
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Eκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 

 
1. Τον συντονισµό των δραστηριοτήτων που αφορούν στην εκπόνηση διδακτορικών 

διατριβών (∆∆) αναλαµβάνει η Επιτροπή ∆ιδακτορικών Σπουδών (Ε∆∆). Ο ρόλος 
της Ε∆∆ θα είναι κυρίως συντονιστικός και γνωµοδοτικός – για όλα τα θέµατα 
διδακτορικών διατριβών, η τελική απόφαση ανήκει στην Γενική Συνέλευση Ειδικής 
Σύνθεσης (ΓΣΕΣ). 

 
2. Μεταξύ των βασικών αρµοδιοτήτων της Ε∆∆ σε σχέση µε την εκπόνηση ∆∆ είναι οι 

ακόλουθες: Εισηγείται στην ΓΣΕΣ για τις αιτήσεις εκπόνησης ∆∆. Οργανώνει τις 
ετήσιες οµιλίες των υποψηφίων διδακτόρων (βλ. “Εκπόνηση ∆ιατριβής”). Συντονίζει 
την διαχείριση των ετήσιων αναφορών προόδου (βλ. “Εκπόνηση ∆ιατριβής”) των 
υποψηφίων διδακτόρων (Υ∆). Εισηγείται στην ΓΣΕΣ για την επίλυση τυχόν 
προβληµάτων των Υ∆ που αφορούν σε θέµατα διοικητικά, υποδοµών, και 
δυσκολιών του Υ∆ στην συνεργασία του µε τον επιβλέποντα καθηγητή (ΕΚ). 
Συντονίζει την διαδικασία τελικής αξιολόγησης των Υ∆. Εισηγείται τροποποιήσεις 
του Εσωτερικού Κανονισµού Εκπόνησης ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών. 

 
3. Στις παραπάνω δραστηριότητες της Ε∆∆, την γραµµατειακή υποστήριξη παρέχει η 

Γραµµατεία του Τµήµατος.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων ∆ιδακτόρων 

 
1. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να προτείνει ένα µέλος ∆ΕΠ του τµήµατος ως 

επιβλέποντα καθηγητή (ΕΚ), και να καταθέσει σε συµφωνία µε τον προτεινόµενο ΕΚ, 
µια (προκαταρκτική) πρόταση για το θέµα της διδακτορικής του διατριβής (3-4 
σελίδες). Το θέµα της διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να σχετίζεται µε τα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του προτεινόµενου EK. 

 
2. Για την εγγραφή ενός Υ∆ στο Τµήµα απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε τις 
εξαιρέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3685/2008 για τις εξαιρετικές περιπτώσεις 
(βλ. απόφαση ΓΣΕΣ του Τµήµατος Αριθµ. 3/21-10-2015). 

 
• ∆ύο συστατικές επιστολές, κατά προτίµηση από µέλη ∆ΕΠ του εκπαιδευτικού 

ιδρύµατος του υποψηφίου. 
 
• Αποδεδειγµένη γνώση Αγγλικών. 
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• Θετική εισήγηση από τον προτεινόµενο ΕΚ. 
 
 
3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι τα 

εξής: 
- Συµπληρωµένη Αίτηση 
- Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα 
- Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώµατος (αναγνώριση ισοτιµίας του 

τίτλου σπουδών από το ∆ΙΚΑΤΣΑ για τους κατόχους τίτλου ιδρυµάτων της 
αλλοδαπής) 

- Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας µε ακριβή Μ.Ο. 
(αντιστοιχία βαθµού από το ∆ΙΚΑΤΣΑ για τους κατόχους τίτλου ιδρυµάτων της 
αλλοδαπής) 

- Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας 
- ∆ύο (2) φωτογραφίες 
- ∆ύο (2) συστατικές επιστολές 
- Επίσηµο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Εκπόνηση ∆ιατριβής 

 
1. Για κάθε Υ∆, η ΓΣΕΣ ορίζει τριµελή συµβουλευτική επιτροπή µετά από εισήγηση του 

ΕΚ. Εκτός από τον ΕΚ, στην συµβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να συµµετέχει άλλο 
ένα µέλος ∆ΕΠ ελληνικού ΑΕΙ.  

 
2. Ο ΕΚ ορίζει τα τυχόν (προκαταρκτικά) µαθήµατα που θα πρέπει να παρακολουθήσει 

ο Υ∆ προκειµένου να ανταποκριθεί πιο αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις της 
διδακτορικής του διατριβής. Τα µαθήµατα αυτά θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
επιτυχώς στα δύο πρώτα χρόνια εκπόνησης της διατριβής. 

 
3. Σε διάστηµα ενός έτους από την εγγραφή του στο Τµήµα, ο Υ∆ θα πρέπει να 

καταθέσει εκτενή και εµπεριστατωµένη πρόταση για το θέµα της διδακτορικής του 
διατριβής, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή 
του. 

 
4. Ο Υ∆ οφείλει να προσφέρει επικουρικό έργο στα προπτυχιακά µαθήµατα του 

Τµήµατος (επιτήρηση εξετάσεων, υποστήριξη του υπολογιστικού κέντρου, 
υποστήριξη/υποβοήθηση στην διδασκαλία και στην επίβλεψη πτυχιακών εργασιών 
κ.λπ.). Επιπλέον ο Υ∆ οφείλει να συµµετέχει ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες 
του Τµήµατος (πχ. παρακολούθηση οµιλιών, συµµετοχή στην οργάνωση 
ηµερίδων/συνεδρίων, κ.λπ.).  

 
5. Στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους, ο Υ∆ οφείλει να καταθέτει ετήσια αναφορά 

προόδου τόσο για το ερευνητικό όσο και για το επικουρικό του έργο (βλ. άρθρ.17 
παρ.5). Η ετήσια αναφορά προόδου αξιολογείται από τον ΕΚ ως «Άριστη» ή 
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«Ικανοποιητική» ή «Κακή». Σε περίπτωση που η ετήσια επίδοση του Υ∆ κριθεί 
«Κακή», ο ΕΚ έχει δικαίωµα να ζητήσει από τη ΓΣΕΣ την παύση της φοιτητικής 
ιδιότητας του Υ∆. Συµπληρωµατικά της ετήσιας αναφοράς προόδου, ο Υ∆ θα δίνει 
µια (τουλάχιστον) ετήσια οµιλία στο Τµήµα, σχετική µε την υπό εκπόνηση διατριβή 
του. 

 
6. Ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης µιας διδακτορικής διατριβής είναι 3 χρόνια. 
 
7. Ο Υ∆ έχει το δικαίωµα, µε αιτιολογηµένη αίτηση του και µε τη σύµφωνη γνώµη της 

τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, να ζητήσει την προσωρινή διακοπή των 
διδακτορικών του σπουδών για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Το ανώτατο όριο της 
προσωρινής διακοπής είναι δύο χρόνια. Στο διάστηµα προσωρινής διακοπής 
αναστέλλονται οι υποχρεώσεις του Υ∆ προς το Τµήµα (επικουρικό έργο, ετήσια 
αναφορά προόδου, κ.λπ.), και επιπλέον το διάστηµα αυτό δεν προσµετράται στον 
χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

 
8. Ο ΕΚ οφείλει να ενθαρρύνει τον Υ∆ να δηµοσιεύει το ερευνητικό του έργο κατά την 

διάρκεια εκπόνησης της διατριβής του. Σηµαντικό τεκµήριο της πρωτοτυπίας και 
επιστηµονικής εγκυρότητας της διατριβής αποτελεί µια τουλάχιστον δηµοσίευση σε 
επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές καθώς επίσης και η συµµετοχή του Υ∆ σε 
επιστηµονικά συνέδρια µε κριτές. 

 
 
9. Ο Υ∆ θα πρέπει να διεξάγει την έρευνά του µε ακεραιότητα και µε σεβασµό στις 

αρχές της επιστηµονικής δεοντολογίας. Ειδικότερα, αντιγραφή αποτελεσµάτων, ή 
υποκλοπή/αλλοίωση στοιχείων θεωρούνται σοβαρές παραβάσεις της επιστηµονικής 
ηθικής. Ανάλογα µε την σοβαρότητα του παραπτώµατος, η ΓΣΕΣ θα επιβάλει 
κυρώσεις που µπορούν να φτάσουν και στην οριστική διαγραφή του Υ∆ από το 
Τµήµα. Για µια τέτοια απόφαση απαιτείται πλειοψηφία 3/4 της ΓΣΕΣ. 
∆ευτεροβαθµίως παρεµβαίνει η Σύγκλητος εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τον 
ενδιαφερόµενο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Τελική Αξιολόγηση  

 
1. Ο ΕΚ, µετά την αξιολόγηση του επιστηµονικού έργου του υποψηφίου και εφ’ όσον 

κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, προτείνει στον υποψήφιο την έναρξη συγγραφής 
της διατριβής του. Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην ελληνική ή την αγγλική 
γλώσσα.  

 
2. Η ΓΣΕΣ ορίζει, µετά από εισήγηση του της συµβουλευτικής επιτροπής, επταµελή 

εξεταστική επιτροπή, η οποία θα πρέπει να γίνει εντός εξαµήνου από την κατάθεση 
της διδακτορικής διατριβής. Στην εξεταστική επιτροπή συµµετέχουν τα µέλη της 
συµβουλευτικής επιτροπής, εφ’ όσον είναι µέλη ∆ΕΠ. Τα υπόλοιπα µέλη της 
εξεταστικής επιτροπής, θα πρέπει να είναι µέλη ∆ΕΠ Ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΕΙ της 
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αλλοδαπής σε βαθµίδα επίκουρου καθηγητή ή µεγαλύτερη, και θα πρέπει να 
δραστηριοποιούνται ερευνητικά στο ίδιο (ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, σε συγγενές) 
γνωστικό αντικείµενο µε αυτό της διδακτορικής διατριβής. Επιπλέον δύο τουλάχιστον 
από τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής θα πρέπει να ανήκουν στη βαθµίδα του 
καθηγητή.  

 
3. Για την έναρξη της διαδικασίας παρουσίασης και ανάπτυξης της διατριβής απαιτείται 

η παρουσία των 5 τουλάχιστον µελών της εξεταστικής επιτροπής. Εφ' όσον υπέρ της 
έγκρισης της διδακτορικής διατριβής ψηφίσουν τα πέντε (5) τουλάχιστον µέλη της 
Εξεταστικής Επιτροπής, η διατριβή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Μεταβατικές ∆ιατάξεις  

 
1. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που έγιναν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες µέχρι το 

πέρας του ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004 συνεχίζουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε 
τα ισχύοντα κατά το χρόνο που έγιναν δεκτοί. 

 


