.2.2018,
υποχρεούνται στην ολοκλήρωση της διατριβής τους
εντός διετίας.
Άρθρο 15
Λοιπές διατάξεις
Όλα τα επιμέρους ελάσσονα ζητήματα που ενδεχομένως ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος
Κανονισμού, θα αντιμετωπίζονται με αποφάσεις της
Συνέλευσης του Τμήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 2 Φεβρουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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