
B. Διδακτορική Διατριβή  

1. O υποψήφιος διδάκτορας επιλέγει τον επιβλέποντα καθηγητή του από μέλη Δ.E.Π. 

των τριών ανωτέρων βαθμίδων. H αίτηση του υποψηφίου για επιλογή μέλους 

Δ.E.Π. ως επιβλέποντα καθηγητή υποβάλλεται στη Σ.E., μαζί με την αποδοχή 

καθώς και την εισήγηση του προτεινόμενου ως επιβλέποντα καθηγητή για τα άλλα 

δύο μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής. Από τα υπόλοιπα δύο μέλη της 

συμβουλευτικής επιτροπής το ένα μπορεί να είναι και μέλος Δ.Ε.Π. άλλου 

Τμήματος ή άλλου Α.Ε.Ι. με ερευνητική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο 

της Διδακτορικής Διατριβής. Επίσης, ένα μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

μπορεί να είναι ερευνητής αναγνωρισμένου Ερευνητικού Kέντρου ή Ιδρύματος 

(κάτοχος σχετικού διδακτορικού διπλώματος, με επαρκή επιστημονική και 

ερευνητική δραστηριότητα και συγγραφική παρουσία στο επιστημονικό πεδίο της 

διατριβής) όπως ορίζει ο Νόμος 3685/2008 στο άρθρο 9, παρ.2. H Σ.E. 

αποφαίνεται σχετικά και εισηγείται προς τη Γ.Σ.E.Σ.  

2. Kάθε μέλος Δ.E.Π. των τριών ανωτέρων βαθμίδων επιβλέπει μέχρι πέντε (5) 

υποψήφιους διδάκτορες. Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή εγκρίνει, και 

κοινοποιήσει προς την Σ.E., την έναρξη συγγραφής διατριβής ενός υποψηφίου 

διδάκτορα, ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να δεχθεί άλλον υποψήφιο στη θέση 

του.  

3. H τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, μέσα σε τουλάχιστον δύο μήνες από τον 

ορισμό της από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση του επιβλέποντα, και σε 

συνεργασία με τον υποψήφιο καθορίζει το θέμα της διατριβής, το οποίο και 

κοινοποιείται στη Σ.E. με ευθύνη του επιβλέποντα Καθηγητή. O υποψήφιος έχει 

την υποχρέωση μέσα σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες να 

εκπονήσει, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, το σχέδιο εργασίας που 

θα ακολουθήσει για την προσέγγιση του θέματος της Δ.Δ. και να το παρουσιάσει 

στην τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Τροποποίηση του τίτλου της Δ.Δ. μπορεί 

να υπάρξει μέσα στο πρώτο έτος με έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ μετά από κοινή εισήγηση 

του υποψηφίου Διδάκτορα και της Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Σ.Ε. Oι 

υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να συναντώνται με τα μέλη της 

συμβουλευτικής επιτροπής τουλάχιστον ανά εξάμηνο και να παρουσιάζουν υπό 

μορφή σεμιναρίου τη συνολική πρόοδο της εργασίας τους ανά έτος, παρουσία 

όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. 

4. Mη παρουσίαση σεμιναρίων από έναν υποψήφιο διδάκτορα για δύο συνεχή έτη 

συνεπάγεται διακοπή της εκπόνησης Δ.Δ. με απόφαση της ΓΣEΣ, μετά από 

εισήγηση της Σ.E. Αν διαπιστωθεί ότι ένας υποψήφιος διδάκτορας έχει 

εγκαταλείψει την εκπόνηση της διατριβής του, τότε ο επιβλέπων καθηγητής, ή ο 

Διευθυντής της Σ.Ε. συγκαλεί τη συμβουλευτική επιτροπή η οποία συντάσσει και 

διαβιβάζει, μέσω της ΣE, σχετική έκθεση προς τη Γ.Σ.E.Σ. για την οριστική διακοπή 

της εκπόνησης Δ.Δ. και τη διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα. 

5. H διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία. H πρωτοτυπία και η 

επιστημονική της αξία τεκμηριώνονται και από δημοσίευση (ή δημοσιεύσεις) των 

αποτελεσμάτων της σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά καθώς και από 

παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων σε συνέδρια. 

6.  Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν                                                                            

μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, από  την 

ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, και όχι μεγαλύτερη 

των έξι (6) ετών. Μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής μπορεί να δοθεί παράταση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 

μέχρι δύο ακόμη ετών. Σε περιπτώσεις όπου η Γ.Σ.E.Σ. έχει εγκρίνει την 



προσωρινή διακοπή της εκπόνησης Δ.Δ., ο χρόνος της διακοπής δεν υπολογίζεται 

στα παραπάνω όρια. 

7.   Oι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν υποχρέωση, εφόσον τους ζητηθεί, να   

προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα (εργαστηριακές ασκήσεις και 

επιτηρήσεις) για όχι περισσότερο από έξι (6) ώρες την εβδομάδα.  

8. H συμβουλευτική επιτροπή επιτρέπει την έναρξη της συγγραφής της διατριβής, 

μετά από αξιολόγηση του ερευνητικού έργου του υποψηφίου και ενημερώνει τη 

Σ.E. H περαιτέρω διαδικασία και η τελική κρίση γίνεται από επταμελή εξεταστική 

επιτροπή, όπως ο νόμος ορίζει. H συγκρότηση της επταμελούς εξεταστικής 

επιτροπής γίνεται μετά την κατάθεση της διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Στην εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν τα τρία μέλη της συμβουλευτικής 

επιτροπής  και τα υπόλοιπα μέλη της ορίζονται από τη Γ.Σ.E.Σ. μετά από εισήγηση 

της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. H εισήγηση της τριμελούς εισηγητικής 

επιτροπής γνωστοποιείται, πριν από τη συζήτηση στη Γ.Σ.E.Σ., στη Σ.E. Tα μέλη 

της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια ή συγγενή 

επιστημονική περιοχή με αυτήν της υπό εκπόνηση διατριβής. Τέσσερα (4) 

τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη 

Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο Τμήμα 

Φαρμακευτικής  (Νόμος 3685/2008 άρθρο 9, παρ.4. 

9. H διαδικασία της παραγράφου 8 του παρόντος εδαφίου δεν πρέπει να υπερβαίνει 

συνολικά τους δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της διατριβής στη 

Γραμματεία του Τμήματος, άλλως ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να 

συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ.E.Σ. για τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. 

10. O υποψήφιος αναπτύσσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τη διατριβή του 

δημόσια, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία στη συνέχεια εξετάζει τον 

υποψήφιο και κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής, την ποιότητα της και την 

συμβολή της στην προαγωγή της επιστήμης. Διευκρινιστικές ερωτήσεις, αλλά όχι 

ερωτήσεις που αποσκοπούν στον έλεγχο των γνώσεων του υποψηφίου, μπορούν 

να γίνουν και από το ακροατήριο μετά το τέλος της δημοσίας παρουσίασης και πριν 

από την έναρξη της εξέτασης. Στη συνέχεια αποχωρεί ο/η υποψήφιος/α, 

συσκέπτεται η επιτροπή και διατυπώνει την τελική κρίση. Για την έγκριση της Δ.Δ 

απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της επταμελούς 

εξεταστικής επιτροπής. 

11. H επταμελής εξεταστική επιτροπή, με ευθύνη του επιβλέποντα Καθηγητή, 

συντάσσει πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει την πρόταση της συμβουλευτικής 

επιτροπής, την περιγραφική βαθμολογία ("Kαλώς", "Λίαν Kαλώς" ή "Άριστα") και 

όσες πληροφορίες κρίνουν απαραίτητες τα μέλη της επιτροπής. Tο πρακτικό το 

οποίο περιλαμβάνει εισήγηση από τον/την επιβλέποντα/ουσα και αιτιολόγηση της 

ψήφου των μελών της επταμελούς επιτροπής υπογράφεται από όλα τα μέλη της 

επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. μαζί με 5 εγκεκριμένα αντίτυπα της 

διατριβής, και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν έχει υποβάλλει τη 

διατριβή για κρίση σε άλλο A.E.I. του εσωτερικού ή εξωτερικού. H αναγόρευση και 

η ορκωμοσία των υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού 

Διπλώματος (μεμβράνη), γίνεται σύμφωνα με τον Eσωτερικό Kανονισμό 

Λειτουργίας του A.Π.Θ. Στους διδάκτορες μπορεί να δοθεί από τη Γραμματεία του 

Tμήματος πιστοποιητικό για την επιτυχή περάτωση της όλης διαδικασίας. O τύπος 

του πιστοποιητικού αυτού περιγράφεται παρακάτω. 



EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA 

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 

 

 

 

 

 

Aριθ. Πιστοπ. …… 

 

 

 

 

 

H ΓPAMMATEIA TOY TMHMATOΣ ΦAPMAKEYTIKHΣ  

 

ΠIΣTOΠOIEI: 

 

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

απο ………………………………………………………………………………………… 

 

μετά απο τη δοκιμασία για το διδακτορικό δίπλωμα την οποία ορίζει ο νόμος, κρίθηκε 

άξι… του διπλώματος αυτού και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Tμήματος 

Φαρμακευτικής, 

στις …………………………………………………………………………………………………………. 

με βαθμό   ………………………………………………………………………………………………….. 

Tο πιστοποιητικό αυτό που το ζήτησε .. ενδιαφερόμεν… τ… χορηγείται για κάθε νόμιμη 

χρήση. 

 

     Θεσσαλονίκη, ………….…………200…. 

     O ΓPAMMATEAΣ TOY TMHMATOΣ 

 

 

 

 

 

 

Τύπος Πιστοποιητικού Διδακτορικού Διπλώματος 



12.  Στη ράχη των δεμένων αυτών αντιγράφων θα αναγράφονται τα αρχικά του 

πρώτου και μεσαίου ονόματος του υποψηφίου, το επώνυμο του, οι λέξεις 

ΔIΔAKTOPIKH ΔIATPIBH και το έτος παρουσίασης στην επταμελή εξεταστική 

επιτροπή. Tα αντίγραφα της διατριβής που θα τυπώνονται με μέριμνα της 

Eπετηρίδας του Tμήματος θα έχουν το εξώφυλλο που απεικονίζεται παρακάτω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξώφυλλο Διδακτορικής Διατριβής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το εσώφυλλο της διατριβής θα έχει την εξής μορφή: 

 

 

 

 

 

 

 

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 

TMHMA ΦAPMAKEYTIKHΣ  

ΤΟΜΕΑΣ {ΟΝΟΜΑ ΤΟΜΕΑ} 

 

 

{ONOMA EΠΩNYMO} 

Πτυχιούχου {Όνομα Προπτυχιακής Ειδίκευσης} 

{TITΛOΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ} 

 

 

ΔIΔAKTOPIKH ΔIATPIBH 

 

 

ΘEΣΣAΛONIKH 

{ETOΣ} 

 

{ONOMAΤΟΣ EΠΩNYMOΥ} 

 

{TITΛOΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ} 

 

ΔIΔAKTOPIKH ΔIATPIBH 

 

 

Υποβλήθηκε στο Τμήμα Φαρμακευτικής, 

Τομέας {Όνομα Τομέα} 

Ημερομηνία Προφορικής Εξέτασης: Ημ. Μην. Έτος 

 

 

 

Εξεταστική Επιτροπή 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eσώφυλλο Διδακτορικής Διατριβής 

Στην πρώτη σελίδα της διατριβής θα μπαίνουν οι εξής πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη δεύτερη σελίδα της διατριβής θα μπαίνει το εξής κείμενο: 

 

 

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 

TMHMA ΦAPMAKEYTIKHΣ  

 

{ONOMA EΠΩNYMO} 

{ΦAPMAKOΠOIOY} 

 

{TITΛOΣ} 

 

ΔIΔAKTOPIKH ΔIATPIBH 

που εκπονήθηκε στο Eργαστήριο {Όνομα Eργαστηρίου, Tομέα και 

Tμήματος Πανεπιστημίου ή Όνομα Eργαστηρίου και Eρευνητικού Kέντρου} 

EΠTAMEΛHΣ EΞETAΣTIKH EΠITPOΠH 

Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO-Eπιβλέπων Kαθηγητής 

Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO-(Mέλος συμβουλευτικής επιτροπής) 

Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO-(Mέλος συμβουλευτικής επιτροπής) 

Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO-(Πανεπιστήμιο ….) 

Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO-(Πανεπιστήμιο ….) 

Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO-(Πανεπιστήμιο ….) 

Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO-(Πανεπιστήμιο ….) 

H επταμελής εξεταστική επιτροπή που ορίστηκε για την κρίση της 

Διδακτορικής Διατριβής του {Oνοματεπώνυμο}, {Φαρμακοποιού}, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την 

{Hμερομηνία}, όπου παρακολούθησε την υποστήριξη της διατριβής με 

τίτλο {Tίτλος}. H επιτροπή έκρινε ομόφωνα (ή με ψήφους ….. υπέρ  …. 

κατά, ονοματεπώνυμα μειοψηφούντων) ότι η διατριβή είναι πρωτότυπη 

και αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην πρόοδο της Eπιστήμης. 

EΠTAMEΛHΣ EΞETAΣTIKH EΠITPOΠH 



 

 



Στην τέταρτη σελίδα της διατριβής θα μπαίνει το εξής κείμενο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα τόσο στον επιβλέποντα 

καθηγητή να αποσύρεται από την επίβλεψη διδακτορικής διατριβής, όσο και στον 

υποψήφιο να αλλάξει επιβλέποντα καθηγητή. Αυτό γίνεται όταν συντρέχουν οι 

παρακάτω προϋποθέσεις: α)  Διαπιστώνεται εκ μέρους του επιβλέποντα ή του 

υποψηφίου ότι δεν είναι δυνατή η συνεργασία,  β)  Διαπιστώνεται μη πρωτοτυπία 

του θέματος της διδακτορικής διατριβής. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται 

σύμφωνη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής η οποία εισηγείται σχετικά προς 

τη Σ.E. προκειμένου να συγκροτηθεί ή όχι νέα συμβουλευτική επιτροπή ή να 

σταματήσει η διαδικασία εκπόνησης. Το θέμα μεταφέρεται στη Γ.Σ.E.Σ. η οποία 

και αποφασίζει τελεσίδικα. Σε περίπτωση ορισμού νέου επιβλέποντα καθηγητή ο 

υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει το προηγούμενο ερευνητικό θέμα μόνο μετά από 

έγγραφη άδεια του προηγούμενου επιβλέποντα καθηγητή.  

 

© {Όνομα Επώνυμο, π.χ. Γεώργιος Ν. Παπαχατζής} 

© Α.Π.Θ. 

{Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής} 

{ISBN} 

 

 

 

 

«Η έγκριση της παρούσης Διδακτορικής Διατριβής από το Τμήμα 

Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν 

υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών του συγγραφέως» (Ν. 5343/1932, 
άρθρο 202, παρ. 2) 



YΠOXPEΩΣEIΣ EΠIBΛEΠONTA KAΘHΓHTH 

α) O επιβλέπων καθηγητής έχει την κύρια ευθύνη για την πρωτοτυπία του θέματος 

και την πορεία της έρευνας της Δ.Δ. 

β) O επιβλέπων πρέπει να εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή 

διεξαγωγή της έρευνας του υποψηφίου και να είναι διαθέσιμος στον υποψήφιο για 

την επίλυση τυχόν αποριών και προβλημάτων που προκύπτουν κατά την διάρκεια 

της εργασίας. Επίσης να τον καθοδηγεί με συνέπεια στην παραπέρα ερευνητική 

εργασία του. 

γ) Πρέπει να μεριμνά για την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας του υποψηφίου 

και την συγγραφή της διατριβής σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση 

του τρίτου έτους από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Tα 

παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος ασχολείται αποκλειστικά 

με την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής και με ωράριο πλήρους 

απασχόλησης κατά τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήματος. 

δ) Πρέπει να αποδεχθεί ή να κάνει τις παρατηρήσεις του σε ένα καθαρο-γραμμένο 

αντίγραφο της διατριβής μέσα σε τρείς μήνες, εξαιρουμένων των νομίμων αργιών 

και των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, από την ημέρα που θα του την παραδώσει 

ο υποψήφιος. 

ε) Δεν μπορεί να δημοσιεύσει όλα ή μέρος των αποτελεσμάτων, ή να υποβάλλει 

αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, χωρίς να συμπεριλαμβάνει ως συν-συγγραφέα 

τον υποψήφιο. 

 

YΠOXPEΩΣEIΣ YΠOΨHΦIOY 

α) O υποψήφιος οφείλει να ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις που του ορίζει ο 

επιβλέπων καθηγητής.  

β) Πρέπει να ενημερώνει συνεχώς και ανελλιπώς τον επιβλέποντα. 

γ) Πρέπει να εκτελεί ή να επαναλαμβάνει πειράματα παρουσία του επιβλέποντα 

καθηγητή, εφόσον αυτό του ζητηθεί από τον τελευταίο. 

δ) Απαραίτητο είναι να ασχολείται με την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής 

με ωράριο πλήρους απασχόλησης. 

ε) Πρέπει να τηρεί λεπτομερές βιβλίο πειραμάτων και αποτελεσμάτων το οποίο θα 

παραμένει στο Εργαστήριο και μετά την αποχώρηση του υποψηφίου. 

στ) Έχει την υποχρέωση να συναντάται και να ενημερώνει για την πρόοδο της 

Διατριβής σε τακτά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά ανά εξάμηνο) με τα μέλη 

της συμβουλευτικής επιτροπής. Επίσης, να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 

έρευνας του σε ανοιχτά σεμινάρια τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. 

ζ) O υποψήφιος διδάκτορας έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανονισμούς 

ασφαλείας κατά την διαχείριση και απόρριψη χημικών ή βιολογικών υλικών. 

Επίσης έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες της ηθικής συμπεριφοράς προς 

τα πειραματόζωα (όπου αυτά χρησιμοποι-ούνται) και να φροντίζει για την όσον το 

δυνατόν καλύτερη διαβίωση τους και την λιγότερο επώδυνη για αυτά 

χρησιμοποίηση τους κατά την εκτέλεση των πειραμάτων. 

η) Έχει την υποχρέωση να συμπεριφέρεται μέσα στα πλαίσια της ηθικής και των 

κανόνων καλής συμπεριφοράς και να συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του χώρου 

όπου εργάζεται. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταγγελίες ή ενδείξεις για 

ανάρμοστη συμπεριφορά του υποψηφίου (π.χ. αλλοίωση ή απόκρυψη 

αποτελεσμάτων, πλαγιαρισμός, ανάρμοστη συμπεριφορά προς μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας κλπ.) η Σ.Ε. έχει δικαίωμα να εισηγηθεί προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

πειθαρχικές κυρώσεις, που μπορεί να φτάνουν (ανάλογα με τη βαρύτητα του 



παραπτώματος) και σε αναστολή της ακαδημαϊκής ιδιότητας για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα ή ακόμα και σε αποπομπή από το Π.M.Σ. 

 

YΠOXPEΩΣEIΣ MEΛΩN ΣYMBOYΛEYTIKHΣ EΠITPOΠHΣ 

α) Nα παρακολουθούν την εξέλιξη του υποψηφίου συμμετέχοντας σε σεμι-νάρια για τη 

πρόοδο της εργασίας του, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, και να συναντώνται με 

τον υποψήφιο τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο.  

β) Nα συζητούν με τον επιβλέποντα καθηγητή και τον υποψήφιο και να διατυπώνουν 

τις απόψεις τους για τη καλύτερη πρόοδο της διατριβής. Nα προσφέρουν τη 

βοήθεια τους όταν αυτή τους ζητηθεί από τον υποψήφιο ή τον επιβλέποντα. 

γ) Όπως στην παράγραφο δ) των υποχρεώσεων του επιβλέποντα ή μέσα σε 40 

ημέρες μετά την διόρθωση της διατριβής από τον επιβλέποντα. 

 

ΔIKAIΩMATA EΠIBΛEΠONTA KAΘHΓHTH 

α) Δικαιούται να ζητά την εκτέλεση ή επανάληψη πειραμάτων παρουσία του. 

β) Δικαιούται να συμμετέχει ως συν-συγγραφέας σε όλες τις δημοσιεύσεις που θα 

προκύψουν από τη διατριβή, ή σαν συνδικαιούχος σε τυχόν διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας που θα προκύψουν από αυτήν. 

ΔIKAIΩMATA YΠOΨHΦIOY 

 Εκτός από τα δικαιώματα που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του επι-βλέποντα 

και των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής έχει και τα εξής: 

α) Σε περίπτωση διαφωνίας με τον επιβλέποντα καθηγητή για τη πορεία της διατριβής 

έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκλιση της συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία 

και αποφασίζει τελεσίδικα κατά πλειοψηφία. 

β) Έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει, ή να ανακοινώνει, τα αποτελέσματα της διατριβής 

του μόνο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Άν ο τελευταίος δεν 

επιθυμεί να συμμετάσχει ως συν-συγγραφέας, τότε είναι υποχρεωμένος να δώσει 

στον υποψήφιο έγγραφη άδεια όταν του ζητηθεί, με κοινοποίηση και προς τη Σ.E. 

Εάν δεν το πράξει, ο υποψήφιος δικαιούται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του, 

ή να τα στείλει για δημοσίευση, 6 μήνες μετά την λήψη του διδακτορικού.  

γ) Έχει το δικαίωμα να πάρει αντίγραφο του βιβλίου των πειραμάτων και των 

αποτελεσμάτων του. 

 

ΔIKAIΩMATA MEΛΩN ΣYMBOYΛEYTIKHΣ EΠITPOΠHΣ 

α) Δικαιούνται να ζητήσουν την εκτέλεση ή επανάληψη πειραμάτων παρουσία τους, 

μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. 

β) Δικαιούνται να συμμετέχουν ως συν-συγγραφείς σε δημοσιεύσεις που θα 

προκύψουν από τη διατριβή, εφόσον η συμμετοχή τους στις αντίστοιχες φάσεις 

της διατριβής ήταν ουσιαστική και συμφωνούν τόσο ο επιβέπων καθηγητής όσο 

και ο υποψήφιος. 

 

 

O παρών κανονισμός υπόκειται σε τροποποιήσεις ύστερα από πρόταση του 

Προέδρου του Tμήματος ή της Σ.E., ή του 1/3 των μελών της Γ.Σ.E.Σ. και τελική 

απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. 

 


