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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. 

 

Άρθρο 1ο 

Σκοπός 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών καθορίζει τις 

ειδικότερες λεπτομέρειες ανάθεσης, εκπόνησης και υποστήριξης διδακτορικών 

διατριβών στο Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο N. 

3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16‐7‐2008) και λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 3794 (ΦΕΚ 156/2009) 

άρθρο 27 παρ. 4, το οποίο αναφέρεται στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

και καταργεί το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3685 (ΦΕΚ 

148/2008), όπως ίσχυε με την προσθήκη του άρθρου 24 του Ν. 3696 (ΦΕΚ 

177Α΄/2008).  

Άρθρο 2ο 

Όργανα & Αρμοδιότητες 

1. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος είναι αρμόδια για όλα τα θέματα που αφορούν στις 

διαδικασίες εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών  και απονομής διδακτορικών 

διπλωμάτων. Ειδικότερα, είναι αρμόδια για τον ορισμό των μελών της 

συντονιστικής επιτροπής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), 

τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής υποψήφιων  διδακτόρων, τον ορισμό των 

μελών των συμβουλευτικών  και εξεταστικών επιτροπών, την απονομή 

μεταπτυχιακών διπλωμάτων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από 

επί μέρους διατάξεις. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού, η 

Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από αιτιολογημένες προτάσεις των αρμόδιων οργάνων του Τμήματος, 

αποφασίζει ποιοι μη κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 

γίνονται δεκτοί για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 9.1.β του Ν. 3685/08) 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

2. H Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) των οικείων Π.Μ.Σ. του Τμήματος, μετά από πρόταση 
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του οικείου Τομέα στον οποίο εντάσσεται -κυρίως- θεματικά η διδακτορική 

διατριβή, έχει την ευθύνη της εισήγησης στη Γ.Σ.Ε.Σ. για την επιλογή των 

υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και για τον ορισμό των μελών 

της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (Τ.Σ.Ε.) (βλ. Άρθρο 4).  

3. Μετά από πρόταση του οικείου Τομέα και εισήγηση της Σ.Ε, η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει για 

κάθε υποψήφιο διδάκτορα μία Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.) για την 

επίβλεψη και καθοδήγησή του. Στην Τ.Σ.Ε. μετέχουν ένας (1) Καθηγητής του 

οικείου Τμήματος (βαθμίδας καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου 

καθηγητή), ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι 

Καθηγητές ή Λέκτορες του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου 

Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου 

ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού 

κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος. Τα μέλη της Τ.Σ.Ε. πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 

ειδικότητα με το αντικείμενο της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα. Κάθε 

Καθηγητής μπορεί να επιβλέπει συγχρόνως μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους 

διδάκτορες. 

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

την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταμελής 

εξεταστική επιτροπή (Ε.Ε.Ε), μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του οικείου Π.Μ.Σ. 

βασισμένη σε πρόταση του Τομέα στον οποίο εμπίπτει θεματικά η διδακτορική 

διατριβή. Στην Ε.Ε.Ε. μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 

και τέσσερα νέα μέλη. Συνολικά, τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της Ε.Ε.Ε. πρέπει να 

είναι Καθηγητές ή Λέκτορες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν 

στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι Καθηγητές ή 

Λέκτορες Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 

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

των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου 
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ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της Ε.Ε.Ε πρέπει να έχουν την ίδια ή 

συναφή επιστημονική ειδικότητα με το αντικείμενο της διατριβής του υποψήφιου 

διδάκτορα. Αρμοδιότητα της Ε.Ε.Ε. είναι η εξέταση του υποψηφίου κατά την τελική 

δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής και η έγκρισή της (απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε μελών της 7μελους εξεταστικής επιτροπής),  με 

βασικό κριτήριο την πρωτοτυπία της διδακτορικής διατριβής και την συμβολή της 

στην προαγωγή της επιστήμης.  

5. Διοικητική υποστήριξη παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας 

συνεπικουρούμενη από τις Γραμματείες των Τομέων. 

Άρθρο 3ο 

Υποψήφιοι Διδάκτορες 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν 

Έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι που είναι (άρθ. 9, παρ. 1β του Ν. 3685/2008):         

(α) κάτοχοι Μ.Δ.Ε. των οικείων ή άλλου συγγενούς ή συναφούς Π.Μ.Σ. 

ελληνικού ή ξένου Α.Ε.Ι. ή 

(β) πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή άλλων ισότιμων σχολών της ημεδαπής και 

αλλοδαπής, κάτοχοι Μ.Δ.Ε. σε συγγενές ή συναφές αντικείμενο με το οικείο 

Π.Μ.Σ., ή 

(γ) κάτοχοι Μ.Δ.Ε. μη συναφούς ή συγγενούς αντικειμένου με το οικείο Π.Μ.Σ. 

ή απόφοιτοι του οικείου Π.Μ.Σ. που αιτούνται την εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής σε άλλη ειδικότητα από αυτή του Μ.Δ.Ε. με την προϋπόθεση επιτυχούς 

περάτωσης οργανωμένου κύκλου παρακολούθησης μαθημάτων σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.  

(δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (εμπειρία επαγγελματικής ενασχόλησης σε 

ερευνητικά κέντρα ή/και εταιρείες ή/και οργανισμούς, σε θέματα και δράσεις που 

άπτονται του ειδικού αντικειμένου, ή/και διεθνή επιστημονική αναγνώριση) και 

μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως 

υποψήφιος διδάκτορας πτυχιούχος πανεπιστημίου μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. μετά την 
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επιτυχή περάτωση οργανωμένου κύκλου παρακολούθησης μαθημάτων σύμφωνα 

με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. 

2. Σε περιπτώσεις που η ειδικότητα στην οποία αιτείται διδακτορικών σπουδών ο 

υποψήφιος δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας 

του Α.Π.Θ., μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνει δεκτός απευθείας ως υποψήφιος 

διδάκτορας απόφοιτος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφούς ή συγγενούς 

αντικειμένου με τα θεραπεύοντα από το Τμήμα Γεωλογίας, μη κάτοχος Μ.Δ.Ε., 

εφόσον πληροί τα κάτωθι κριτήρια:  

I. Διαθέτει γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν Καλώς». 

II. Έχει παρακολουθήσει και επιδείξει υψηλή επίδοση σε τουλάχιστον τρία (3) 

προπτυχιακά μαθήματα συναφή της ειδικότητας στην οποία αιτείται 

διδακτορικής διατριβής. Τα μαθήματα αυτά θα καθορίζονται κατά περίπτωση 

από τον εκάστοτε Τομέα κατά τη διαδικασία επιλογής του υποψηφίου. 

III. Έχει εκπονήσει διπλωματική εργασία η οποία έχει αξιολογηθεί με άριστα, σε 

θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής το οποίο αιτείται.  

IV. Διαθέτει αποδεδειγμένη επάρκεια σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, κατά 

προτίμηση της αγγλικής. Η πιστοποίηση της γνώσης της ξένης γλώσσας γίνεται 

είτε με αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο είτε με γραπτές εξετάσεις. 

V. Συνεκτιμούνται θετικά η εμπειρία επαγγελματικής ενασχόλησης σε ερευνητικά 

κέντρα ή/και εταιρείες ή/και οργανισμούς, σε θέματα και δράσεις που 

άπτονται του ειδικού αντικειμένου, η συμμετοχή σε παρεμφερείς 

επιστημονικές δράσεις και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις στο 

ειδικό γνωστικό αντικείμενο. 

Άρθρο 4ο 

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

1.  α) Υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

υποβάλλει σχετική αίτηση (βλ. Παράρτημα) στη Γραμματεία του Τμήματος 
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Γεωλογίας συνοδευόμενη από πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (βλ. 

παρ. 5 του παρόντος άρθρου). Ο προσδιορισμός του αντικειμένου μπορεί, αλλά 

όχι απαραίτητα, να γίνει σε συνεννόηση με Καθηγητή του Τμήματος, ο οποίος 

προτίθεται να αποτελέσει τον επιβλέποντα εκπόνησης της Δ.Δ. Στην περίπτωση 

αυτή, το όνομα του προτεινόμενου Καθηγητή, καθώς και του αντίστοιχου Τομέα, 

αναγράφονται στην αίτηση.   

         β) Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα δημοσιοποίησης καταλόγου θεμάτων 

ανά αντικείμενο και διαδικασία επιλογής με υποβολή υποψηφιοτήτων. Σε αυτή 

την περίπτωση, συντάσσεται κατάλογος υποψηφίων, η αξιολόγηση των οποίων 

γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθ. 2, παρ. 3 του 

παρόντος κανονισμού.      

2. Αντίγραφα των αιτήσεων διαβιβάζονται από τη γραμματεία του Τμήματος στον 

οικείο Τομέα, ο οποίος αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, 

(επανακαθορίζει εφόσον απαιτείται το θέμα), προτείνει τον επιβλέποντα 

καθηγητή και την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή και ορίζει, όπου αυτό 

απαιτείται, την παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων (βλ. άρθρο 6). Με ευθύνη 

του επιβλέποντα καθηγητή συντάσσεται έκθεσης σκοπιμότητας εκπόνησης της 

διατριβής.  

3. Ο οικείος Τομέας, μέσω της Γραμματείας του Τμήματος, διαβιβάζει στη Σ.Ε. τη 

σχετική εισήγηση, συνοδευόμενη από την έκθεση σκοπιμότητας. Η Σ.Ε., με 

βάση την πρόταση του Τομέα, εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ την ανάθεση εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής στον υποψήφιο, το θέμα αυτής,  τα μέλη της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής, τον επιβλέποντα καθηγητή και –εφόσον 

απαιτείται- την παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων. Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει για 

την τελική επιλογή και για τις περαιτέρω διαδικασίες εκπόνησης της 

διδακτορικής διατριβής.  

4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους 

ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος  είναι: 
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I. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία, βλέπε παράρτημα). 

II. Βιογραφικό σημείωμα. 

III. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  

IV. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. 

V. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται. 

VI. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

σπουδών. 

VII. Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει). 

VIII. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, οι δε αλλοδαποί της ελληνικής.  

IX. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές. 

X. Πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σχετικής με τα επιστημονικά 

πεδία του Τμήματος Γεωλογίας. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο της 

διατριβής και γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου (έως 1.000 

λέξεις) και υποβάλλεται στα ελληνικά (ή στην περίπτωση αλλοδαπών, στα 

αγγλικά).  

XI. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των 

υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κτλ.). 

5. Τα στοιχεία (Ι), (ΙΙ) και (Χ) υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Άρθρο 5ο 

Διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της Δ.Δ., εξέτασης                               

και απονομής Διδακτορικού Διπλώματος 

1. Με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή, ο υποψήφιος διδάκτορας συντάσσει κάθε 

χρόνο έκθεση προόδου και παρουσιάζει στην Τ.Σ.Ε. την ετήσια πορεία της 

διδακτορικής του διατριβής. Η ετήσια έκθεση προόδου υποβάλλεται στην Τ.Σ.Ε. 

στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της (άρθρο 9.3στ του Ν. 3685). Η αποδοχή 

της έκθεσης προόδου και η έγκριση συνέχισης της διδακτορικής διατριβής από 

την Τ.Σ.Ε. βεβαιώνεται σε υπογεγραμμένο έγγραφο το οποίο συνυποβάλλεται 

μαζί με τη γραπτή έκθεση προόδου διαμέσου της εκάστοτε Σ.Ε. προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

του Τμήματος στις αρχές κάθε ημερολογιακού έτους.    
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2. α) Εάν προκύψει ανάγκη σημαντικών τροποποιήσεων που αλλοιώνουν τον τίτλο 

και την αρχική έκθεση σκοπιμότητας αυτό πρέπει να γίνει εντός των δύο πρώτων 

ετών από την ανάθεση του αρχικού θέματος, με αιτιολογημένη γραπτή εισήγηση 

της Τ.Σ.Ε., διαμέσου της εκάστοτε Σ.Ε., προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  

β) Εάν προκύψει ανάγκη μικρής τροποποίησης του τίτλου ή του θέματος 

εκπόνησης διδακτορικής διατριβής αυτό μπορεί να γίνει μέχρι την ημερομηνία 

που θα δοθεί άδεια συγγραφής στον υποψήφιο με αιτιολογημένη γραπτή 

εισήγηση της Τ.Σ.Ε. διαμέσου της εκάστοτε Σ.Ε. από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  

3. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν καταθέσει έκθεση προόδου 

για δύο συνεχή έτη, η Τ.Σ.Ε. υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς, διαμέσου της 

εκάστοτε Σ.Ε., τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, η οποία εξετάζει και αποφασίζει κατά 

περίπτωση τη διακοπή της διατριβής, εφόσον συντρέχουν λόγοι γι’ αυτό.  

4. Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να 

είναι μικρότερος από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη ή τέσσερα (4) πλήρη 

ημερολογιακά έτη για τους μη κατόχους Μ.Δ.Ε. από την ημερομηνία ορισμού της 

τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (άρθρο 9.3β&γ, Ν. 3685). 

5. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής υπάρχει τακτική 

συνεργασία μεταξύ του υποψήφιου διδάκτορα, του επιβλέποντα και των μελών 

της Τ.Σ.Ε.  

6. Η δημοσίευση των πρόδρομων αποτελεσμάτων κάθε Διδακτορικής Διατριβής σε 

διεθνές επιστημονικό περιοδικό (κατά προτίμηση με ISI) ή πρακτικά διεθνούς 

συνεδρίου με κριτές είναι υποχρεωτική. H δημοσίευση αυτή θα πρέπει να έχει 

επιβεβαιωμένα και δεσμευτικά ολοκληρωθεί (κατ’ ελάχιστον με επιστολή 

αποδοχής) πριν την τυπική ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, χρόνος που 

συμπίπτει με την ημερομηνία προφορικής υποστήριξης. 

7. Ο υποψήφιος διδάκτορας που έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες για 

την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής, μπορεί να ζητήσει από την Τ.Σ.Ε. 

την άδεια για τη συγγραφή της. Η άδεια δίνεται με εισήγηση της Τ.Σ.Ε. διαμέσου 
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της εκάστοτε Σ.Ε. και αποφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. η οποία καθορίζει και τη 

γλώσσα συγγραφής (άρθρο 9.4.γ του Ν. 3685). 

8. Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να ακολουθεί τα συγκεκριμένα 

πρότυπα δομής και εμφάνισης που έχουν οριστεί από το Τμήμα Γεωλογίας του 

Α.Π.Θ. (βλέπε οδηγίες συγγραφής διατριβών και διπλωματικών Τμήματος 

Γεωλογίας, http://www.geo.auth.gr/yliko/useful/docs/DIATRIBES_DIPLWMATIKES-ODHGIES_SYGGRAFHS.pdf).  

9. Την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, ακολουθεί  ο 

έλεγχος και οι διορθώσεις από την Τ.Σ.Ε., καθώς και ο έλεγχος πιθανής 

λογοκλοπής (βλέπε https://www.lib.auth.gr/el/έλεγχος-πιθανής-λογοκλοπής-ephorus), που 

οφείλουν να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Το τελικό 

κείμενο υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος με εισήγηση της Τ.Σ.Ε. για την 

τελική κρίση. Στην εισήγηση περιλαμβάνεται και πρόταση για τη σύσταση της 

Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (Ε.Ε.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 9.4.α Ν. 3685, η οποία εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Οι υποψήφιος διδάκτορας 

μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη σύσταση της Ε.Ε.Ε., 

υποστηρίζει τη διατριβή του σε ειδική ανοικτή συνεδρία και εξετάζεται από τα 

μέλη της Ε.Ε.Ε. Για την έγκριση της διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 

τουλάχιστον πέντε (5) μελών και βασικό κριτήριο αποτελεί η πρωτοτυπία και η 

συμβολή της διατριβής στην επιστήμη. Η Ε.Ε.Ε. υποβάλλει το σχετικό πρακτικό 

εξέτασης στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο. 

Ακολουθεί η απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και η ορκωμοσία του νέου διδάκτορα. 

10. Κάθε εγκεκριμένη Διδακτορική Διατριβή κατατίθεται υποχρεωτικά και 

ηλεκτρονικά στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), στην Κεντρική 

Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. (invenio.lib.auth.gr) και στη Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του 

Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. 

11. Τα πνευματικά δικαιώματα των Διδακτορικών Διατριβών ανήκουν αποκλειστικά 

στον συγγραφέα. 

Άρθρο 6ο 

http://www.geo.auth.gr/yliko/useful/docs/DIATRIBES_DIPLWMATIKES-ODHGIES_SYGGRAFHS.pdf
https://www.lib.auth.gr/el/έλεγχος-πιθανής-λογοκλοπής-ephorus
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Κύκλος Παρακολούθησης Μαθημάτων 

1. Κάθε υποψήφιος διδάκτορας, μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. ή κάτοχος Μ.Δ.Ε. ειδικότητας 

ξένης ως προς το ειδικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, υποχρεούται 

κατά το πρώτο έτος σπουδών του να ολοκληρώσει την παρακολούθηση 

οργανωμένου κύκλου 4-6 μαθημάτων. Τα μαθήματα επιλέγονται κατά περίπτωση 

από τον επιβλέποντα καθηγητή ανάμεσα στα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν 

μαθήματα των υπαρχόντων Π.Μ.Σ. ή/και του υπάρχοντος προγράμματος 

προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. Δίνεται η 

δυνατότητα παρακολούθησης έως 2 μαθημάτων από προπτυχιακά ή 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών άλλων Τμημάτων, τα οποία συνάδουν με 

το αντικείμενο της διατριβής. Η πρόταση εγκρίνεται από τον οικείο Τομέα και 

διαβιβάζεται στη Σ.Ε., η οποία εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. όπου λαμβάνονται οι 

τελικές αποφάσεις.  

2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η διδασκαλία μαθημάτων που δεν καλύπτονται 

από τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού 

επιπέδου του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ., δίνεται η δυνατότητα οργάνωσης 

κύκλου διδασκαλίας εξειδικευμένων μαθημάτων με ευθύνη των οικείων Τομέων. 

3. Οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. σε άλλη ειδίκευση του οικείου Τμήματος ή άλλου Τμήματος της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Μ.Δ.Ε. της αλλοδαπής, και ανάλογα με τη συνάφεια 

του γνωστικού πεδίου προς το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, μπορούν 

να κατοχυρώσουν τα ειδικά μαθήματα που έχουν διδαχθεί. Η απόφαση 

λαμβάνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση του εκάστοτε Σ.Ε. λαμβάνοντας 

υπόψη τη γνώμη του οικείου Τομέα. 

4. Η διάρκεια επαρκούς διδασκαλίας ακολουθεί τα από το νόμο οριζόμενα για τις 

προπτυχιακές σπουδές. 

5. Οι εξετάσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στο τέλος καθενός διδακτικού 

εξαμήνου με μέριμνα των υπευθύνων των μαθημάτων και των αντίστοιχων 

αρμόδιων Σ.Ε των Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση αποτυχίας διεξάγονται επαναληπτικές 
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εξετάσεις κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Αποτυχία στις εξετάσεις αυτές συνεπάγεται 

τη συγκρότηση τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (άρθρο 14.3.α του Ν. 3549/07) 

από τον οικείο Τομέα, η οποία εξετάζει προφορικά το φοιτητή στην επόμενη 

εξεταστική περίοδο. Αποτυχία και στις εξετάσεις αυτές συνεπάγεται τη διαγραφή 

του υποψήφιου διδάκτορα από τα μητρώα του Τμήματος. Οι υπεύθυνοι των 

μαθημάτων υπογράφουν τη βαθμολογική κατάσταση και την προωθούν 

διαμέσου των αντίστοιχων αρμόδιων Σ.Ε. προς την Γραμματεία του Τμήματος, η 

οποία και διατηρεί σχετικό βαθμολόγιο, πριν την έναρξη του επόμενου 

διδακτικού εξαμήνου. 

6. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέτασή του στον 

κύκλο των μαθημάτων που του ανατέθηκε μέχρι το τέταρτο εξάμηνο των 

σπουδών του, ειδάλλως διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος με απόφαση 

της Γ.Σ.Ε.Σ. 

Άρθρο 7ο 

Διάρκεια διδακτορικών σπουδών 

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (2009), σε 

εφαρμογή του νόμου 3685/2008, το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης Δ.Δ. δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη και κατά περίπτωση 

μπορεί να δίνεται παράταση για ένα (1) ημερολογιακό έτος, με απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Τ.Σ.Ε. Η πάροδος και του χρόνου 

παράτασης συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του/της υποψήφιου/ας 

διδάκτορα και την αφαίρεση του θέματος της διδακτορικής διατριβής, με απόφαση 

της Γ.Σ.Ε.Σ.  

2. Ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να ζητήσει, με τη σύμφωνη γνώμη της Τ.Σ.Ε., 

διακοπή εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής για χρονικό διάστημα -

συνολικά ή τμηματικά- ενός (1) έτους το ανώτερο, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης 

προς την εκάστοτε Σ.Ε. και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. στράτευση, 

απασχόληση εκτός Ελλάδας κ.α.). Η αίτηση εξετάζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος η 
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οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος 

αυτού.     

Άρθρο 8ο 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των υποψηφίων Διδακτόρων 

1. Μετά την επιλογή τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν όλες τις παροχές που 

προβλέπει ο νόμος για τους προπτυχιακούς φοιτητές. 

2. Μέσω του συλλογικού οργάνου τους θα πρέπει να ενημερώνονται για τον ισχύοντα 

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και των πιθανών τροποποιήσεών του κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και για τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. σε θέματα 

που τους αφορούν. 

3. Έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Α.Π.Θ., 

μετά από αίτησή τους, με ευθύνη του επιβλέποντος. Έχουν δικαίωμα πρόσβασης 

στις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. και με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στις 

ηλεκτρονικές συνδρομές της κεντρικής βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.  

4. Οφείλουν να δηλώνουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που θα 

παρακολουθήσουν σε κάθε διδακτικό εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων 

αυτών είναι υποχρεωτική. 

5. Έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή των εκθέσεων 

προόδου. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση θα πρέπει να ενημερώνεται ο επιβλέπων 

καθηγητής. 

6. Για θέματα που προκύπτουν κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, και 

δεν επιλύονται από τον επιβλέποντα ή την Τ.Σ.Ε., μπορούν να απευθύνονται 

διαμέσου της εκάστοτε Σ.Ε. στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

7. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής του πειραματικού έργου σε ερευνητικά κέντρα του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνουν σε τακτά 

χρονικά διαστήματα τον επιβλέποντα για την πορεία της διδακτορικής διατριβής. 

8. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει 
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εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα, στο οποίο εκπονεί τη διατριβή του, σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος (άρθρο 9.3.δ του 

Ν.3685/08), μετέχοντας ενδεχομένως και στις ρυθμίσεις της σχετικής Υπουργικής 

Απόφασης "περί ωριαίας αντιμισθίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών". Ο 

προγραμματισμός των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων διδακτόρων 

πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Τομείς κατά την έναρξη 

κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Άρθρο 9ο 

Άλλες διατάξεις 

1. Αντικατάσταση μέλους της Τ.Σ.Ε. επιτρέπεται να γίνει κατά τη διάρκεια εκπόνησης 

της Δ.Δ., εφόσον τεκμηριώνονται γραπτώς από τον επιβλέποντα ή τον υποψήφιο 

ουσιαστικοί λόγοι. 

2. Εάν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. χρειαστεί να γίνει αντικατάσταση του 

Επιβλέποντος, η εκπόνηση της διατριβής συνεχίζεται κανονικά και ένα εκ των 

άλλων δύο μελών της Τ.Σ.Ε. αναλάβει την επίβλεψη. Τότε η Τ.Σ.Ε. συμπληρώνεται 

με ένα νέο μέλος.  

3. Ισχύει το Άρθρο 12 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ. 

«Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα  βιβλιογραφία». 

Καταθέτοντας οποιαδήποτε επιστημονική εργασία ή διδακτορική διατριβή, ο 

υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και 

τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. 

Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η 

χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης-δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα 

αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες 

του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να 

στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω 

περιπτώσεις –και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας 

καθηγητή/τριας– η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της 
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υποψηφίου/ας. Ο έλεγχος της λογοκλοπής γίνεται μέσω της υπηρεσίας Ephorus 

στην οποία έχει πρόσβαση το Α.Π.Θ. (βλέπε https://www.lib.auth.gr/el/έλεγχος-

πιθανής-λογοκλοπής-ephorus). 

4. Η Γραμματεία του Τμήματος, μετά την επιτυχή υποστήριξη της Δ.Δ. ενώπιον της 

Ε.Ε.Ε., αποστέλλει στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – ΕΚΤ (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 

1566/85) τα ακόλουθα: 

I. Επίσημο διαβιβαστικό έγγραφο με τα στοιχεία της διατριβής (ονοματεπώνυμο 

διδάκτορα και τίτλο). 

II. Ανάτυπο της διατριβής. 

III. «Δελτίο Ενημέρωσης Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών» (που εκδίδεται και 

αποστέλλεται από το ΕΚΤ και παραλαμβάνεται από την Γραμματεία του 

Τμήματος) συμπληρωμένο από τον διδάκτορα. 

IV. Αντίτυπο της διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή pdf (κατά προτίμηση) ή Word 

(MS-Windows). 

 5. Θέματα που δεν προβλέπονται από το παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται από τη 

Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντα διά της εκάστοτε Σ.Ε. 

 

Άρθρο 10° 

Ο παρόν Κανονισμός Εκπόνησης διδακτορικών Διατριβών ισχύει από την επομένη της 

ημερομηνίας έγκρισής του από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. 

  

https://www.lib.auth.gr/el/έλεγχος-πιθανής-λογοκλοπής-ephorus
https://www.lib.auth.gr/el/έλεγχος-πιθανής-λογοκλοπής-ephorus
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

Έντυπα και χρήσιμοι σύνδεσμοι 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

ΝΟΜΟΣ 3685/2008 

ΝΟΜΟΣ 3794/2009_άρθρο27 

ΝΟΜΟΣ 4301/2014_άρθρο 34 

ΝΟΜΟΣ 4316/2014 άρθρο 73 παρ.5 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΑΠΘ 

 

 

 

http://dps.web.auth.gr/sites/default/files/attachments/N3685_2008.pdf
http://dps.web.auth.gr/sites/default/files/attachments/%CE%9D.3794_2009_%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%2027.pdf
http://dps.web.auth.gr/sites/default/files/attachments/N.4301_2014%20%28%20%28%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF34%29.pdf
http://dps.auth.gr/sites/default/files/attachments/%CE%9D.4316_2014_%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%2073_%CF%80%CE%B1%CF%81.6.pdf
http://dps.web.auth.gr/sites/default/files/attachments/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%A0_%CE%9C_%CE%A3__%CE%91_%CE%A0_%CE%98.pdf
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Α Ι Τ Η Σ Η  

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………..……………………………………….  

ΟΝΟΜΑ: ………………………………..…………………….....  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………..……………………………..……  

Δ/ΝΣΗ: ……………..……………………………………....…….  

…………………………………………………………………..…….  

………………………………………………………………..……….  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………….…………………  

FAX: ……………..………………………………………………….  

E-MAIL: ……………………………………………………….…..  

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Προπτυχιακός τίτλος  

Τμήμα: ………………………………………………..…………..  

Παν/μιο: ………………………………………………………….  

Μεταπτυχιακός τίτλος  

Τίτλος Δ.Ε.: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Ειδίκευση:……………………………………………………….. 

Τμήμα/Παν/μιο: ……………………………….………….….  

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ………………………………………….….. 

 
 

Θεσσαλονίκη, …………/………/20……  

 

 
Προς τη Γραμματεία  

του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. 

Παρακαλώ να δεχθείτε την υποψηφιότητά μου για 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα:  

…………………………………………………………………………...... 

…………………….………………………………………………..…...... 

………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………….…..… 

Η   αίτηση   εντάσσεται   σε   επιστημονικό   πεδίο   

του Τομέα ………….…………………………………………….…… 

με επιβλέποντα καθηγητή/τρια τον/ην.………………… 

………………………………………………………………………….… 

Σας υποβάλλω συνημμένα:  

 Βιογραφικό σημείωμα (και ηλεκτρονικά)  

 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/ διπλώματος 

 Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

 Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας  

 Επικυρωμένα αντίγραφα αναγνωρισμένων 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών  

 Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας  

 Συστατικές Επιστολές  

 Πρόταση εκπόνησης διατριβής (και ηλεκτρονικά) 

 ……………………………………………………………………………. 

                                          Ο/η αιτ …………. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

 

 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 

 

 

Πληροφορίες:   ………………….. 

 

Θεσσαλονίκη,    ………………. 

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Τηλ. :    ………….  Fax:    ………….   
e-mail:   ………………………….. 

Κτίριο :  Σχολής Θετικών Επιστημών 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

(Απόφ. Γ.Σ.Ε.Σ. αριθμ. συνεδρ.        )  

 

   

        Π ρ ο ς   

       Τον Πρόεδρο  του Τμήματος Γεωλογίας 

        (δια μέσου της Συντονιστικής Επιτροπής)

  

                                                          Θεσσαλονίκη  

    

           Ο επιβλέπων καθηγητής και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής που παρακολουθεί 

την πορεία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής τ….  υποψήφιου …..  διδάκτορα κ. 

……….......………………………...  

με θέμα: ……………………………………………………….....……….....…………………  

έκριναν ότι η ερευνητική εργασία έχει ολοκληρωθεί και επομένως δίνει τη συγκατάθεσή της 

να αρχίσει η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 

(παρ.7) του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος Γεωλογίας.  

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Κοινοποίηση  

-Ενδιαφερόμενο/η (Ονοματεπώνυμο) (Υπογραφή) 

 

  1.  

  2.  

    3.  
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Π ρ ο ς  

Τον Πρόεδρο  του Τμήματος Γεωλογίας 

του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης  

                                                      

Θεσσαλονίκη  

  

Α Ι Τ Η Σ Η  

   

του / της…………………………………  

…………………………………………..  

υποψηφί.........  διδάκτορα  

…………………. ……………………….  

……………………………………………  

   

ΘΕΜΑ:  

Υποβολή διδακτορικής διατριβής 

για κρίση  

 

 

 

Θεσσαλονίκη, ……………………...........  

 
 Συνημμένα:  

Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/ 86) ότι 

ολόκληρη η διατριβή ή ουσιώδη μέρη 

αυτής δεν έχουν υποβληθεί για κρίση 

σε άλλες εξεταστικές αρχές και δεν έχω 

υποβληθεί ήδη σε δοκιμασία για 

διδακτορία ή δεν επεδίωξα τέτοια 

δοκιμασία.         

  

  

  

  

  

  

             Μετά την αξιολόγηση του επιστημονικού 

μου έργου από την Τριμελή Συμβουλευτική 

Επιτροπή και την έγκρισή της για συγγραφή της 

     διατριβής μου (σχετ. το από …………….. 

     έγγραφό της) με θέμα: ………………………... 

………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

    σας υποβάλω τη διατριβή μου σε ηλεκτρονικό 

αρχείο (CD) και παρακαλώ για τη συνέχιση της 

σχετικής διαδικασίας.  

   

                                     Με τιμή 

                               Ο/ Η αιτ………….  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

 

 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 

 

 

Πληροφορίες:   ………………….. 

 

Θεσσαλονίκη,    ………………. 

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Τηλ. :    ………….  Fax:    ………….   
e-mail:   ………………………….. 

Κτίριο :  Σχολής Θετικών Επιστημών 

  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

(Αποφ.Γ.Σ.Ε.Σ. αριθμ.συνεδρ.    )         

 Π ρ ο ς  
 τους κ.κ   1. 
 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6. 

7. 

 

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
Μελών της Εξεταστικής Επιτροπής 

          Την ………………………….……. ημέρα …………………… και ώρα ………..  

Θα συνέλθει η εξεταστική επιτροπή, που ορίστηκε με την απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

αριθμ. συνεδρ…………………………, στην αίθουσα ………………………………… 

για να εξετάσει τ… υποψήφι… διδάκτορα κ. …………………………………………... 

να αξιολογήσει και να κρίνει τη διατριβή του με θέμα: ………………………………... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

Η ανάπτυξη και οι ερωτήσεις κατά την διαδικασία ενώπιον της επιτροπής θα γίνουν σε 

δημόσια συνεδρίαση. 

   

Ο επιβλέπων καθηγητής  

 

 

 

Κοινοποίηση  

- Τμήμα Γεωλογίας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

 

 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 

 

 

Πληροφορίες:   ………………….. 

 

Θεσσαλονίκη,    ………………. 

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Τηλ. :    ………….  Fax:    ………….   
e-mail:   ………………………….. 

Κτίριο :  Σχολής Θετικών Επιστημών 

 

   ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

   (Αποφ.Γ.Σ.Ε.Σ. αριθμ.συνεδρ) 

                                  

                    Π ρ ο ς   

       Τον Πρόεδρο  του Τμήματος Γεωλογίας 

        (δια μέσου της Συντονιστικής Επιτροπής)

  

                                                          Θεσσαλονίκη

     

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πρακτικού απόφασης της Επιτροπής.  

   

           Σας διαβιβάζουμε συνημμένο το από ……………………………... πρακτικό 

        της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση και κρίση της 

διατριβής τ….         υποψήφ… διδάκτορα κ. 

….......…………..............……………………………………………………………………….. 

με θέμα: ……………………………….........……………………………………………...και 

παρακαλούμε για τη συνέχιση της   διαδικασίας που αφορά την αναγόρευση τ…. υποφηφι…… 

σε διδάκτορα από τη Γ.Σ.Ε.Σ.  

   

                                                                                               Με τιμή  

                                                                   Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής  
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

               της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την αναγόρευση σε διδάκτορα  

               του Τμήματος Γεωλογίας τ.... κ. .................................................  

   

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Γεωλογίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της αριθμ ....................................... 

ύστερα από την κρίση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ότι η ερευνητική εργασία τ..... 

υποψηφι........  διδάκτορα έχει ολοκληρωθεί και την κατάθεσή της στο Τμήμα, όρισε σύμφωνα με το 

άρθρο 9 παρ.4α του Ν.3685/2008, Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή που αποτελείται από τους κ.κ 

...................................................................  

.......................................................................................................................................................  

και από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής κ.κ. .................................................................  

......................................................................................................................................................  

για να αναπτύξει ενώπιόν της  .....    υποψηφι......... διδάκτορας ................................................  

.......................................................... τη διατριβή τ.... .................................................................  

            Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή με την παραπάνω σύνθεσή της, συνήλθε σήμερα                                                  

ημέρα  ........................................................................... και ώρα  .............................. στο χώρο                                                                                                                  

του Τμήματος Γεωλογίας για να εξετάσει τ .......   υποψηφι.......  διδάκτορα κ........  

......................................................................................................................................................  

   Χρέη προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής ανέθεσαν τα μέλη της στον κ.  

......................................................................................................................................................  

   Τα μέλη της Επιτροπής έλαβαν εγκαίρως γνώση και μελέτησαν τη διατριβή. Ο/Η 

υποψήφιος/α -------------------------    ανέπτυξε ενώπιον της Επιτροπής τη διατριβή  τ......  με θέμα:  

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

    τονίζοντας τα σημεία, στα οποία κατά τη γνώμη τ........  η διατριβή είναι πρωτότυπη και 

αποτελεί συμβολή στην επιστήμη.  

 Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής απηύθυναν ερωτήσεις στον   υποψήφιο, μετά την 

προφορική ανάπτυξη υπό αυτού του θέματος. Η ανάπτυξη και οι 

ερωτήσεις έγιναν σε δημόσια συνεδρίαση.  
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 Στη συνέχεια το ακροατήριο και ο υποψήφιος αποχώρησαν και τα μέλη της 

Εξεταστικής Επιτροπής συσκέφθηκαν.  Το σκεπτικό της κρίσης και το αιτιολογικό της 

ψηφοφορίας έχει ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

Τα μέλη ψήφισαν, υπέρ της έγκρισης της διατριβής, με ψήφους  ................................ (     ) και 

κατά   ...................................... (     ).  

 Εφαρμόζοντας στο σημείο αυτό τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του ΑΠΘ, πρότειναν, με ψήφους .................................(      )  έναντι  ....................... (    ) 

το βαθμό  ................................................  

   

       Θεσσαλονίκη, ........................................... 20.......  

   

       Η Εξεταστική Επιτροπή  

   

(Ονοματεπώνυμο)                   (Υπογραφή)  

   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

 

 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
Τομέας ……………. 
 
 
Πληροφορίες:   …………………. 

 

Θεσσαλονίκη,    …………………… 

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Τηλ. :    ……………..  Fax:    ……………   
e-mail:   ……………………… 
Κτίριο :  Σχολής Θετικών Επιστημών 

 
 

   Προς  

   Τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας 

 

 

ΘΕΜΑ: Ετήσια έκθεση προόδου της διδακτορικής διατριβής τ…. υποψήφι… διδάκτορα κ. … 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σας υποβάλλουμε την ετήσια έκθεση προόδου της διδακτορικής διατριβής τ… υποψήφι… 

διδάκτορα κ. ……… με τίτλο: …………………………………………………………………………  

Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, συμφωνούμε με την έκθεση προόδου, 

διαπιστώνουμε την καλή πορεία της διατριβής και εισηγούμαστε την συνέχιση της εκπόνησής της για 

το επόμενο έτος. 

(Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή διαπιστώσει πρόβλημα στην πορεία της διατριβής το 

σημειώνει). 

 

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

     

 

….……………………..           ………………………………..       ……………………………… 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 

Της διδακτορικής διατριβής τ…   (ονοματεπώνυμο υποψήφιου διδάκτορα) 

 

Προς την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 

………………………….. (Επιβλέποντα Καθηγητή) 

……………………………. 

…………………………….. 

 

 

Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση προόδου της διδακτορικής μου 

διατριβής με θέμα: …………………………………………………………………………………………………………….     που μου 

ανατέθηκε με την υπ’ αριθ. …………………. απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του 

Τμήματος Γεωλογίας. 

 

Η έκθεση προόδου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

1. Εισαγωγή  
(θα περιγράφει σε δυο παραγράφους τον στόχο της Διδακτορικής Διατριβής, τα δεδομένα και την 

μέθοδο) 

2. Πρόοδος που πραγματοποιήθηκε στην περίοδο αναφοράς 
3. Συνολική πρόοδος μέχρι την περίοδο αναφοράς 
4. Προβλήματα κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής (εάν υπάρχουν) 
5. Προγραμματισμός εργασιών για το επόμενο διάστημα 
6. Συμμετοχή με ανακοινώσεις του υποψηφίου σε συνέδρια 
7. Δημοσιεύσεις 

 

 

 

 

 

            Με τιμή 

 

 

      (Ονοματεπώνυμο) 

 

 
 


