
Κανονισμός Σπουδών Διδακτορικού Προγράμματος 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

16/01/2018 

Άρθρο 1 

Σκοπός, Δομή και Επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής 

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και 

του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. 

Ο σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής (∆.∆., Ph.D), είναι η διεξαγωγή αυτοδύναμης, πρωτότυπης 

και συγκροτημένης επιστημονικής έρευνας η οποία προάγει τις οικονομικές επιστήμες.  

Η Διδακτορική Διατριβή συνιστά πρωτότυπη συμβολή στον τομέα της Οικονομικής Επιστήμης 

στην οποία εμπίπτει το αντικείμενο της έρευνας. Η ∆∆ θα πρέπει να είναι επιστημονικής 

εγκυρότητας εφάμιλλης επιστημονικών περιοδικών (όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος 

κανονισμού), έτσι ώστε μέρη της να μπορούν να δημοσιευθούν σε αναγνωρισμένα επιστημονικά 

περιοδικά µε κριτές. Θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, µε την έννοια ότι πρέπει να δημιουργεί 

πρόσθετη συμβολή στο γνωστικό πεδίο της έρευνας. ∆∆ η οποία δεν πληροί την προϋπόθεση της 

πρωτοτυπίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, απορρίπτεται. 

Επιβλέποντες καθηγητές μπορούν να είναι µόνο µέλη ∆ΕΠ του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστήμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, των οποίων η βαθμίδα επιτρέπει να επιβλέψουν 

σύμφωνα µε το νόμο Διδακτορικές Διατριβές σε τομείς του γνωστικού αντικειμένου των 

Οικονομικών Επιστημών, όπως αυτές ορίζονται από το Journal of Economic Literature (JEL), οι 

οποίοι έχουν δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά µε κριτές στους τομείς αυτούς. 

Η επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής γίνεται από ένα µέλος ∆ΕΠ του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συνεπικουρούμενο από δυο ακόμη µέλη ∆ΕΠ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή άλλου ΑΕΙ µε γνωστικό αντικείμενο συναφές µε αυτό της 

Διδακτορικής Διατριβής (Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή).  

Οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα επίβλεψης ∆∆ προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 2 

Όργανα Διδακτορικού Προγράμματος  

Η Συνέλευση Τμήματος (Σ.Τ.) αναθέτει σε τριμελή συντονιστική επιτροπή (ΣΕ) που κάνει και τις 

συνεντεύξεις και τις αξιολογήσεις, την επίβλεψη/συντονισμό των δραστηριοτήτων του 

Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών και η ΣΕ αναφέρεται στην Σ.Τ. του τμήματος. Η ΣΕ ορίζει 

ένα εκ’ των μελών της ως επιβλέποντα συντονιστή του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών. 



Άρθρο 3 

Τυπικές και Ουσιαστικές Προϋποθέσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων 

Ο υποψήφιος φοιτητής που ενδιαφέρεται για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος από το 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών θα πρέπει κατ' αρχήν να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

1. να διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημίου σε οποιαδήποτε ειδικότητα από αναγνωρισμένο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, 

2. να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικές -κοινωνικές -θετικές επιστήμες 

είτε από ΑΕΙ του εσωτερικού είτε από αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή άλλο 

αρμόδιο φορέα) ΑΕΙ του εξωτερικού, 

3. να είναι κάτοχος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ο 

οποίος έχει αποκτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που 

οργανώνεται σε τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα 

(υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα 

σπουδών) 

4. να γνωρίζει την Αγγλική Γλώσσα (Proficiency Cambridge ή Michigan την τελευταία 

δεκαετία ή TOEFL πάνω από 213 ή IELTS πάνω από 5,5 -τα αποτελέσματα των οποίων 

κατοχυρώνονται για δύο έτη -ή πτυχίο από αναγνωρισμένο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ή 

πτυχίο αγγλικής φιλολογίας), 

5. να έχει θετική εισήγηση ενός µέλους ∆ΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

στις αρχές του κάθε εξαμήνου (Εαρινού-Χειμερινού) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, ο προτεινόμενος επιβλέποντας 

καθηγητής (αν υπάρχει), και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (ελληνική ή αγγλική).  

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.  

3. Αναλυτική Ερευνητική πρόταση 2500 λέξεων τουλάχιστον.  

4. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου.  

5. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας για τα ως άνω.  

6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας.  

7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).  

8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).  

9. Δυο συστατικές επιστολές από μέλη ∆ΕΠ ή εργοδότες. 

10. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από τη ΣΕ των Διδακτορικών Σπουδών ως προς την 

πληρότητα των τυπικών προσόντων. Εφ' όσον ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, η 

ΣΕ Διδακτορικών Σπουδών εξετάζει το φάκελο υποψηφιότητας, καλεί τον υποψήφιο σε 

συνέντευξη και ετοιμάζει εισήγηση σχετικά µε την αποδοχή ή όχι της υποψηφιότητας. Στη 

συνέχεια ο φάκελος υποψηφιότητας μαζί µε την εισήγηση της Τριμελούς Συντονιστικής 

Επιτροπής των Διδακτορικών Σπουδών διαβιβάζεται στην Σ.Τ. 

Η Σ.Τ. στην οποία διαβιβάστηκε ο φάκελος, σε Συνέλευση που πραγματοποιείται στις αρχές του 

κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, κρίνει αν ο υποψήφιος πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του 

συγκεκριμένου Τμήματος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και λαμβάνει και την τελική 

απόφαση περί αποδοχής ή όχι της συγκεκριμένης υποψηφιότητας.  

 



Άρθρο 4 

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 

Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και 

επίκουρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.  

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, την επίβλεψη της 

διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να 

πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή μετέχουν ως μέλη, 

ο επιβλέπων και δύο ακόμη 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. Στη συμβουλευτική επιτροπή 

μετέχει τουλάχιστον ένα μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη 

επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις 

περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες 

παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου 

επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί 

να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών 

Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, 

συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος 

απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.  

Αντίστοιχες διαδικασίες αντικατάστασης εφαρμόζονται και για τα μέλη της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής. 

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. 

Ο επιβλέπων καθηγητής κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής μπορεί να 

εισηγηθεί την αλλαγή θέματος της διατριβής μερικώς ή πλήρως με αίτημα προς τη Σ.Τ. το οποίο 

θα συνοδεύεται και από σχετική τεκμηρίωση (π.χ. αδυναμία εύρεσης δεδομένων, αλλαγή 

ερευνητικού ερωτήματος που προέκυψε από εντοπισμό κενού στη βιβλιογραφία). 

 

Άρθρο 5 

Διάρκεια Διδακτορικής Διατριβής 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες µε την εγγραφή τους αποδέχονται το καθεστώς της πλήρους φοίτησης. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ολοκληρώσουν την ∆∆ μέσα σε πέντε έτη και όχι λιγότερο 

από τρία πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής. 



Οι φοιτητές που ξεπερνούν το ανώτατο χρονικό όριο κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής χωρίς 

την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή διαγράφονται και χάνουν το δικαίωμα κατάθεσης και 

απονομής του τίτλου. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας εκπόνησης της διδακτορικής 

διατριβής, ο επιβλέπων καθηγητής υποχρεούται να εισηγηθεί το εν λόγω αίτημα στη Σ.Τ., η οποία 

και λαμβάνει την τελική απόφαση. Ο/Η Υποψήφιος/α μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών 

του/της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την 

αναστολή των σπουδών του μέχρι και 2 έτη συνολικά. Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν 

προσμετράται στην προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια, των 5 ετών, εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης δεν επωφελούνται των 

δικαιωμάτων και των παροχών που προβλέπονται για τους υποψήφιους διδάκτορες. 

Σε περίπτωση που το θέμα της διδακτορικής διατριβής αλλάξει μερικώς ή πλήρως δεν επηρεάζεται 

η χρονική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής, παρά μόνο εάν ο επιβλέπων καθηγητής εισηγηθεί 

παράταση της διάρκειας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής με σχετικό αίτημα προς τη Σ.Τ η 

οποία και λαμβάνει τη τελική απόφαση. 

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες για περίοδο μέχρι 

πέντε  πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, έχουν όλα τα δικαιώματα και τις 

παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται 

στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους 

διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.  

 

Άρθρο 6 

Ευθύνες του Επιβλέποντα Καθηγητή 

Ο Επιβλέπων Καθηγητής κατέχει ένα κεντρικό ρόλο στην εκπόνηση της ∆∆ και μαζί µε τα άλλα 

δύο µέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής οφείλει να συμβάλει στην επιτυχή 

ολοκλήρωση της Διδακτορικής διατριβής. Ο μέγιστος αριθμός Διδακτορικών Διατριβών που 

μπορεί να αναλάβει ταυτόχρονα ένα µέλος ∆ΕΠ δεν μπορεί να ξεπερνά τις έξι. Με την εφαρμογή 

του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, όσα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος επιβλέπουν 

περισσότερους υποψηφίους δεν θα έχουν δικαίωμα να επιβλέψουν καινούργιες διδακτορικές 

διατριβές εάν ο συνολικός αριθμός τους δεν είναι μικρότερος από έξι. Διατηρούν, ωστόσο, το 

δικαίωμα να συμμετέχουν σε συμβουλευτικές Τριμελείς Επιτροπές.  

Ο Επιβλέπων Καθηγητής υποχρεούται να:  

1. Συναντά τον υποψήφιο διδάκτορα σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατ’ ελάχιστο μία 

φορά το μήνα.  

2. Συμβουλεύει τον υποψήφιο διδάκτορα στην επιλογή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται.  

3. Δίνει οδηγίες και να παρέχει βοήθεια στο σχεδιασμό του ερευνητικού προγράμματος.  

4. Σχολιάζει τα κεφάλαια της διατριβής.  

5. Ελέγχει αν η διδακτορική διατριβή πληροί τα ορισθέντα κριτήρια του παρόντος 

κανονισμού όσον αφορά την δομή και το περιεχόμενο της ∆∆.  

6. Ελέγχει αν ο υποψήφιος διδάκτορας λαμβάνει μέρος και παρουσιάζει την εργασία του στις 

επιστημονικές συναντήσεις που οργανώνονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων, 

καθώς επίσης και αν συμμετέχει στα φροντιστήρια και ερευνητικά σεμινάρια που 

διοργανώνονται στο Τμήμα.  



7. Μεριμνά ώστε ο υποψήφιος διδάκτορας να καταθέσει την εργασία του εντός των 

προβλεπόμενων χρονικών ορίων. 

8. Καταθέτει έκθεση προόδου στη Σ.Τ. για κάθε διδακτορική διατριβή που επιβλέπει στην 

αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις του Υποψηφίου Διδάκτορα 

Ο υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται να :  

1. Εξεταστεί σε 3 μαθήματα του ΠΜΣ Οικονομικής Ανάλυσης μέσα στην διάρκεια του 

πρώτου χρόνου συμμετοχής του στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Τα μαθήματα 

αυτά είναι (α) Θεωρία και Εφαρμογές Μακροοικονομικής, (β) Θεωρία και Εφαρμογές 

Μικροοικονομικής και (γ) Θεωρία και Εφαρμογές Οικονομετρίας. Αποτελεί προϋπόθεση 

της παραμονής του στο πρόγραμμα η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα αυτά με ελάχιστο 

βαθμό ανά μάθημα το 6 και με ελάχιστο μέσο όρο το 7. Η ύλη των μαθημάτων αναρτάται 

στην ιστοσελίδα του Διδακτορικού Προγράμματος. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που έχουν 

λάβει εντός των προηγούμενων 3 ακαδημαϊκών ετών μεταπτυχιακό τίτλο από τμήμα 

οικονομικών επιστημών, με αντίστοιχο πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ «Οικονομική 

Ανάλυση» του Τμήματος και με αντίστοιχες επιδόσεις στα παραπάνω 3 μαθήματα. Η 

τριμελής συντονιστική επιτροπή κατά το στάδιο πραγματοποίησης συνεντεύξεων έχει 

επίσης τη δυνατότητα εάν το κρίνει απαραίτητο να θέσει προς τους αιτούντες υποψήφιους 

ως όρο την παρακολούθηση κάποιου επιπρόσθετου (εξειδικευμένου) μαθήματος που 

σχετίζεται με τους ερευνητικούς στόχους της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής. 

2. Ορίζει το θέμα της ερευνάς του σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα καθηγητή.  

3. Καταθέτει περιεκτική πρόταση, στην οποία πρέπει να διακρίνεται η πρωτότυπη συμβολή 

της ∆.∆. στην επιστήμη. Στην πρόταση αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας σκιαγραφεί το χώρο, 

εντοπίζει τα ερευνητικά ερωτήματα και τα θέματα και αναφέρει τη σχετική βιβλιογραφία 

(Literature Review). Στην πρόταση ακόμα θα πρέπει να αναφέρονται: το ειδικότερο θέμα 

που διερευνάται, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και οι απαιτούμενες πηγές, έτσι ώστε 

κάθε αναγνώστης να είναι σε θέση να διαμορφώσει εικόνα για την καταλληλόλητα του 

θέματος. Τέλος, η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται και από µία περίληψη (abstract) της 

οποίας η έκταση δεν θα ξεπερνά τη µία σελίδα.  

4. Επιδιώκει συναντήσεις µε τον επιβλέποντα καθηγητή.  

5. Συζητάει την εργασία του µε τα άλλα δύο µέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 

και τους παρέχει γραπτές επεξηγήσεις εφόσον του ζητούνται. 

6. Ο υποψήφιος διδάκτορας στο τέλος του κάθε ακαδημαϊκού έτους,  παρουσιάζει προφορικά 

και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του 

υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή 

και εκθέσεις προόδου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών 

Σπουδών, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.   

7. Συμμετέχει υποχρεωτικά στα σεμινάρια του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών του 

Τμήματος. 

8. Υποχρεούται να κάνει δύο παρουσιάσεις του έργου του κάθε ακαδημαϊκό έτος στα πλαίσια 

της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής. Στις εξαμηνιαίες παρουσιάσεις των 

υποψηφίων διδακτόρων συμμετέχουν τουλάχιστον ο επιβλέπων καθηγητής και τα 3 μέλη 

της ΣΕ του Διδακτορικού Προγράμματος. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής τους 



επιτρέπεται να απουσιάσουν σε μία από τις παρουσιάσεις αυτές. Δεύτερη απουσία τους, 

εκτός λόγων υγείας, θα σημαίνει την αυτόματη διαγραφή τους από το πρόγραμμα 

Διδακτορικών Σπουδών. 

9. Καταθέτει κάθε εξάμηνο το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών ενεργειών που θα 

ακολουθήσει για να ολοκληρώσει τη διατριβή του εντός του καθορισμένου χρονικού 

διαστήματος. 

10. Χρησιμοποιεί την ελληνική ή την αγγλική γλώσσα στη συγγραφή της διδακτορικής του 

διατριβής. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για τους ημεδαπούς όσο και για τους 

αλλοδαπούς φοιτητές.  

11. Συμμετέχει κάθε ακαδημαϊκό έτος σε επιτηρήσεις εξετάσεων του Τμήματος. Οι υποψήφιοι 

Διδάκτορες που δεν προσέλθουν τρεις φορές σε προγραμματισμένη επιτήρηση εξετάσεων 

του Τμήματος διαγράφονται αυτόματα από το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. 

12. Προσφέρει κάθε ακαδημαϊκό έτος εργαστηριακά και φροντιστηριακά μαθήματα στο 

προπτυχιακό και στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος. 

13. Έχει συνεχή παρουσία στο Τμήμα. 

14. Εγγραφεί στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) του διδακτορικού προγράμματος. 

15. Ανανεώνει την εγγραφή του στις αρχές του κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

 

 

Άρθρο 8 

  Διαδικασία Εξέτασης της Διδακτορικής Διατριβής 

Η τριμελής Συμβουλευτικής Επιτροπή έχει την ευθύνη της πιστοποίησης, αφενός µεν της 

επιτυχούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του υποψήφιου διδάκτορα, αφετέρου δε της ομαλής 

προόδου και ολοκλήρωσης του ερευνητικού και του γενικότερου επιστημονικού έργου του στο 

πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Για όλα τα ανωτέρω, η τριμελής 

Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση προόδου προς την Σ.Τ. στο τέλος κάθε 

χρόνου η οποία, εφ’ όσον συμφωνεί, παρέχει στον υποψήφιο διδάκτορα την έγκριση για συνέχιση 

του έργου της συγγραφής της διατριβής. 

Το πρωτότυπο της ερευνητικής εργασίας του εξεταζόμενου υποψηφίου διδάκτορα τεκμηριώνεται 

υποχρεωτικά µε:  

1. Τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις κατηγορίας C στην Αυστραλιανή λίστα ABDC 

(http://www.abdc.edu.au/master-journal-list.php), ή 

2. Τουλάχιστον μία  δημοσίευση κατηγορίας B στην ίδια λίστα.  

Εναλλακτικά οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να χρησιμοποιούν τις ανάλογες κατατάξεις 

περιοδικών από την λίστα ABS. Η πρόταση αυτή ισχύει για όσους θα ολοκληρώσουν τη διατριβή 

τους μετά από τις 30/6/2019. Προτείνεται να την ακολουθήσουν και όσοι ολοκληρώσουν τη 

διατριβή τους πριν από τις 30/6/2019. Επισημαίνεται ότι δεν θα μετρούν ως δημοσιεύσεις σε 

αναγνωρισμένες λίστες οι δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων. 

Επιπρόσθετα, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και η παρουσίαση των ΥΔ ως εισηγητές σε 

τουλάχιστον 1 διεθνές επιστημονικό συνέδριο. 

Πριν την τελική κατάθεση μιας διδακτορικής διατριβής ή της υποβολής άρθρων προς δημοσίευση 

σε περιοδικά, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά έλεγχος οικειοποίησης επιστημονικής 

εργασίας (λογοκλοπή).  

http://www.abdc.edu.au/master-journal-list.php


Οι διδακτορικές διατριβές θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

-Εξώφυλο (με λογότυπο του Πανεπιστημίου, τον τίτλο της Διατριβής, του Τμήματος και του 

Πανεπιστημίου, το όνομα του επιβλέποντος και των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, και 

το μήνα και τη χρονολογία υποβολής). 

-Πίνακα περιεχομένων, περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά (μέχρι 1000 λέξεις), 

συνοδευόμενοι από 5-7 λέξεις κλειδιά αντιπροσωπευτικές του περιεχομένου της, ελάχιστο αριθμό 

λέξεων 50.000 λέξεων, γραμματοσειρά Times New Roman  μεγέθους 12 στιγμών, διάστιχο 1.5 

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική 

επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την 

αξιολόγησή της. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή απορρίψει την αίτηση του υποψηφίου, 

συντάσσει αναλυτική έκθεση στην οποία αναφέρονται οι προτάσεις για αλλαγές στη διατριβή του 

υποψηφίου ο οποίος θα πρέπει να τις ολοκληρώσει εντός 6 μηνών. Αν η τριμελής συμβουλευτική 

επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την 

υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής (ΕΕ) για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.  

Στην επταμελή Εξεταστική Επιτροπή  μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια όπως καθορίζονται από 

τον παρόντα κανονισμό, καθώς και τέσσερα επιπλέον μέλη, που πληρούν τα ίδια κριτήρια. 

Η τελική εξέταση της διδακτορικής διατριβής πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από την 

ημερομηνία ορισμού της ΕΕ. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο 

διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των 

τεσσάρων τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να 

συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η διάρκεια της παρουσίασης ορίζεται μεταξύ 45 και 60 

λεπτών και θα υπάρχει μετά επιπλέον χρόνος διάρκειας 30 λεπτών για ερωτήσεις από τα μέλη της 

ΕΕ προς τον υποψήφιο. Στη συνέχεια, η επταμελής εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την 

παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη 

και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία 

πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

Η εγκριθείσα Δ.Δ. δεν βαθμολογείται σύμφωνα με κλίμακα.  

Η απόφαση της ΕΕ διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Εφ’ όσον η ΕΕ εγκρίνει τη 

διδακτορική διατριβή, ακολουθεί η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα, η οποία γίνεται 

από τη Σ.Τ. του Τμήματος µε την κανονική σύνθεσή της. 

Στην περίπτωση που η ΕΕ κρίνει ότι η διατριβή χρήζει διορθώσεων, συντάσσει αναλυτική έκθεση 

στην οποία αναφέρονται οι προτάσεις για αλλαγές στη διατριβή του υποψηφίου ο οποίος θα πρέπει 

να τις ολοκληρώσει εντός 6 μηνών. 

Πριν από την αναγόρευση, ο υποψήφιος υποχρεούται να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο του 

Κέντρου Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών µε περίληψη της διατριβής και 

επιστημονικά στοιχεία που αφορούν το περιεχόμενό της, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παρ. 15 

του άρθρου 70 του Ν. 1566/85. Το ειδικό αυτό έντυπο, καθώς και ένα αντίγραφο της διδακτορικής 

διατριβής, αποστέλλονται µε ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος στο Κέντρο Τεκμηρίωσης του 

Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προκειμένου να καταχωρηθεί η διατριβή στο εθνικό αρχείο των 



Ελληνικών διδακτορικών διατριβών. Στη συνέχεια ο υποψήφιος καταθέτει τη διατριβή στη 

Γραμματεία του Τμήματος σε ψηφιακή/έντυπη μορφή (σε 3 αντίγραφα) και αιτείται να γίνει η 

αναγόρευσή του.  

Άρθρο 9 

Αναγόρευση Διδακτόρων 

 

Η αναγόρευση των Διδακτόρων γίνεται σε ειδική τελετή ορκωμοσίας που καθορίζεται από το 

Τμήμα. Κατά την επίσημη αναγόρευση χορηγείται το Διδακτορικό Δίπλωμα. Για το χρονικό 

διάστημα από το πέρας των σπουδών και της επιτυχούς εξέτασης μέχρι την επίσημη αναγόρευση 

χορηγείται στο Διδάκτορα προσωρινό πιστοποιητικό περάτωσης των διδακτορικών σπουδών. Το 

προσωρινό αυτό πιστοποιητικό ενέχει ρόλο επίσημου τίτλου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο 

και τη Γραμματεία του Τμήματος με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει καταθέσει όλα τα 

απαιτούμενα αντίγραφα της διατριβής του σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

 

Άρθρο 10 

Πνευματικά δικαιώματα 

Τα πνευματικά δικαιώματα της διδακτορικής διατριβής  ορίζονται από τον Ν.2121/93, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 11 

Διεθνής Προσανατολισμός - Επιβράβευση  

Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να έχουν εξωστρεφή προσανατολισμό συμμετέχοντας σε διεθνή 

συνέδρια και να δημοσιεύσουν το έργο τους σε καταξιωμένα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα 

κριτών. Καθιερώνεται η κατ’ έτος ηθική επιβράβευσης (χορήγηση αναμνηστικής πλακέτας) της 

καλύτερης δημοσίευσης από υποψήφιο διδάκτορα, βάσει της κατάταξης του περιοδικού στο οποίο 

δημοσιεύεται η εργασία του.      

Άρθρο 12 

Άλλα Θέματα  

Ό,τι δεν προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό θα αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση από την 

Σ.Τ. 

  

Άρθρο 13 

Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής  

Η αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι δυνατό να 

γίνεται κάθε χρόνο είτε στο σύνολό του είτε κατ' άρθρο. 


