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Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Άρθρο 1
Διδακτορικό Δίπλωμα
1. Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. βάσει των διατάξεων περί
διδακτορικών διατριβών που περιγράφονται στο άρθρο 9 του Ν. 3685/2008 και του
σχεδίου Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ., όπως διαμορφώθηκε και
εγκρίθηκε στην αριθμ. 87/1-7-2010 (Θέμα 7ο) συνεδρίαση της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δ.Π.Θ., χορηγεί Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στα γνωστικά
αντικείμενα των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Τμήματος.
2. Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι το επιστέγασμα της Ανώτατης Ακαδημαϊκής
Διάκρισης σπουδών. Πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό, όχι απλώς τυπικό προσόν, έτσι
ώστε να εξασφαλίζει την αναγνώριση του λαμβάνοντα τον τίτλο από τη διεθνή
Πανεπιστημιακή κοινότητα. Είναι η κατάληξη μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας με
σκοπό την προαγωγή της γνώσης, τη διεξοδική διερεύνηση της βιβλιογραφίας του
θέματος της διδακτορικής διατριβής, την ανάπτυξη της έρευνας και τέλος την
παραγωγή αποτελεσμάτων που αποτελούν πρωτότυπα ευρήματα.
3. Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης
επιστημονικής έρευνας, καθώς και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην
πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης, της συνεχούς έρευνας και εφαρμοσμένης επιστήμης. Οι
απόφοιτοι των Διδακτορικών Προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό,
επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το
διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο,
πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην
ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Άρθρο 2
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) έχουν
οι κάτοχοι:
Ι. Πτυχίου Γεωπονικών Τμημάτων και ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Τμήματος
Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και των
ισότιμων προς αυτά Γεωπονικών Σχολών του εξωτερικού.
ΙΙ. Μ.Δ.Ε. του oικείου Τμήματος ή γενικότερα Μ.Δ.Ε. συναφών με τα γνωστικά
αντικείμενα των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Τμήματος.
2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Δ.Δ. έχουν και οι πτυχιούχοι άλλων
Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγών Πανεπιστημίων του εξωτερικού ή κάτοχοι
τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, των οποίων το αντικείμενο δεν καλύπτει
επιστημονική περιοχή της γεωπονικής επιστήμης και ειδικότερα περιοχή του
προγράμματος προπτυχιακών σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Αγροτικής
Ανάπτυξης. Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. η αίτηση του
υποψηφίου για την εκπόνηση Δ.Δ. μπορεί να γίνει κατά αρχάς αποδεκτή με την
αίρεση της υποχρεωτικής από τον υποψήφιο παρακολούθησης και επιτυχούς
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εξέτασής του σε σειρά προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών μαθημάτων συγγενών με
την επιστημονική περιοχή στην οποία προτίθεται να εκπονήσει τη Δ.Δ. του.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.,
μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε., σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εδ. β΄ του άρθρου 9 του Ν. 3685 /2008.
4. Στις περιπτώσεις αιτήσεων που εμπίπτουν στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος
άρθρου, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παρακολουθήσει και να
αξιολογηθεί με επιτυχία σε ένα οργανωμένο κύκλο μαθημάτων του Π.Π.Σ. ή/και του
Π.Μ.Σ. του οικείου Τμήματος. Τα σχετικά μαθήματα ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος. Η διαδικασία εκπόνησης της Δ.Δ. αρχίζει μετά την επιτυχή αξιολόγηση
του υποψηφίου στο σύνολο των μαθημάτων που του έχουν οριστεί και ο χρόνος
παρακολούθησης του κύκλου των υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον
ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Η παρακολούθηση και
εξέταση των σχετικών μαθημάτων, εφόσον αυτά αφορούν το Π.Μ.Σ. του οικείου
Τμήματος, γίνεται μετά την καταβολή από τον υποψήφιο του κόστους των διδάκτρων
που αναλογικά αντιστοιχεί στον αριθμό των μαθημάτων που του ορίσθηκαν από τη
Γ.Σ.Ε.Σ..
Άρθρο 3
Διαδικασία Επιλογής
1. Ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος, κατόπιν συνεννόησης με
τον Επιβλέποντα Καθηγητή που θα επιλέξει, αίτηση εκπόνησης Δ.Δ. όπου
αναφέρεται ο Επιβλέπων Καθηγητής και η επιστημονική περιοχή της διδακτορικής
διατριβής. Η αίτηση υποβάλλεται από τον υποψήφιο σε τρεις χρονικές περιόδους στη
διάρκεια του έτους και συγκεκριμένα, κατά το πρώτο δεκαήμερο των μηνών
Οκτωβρίου, Φεβρουαρίου και Μαΐου. Στη αίτηση προς την Γραμματεία
επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Αντίγραφο πτυχίου ή άλλων τίτλων σπουδών, προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, επιστημονικές εργασίες ή άλλο ερευνητικό
έργο του υποψηφίου.
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε άλλο Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό.
Δύο συστατικές επιστολές
Σχέδιο ερευνητικής πρότασης (θέμα, σκοπός, περιγραφή μεθοδολογίας,
επιμέρους στόχοι, προσδοκώμενα αποτελέσματα, χρονοδιάγραμμα). Στην ίδια
πρόταση ο υποψήφιος πρέπει να απαντά στο αν δέχεται να ανταποκριθεί πλήρως στις
απαιτήσεις του κανονισμού.

2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας έχει λάβει στην αλλοδαπή τους ως
άνω αναφερόμενους τίτλους σπουδών (παραγράφου 1 του άρθρου 18), πρέπει να
συνυποβάλλει επικυρωμένα αντίγραφα της αναγνώρισης ισοτιμίας των τίτλων
σπουδών του από την εκάστοτε ορισθείσα επίσημη αρχή.
3. Η αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα διαβιβάζεται στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος,
που κρίνει την αποδοχή της υποψηφιότητας εκπόνησης της Δ.Δ..
4. Η τελική επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με πρόταση
του Επιβλέποντα Καθηγητή και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
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Βιογραφικό σημείωμα
Επαγγελματικής εμπειρία
Ερευνητική εμπειρία
Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο
Συνάφεια τίτλων σπουδών
Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
Συνέντευξη
Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. που γνωρίζουν τον
υποψήφιο.
5.Ο υποψήφιος παρίσταται στη συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ούτως ώστε
να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του. Η γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή είναι
καθοριστική για την επιλογή του υποψηφίου, δεδομένου ότι ο Επιβλέπων Καθηγητής
είναι υπεύθυνος για την ερευνητική διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την πορεία
της διατριβής.
6. Στην περίπτωση που κατά την κρίση της Γ.Σ.Ε.Σ. η υποβαλλόμενη αίτηση για
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του Κανονισμού, τότε
με αιτιολογημένη απόφασή της η Γ.Σ.Ε.Σ. απορρίπτει το αίτημα του υποψηφίου. Η
τελική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. γνωστοποιείται στον υποψήφιο μέσω της Γραμματείας
του Τμήματος.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Άρθρο 4
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
1. Για τους/τις υποψήφιους/ες που γίνονται δεκτοί/ες, η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τριμελή
συμβουλευτική επιτροπή (Τ.Σ.Ε.) η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και
επίβλεψη του υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδαφ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 13 και στο εδαφ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 2083/92. Πρόταση για
τον ορισμό μελών της Τ.Σ.Ε. μπορεί να τεθεί από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.
2. Ο Επιβλέπων Καθηγητής ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, με βάση (α) την αίτηση του/της
υποψηφίου/ας (β) τη συνάφεια του γνωστικού του/της αντικειμένου με αυτό στο
οποίο ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του, και (γ) τη διαθεσιμότητα
των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Σε περίπτωση ορισμού διαφορετικού επιβλέποντα
απαιτείται αιτιολογημένη έκθεση.
3. Ο Επιβλέπων Καθηγητής ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή
Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος. Μέλη της Τ.Σ.Ε. είναι, εκτός
από τον επιβλέποντα, άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. της
ιδίας ή άλλης Σχολής/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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
2 του άρθρου 9 του Ν3685/2008.
4. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική
ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του
(παρ. 2, άρθρο 9, N 3685/2008).
5. Ο μέγιστος αριθμός επιβλεπόμενων διδακτορικών φοιτητών ανά Επιβλέποντα
Καθηγητή ορίζεται στους πέντε (5). Στον αριθμό αυτόν δεν συμπεριλαμβάνονται οι
υποψήφιοι για τους οποίους είχε ορισθεί το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής προ
της εφαρμογής του Ν. 3685/2008.
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6. Τα καθήκοντα του Επιβλέποντος Καθηγητή, της Συμβουλευτικής Επιτροπής και
της Εξεταστικής Επιτροπής διέπονται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του
Ν3685/2008).
7. Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του υποψηφίου
διδάκτορα. Η λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι σημαντική, αλλά δεν
υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του Επιβλέποντος Καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή
στην επιβλεπόμενη έρευνα είναι κρίσιμη. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία
επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και συνεχής.
8. Είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. η αντικατάσταση του
Επιβλέποντος Καθηγητή ή κάποιου μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 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.
9. Σε περίπτωση μετάκλησης, μετακίνησης ή εκλογής μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα
Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, προερχόμενου
από ομοειδές Τμήμα της ημεδαπής, οι υποψήφιοι διδάκτορες που το μέλος ΔΕΠ
επέβλεπε στο Τμήμα που υπηρετούσε προηγουμένως, δύνανται να ζητήσουν την
εγγραφή τους σε διδακτορικό πρόγραμμα του οικείου Τμήματος, υπό την επίβλεψη
του μετακληθέντος ή μετακινηθέντος ή εκλεγέντος μέλους ΔΕΠ, τηρουμένων των
προϋποθέσεων του άρθρου 2 του παρόντος. Μετά από αίτηση του υποψηφίου
διδάκτορα προς το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, η ΓΣΕΣ του Τμήματος μπορεί να
αναγνωρίσει το χρόνο σπουδών του στο προηγούμενο διδακτορικό πρόγραμμα
εφόσον κρίνει ότι το θέμα της διδακτορικής του διατριβής ως προς το αντικείμενο
και το εφικτόν είναι το αυτό ή εφόσον αιτιολογημένα κρίνει ότι είναι συναφές με το
θέμα της διδακτορικής διατριβής που εκπονούσε στο προηγούμενο πρόγραμμα.
Άρθρο 5
Ορισμός θέματος διδακτορικής διατριβής
1. Μετά από σύγκληση της ορισθείσας Τ.Σ.Ε. και σε συνεργασία με τον/την
υποψήφιο/α διδάκτορα, η τριμελής ΣΕ εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. εντός ενός μηνός:
α. το γνωστικό πεδίο και το θέμα της διατριβής, και
β. ενδεχομένως πρόσθετες ακαδημαϊκές απαιτήσεις εάν τούτο κρίνεται
απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί πιο αποτελεσματικά η διδακτορική του
διατριβή. (π.χ. παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα του
Τμήματος).
2. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής ανακοινώνεται εγγράφως στη Γραμματεία
του Τμήματος. Ως ημερομηνία έναρξης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται η
ημερομηνία πρωτοκόλλου του εγγράφου υποβολής του θέματος από τη Τ.Σ.Ε..
3. Το θέμα της Δ.Δ. αυτό επιτρέπεται να εξειδικευτεί ή να επαναδιατυπωθεί
μεταγενέστερα και κατά την πορεία της έρευνας, κατόπιν έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ..
Είναι δυνατή, μεταγενέστερα, η επαναδιατύπωση του θέματος της Δ.Δ., στο μέτρο
που δεν αλλάζει το ευρύτερο αντικείμενό της, κατά την κρίση της Γ.Σ.Ε.Σ.
Άρθρο 6
Αρμοδιότητες της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

8

Εσωτερικός Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας Δ.Π.Θ.
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

1. Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του υποψήφιου
διδάκτορα. Η λειτουργία της Τ.Σ.Ε. είναι σημαντική, αλλά δεν υποκαθιστά τον
ιδιαίτερο ρόλο του Επιβλέποντος Καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή στην
επιβλεπόμενη έρευνα είναι κρίσιμη.
2. Η Τ.Σ.Ε., δια του Επιβλέποντος Καθηγητή, υποβάλλει προς την Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος Ετήσια Έκθεση Προόδου των εργασιών του υποψήφιου διδάκτορα στο
τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Α. Στην έκθεση αναφέρονται τα πεπραγμένα όσον αφορά στην ερευνητική και
επικουρική εργασία που έχει ολοκληρωθεί κατά το προηγούμενο έτος που καλύπτει η
έκθεση και σχεδιάζει τις κινήσεις του κατά το επόμενο έτος ή έτη. Στην έκθεση
περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει ο υποψήφιος έναντι του
Τμήματος, καθώς και η συμμετοχή του σε ακαδημαϊκές εκδηλώσεις με δικές του
εισηγήσεις ή παρεμβάσεις. Κάθε έκθεση προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα και τα
λοιπά μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Β. Παράλειψη υποβολής δύο (2) διαδοχικών Ετήσιων Εκθέσεων συνιστά λόγο
διακοπής της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, κατόπιν απόφασης της
Γ.Σ.Ε.Σ.
Γ. Μετά την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης προόδου από την Τ.Σ.Ε. ο Υ.Δ. έχει
την υποχρέωση μίας τουλάχιστον δημόσιας παρουσίασης της προόδου τους.
Παράλειψη δύο (2) διαδοχικών ετήσιων παρουσιάσεων συνιστά λόγο διακοπής
της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ..
3. Η Τ.Σ.Ε., μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, αξιολογεί το ερευνητικό έργο του
υποψηφίου και σε περίπτωση που αυτό δεν κριθεί επαρκές ζητείται η συμπλήρωσή
του. Η γνώμη του επιβλέποντα Καθηγητή σε αυτή την περίπτωση είναι καθοριστική.
4. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Τ.Σ.Ε. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή από
το διδακτορικό πρόγραμμα υποψηφίου, του οποίου η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής ή
στάσιμη, αν ο υποψήφιος έχει απουσιάσει επί μακρό διάστημα ή αναιτιολόγητα έχει
διακόψει το έργο της εκπόνησης της διατριβής, είτε δεν ανταποκρίνεται στις
ανατεθειμένες σε αυτόν υποχρεώσεις του Τμήματος, αδυνατεί να παράσχει το
επικουρικό έργο, έχει προβεί σε ανάρμοστη και αντι-ακαδημαϊκή συμπεριφορά.
Είναι δυνατό επίσης να διαγραφεί υποψήφιος διδάκτορας με αίτησή του περί
διακοπής ή με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο από την επίβλεψη του μέλους
ΔΕΠ και αδυναμία αντικατάστασής του.
Άρθρο 7
Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
1. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Δ. Δ. δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Σ.Ε.
Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης Δ.Δ., δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6)
πλήρη ημερολογιακά έτη.
2. Κατά περίπτωση, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μπορεί να δίνεται παράταση για ένα
(1) ημερολογιακό έτος κατ’ ανώτατο όριο, μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση
της Σ.Ε. και για εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. στράτευση του υποψήφιου, θέματα
υγείας, εγκυμοσύνη κλπ). Σε περίπτωση υποβολής αίτησης χορήγησης παράτασης
από τον υποψήφιο διδάκτορα, στην εισήγηση της Σ.Ε. προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. πρέπει να
γίνεται αναφορά στην άποψη των μελών της επιτροπής για τους λόγους που
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επιβάλλεται ή όχι η χορήγηση της εν λόγω παράτασης, καθώς και στη διαπίστωσή
τους για το βαθμό προόδου της Δ.Δ. και για τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης
της συγγραφής και υποβολής της. Η πάροδος και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται
την απώλεια της ιδιότητας του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα/ος και την αφαίρεση του
θέματος της Δ.Δ., με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
3. Κατόπιν αίτησης του Υ.Δ. και για ειδικούς λόγους, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να εγκρίνει
την αναστολή της φοιτητικής του ιδιότητας για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το
διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 24 μηνών, ενώ ο χρόνος αυτός
δεν προσμετράται στη συνολική χρονική διάρκεια φοίτησης Υ.Δ..
4. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση, χωρίς να
είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του παρόντος, το
ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι
τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό του θέματος της
διδακτορικής διατριβής.
5. Μετά το πέρας της μέγιστης χρονικής διάρκειας, ο υποψήφιος διδάκτορας
διαγράφεται από τον κατάλογο των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος με
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
Άρθρο 8
Σύσταση Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
1. Όταν ο υποψήφιος/α ολοκληρώσει τη διατριβή, η συμβουλευτική επιτροπή
υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, γραπτή πρόταση για τη
συγκρότηση Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, προτείνοντας μέλη ΔΕΠ ή άλλους
ερευνητές (σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος) που κατά την κρίση της
μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής.
2. Η πρόταση συνοδεύεται από περίληψη της διατριβής, προκειμένου να
διευκολυνθεί η Γ.Σ.Ε.Σ. στην επιλογή των μελών της Ε.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση
για τον ορισμό της επταμελούς Ε.Ε. από τη Γ.Σ.Ε.Σ. είναι η υποβολή στη
Γραμματεία του Τμήματος επτά αντιτύπων της διατριβής, ένα για κάθε μέλος της
επιτροπής.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης κρίνεται η
ύπαρξη ή η αποδεδειγμένη αποδοχή προς δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά, ή εναλλακτικά σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών μιας
τουλάχιστον επιστημονικής εργασίας προερχόμενης από τη διδακτορική διατριβή του
Υ.Δ..
4. Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή συμμετέχουν τα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα (4) μέλη που ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ..
5. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς Ε.Ε. πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π.,
εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο Τμήμα Αγροτικής
Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. 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' ή Γ
αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
6. Όλα τα μέλη της επταμελούς Ε.Ε. πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή
επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη
διατριβή του (παρ. 4α, άρθρο 9, N 3685/2008).
1. .
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Άρθρο 9
Υποβολή διδακτορικής διατριβής
1. Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται και υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα με
ευρεία περίληψη σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή κατόπιν αίτησης
του Υ.Δ. και θετικής εισήγησης της Τ.Σ.Ε. με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., σε άλλη
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντίστοιχη ευρεία μετάφραση στην
Ελληνική.
2. Ο Υ.Δ. υποχρεούται να καταθέσει επτά (7) αντίγραφα (δοκίμια) της διατριβής του
(οδηγίες για τη συγγραφή Δ.Δ. παράρτημα V του παρόντος) στη Γραμματεία του
Τμήματος, πριν τον ορισμό της E.E.E.. Προκειμένου να παρουσιάσει ο Υ.Δ. δημόσια
τη Διδακτορική του Διατριβή, θα πρέπει με ευθύνη της Γραμματεία να έχουν
κοινοποιηθεί στα μέλη της Ε.Ε.Ε. τα αντίγραφα της διατριβής του και να έχει
διανυθεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από
την ημερομηνία της κοινοποίησης.
3. Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής και τις τυχόν διορθώσεις των
δοκιμίων, ο Υ.Δ. καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος έντεκα (11) ανάτυπα του
τελικού κειμένου της διδακτορικής διατριβής που προορίζονται: επτά (7) για τα μέλη
της Ε.Ε.Ε., δύο (2) για τη Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (Εστιακό Σημείο
Τεκμηρίωσης), ένα (1) για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, και
ένα (1) για το αντίστοιχο Εργαστήριο του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η
διδακτορική διατριβή.
4. Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΔΠΘ και στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος
υποβάλλεται, μαζί με την έντυπη μορφή, και η ηλεκτρονική μορφή τόσο της
διατριβής όσο και της ευρείας περίληψής της στα αγγλικά.
Άρθρο 10
Όροι φοίτησης
1. Το Διδακτορικό πρόγραμμα του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πλήρους
φοίτησης. Στη διάρκεια της εκπόνησης, ο υποψήφιος καλείται να συμμετέχει σε
δραστηριότητες που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Οφείλει δε
να ευρίσκεται στους χώρους του Τμήματος τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες
εβδομαδιαίως. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται η αιτιολογημένη εισήγηση του
Επιβλέποντος Καθηγητή.
2. Ειδικότερα, κάθε υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση να προσφέρει
επικουρικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα Οι υποψήφιοι διδάκτορες
υποχρεούνται να συμμετέχουν στις εργαστηριακές ασκήσεις, στη διδασκαλία και
επιτήρηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φροντιστηριακών μαθημάτων και σε
άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, και κατόπιν
απόφασης της ΓΣΕΣ, οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορεί να:
α. Συμμετέχουν βοηθητικά στη διδασκαλία των μαθημάτων που σχετίζονται με το
γνωστικό πεδίο της διατριβής τους.
β. Συνεργάζονται με τον επιβλέποντα και τα μέλη της συμβουλευτικής τους
επιτροπής σε ερευνητικό έργο που εκπονείται στο Τμήμα, καθώς και με τους
υπόλοιπους διδάσκοντες και συναδέλφους τους.
γ. Παρέχουν βοηθητικό εξεταστικό έργο, με συμμετοχή στις επιτηρήσεις των
εξετάσεων.
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δ. Παρακολουθούν τις παρουσιάσεις των συναδέλφων τους.
ε. Παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους εργασίας σε σεμινάρια που
οργανώνονται από το Τμήμα στα πλαίσια του πρώτου κύκλου του ΠΜΣ
Η απασχόληση αυτή μπορεί να εξειδικεύεται στα πλαίσια της παρ. 7 του άρθρου 28
του Ν. 2038/92.
2. Ο υποψήφιος οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδημαϊκό
σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια, αποβλέποντας στην
αναγνώριση της έρευνάς του πρωτίστως με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα
κριτών.
3. Η δημοσίευση από τον υποψήφιο αποτελεσμάτων της υπό εκπόνηση διατριβής
πριν από την υποστήριξή της είναι επιθυμητή και αποτελεί στοιχείο ενδεικτικό της
πρωτοτυπίας της. Σε κάθε είδους δημοσιεύματα ή ανακοινώσεις, που αναφέρονται σε
αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος είναι πρώτος συγγραφέας.
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται η αιτιολογημένη εισήγηση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής προς την Εξεταστική Επιτροπή, κατά τη διαδικασία υποστήριξης της
διδακτορικής διατριβής από τον υποψήφιο.
4. Ο υποψήφιος διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ένα μέρος της
έρευνάς του σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, μετά από σύμφωνη γνώμη της
Συμβουλευτικής Επιτροπής και της ΓΣΕΣ, προκειμένου να εξοικειωθεί με το διεθνές
σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης.
Άρθρο 11
Αξιολόγηση διδακτορικής διατριβής
1. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. σε συνεννόηση με την Ε.Ε.Ε., ορίζει την ημερομηνία,
την ώρα και τον τόπο της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής. Η ορισθείσα
ημερομηνία και ώρα γνωστοποιείται στην Γραμματεία, η οποία μεριμνά για την
έκδοση σχετικής δημόσιας ανακοίνωσης.
2. Πριν την ημερομηνία δημόσιας υποστήριξης της διατριβής, ο Επιβλέπων
Καθηγητής συντάσσει και αποστέλλει στην Ε.Ε.Ε., εισήγηση περί αποδοχής της
διδακτορικής διατριβής που εκπονήθηκε. Στην εισήγηση θα πρέπει να
καταγράφονται το ιστορικό της εκπόνησης της διατριβής, σύντομη περιγραφή του
βιογραφικού του/της υποψήφιου/ας, σύνοψη της διδακτορικής διατριβής, καθώς
επίσης και αιτιολόγηση της πρωτοτυπίας και της συμβολής της εν λόγω διατριβής
στην επιστήμη.
3. Ο/Η υποψήφιος/α αναπτύσσει το περιεχόμενο της διατριβής δημοσίως και ενώπιον
της Εξεταστικής Επιτροπής και απαντά σε ερωτήσεις της Επιτροπής. Με τη σύμφωνη
γνώμη της Επιτροπής, είναι δυνατό να υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και
από το ακροατήριο. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης και των
ερωταπαντήσεων, ο/η υποψήφιος/α και το κοινό αποχωρούν και η επιτροπή
συσκέπτεται και διατυπώνει την τελική της κρίση.
4. Η επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την
ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να καλέσει τον
υποψήφιο για συμπληρωματικές ερωτήσεις (χωρίς την παρουσία του κοινού) εφόσον
το κρίνει σκόπιμο. Η έγκριση ή απόρριψη βεβαιώνεται με πρακτικό στο οποίο
περιλαμβάνονται (Παράρτημα του παρόντος):
(α) η εισήγηση του επιβλέποντα
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(β) οι γνώμες όλων των μελών της σχετικά με την πρωτοτυπία και την
επιστημονική συμβολή της διατριβής
(γ) η αιτιολογημένη θετική ή αρνητική ψήφος κάθε μέλους, και
(δ) η τελική απόφαση της Επιτροπής.
5. Κατά την αξιολόγηση μιας διδακτορικής διατριβής κρίνεται το κατά πόσο αυτή
είναι πρωτότυπη και προάγει την επιστήμη, όπως επίσης και το κατά πόσο
συνίσταται στη συστηματική έρευνα ορισμένου ειδικού θέματος που παρουσιάζει
επιστημονική ενότητα, αυτοτέλεια και αρτιότητα. Προς τούτο απαιτείται η αναφορά
στη διατριβή των πηγών και της ειδικής βιβλιογραφίας που χρησιμοποίησε ο
συγγραφέας, ώστε να είναι εφικτή η διάγνωση της αυθεντικότητας όσων
αναπτύσσονται στη διατριβή, η αξιολόγηση της επιστημονικής προσωπικής
συνεισφοράς του συγγραφέα σε έκταση και σε βάθος και η διαμόρφωση της κρίσης
περί του εάν η διατριβή αποτελεί πράγματι πρωτότυπη επιστημονική εργασία και
προάγει την επιστήμη.
6. Η έγκριση της διατριβής απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε μελών της
Εξεταστικής Επιτροπής. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της
Επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, ενώ ένα
ξεχωριστό έγγραφο με τις υπογραφές των μελών τη επιτροπής που ψηφίζουν θετικά
ενσωματώνεται στο κείμενο της διατριβής.
7. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να:
 Εγκρίνει τη διδακτορική διατριβή όπως αυτή έχει υποβληθεί
 Ζητήσει ήσσονος ή μείζονος σημασίας τροποποιήσεις ως προϋπόθεση της
έγκρισης
 Αρνηθεί την έγκρισή της.
8. 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.
9. 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. Το τελικό πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής υπογράφεται από όλα τα
παρόντα μέλη.
10. Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να αναπέμψει με απόφασή της τη διατριβή για
διορθώσεις ή επεξηγήσεις για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες.
11. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με την κλίμακα καλώς, λίαν καλώς ή
άριστα.
12. Η επίσημη αναγόρευση του υποψηφίου διδάκτορα γίνεται από τη ΓΣΕΣ, βάσει
των πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασής
της.
Άρθρο 12
Αναγόρευση – Ορκωμοσία Διδάκτορα
1. Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο έγγραφο, απονέμεται δε
στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η διδακτορική
διατριβή.
2. Τον τύπο του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζει με απόφασή της η Σύγκλητος του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το Διδακτορικό Δίπλωμα υπογράφεται από
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τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Γραμματέα του Τμήματος και
σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Δ.Π.Θ.
3. Η αναγόρευση των Διδακτόρων γίνεται σε ειδική τελετή ορκωμοσίας με
απαραίτητη την παρουσία των διδακτόρων τρεις (3) φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος,
στο τέλος των εξετάσεων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, σε ημέρες που
ορίζονται από τον Πρόεδρο της Σχολής. Το Διδακτορικό Δίπλωμα χορηγείται κατά
την επίσημη αναγόρευση στη μορφή που παρουσιάζεται στο Παράρτημα VI.
4. Για το χρονικό διάστημα από το πέρας των σπουδών και της επιτυχούς εξέτασης,
έως την επίσημη αναγόρευση, χορηγείται στον Διδάκτορα προσωρινό πιστοποιητικό
περάτωσης διδακτορικών σπουδών. Το προσωρινό πιστοποιητικό περάτωσης
διδακτορικών σπουδών ενέχει ρόλο επίσημου τίτλου και υπογράφεται από τον
Πρόεδρο και τη Γραμματεία του Τμήματος.
Άρθρο 13
Διοικητική Υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών
Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών γίνεται από τη Γραμματεία
του Τμήματος.
Άρθρο 14
Αξιολόγηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
Στα κριτήρια για τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης των Προγραμμάτων
Διδακτορικών Σπουδών περιλαμβάνεται ο αριθμός των δημοσιεύσεων που
προέκυψαν από διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των
Προγραμμάτων αυτών και οι αναφορές σ’ αυτές σε εγχειρίδια ή μελέτες άλλων
επιστημόνων.
Άρθρο 15
Για οιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στη λειτουργία του Δ.Π.Σ. του Τμήματος και δεν
καλύπτεται από τον κανονισμό, αρμόδια είναι η Γ.Σ.Ε.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
ΑΙΤΗΣΗ
Προς
Επώνυμο………………………….

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Όνομα……………………………..

Του Δ.Π.Θ.

Πατρώνυμο…………………….....

Παρακαλώ να με κάνετε δεκτό/ή στο
Τμήμα
Αγροτικής
Ανάπτυξης
για
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην
επιστημονική περιοχή
……………………………………………
…………….........................................
και με Επιβλέπων Καθηγητή
……………………..………...……….....

Μητρώνυμο…………………….....
Έτος γέννησης ……………………
Πτυχιούχος ……………………….
Τμήματος …………………………
Σχολής ……………………………
Παν/μίου ………………………….

Ορεστιάδα, …………………………..

Δ/νση εργασίας
Οδός……………………Αριθμ.…..

Ο/Η Αιτ. ………………..

Πόλη…………………Τ.Κ. ….......
Νομός……………………………..
Τηλ. …………Φαξ .……..……….
E-mail………................................
Δ/νση κατοικίας
Οδός……………………Αριθμ.…..
Πόλη…………………Τ.Κ. ….......
Νομός……………………………..
Τηλ. …………Φαξ .……..……….
E-mail………................................

Συνημμένα υποβάλλω
1. Αντίγραφα Πτυχίων
2. Συστατικές Επιστολές
3. Φωτοτυπία Αστ. Ταυτότητας
4. Βιογραφικό Σημείωμα
5. ….
6. ….
7. ….
Σύνολο συνημμένων εγγράφων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
………………………………………………………………….
Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν
………..…απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αγροτικής
Ανάπτυξης για την
κρίση της
Διδακτορικής
Διατριβής του /
της
………….……………………………………….συνήλθε
την
…………………………
……………… και ώρα………..…στ…..………………...…………
Η επιτροπή παρακολούθησε την ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής με τίτλο
«……………………………………………………………………………………………»
που παρουσίασε ο/η υποψήφιος/α και προέβη σε εξέτασή του, τόσο σε διάφορα σημεία
της διατριβής όσο και σε γενικότερα θέματα που άπτονται του επιστημονικού
αντικειμένου του.
Μετά
από
σχετική
εισήγηση
του/της
επιβλέποντος/επιβλέπουσας
Καθηγητή/τριας……………..………..………………………………ακολούθησε ψηφοφορία
κατά την οποία τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησαν τον υποψήφιο Διδάκτορα ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Η Επιτροπή έκρινε ότι η Διδακτορική Διατριβή είναι πρωτότυπη και αποτελεί
ουσιαστική συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης και της απονέμει το βαθμό
…………………………………., προτείνει δε στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος την ανακήρυξή του/της ………………………………………. σε Διδάκτορα του
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:
1. …………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Διδακτορικό Δίπλωμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Λογότυπος Πανεπιστημίου

ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής)
ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ….

ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ
ΕΝ ΤΩ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ ΘΡΑΚΗΣ
(Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο του Πρύτανη)
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ (ειδικότητα)
(Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο του Προέδρου του Τμήματος)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ειδικότητα)

ΕΠΙ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο του Διδάκτορα)

ΑΠΟ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΜΟΘΥΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΚΡΙΝΕ
ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΙΝ «ΚΑΛΩΣ»
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗΝ
ΕΤΕΙ ΕΝΑΤΩ ΚΑΙ ΔΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩ
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Πιστοποιητικό αναγόρευσης Διδάκτορα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Λογότυπος Πανεπιστημίου

ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής)
ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ….

Πιστοποιείται ότι:
Ο/Η κύριος/κυρία (Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο του Διδάκτορα) από (όνομα
πόλης) Πτυχιούχος του (Όνομα Τμήματος Σχολής Πανεπιστημίου) μετά τη
νόμιμη δοκιμασία και αφού εξεπλήρωσε επιτυχώς όλες τις
υποχρεώσεις του/της για το διδακτορικό δίπλωμα, όπως ορίζει ο
Νόμος, κρίθηκε άξιος/α του διπλώματος αυτού, με βαθμό
«ΑΡΙΣΤΑ»
και αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Τμήματος Αγροτικής
Ανάπτυξης
την (ημερομηνία).
Το παρόν έχει θέση αντιγράφου Διδακτορικού Διπλώματος.
Το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο ζήτησε ο
ενδιαφερόμενης/όμενη, του/της χορηγείται για κάθε νόμιμη
χρήση.
Ορεστιάδα (ημέρα-μήνας-έτος)
Ο/Η Γραμματέας του Τμήματος
(υπογραφή-σφραγίδα)
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Εσωτερικός Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας Δ.Π.Θ.
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Διδακτορική Διατριβή
Οδηγίες συγγραφής Δ.Δ.
Στο εξώφυλλο της Διδακτορικής Διατριβής αναγράφεται το Πανεπιστήμιο, η Σχολή,
το Τμήμα και το Εργαστήριο από τα οποία προέρχεται η διατριβή, το όνομα του
Επιβλέποντος Καθηγητήo τίτλος της διατριβής, το όνομα του διδάκτορα και με
κεφαλαία γράμματα ο χαρακτηρισμός ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Στο κάτω μέρος
του εξωφύλλου αναγράφεται η πόλη και το έτος κατάθεσης της διατριβής. Τα ίδια
στοιχεία επαναλαμβάνονται και στο πρώτο εσώφυλλο.
Το εξώφυλλο έχει χρώμα λευκό και είναι προστατευμένο με NYLON. Η όλη
εργασία είναι μεγέθους Α4 με τυπωμένα γράμματα χρώματος μαύρου.Στην πρώτη
σελίδα μετά το εξώφυλλο αναγράφονται τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, με πρώτο το όνομα του
Επιβλέποντος Καθηγητή της Διδακτορικής Διατριβής.
Η διατριβή μπορεί να εκτυπωθεί ή να παραχθεί με τη μέθοδο της
φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής και στις δύο όψεις του χαρτιού.
Η διατριβή θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: Περιεχόμενα, Ευχαριστίες,
Περίληψη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, Γενικό μέρος, Ειδικό μέρος,
Βιβλιογραφία, Παράρτημα (αν υπάρχει), Βιογραφικό Σημείωμα / Λίστα
δημοσιεύσεων..
Οι αναφορές της βιβλιογραφίας στο κείμενο και στο μέρος της βιβλιογραφίας
πρέπει να ακολουθούν τις διεθνείς οδηγίες της International Committee of Journal
Editors.
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