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Νέος τρόπος έγκρισής αιτήσεων για εκπόνηση ΔΔ (Άρθρο 38)
• Προκαθορισμένες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων προβλεπόμενες στον κανονισμό
(άρα δεν μπορούμε στην παρούσα φάση και μέχρι την αναμόρφωση και έγκριση του Κανονισμού
να δεχόμαστε αιτήσεις ανά πάσα στιγμή μέσα στο έτος- ελπίζουμε να έχουμε λύση άμεσα γι αυτό)
• Κατηγοριοποίηση αιτήσεων από Συνέλευση Τμήματος και ανάθεση κάθε κατηγορίας αιτήσεων σε
Τριμελή επιτροπή
• Οι ανωτέρω τριμελείς επιτροπές εξετάζουν τις αιτήσεις και παίρνουν συνεντεύξεις από τους
υποψηφίους
• Οι ανωτέρω τριμελείς επιτροπές υποβάλουν υπόμνημα προς τη Συνέλευση του τμήματος για το
ποιες αιτήσεις θα δεχτεί και ποιες όχι
• Αιτιολογημένη έγκριση ή απόρριψη από Συνέλευση Τμήματος
(άρα για να εγκριθεί μία αίτηση για εκπόνηση ΔΔ χρειάζονται 2 Συνελεύσεις)
Επιβλέποντες (Άρθρο 39)
• Μπορεί να είναι ΔΕΠ Α, Β, Γ βαθμίδας του οικείου τμήματος ή τμήματος άλλου ΑΕΙ ή Ερευνητές Α΄,
Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας
• Δεν χρειάζεται αλλαγή επιβλέποντος σε περίπτωση μετακίνησης του επιβλέποντος σε άλλο τμήμα
ή συνταξιοδότησης. Η ΔΔ δεν μετακινείται σε άλλο τμήμα, ολοκληρώνεται εκεί που άρχισε με τον
ίδιο επιβλέποντα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (Άρθρο 39)
• τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος
• Όλοι κάτοχοι διδακτορικού
• Αποκλείονται οι: αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ,
Αλλαγή επιβλέποντος (Άρθρο 39)
• Μπορεί να γίνει σε περίπτωση που ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει
χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μεγίστου ορίου
επιβλεπόμενων ΔΔ
Ανάρτηση των ΔΔ Στην Ιστοσελίδα Του Τμήματος (Άρθρο 39)
• Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι
των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των
συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και
στην αγγλική γλώσσα.
(Αν θέλετε να προστατεύσετε την πρωτοτυπία του θέματος χρησιμοποιήστε «ενδεικτικό» τίτλο και
περίληψη – προβλέπεται από το Νόμο)
Ελάχιστη διάρκεια διδακτορικών σπουδών (Άρθρο 40)
• 3ετία για όλους
Υποχρέωση εγγραφής ανά ακαδ. έτος και για τους ΥΔ (Άρθρο 45)
• Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή τους ανά έτος.
Αφορά και τους υφιστάμενους ΥΔ που δεν έχουν ορίσει ακόμα 7Μ
Οι ετήσιες εκθέσεις προόδου (Άρθρο 40)
• Οι ετήσιες εκθέσεις προόδου δεν κατατίθενται πλέον στη Συνέλευση
• Η διαδικασία πλέον έχει ως εξής:
1. Γίνεται πρώτα η υποβολή υπομνήματος από τον ΥΔ προς την τριμελή
2. ΥΔ και τριμελής κανονίζουν μεταξύ τους συνάντηση για να κάνει ο ΥΔ προφορική
παρουσίαση στην τριμελή του

3. Κατά την προφορική παρουσίαση η 3Μ συμπληρώνει έντυπο και κάνει παρατηρήσεις επί
του υπομνήματος
4. Ο ΥΔ ή η τριμελής καταθέτει υπόμνημα και παρατηρήσεις τριμελούς στη γραμματεία
Νέος τρόπος για τον Ορισμό 7Μ (Άρθρο 41)
1. Ο ΥΔ ολοκληρώνει τη συγγραφή της ΔΔ
(δηλαδή η Συγγραφή γίνεται ΠΡΙΝ την 7μελή)
2. Ο ΥΔ υποβάλλει αίτηση προς την 3Μ για τη δημόσια υποστήριξη
3. Η 3Μ εξετάζει τη ΔΔ (+ το αν πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζει ο κανονισμός
π.χ. δημοσιεύσεις) και συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση προς τη ΓΣ ζητώντας τον ορισμό
της 7Μ
4. Η Συνέλευση ορίζει την 7Μ
Σύνθεση 7Μ (Άρθρο 41)
• Η τριμελής + 4 ακόμα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο
Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, 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.
Όχι ομοτιμοι / συνταξιούχοι
Αν υπάρχουν μέλη στην τριμελή που στο μεταξύ έχουν αφυπηρετήσει αντικαθιστούνται έτσι ώστε
να πληρούνται τα όσα ορίζει ο νόμος για την 3Μ
Προκήρυξη ΔΔ (Άρθρο 42)
• Υπάρχει η δυνατότητα Προκήρυξης ή Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής από το τμήμα σε ημερομηνίες άλλες από τις προβλεπόμενες στον
κανονισμό

