
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Άρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και 

λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4485/2017.  

Άρθρο 2 

Σκοπός 

Σκοπός του Π.Δ.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Πατρών είναι η παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και 

η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να προάγουν την επιστήμη, την εκπαίδευση και 

την ακαδημαϊκότητα. 

 

Άρθρο 3 

Eκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

 

1. Τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που αφορούν στην εκπόνηση 

διδακτορικών διατριβών (ΔΔ) αναλαμβάνει η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών 

(ΕΔΔ). Ο ρόλος της ΕΔΔ θα είναι κυρίως συντονιστικός και γνωμοδοτικός – για 

όλα τα θέματα διδακτορικών διατριβών η τελική απόφαση ανήκει στη Γενική 

Συνέλευση. 

 

2. Μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων της ΕΔΔ σε σχέση με την εκπόνηση ΔΔ είναι 

οι ακόλουθες: Συντονίζει τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Συντονίζει την διαχείριση των 

ετήσιων αναφορών προόδου (βλ. “Εκπόνηση Διατριβής”) των υποψηφίων 

διδακτόρων (ΥΔ). Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για την επίλυση τυχόν 

προβλημάτων των ΥΔ που αφορούν σε θέματα διοικητικά, υποδομών, και 

δυσκολιών του ΥΔ στην συνεργασία του με τον επιβλέποντα καθηγητή (ΕΚ). 

Συντονίζει την διαδικασία τελικής αξιολόγησης των ΥΔ. Εισηγείται τροποποιήσεις 

του Εσωτερικού Κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών. 

 

3. Στις παραπάνω δραστηριότητες της ΕΔΔ, την γραμματειακή υποστήριξη παρέχει 

η Γραμματεία του Τμήματος.  

 

 

Άρθρο 4 

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων 

 

1. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προτείνει ένα μέλος ΔΕΠ 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 ΥΔ στο Τμήμα απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή 

ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του 

άρθρου 46 του Ν.4485/2017, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 

παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου για τις εξαιρετικές περιπτώσεις. 

• Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού 

ιδρύματος του υποψηφίου. 

• Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικών. 

• Θετική εισήγηση από τον προτεινόμενο ΕΚ. 

 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος 

ΔΜΣ ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του 

άρθρου 46 του Ν.4485/2017 εφόσον ικανοποιεί τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα 

πιο κάτω κριτήρια:  

• Βαθμός πτυχίου «Άριστα». 

• Άριστη επίδοση σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα, όπως επίσης, άριστη 

επίδοση του υποψηφίου στη Διπλωματική Εργασία του Προπτυχιακού 

Κύκλου Σπουδών (αν υπάρχει). Ως «σχετικά» θεωρούνται εκείνα τα 

προπτυχιακά μαθήματα που έχουν χαρακτήρα υποβάθρου στο γνωστικό 

αντικείμενο του θέματος της διδακτορικής διατριβής και ως εκ τούτου 

καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Γ.Σ. του Τμήματος. 

• Δημοσιευμένες εργασίες σε έγκριτα διεθνή ή/και εθνικά επιστημονικά 

περιοδικά με κριτές. 

• Μονογραφίες ή συμμετοχή σε επιστημονικά βιβλία και συλλογικούς 

τόμους με κριτές. 

• Ανακοινώσεις  σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές.  

• Σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο έργο τους. 

• Πολύχρονη υψηλού επιπέδου επαγγελματική εμπειρία σε τομέα άμεσα 

συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του θέματος της διατριβής. 

• Πρόσθετες μεταπανεπιστημιακές σπουδές συναφείς με το γνωστικό 

αντικείμενο του θέματος της διδακτορική διατριβής. 

• Πανεπιστημιακές σπουδές πενταετούς φοίτησης. 

4. Εφόσον επιλεγεί υποψήφιος χωρίς ΔΜΣ και με πτυχίο μη συναφές με ένα από τα 

γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, τότε υποχρεούται να παρακολουθήσει και να 

περάσει επιτυχώς αριθμό μαθημάτων από το προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό 



κύκλο σπουδών του Τμήματος όπως αυτό θα αποφασιστεί κατά περίπτωση από 

τη Γ.Σ. του Τμήματος. 

 

5. Οι αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εξετάζονται στις Τακτικές 

Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4485/2017. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

- Συμπληρωμένη Αίτηση 

- Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (αναγνώριση ισοτιμίας του 

τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής) 

- Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. 

(αντιστοιχία βαθμού από το ΔΙΚΑΤΣΑ για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής) 

- Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 

- Τέσσερις (4) φωτογραφίες 

- Δύο (2) συστατικές επιστολές 

- Επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 

 

7. Για κάθε αίτηση, η ΓΣ αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του προτεινόμενου ΕΚ, τη 

συνεκτιμά με το υπόμνημα της αρμόδιας επιτροπής που ορίστηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 38 του Ν.4485/2017 για την αξιολόγηση της αίτησης και εγκρίνει ή 

απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση 

ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της ΔΔ, η οποία μπορεί να είναι η Ελληνική ή 

Αγγλική γλώσσα. 

 

Άρθρο 5 

Εκπόνηση Διατριβής 

 

1. Για κάθε ΥΔ, η Γενική Συνέλευση ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μετά 

από εισήγηση του ΕΚ. Εκτός από τον ΕΚ, στην συμβουλευτική επιτροπή θα 

πρέπει να συμμετέχει άλλο ένα μέλος ΔΕΠ ελληνικού ΑΕΙ.  

 

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

παρακολουθήσει ο ΥΔ 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. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, ο ΥΔ οφείλει να παρουσιάζει προφορικά 

καθώς και να καταθέτει εγγράφως ετήσια αναφορά προόδου τόσο για το 

ερευνητικό όσο και για το επικουρικό του έργο (βλ. άρθρ.5 παρ.4). Η ετήσια 

αναφορά προόδου αξιολογείται από τον ΕΚ ως «Άριστη» ή «Ικανοποιητική» ή 

«Κακή». Σε περίπτωση που η ετήσια επίδοση του ΥΔ κριθεί «Κακή», ο ΕΚ έχει 

δικαίωμα να ζητήσει από τη ΓΣ παύση της φοιτητικής ιδιότητας του ΥΔ. 



Αντίγραφο της έκθεσης καθώς και σχόλια επ’ αυτής από τον ΕΚ ή την τριμελή 

επιτροπή καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του ΥΔ. 

 

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

Τμήματος (όπως επιτήρηση εξετάσεων, υποστήριξη του υπολογιστικού κέντρου, 

επικούρηση στην διδασκαλία και στην επίβλεψη πτυχιακών εργασιών, διεξαγωγή 

εργαστηρίων κλπ). Επιπλέον ο ΥΔ οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις ερευνητικές 

δραστηριότητες του Τμήματος (π.χ. παρακολούθηση ομιλιών, συμμετοχή στην 

οργάνωση ημερίδων/συνεδρίων, κλπ).  

 

5. Ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής είναι 3 χρόνια. 

 

6. Ο ΥΔ 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 ΥΔ προς το Τμήμα (επικουρικό έργο, ετήσια 

αναφορά προόδου κλπ), και επιπλέον το διάστημα αυτό δεν προσμετράται στον 

χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

 

7. Ο ΕΚ οφείλει να ενθαρρύνει τον ΥΔ να δημοσιεύει το ερευνητικό του έργο κατά 

την διάρκεια εκπόνησης της διατριβής του. Δύο δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα 

έγκριτα διεθνή συνέδρια/περιοδικά θα αποτελούσαν ένα σημαντικό τεκμήριο της 

πρωτοτυπίας και επιστημονικής εγκυρότητας της διατριβής. 

 

8. Ο ΥΔ 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 τη σοβαρότητα του παραπτώματος, η ΓΣ θα 

επιβάλει κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν και στην οριστική διαγραφή του ΥΔ 

από το Τμήμα. Για μια τέτοια απόφαση απαιτείται πλειοψηφία 3/4 της ΓΣ. 

Δευτεροβαθμίως παρεμβαίνει η Σύγκλητος εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τον 

ενδιαφερόμενο. 

 

Άρθρο 6 

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. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της ΔΔ, η 

τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του ΥΔ για τη 

δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της. Αν η τριμελής επιτροπή αποδεχθεί την 



αίτηση του ΥΔ, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη ΓΣ 

ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ.  

 

2. Η διδακτορική διατριβή υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έλεγχο λογοκλοπής από 
τον υποψήφιο διδάκτορα μέσω της εφαρμογής λογισμικού Ephorus/TurnItIn, 
ώστε να εξακριβώνεται η πρωτοτυπία της και να αποτρέπεται το φαινόμενο της 
λογοκλοπής (πλαγιαρισμός). 

 

3. Μετά την εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής, η ΓΣ ορίζει, επταμελή 

εξεταστική επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4485/2017. Επιπλέον δύο 

τουλάχιστον από τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής θα πρέπει να ανήκουν στη 

βαθμίδα του Καθηγητή.   

  

4. Για την έναρξη της διαδικασίας παρουσίασης και ανάπτυξης της διατριβής 

απαιτείται η φυσική παρουσία τεσσάρων (4) 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.   

  

  

 Άρθρο 7 

Μεταβατικές Διατάξεις   

  

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έγιναν δεκτοί ως ΥΔ  μέχρι το πέρας του 

ακαδημαϊκού έτους 2003-2004 συνεχίζουν τις σπουδές τους σύμφωνα µε τα 

ισχύοντα κατά το χρόνο που έγιναν δεκτοί.  

 


