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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

Ο παρών κανονισμός θα ισχύει για τους υποψηφίους που θα καταθέσουν αίτηση
προς εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μετά την έγκριση του παρόντος
Κανονισμού από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και έχει
ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των Διδακτορικών Διατριβών που
εκπονούνται στο Τμήμα.

1. Προϋποθέσεις εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με το
νόμο 3685/2008, άρθρο 9 και τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου, έχουν οι κάτοχοι
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ο
νόμος προβλέπει, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, μπορεί να γίνει δεκτός υποψήφιος
διδάκτορας μη-κάτοχος ΜΔΕ. Τα παραπάνω εξειδικεύονται ως εξής:
Δικαίωμα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής έχουν:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι
Ια. Οι διπλωματούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών που έχουν αποκτήσει ΜΔΕ.
Ιβ. Οι διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών που έχουν αποκτήσει ΜΔΕ
συναφές με την επιστημονική περιοχή εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
Ιγ. Οι διπλωματούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ εφ’
όσον έχουν αποκτήσει Μ.Δ.Ε. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
Ιδ. Οι διπλωματούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ εφ’
όσον έχουν αποκτήσει Μ.Δ.Ε. Τμήματος Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς του εξωτερικού
εκτός Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την
επιστημονική περιοχή εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
Ιε. Οι διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών με Διδακτορικό Δίπλωμα
εκτός Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών
Τμημάτων ή ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ με Διδακτορικό Δίπλωμα μπορούν να υποβάλουν
αίτηση έναρξης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με αναλυτικό υπόμνημα και
λεπτομερή πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε γνωστικό αντικείμενο
συναφές με το ευρύ αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού. Η αίτηση πρέπει να
συνοδεύεται με θετική εισήγηση του Τομέα στον οποίο ο εν δυνάμει υποψήφιος
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επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή και η αποδοχή της ή μη
αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.
Δικαίωμα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής έχουν κατ΄ εξαίρεση μη-κάτοχοι ΜΔΕ
των παρακάτω υποκατηγοριών:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
ΙΙα. Διπλωματούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό διπλώματος
τουλάχιστον οκτώμισυ (8,5) (85% του Άριστα) και συναφή διπλωματική εργασία.
ΙΙβ. Διπλωματούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών που έχουν και 2ο δίπλωμα /
πτυχίο από A.E.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο εκπόνησης
της διδακτορικής διατριβής με υποχρέωση επιτυχούς εξέτασης σε τρία μαθήματα
μεταπτυχιακού επιπέδου.
ΙΙγ. Διπλωματούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ή συναφών γνωστικών
αντικειμένων με αποδεδειγμένο επαγγελματικό και ερευνητικό έργο στο γνωστικό
αντικείμενο της υπό εκπόνηση διατριβής. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο
επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά στις οποίες ο υποψήφιος είναι πρώτος ή
δεύτερος συγγραφέας. Επίσης ο υποψήφιος έχει υποχρέωση εξέτασης σε τρία
μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΙΙ θα γίνονται δεκτοί, ύστερα από αιτιολογημένη
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμημάτος Πολιτικών Μηχανικών. Για την διεξαγωγή της
εξέτασης των περιπτώσεων ΙΙβ και ΙΙγ ορίζεται από τον οικείο Τομέα τριμελής
επιτροπή καθηγητών συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την επιστημονική
περιοχή στην οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος να εκπονήσει διδακτορική
διατριβή.

2. Διαδικασία έγκρισης εκπόνησης Διδακτορικής διατριβής
Ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών τα
ακόλουθα δικαιολογητικά: α) αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο οποίο
αναφέρεται, αφενός το προτεινόμενο, ως επιβλέπων, μέλος Δ.Ε.Π. και αφετέρου, η
επιστημονική περιοχή της Διδακτορικής Διατριβής, β) αντίγραφο διπλώματος ή
πτυχίου γ) αντίγραφο Μ.Δ.Ε., εφόσον υπάρχει δ) βιογραφικό σημείωμα, ε) εάν
ανήκει στην κατηγορία ΙΙ, υποβολή κάθε σχετικού δικαιολογητικού κατά την κρίση
του υποψηφίου και στ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί διδακτορική διατριβή με
παρεμφερές θέμα.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά κοινοποιούνται στον προτεινόμενο ως επιβλέποντα
και στον αντίστοιχο Τομέα, προκειμένου, ο πρώτος να διερευνήσει τη δυνατότητα
εκπόνησης θέματος διδακτορικής διατριβής και της διαθεσιμότητας των υποδομών,
με αντίστοιχες γραπτές βεβαιώσεις των υπευθύνων εάν αυτά δεν ανήκουν στον
Τομέα. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του επιβλέποντα, αυτή αιτιολογείται,
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και ενημερώνεται ο υποψήφιος και ο Τομέας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης
στον
επιβλέποντα
του
αιτήματος
του
υποψηφίου.
Στον Τομέα προτείνονται ως μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, κατά
προτίμηση 3 καθηγητές Πανεπιστημίων ή 2 καθηγητές Πανεπιστημίων και ένα τρίτο
μέλος που μπορεί να είναι είτε καθηγητής ΑΤΕΙ είτε ερευνητής Α’ βαθμίδας με
σχετικό δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε επιστημονικά περιοδικά. που έχουν την
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το θέμα της διδακτορικής διατριβής του
υποψηφίου, καθώς και η επιστημονική περιοχή της Διδακτορικής Διατριβής και
διαβιβάζονται στη Γραμματεία για έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι το αρμόδιο
σώμα για να εγκρίνει την υπαγωγή του υποψηφίου στην κατηγορία ΙΙ, εάν
συντρέχουν, οι προβλεπόμενοι από τον κανονισμό λόγοι εξαίρεσης, άλλως
απορρίπτει την αίτηση του σε αυτό το στάδιο.
Μετά την έγκριση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής η τριμελής συμβουλευτική
επιτροπή εξειδικεύει το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους το
θέμα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με τον υποψήφιο και ο
επιβλέπων την κοινοποιεί στη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Ο ακριβής τίτλος της
Διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να οριστεί από την τριμελή συμβουλευτική
επιτροπή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής
διατριβής. Μερική τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής ή τυχόν
αναπροσαρμογή του στα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα του
υποψήφιου Διδάκτορα επιτρέπεται με τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και θετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Σημαντική αλλαγή όμως
του τίτλου η οποία υποδηλώνει μεταβολή του αντικειμένου έρευνας σημαίνει την
έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η Διδακτορική
Διατριβή εκπονείται ολικά ή κατά ένα μέρος της, στα Εργαστήρια του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.

3. Χρονική Διάρκεια
3.1 Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από 3 χρόνια για τους έχοντες τίτλο Μ.Δ.Ε. της διάρκειας μετρούμενης
από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (Ν.
3685/2008, Αρθρο 9) και μικρότερη από 4 χρόνια, εφ’ όσον ο υποψήφιος δεν
διαθέτει ΜΔΕ.
3.2 Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής είναι έξι (6)
χρόνια και δύναται να παραταθεί μετά από έγκριση αιτιολογημένης αίτησης του
επιβλέποντα από την Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη. Σε
περιπτώσεις που η Διδακτορική διατριβή δεν περατώνεται εντός 8ετίας ο
υποψήφιος διαγράφεται αυτόματα από τα μητρώα των υποψηφίων διδακτόρων
του τμήματος. Διακοπή της Διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει και με
αιτιολογημένη αίτηση του επιβλέποντα ή απλή αίτηση του υποψηφίου στην Γ.Σ.Ε.Σ.
Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει έκθεση προόδου, η οποία διαβιβάζεται μέσω
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής στη Γραμματεία του Τμήματος, στο τέλος
κάθε ημερολογιακού έτους από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής
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επιτροπής, μέχρι τον 3ο ή 4ο χρόνο, ανάλογα εάν ο υποψήφιος ανήκει στην
κατηγορία Ι ή ΙΙ.
3.3 Ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται σε ειδικές περιπτώσεις και με
αιτιολογημένη αίτησή του να ζητήσει αναστολή εκπόνησης της διατριβής μία φορά
κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη. Η Γ.Σ.Ε.Σ., με βάση την αίτηση και την
εισήγηση του επιβλέποντα, κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της αιτούμενης
αναστολής και, εφόσον γίνουν αποδεκτοί, ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει τη
διατριβή του μετά το χρονικό διάστημα της αναστολής, άλλα σύμφωνα με τους
ισχύοντες κατά την κατάθεση της αίτησης εκπόνησης όρους. Ο χρόνος αναστολής
δεν προσμετράται στην ανώτατη χρονική διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής
διατριβής.
3.4 Αντικατάσταση μέλους της τριμελούς γίνεται εφ όσον υπάρχει σημαντικός λόγος
μετά από πρόταση του επιβλέποντος στην Γ.Σ.Ε.Σ. Αντικατάσταση του επιβλέποντος
για ουσιαστικό λόγο, γίνεται με έναν εκ των μελών της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και με συναίνεση του επιβλέποντος. Οι χρονικοί
περιορισμοί που προβλέπονται για τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος από τον
υποψήφιο, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ερευνητική περιοχή, παραμένουν ως είχαν
και πριν την έγκριση της αλλαγής του Επιβλέποντος Καθηγητή ή κάποιου μέλους της
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
3.5 Η γλώσσα των Διδακτορικών διατριβών είναι η Ελληνική. Ωστόσο, σε ειδικές
περιπτώσεις, με άδεια της Γ.Σ.Ε.Σ., μπορεί να συνταχθεί σε άλλη επίσημη γλώσσα
της Ε.Ε. (κατά προτίμηση στην αγγλική), εφ’ όσον εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη
καθοδήγηση του υποψηφίου από κατάλληλη τριμελή επιτροπή. Σε ξενόγλωσσες
διατριβές απαιτείται εκτενής περίληψη τουλάχιστον 30 σελίδων στα Ελληνικά, ενώ
όλοι οι τίτλοι (Πινάκων, Διαγραμμάτων, Σχημάτων, Φωτογραφιών κλπ) θα είναι
γραμμένοι στη γλώσσα συγγραφής της διατριβής και στα Ελληνικά. Στην περίπτωση
συγγραφής της διατριβής στα Ελληνικά, θα πρέπει απαραιτήτως οι τίτλοι (Πινάκων,
Διαγραμμάτων, Σχημάτων, Φωτογραφιών κλπ), να είναι δίγλωσσοι (Ελληνικά και
Αγγλικά) και να υπάρχει αγγλική περίληψη εύρους τουλάχιστον 10 σελίδων, όπου
να περιγράφονται τα βασικά στάδια της διδακτορικής διατριβής και τα κυριότερα εκ
των συμπερασμάτων.

4. Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων
4.1 Για τη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής διατριβής απαιτείται η ύπαρξη
τουλάχιστον δύο πρωτότυπων δημοσιεύσεων από το υλικό της διατριβής σε
επιστημονικό περιοδικό που περιλαμβάνεται σε διεθνή βάση δεδομένων και στις
οποίες ο υποψήφιος να είναι 1ος ή 2ος συγγραφέας. Εναλλακτικά, επιτρέπεται η
ύπαρξη μίας πρωτότυπης δημοσίευσης από το υλικό της διατριβής σε επιστημονικό
περιοδικό που περιλαμβάνεται σε διεθνή βάση δεδομένων και στην οποία ο
υποψήφιος να είναι 1ος συγγραφέας και τρεις εργασίες δημοσιευμένες σε
επιστημονικά συνέδρια (δύο εκ των οποίων θα είναι διεθνή) τα οποία να είναι
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επαναλαμβανόμενα και να εκδίδουν πρακτικά (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)
μετά από αξιολόγηση των εργασιών.
4.2 Η ενεργός συμμετοχή του υποψηφίου στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου/σπουδαστηρίου ή σε άλλη περίπτωση στον Τομέα
στον οποίο αυτός εκπονεί τη διατριβή του είναι υποχρεωτική. Η συμμετοχή αυτή, η
οποία θα πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση του επιβλέποντα, θα περιλαμβάνει
τη συμμετοχή του υποψηφίου στη διενέργεια ασκήσεων και εργαστηριακών
ασκήσεων, τη συμμετοχή του ως επιτηρητή στις εξετάσεις των μαθημάτων του
Τομέα, τη συμμετοχή του στις ερευνητικές δραστηριότητες (εργαστηριακές
ασκήσεις και πειράματα, επίβλεψη προπτυχιακών διπλωματικών) του εργαστηρίου
καθώς και άλλες υποστηρικτικές στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του
εργαστηρίου δράσεις. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα συντάσσεται επιστολή
από τον επιβλέποντα στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη-εφαρμογής των
ανωτέρω. Κατόπιν αδείας του οικείου Τομέα δύναται να εξαιρούνται από τις
ανωτέρω υποχρεώσεις τους υποψήφιοι διδάκτορες για ειδικούς λόγους. Της
διατάξεως αυτής μπορεί να κάνει χρήση ο επιβλέπων για μία το μέγιστο περίπτωση
υποψηφίου διδάκτορα από το σύνολο των υποψηφίων διδακτόρων που επιβλέπει
(max 5).
4.3 Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θα διοργανώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος ένας
κύκλος διαλέξεων έρευνας. Στον κύκλο αυτό οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να
αναλύουν τμήματα της προσωπικής τους έρευνας σχετιζόμενα ή μη με τη
διδακτορική διατριβή. Την οργάνωση του κύκλου διαλέξεων θα αναλαμβάνουν δύο
μέλη ΔΕΠ που θα ορίζονται για το σκοπό αυτό από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος στην αρχή
κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να συμμετέχουν
ενεργά με παρουσίαση σε τουλάχιστον ένα κύκλο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της
διδακτορικής τους διατριβής. Μπορούν να συμμετέχουν και μεταπτυχιακοί
φοιτητές εφόσον το επιθυμούν.

5. Δοκιμασία Υποστήριξης
5.1 Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή μετά την αξιολόγηση του ερευνητικού
έργου του υποψηφίου και εφ όσον κρίνει ότι αυτό έχει ολοκληρωθεί, διαβιβάζει
την τελική έκθεση προόδου και ζητά από τη ΓΣΕΣ, τη συγκρότηση της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής, σύμφωνα με το νόμο 3685/2008. Για να διασφαλιστεί η
ποιότητα του ερευνητικού έργου, θα πρέπει ο υποψήφιος, σε αυτό το στάδιο να
πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.1 του παρόντος Κανονισμού.
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, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής. Πέντε (5) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο
(2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί
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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΄ ή Γ΄
αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι να
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 τη διατριβή του.
5.2 Η προφορική δοκιμασία υποστήριξης γίνεται δημοσίως, παρουσία των μελών
της εξεταστικής επιτροπής και είναι ανοικτή στο κοινό. Θα πρέπει να προηγείται με
ευθύνη του επιβλέποντα και του Τομέα, δημόσια ανακοίνωση μέσω της
Γραμματείας του Τμήματος του χρόνου και του τόπου της δοκιμασίας υποστήριξης
τουλάχιστον 5 ημέρες πριν. Στην ίδια ανακοίνωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο
τίτλος, ο επιβλέπων, τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, τα μέλη της
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και οι τίτλοι των αντίστοιχων δημοσιεύσεων
(ώστε να μπορεί να ανακτηθεί η δημοσίευση ηλεκτρονικά). Ακολουθούν
σχολιασμός και ερωτήσεις εκ μέρους της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, υπό το
συντονισμό του επιβλέποντος καθηγητή, ενώ ακολούθως ο επιβλέπων απευθύνεται
στο κοινό για άλλες πιθανές ερωτήσεις ή σχόλια. Μετά το πέρας των ερωτήσεων η
επταμελής εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει και με αιτιολόγηση βαθμολογεί τον
υποψήφιο συνεκτιμώντας τη συμβολή της κρινόμενης διδακτορικής διατριβής στην
επιστήμη, την πρωτοτυπία της, το επίπεδο συγγραφής του δοκιμίου, τον τρόπο
παρουσίασης και την ποιότητα των απαντήσεων στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Στη
συνέχεια, καλεί τον υποψήφιο διδάκτορα και του ανακοινώνει την απόφασή της.
Για την έγκριση της διδακτορικής δια τριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη
τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.Ειδικώτερα, η
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:
α) Μπορεί να εγκρίνει τη διδακτορική διατριβή όπως αυτή έχει υποβληθεί.
β) Μπορεί να ζητήσει ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις ως προϋπόθεση της
έγκρισης
γ) Μπορεί να αρνηθεί την έγκρισή της.
Στην περίπτωση όπου ζητούνται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, η Τριμελής
Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόματος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής,
εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις τροποποιήσεις, να δώσει την τελική έγκριση. Στην
περίπτωση όπου ζητούνται μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, η Επταμελής
Εξεταστική Επιτροπή ως σώμα πρέπει να εγκρίνει την τροποποιημένη διατριβή. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, η επικοινωνία των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών μέσων και η απόφασή της θα είναι
τελική.
5.3 Η επταμελής εξεταστική επιτροπή εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της για την
αναγόρευση του υποψηφίου, διαβιβάζοντας, μέσω του επιβλέποντα καθηγητή την
απόφασή της προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Η αναγόρευση γίνεται σε
συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ παρουσία του Πρύτανη ή νομίμου εκπροσώπου του.
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6. Διάφορα
Μέλη ΔΕΠ έως και 3ου βαθμού συγγένειας εξ αίματος, ή εξ αγχιστείας, με τον
υποψήφιο δεν συμμετέχουν στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή ή στην
επταμελή εξεταστική επιτροπή. Θέματα που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα
κανονισμό ρυθμίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο παρών κανονισμός δύναται να
αναθεωρηθεί μετά απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος.

7. Μεταβατικές διατάξεις
Υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν υπερβεί το όριο των 6 ετών, καλούνται από τη
Γραμματεία του Τμήματος να δηλώσουν εάν επιθυμούν χρονική παράταση του
χρόνου εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής κατά τρία έτη. Μετά και την
παρέλευση των τριών ετών διαγράφονται αυτόματα από τα μητρώα υποψηφίων
διδακτόρων του Τμήματος. Ομοίως διαγράφονται αυτόματα από τα μητρώα
υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος εάν δεν απαντήσουν στην κλήση της
Γραμματείας εντός δύο μηνών ή εάν απαντήσουν αρνητικά. Το χρονικό διάστημα
των τριών ετών ορίζεται με αφετηρία την ημερομηνία απάντησής του υποψηφίου
στην κλήση της Γραμματείας.
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