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Άρθρο 1. Διάρκεια Σπουδών & Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων
Α. Χρονική διάρκεια & αναστολή Σπουδών
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διδακτορικού
Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, για όσους είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε).
Ο υποψήφιος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του από τη Γ.Σ.Ε.Σ. την αναστολή της
φοίτησης του μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο διδακτορικό πρόγραμμα.
Το διάστημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
Οι ΥΔ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια από την υπηρεσία τους δεν
δικαιούνται αναστολή της φοίτησής τους.
Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του ΥΔ δεν υπολογίζεται στην χρονική διάρκεια
φοίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος εδαφίου.

Β. Αίτηση
Για την αίτηση με στόχο την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) οι
υποψήφιοι πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να έχουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:
α.

Πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς πανεπιστημίου του εξωτερικού

αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (κατά την έννοια του άρθρου 2 του
Ν.3549/2007, Φ.Ε.Κ. 69/20.03.2007).
β.

Μεταπτυχιακό

Δίπλωμα

Ειδίκευσης

Ελληνικού

Α.Ε.Ι.

ή

ομοταγούς

Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ στα
γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του Τμήματος ή τα πλέον συγγενή με
αυτά.
γ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως
υποψήφιοι διδάκτορες μόνον εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β, του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008
σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω της εγνωσμένης ποιότητας του επιστημονικού ή
επαγγελματικού του έργου, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μπορεί να
γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. Το ελάχιστο χρονικό όριο για
την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος για τους υποψήφιους διδάκτορες μη
κατόχους ΜΔΕ είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από την
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, ο
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υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που
ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου
υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση
διδακτορικού διπλώματος.
Γ. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
Η διαδικασία εισαγωγής αρχίζει είτε με αίτηση του ενδιαφερομένου προς το
Τμήμα είτε με δημοσίευση σχετικής προκήρυξης από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων, εκτός από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,
θα συνοδεύονται και από ειδικό έντυπο συμπληρωμένο από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήμα
τος που ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου
Καθηγητή, στην οποία θα αναφέρεται η πρόθεση του να αναλάβει την επίβλεψη
του υποψηφίου κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής.
Δεκτές προς αξιολόγηση γίνονται οι αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
Τα απαιτούμενα τυπικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο
είναι τα εξής:
1) Αίτηση του υποψηφίου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα
Περιβάλλοντος.

2) Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής που θα περιέχει:
i) Τίτλο του προτεινόμενου θέματος της διδακτορικής διατριβής,
ii) Περιγραφή του προτεινόμενου θέματος της διδακτορικής διατριβής, αναφορά
στο σκοπό και στην πρωτοτυπία της προτεινόμενης έρευνας
iii) Πρόταση μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί
iv) Αναφορά στον τόπο υλοποίησης της έρευνας και στους πόρους που θα
απαιτηθούν
v) Ενδεικτική βιβλιογραφία
3) Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς πανεπιστημίου του
εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, ή Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, ή ισότιμων
σχολών.
4) Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή
ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή
ΔΟΑΤΑΠ.
5) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται (ενδεικτικά):
i.

Επαγγελματική εμπειρία

ii.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

iii.

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

3

iv.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

v.

Πιστοποιημένη γνώση της ξένης γλώσσας, κ.ο.κ.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. ή Επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. εξετάζει αν πληρούνται τα
κατά το νόμο απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τον παρόντα
Κανονισμό, αξιολογεί τα προσόντα του υποψηφίου όπως προκύπτουν από το βιογραφικό
του σημείωμα και εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση.
Η ίδια Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει την/τον επιβλέπουσα/οντα και τα υπόλοιπα μέλη της
τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Άρθρο 2: Δικαιώματα και υποχρεώσεις ΥΔ
Για την κάλυψη ερευνητικών αναγκών τους οι ΥΔ έχουν πρόσβαση
στην υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος (βιβλιοθήκη, εργαστήρια κλπ.).
Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών γίνεται από τη Γραμματεία
του Τμήματος.
Οι ΥΔ που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται:


υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους
προπτυχιακούς φοιτητές.



Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 43 του Ν. 2413/1996.



Φοιτητικό εισιτήριο βάσει του άρθρου 29, του Ν. 1268/1982.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 εδάφιο δ του Ν. 3685/2008, ο υποψήφιος

διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες
στο Τμήμα. Συγκεκριμένα δύναται να παρέχει επικουρικό διδακτικό έργο σε προπτυχιακά
ή/και μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Παράλληλα συμμετέχει
στις επιτηρήσεις κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων. Ο συνολικός χρόνος
απασχόλησης του ΥΔ για υποστηρικτικές προς το Τμήμα δραστηριότητες δε μπορεί να
υπερβαίνει τις 36 ώρες/ακαδημαϊκό έτος. Οι επιβλέποντες των ΥΔ κοινοποιούν στη
Γραμματεία του Τμήματος τις υποστηρικτικές δραστηριότητες των τελευταίων ώστε να
τηρείται ενημερωμένη κατάσταση των δραστηριοτήτων αυτών κατά ακαδημαϊκό έτος.
Κατόπιν αίτησης του ΥΔ, η Γραμματεία χορηγεί βεβαίωση των δραστηριοτήτων του ΥΔ
κατ’ έτος.
Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί
να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και
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μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του
ιδρύματος (άρθρο 9 παράγραφος 3 εδάφιο ε του Ν. 3685/2008).
Επίσης απαιτείται η ενεργή συμμετοχή του σε σεμινάρια – συνέδρια - σε
ακαδημαϊκές εκδηλώσεις, τα οποία θα ορισθούν από την Τριμελή Συμβουλευτική
Επιτροπή, και η δημοσίευση πρωτότυπων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά
αναγνωρισμένου κύρους, η παρουσίαση σχετικών με το θέμα του εργασιών σε
συνέδρια, σεμινάρια ή ημερίδες.
Τα

πνευματικά

δικαιώματα

των

Διδακτορικών

Διατριβών ανήκουν στο

Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Άρθρο 3: Σπουδές
Α. Καθορισμός & Αναμόρφωση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
Για κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής,
ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι
αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψή του ΥΔ.
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, που είναι
μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος και ανήκει στην βαθμίδα του Καθηγητή ή του
Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή και δύο άλλα μέλη που μπορεί
να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής

ή

της

αλλοδαπής,

αποχωρήσαντες

λόγω

ορίου

ηλικίας

Καθηγητές Α.Ε.Ι., Καθηγητές ΑΣΕΙ ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές
τωνβαθμίδωνΑ΄,Β΄καιΓ΄αναγνωρισμένου Ερευνητικού

Κέντρου της ημεδαπής ή της

αλλοδαπής που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει
να έχουν

την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο

υποψήφιοςΔιδάκτορας εκπονεί την διατριβή του, γεγονός το οποίο τεκμηριώνεται από
τον

επιβλέποντα

Καθηγητή

ΓΣΕΣ. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει

στην

εισήγηση

προς

την

έως πέντε (5) το πολύ υποψήφιους

διδάκτορες.
Ο ΥΔ μπορεί να ζητήσει την αλλαγή επιβλέποντος Καθηγητή ή/και αναμόρφωση
της τριμελούς συμβουλευτικής του επιτροπής με αίτησή του προς την ΓΣΕΣ. Στην αίτηση
αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την αλλαγή/αναμόρφωση. Η
αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται και από εισήγηση του επιβλέποντος Καθηγητή.
Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, η ΓΣΕΣ ορίζει τον νέο επιβλέποντα καθηγητή ή και τριμελή
συμβουλευτική επιτροπή.
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Η χρονική διάρκεια των σπουδών, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 1 εδάφιο Α του
παρόντος Κανονισμού, προσμετράται από τον καθορισμό της αρχικής τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής του ΥΔ.
Β. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ο ΥΔ ασχολείται με
την αξιολόγηση και διερεύνηση των πηγών, τη συλλογή των ερευνητικών δεδομέν
ων, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων. Η διδακτορική διατριβή πρέπει να
αποτελεί μία σημαντική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση. Η πρωτοτυπία και η
συμβολή της διατριβής στην επιστήμη αποδεικνύεται και με τη δημοσίευση μέρους της σε
επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών ή/και παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια.
Δεκαοχτώ (18) μήνες μετά από την εγγραφή του στο Τμήμα ο υποψήφιος
διδάκτορας καταθέτει στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή ολοκληρωμένη Πρόταση
Διδακτορικής Διατριβής, στην οποία εκθέτει το ακριβές αντικείμενο της διατριβής του, τη
μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσει το αντικείμενο αυτό, την
προγενέστερη ερευνητική δραστηριότητα όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική
βιβλιογραφία, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της
διατριβής. Παράλληλα με την κατάθεση της πρότασης ο ΥΔ υποχρεούται να παρουσιάσει
την Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής στα μέλη ΔΕΠ του Τομέα στον οποίο ανήκει ο
επιβλέποντας καθηγητής. Η εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
κατατίθεται στην ΓΣΕΣ η οποία είναι υπεύθυνη για την έγκρισή της.
Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να ζητηθεί παρά μόνο
μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους και εφόσον κατατεθεί
εισήγηση του επιβλέποντος την διδακτορική διατριβή.
Στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
ο ΥΔ υποχρεούται να παρουσιάσει την Έκθεση Προόδου της Διδακτορικής Διατριβής στα
μέλη ΔΕΠ του Τομέα στον οποίο ανήκει ο επιβλέποντας καθηγητής. Παράλληλα ο ΥΔ σε
συνεργασία με την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει την Έκθεση Προόδου
του προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, η οποία είναι υπεύθυνη για την έγκρισή της Έκθεσης
Προόδου.. Κάθε Έκθεση Προόδου προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα και τα λοιπά
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής και συνοδεύεται από Πίνακα ο οποίος
περιγράφει συνοπτικά την μέχρι τούδε πορεία του ΥΔ (Παράρτημα Α).
Ο

ΥΔ

δύναται

να

παρακολουθήσει

και

να

εξεταστεί

επιτυχώς,

κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, ικανό αριθμό μαθημάτων του μεταπτυχιακού κ
ύκλου σπουδών του ιδίου ή άλλων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
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αν απαιτηθεί από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και μετά από έγκριση της
ΓΣΕΣ.
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μετά από εισήγηση της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίου διδάκτορα,
του οποίου η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής, είτε αν ο υποψήφιος έχει αναιτιολόγητα
διακόψει το έργο της εκπόνησης της διατριβής ή δεν υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις
προόδου, ή εν τέλει έχει παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά στην
αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
Είναι δυνατό επίσης να διαγραφεί υποψήφιος διδάκτορας μετά από αίτησή του.
Η διδακτορική διατριβή εκπονείται αποκλειστικά από τον ΥΔ που την έχει
αναλάβει, διαφορετικά ο ΥΔ διαγράφεται, ή σε περίπτωση, που έχει λάβει τον σχετικό
τίτλο σπουδών (Διδακτορικό Δίπλωμα), αυτός ακυρώνεται.
Τίτλος που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί αν αποδειχθεί ότι
δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησης του οι εκ του νόμου και του κανονισμού
προϋποθέσεις κτήσης του. Ειδικά τούτο ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία
διαπιστωθεί ότι τμήμα της ΔΔ είναι προϊόν αντιγραφής ή λογοκλοπής.
Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται από τα οικεία όργανα που απένειμαν τον τίτλο με
πλειοψηφία των 3/4. Δευτεροβαθμίως παρεμβαίνει η Σύγκλητος εφ όσον τούτο ζητηθεί
από τον ενδιαφερόμενο.
Γ. Τελική Κρίση Διδακτορικής Διατριβής
Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της Διδακτορικής Διατριβής του ΥΔ
μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Επταμελής
Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν όλα τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής.

Τέσσερα

(4)

τουλάχιστον

μέλη

της

Επταμελούς

Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δυο
(2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μπορεί να
είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές Α.Ε.Ι., Καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των
Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄. Β΄. και Γ΄ αναγνωρισμένου
ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού
Διπλώματος. Όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας
εκπόνησε την Διδακτορική Διατριβή του, γεγονός το οποίο τεκμηριώνεται με εισήγηση
του επιβλέποντα Καθηγητή προς την ΓΣΕΣ.
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Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος
την υποβάλλει στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε έντυπη μορφή. Η
διδακτορική διατριβή συντάσσεται σε γλώσσα που αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο εδαφ. γ’, της παρ. 4, του άρθρου 9, του Ν. 3685/2008. Σε περίπτωση που,
στα πλαίσια διεθνών συνεργασιών, η διδακτορική διατριβή συντάσσεται σε άλλη
γλώσσα, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει εκτεταμένη περίληψη της διατριβής του
στην Ελληνική γλώσσα.
Παράλληλα οφείλει να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος και τουλάχιστον
ένα (1) επιστημονικό άρθρο που προέκυψε από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης
διδακτορικής διατριβής και δημοσιεύτηκε ή έγινε δεκτό προς δημοσίευση σε διεθνές
επιστημονικό περιοδικό που περιλαμβάνεται στο SCI (Science Citation Index) ή στο Social
SCI ή στο SCOPUS.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος, εντός μηνός από την υποβολή της διατριβής και του
ενός τουλάχιστον επιστημονικού άρθρου, συγκαλεί με ειδική πρόσκληση την εξεταστική
επιτροπή, σε καθορισμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της οποίας ο υποψήφιος διδάκτορας
αναπτύσσει δημόσια τη διατριβή του.
Στην πρόσκληση αναφέρεται ρητά ότι η διαδικασία παρουσίασης και
υποστήριξης της διατριβής από τον υποψήφιο διδάκτορα είναι δημόσια και κατά
συνέπεια μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος. H πρόσκληση αναρτάται
στη Γραμματεία του Τμήματος και σε εμφανή σημεία στους λοιπούς χώρους του
Τμήματος.
Για την έναρξη της διαδικασίας παρουσίασης και ανάπτυξης της διατριβής
απαιτείται η παρουσία των 5 τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής.
Ο

υποψήφιος

διδάκτορας

αναπτύσσει

την

Διδακτορική

Διατριβή

του,

δημόσια, ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και του κοινού και απαντά
σε ερωτήσεις της Εξεταστικής Επιτροπής. Στη συνέχεια αποχωρούν κοινό και ΥΔ, ώστε η
Εξεταστική Επιτροπή να συνεδριάσει κατ’ ιδίαν. Η Επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του
περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη. Εφ’ όσον
υπέρ της έγκρισης της διδακτορικής διατριβής ψηφίσουν τα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη
της Εξεταστικής Επιτροπής, η διατριβή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Μετά την έγκριση της
διδακτορικής διατριβής γίνεται, με ψηφοφορία, η αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης
του υποψηφίου με έναν από τους εξής χαρακτηρισμούς: «Άριστα», «Λίαν Καλώς»,
«Καλώς». Για τον πιο πάνω αξιολογικό χαρακτηρισμό απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της
πλειοψηφίας των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.
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Στο τέλος της διαδικασίας εξέτασης συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο
υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και υποβάλλεται στη
Γ.Σ.Ε.Σ., προκειμένου να γίνει η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα.
Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να αναπέμψει με απόφασή της τη διατριβή για
διορθώσεις ή επεξηγήσεις για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. Σε αυτή την περίπτωση η
Εξεταστική Επιτροπή υποβάλει προς την ΓΣΕΣ του Τμήματος πρακτικό στο οποίο
αναφέρονται λεπτομερώς οι διορθώσεις ή επεξηγήσεις οι οποίες ζητούνται από τον ΥΔ.
Εντός του διαστήματος που έχει ορίσει η Εξεταστική Επιτροπή, ο ΥΔ υποχρεούται να
κοινοποιήσει στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής τα οποία ήταν παρόντα στην
παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής την αναθεωρημένη εκδοχή της. Εντός δύο (2)
μηνών από την παραλαβή της αναθεωρημένης διατριβής, κάθε μέλος της Εξεταστικής
Επιτροπής ενημερώνει τον επιβλέποντα Καθηγητή για το εάν εγκρίνει την αναθεωρημένη
διατριβή καθώς και για την αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης του υποψηφίου με έναν
από τους εξής χαρακτηρισμούς: «Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς». Τόσο για την έγκριση
της αναθεωρημένης διατριβής όσο και για την συνολική αξιολόγηση του ΥΔ απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής τα οποία ήταν
παρόντα στην παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής. Με ευθύνη του Επιβλέποντα
Καθηγητή συντάσσεται και υπογράφεται το τελικό πρακτικό στο οποίο επισυνάπτονται
οι υπογεγραμμένες αξιολογήσεις εκάστου των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής τα
οποία ήταν παρόντα στην παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής. Το τελικό πρακτικό
κατατίθεται προς τη ΓΣΕΣ του Τμήματος και κοινοποιείται στα μέλη της Εξεταστικής
Επιτροπής.
Σε δημόσια συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. διαβάζεται το πρακτικό της Εξεταστικής
Επιτροπής. Εφόσον ο ΥΔ έχει αξιολογηθεί θετικά, ακολουθεί η καθομολόγηση του
υποψηφίου, η αναγόρευση του σε διδάκτορα και η απονομή του διδακτορικού
διπλώματος. Εάν ο ΥΔ έχει αξιολογηθεί αρνητικά, η Γ.Σ.Ε.Σ. προχωρά στην διαγραφή του.
Πριν την καθομολόγηση η διατριβή θα πρέπει να έχει τυπωθεί και βιβλιοδετηθεί
με την φροντίδα του διδάκτορα. Ο διδάκτορας καταθέτει αντίτυπα και cds της διατριβής
του ως εξής:


Δύο βιβλιοδετημένα αντίτυπα και ηλεκτρονική κατάθεση των στοιχείων του
τεκμηρίου και επισύναψη του ηλεκτρονικού αρχείου στη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου



Ένα βιβλιοδετημένο αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και ηλεκτρονική
ανάρτηση της Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο οδηγό
του ΕΚΤ (με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος)
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Δύο cds με το αρχείο της Διδακτορικής Διατριβής στην Εθνική Βιβλιοθήκη (τα 2
cds πρέπει να φέρουν ετικέτα με το όνομα του/της Διδάκτορα, τον τίτλο της
Διατριβής και το όνομα του Παν/μίου καθώς και την ημερομηνία εξέτασης και
έγκρισης της Διδακτορικής Διατριβής.



Βιβλιοθήκη Βουλής: (Προαιρετική κατάθεση): α)Είτε 1 cd με το αρχείο της
Διδακτορικής Διατριβής ταχυδρομικώς

β) είτε με αποστολή e-mail στην

ηλεκτρονική διεύθυνση reference@parliament.gr το link του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης στο οποίο έχει αναρτηθεί η Διδακτορική Διατριβή.
Άρθρο 4: Μεταβατικές Διατάξεις
Ο παρών Κανονισμός ισχύει για τους ΥΔ οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Τμήμα από
το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
Άρθρο 5: Αναθεώρηση
Ο παρών Κανονισμός αναθεωρείται με νεότερες αποφάσεις της ΓΣΕΣ του Τμήματος
Περιβάλλοντος στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων, του Εσωτερικού Κανονισμού
Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των
αποφάσεων της ΣΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Υπόδειγμα Πίνακα Προόδου ΥΔ
(αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Προόδου)
Ονοματεπώνυμο ΥΔ
Επιβλέπων Καθηγητής
Μέλη Τριμελούς
Επιτροπή
Μήνας/Έτος εγγραφής
ΥΔ
Παρουσίαση Πρότασης
Διδακτορικής Διατριβής
Πρόοδος κατ’ έτος
Καθορισμός θέματος
Ανασκόπηση
βιβλιογραφίας
Καθορισμός ερευνητικού
ερωτήματος
Καθορισμός
Μεθοδολογίας
Διεξαγωγή έρευνας –
συγκέντρωση δεδομένων
Επεξεργασία Δεδομένων
Εξαγωγή συμπερασμάτων

Π.χ. 7/2011
Π.χ. 23/10/2012
2011-2012

2012-2013

2013-2014
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