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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Ε.Τ.) 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
 
Άρθρο 1. Σκοπός, δομή και επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής 

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Δ.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Πατρών 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 (Δ.Δ., Ph.D.), είναι η διεξαγωγή αυτοδύναμης, 
πρωτότυπης και συγκροτημένης επιστημονικής έρευνας η οποία προάγει τα γνωστικά πεδία 
που θεραπεύει το Τμήμα Δ.Ε.Τ. 
Η Διδακτορική Διατριβή συνιστά πρωτότυπη συμβολή σε όλες τις επιστημονικές περιοχές που 
καλύπτει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Η Δ.Δ. 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. 
Θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, με την έννοια ότι πρέπει να δημιουργεί πρόσθετη συμβολή 
στο γνωστικό πεδίο της έρευνας. Δ.Δ. η οποία δεν πληροί την προϋπόθεση της πρωτοτυπίας, 
όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, απορρίπτεται. 
Επιβλέποντες καθηγητές μπορούν να είναι μόνο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δ.Ε.Τ. του 
Πανεπιστημίου Πατρών, των οποίων η βαθμίδα επιτρέπει να επιβλέψουν σύμφωνα με το 
νόμο Διδακτορικές Διατριβές, σε όλα τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. 
Η επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής γίνεται από ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δ.Ε.Τ. του 
Πανεπιστημίου Πατρών συνεπικουρούμενο από δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου 
Πατρών ή άλλου ΑΕΙ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό της Διδακτορικής Διατριβής 
(Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή). Οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα επίβλεψης Δ.Δ. 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
 
Άρθρο 2.Όργανα Διδακτορικού Προγράμματος 

Η Συνέλευση Τμήματος (Σ.Τ.) αναθέτει σε τριμελή Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) που κάνει και 
τις συνεντεύξεις και τις αξιολογήσεις, την επίβλεψη/συντονισμό των δραστηριοτήτων του 
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών και η Σ.Ε. αναφέρεται στην Σ.Τ. 
 
 
Άρθρο 3.Διαδικασία και Κριτήρια επιλογής εισακτέων 

3.1 Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων 
Ο υποψήφιος φοιτητής που ενδιαφέρεται για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος 

από το Τμήμα Δ.Ε.Τ. θα πρέπει κατ’ αρχήν να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
1. Να διαθέτει πτυχίο Α.Ε.Ι. 
2. Να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 60 

πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
3. Να έχει καλή γνώση (Β2) της Αγγλικής Γλώσσας 
4. Να έχει θετική εισήγηση ενός μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δ.Ε.Τ. 
 
3.2 Υποβολή αιτήσεων-Δικαιολογητικά 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά και να κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος. 
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:  
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1. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, ο προτεινόμενος Επιβλέποντας 
Καθηγητής (αν υπάρχει), και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (ελληνική ή 
αγγλική). 

2. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η 
εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του 
υποψηφίου.  

3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών A.Ε.Ι. ή αντίγραφο 
πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμοδίου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για 
όσους προέρχονται από σχολές του εξωτερικού.  

4. Αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίγραφο 
πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμοδίου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για 
όσους προέρχονται από σχολές του εξωτερικού.  

5. Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακού τίτλου.  
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν. 
7. Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας (Β2). Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από 

ελληνικό φορέα αρκεί ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού. Εάν έχει εκδοθεί από φορέα 
της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.* 

8. Εφόσον υπάρχουν, αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά 
ή σε πρακτικά συνεδριών.  

9. Συστατικές επιστολές (δύο ή παραπάνω) από μέλη Δ.Ε.Π. ή από εργοδότη (σε 
σφραγισμένους φακέλους).  

10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
 

* Για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας υιοθετούνται η κλίμακα, οι τίτλοι γλωσσομάθειας 
και ο τρόπος απόδειξης που προσδιορίζει ο ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την 
υποβολή της αίτησης. 

Σημειώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της, μπορεί να εξειδικεύσει/τροποποιήσει 
τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Η απόφαση θα πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 

 
3.3 Αποδοχή Υποψηφίων Διδακτόρων 
Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από τη Σ.Ε. των Διδακτορικών Σπουδών ως προς την 

πληρότητα των τυπικών προσόντων. Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές 
προϋποθέσεις, η Σ.Ε. 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 Συνέλευση 
του Τμήματος η οποία 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 του Τμήματος Δ.Ε.Τ. που 
ανήκουν στην βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή και 
έχουν δημοσιευμένο έργο με διεθνή αναγνώριση (τουλάχιστον 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά και διεθνή συνέδρια με κριτές, συγγραφή βιβλίων/συγγραμμάτων, κεφάλαια σε 
βιβλία ή άρθρα σε διεθνείς συλλογικούς τόμους).   
Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τον Επιβλέποντα Καθηγητή καθώς και τα άλλα δύο μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (Τ.Σ.Ε.) που θα έχουν την επίβλεψη της 
Διδακτορικής Διατριβής. Σκοπός της Τ.Σ.Ε. είναι να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την 
εκπόνηση και συγγραφή της. Τα μέλη της Τ.Σ.Ε. πρέπει να είναι Καθηγητές που ανήκουν στην 
βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή. Τα μέλη της 
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επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος ή του Πανεπιστημίου Πατρών ή μέλη 
Δ.Ε.Π. σε άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
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.  
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 του 
Πανεπιστημίου 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 Τμήματος 
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 στο διδακτορικό πρόγραμμα αποδέχονται το 
καθεστώς της πλήρους φοίτησης.  
Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ολοκληρώσουν την Δ.Δ. μέσα σε έξι(6) έτη και όχι 
λιγότερο από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Οι φοιτητές που ξεπερνούν το ανώτατο χρονικό όριοκατάθεσης 
της Διδακτορικής Διατριβής χωρίς να αιτηθούν παράτασης διαγράφονται και χάνουν το 
δικαίωμα κατάθεσης και απονομής του τίτλου. Σε περίπτωση αίτησης 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 
3 έτη συνολικά. Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη 
μέγιστη χρονική διάρκεια, των έξι (6) 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 
έξι πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, έχουν όλα τα δικαιώματα και τις 
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παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται 
στους οικείους Κανονισμούς.  
Επίσης, οι Διδάκτορες του Τμήματος μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής τους Διατριβής, 
διατηρούν για πέντε (5) έτη τα δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών. 
 
 
Άρθρο 6. Ευθύνες του Επιβλέποντα Καθηγητή 

Ο Επιβλέπων Καθηγητής κατέχει κεντρικό ρόλο στην εκπόνηση της Δ.Δ. 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 ως 
Επιβλέπων Καθηγητής που μπορεί να αναλάβει ταυτόχρονα ένα μέλος Δ.Ε.Π. δεν μπορεί να 
ξεπερνά τις έξι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ο 
ανωτέρω αριθμός μπορεί να αυξηθεί. 
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 παρέχει βοήθεια στο σχεδιασμό του ερευνητικού μέρους της διατριβής. 
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. 
6. Ελέγχει αν ο υποψήφιος διδάκτορας λαμβάνει μέρος και παρουσιάζει την εργασία του 

στις επιστημονικές συναντήσεις που οργανώνονται από το οικείο Τμήμα Δ.Ε.Τ., καθώς 
επίσης και αν συμμετέχει σε ερευνητικά σεμινάρια που διοργανώνονται στο Τμήμα. 

7. Υποβάλλει σχετική έκθεση προόδου προς την Σ.Τ. στο τέλος κάθε χρόνου, για κάθε 
Διδακτορική Διατριβή που επιβλέπει, η οποία, εφόσον συμφωνεί, παρέχει στον 
υποψήφιο διδάκτορα την έγκριση για συνέχιση του έργου της συγγραφής της διατριβής. 

8. Μεριμνά ώστε ο υποψήφιος διδάκτορας να καταθέσει την εργασία του εντός των 
προβλεπόμενων χρονικών ορίων. 

 
 
Άρθρο 7. Υποχρεώσεις του υποψηφίου διδάκτορα 

Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να: 
1. Ορίζει το θέμα της έρευνάς του σε συνεννόηση με τον Επιβλέποντα Καθηγητή. 
2. Καταθέτει περιεκτική πρόταση, στην οποία πρέπει να διακρίνεται η πρωτότυπη συμβολή 

της Δ.Δ. 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 καταλληλότητα του θέματος. 
Τέλος, η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται και από μία περίληψη (abstract) της οποίας 
η έκταση δεν θα ξεπερνά τη μία σελίδα. 

3. Επιδιώκει συναντήσεις με τον Επιβλέποντα Καθηγητή(τουλάχιστον 1 ανά μήνα). 
4. Συζητάει την εργασία του με τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 

και τους παρέχει γραπτές επεξηγήσεις εφόσον του ζητούνται. 
5. 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 
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τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον οικείο 
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του 
υποψηφίου. 

6. Επιπρόσθετα, όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να κάνουν παρουσίασητου 
έργου τους κάθε ακαδημαϊκό έτος στο πλαίσιο της εκπόνησης της Διδακτορικής τους 
Διατριβής. Στις παρουσιάσεις αυτές συμμετέχουν τουλάχιστον ο Επιβλέπων Καθηγητής 
και τα 3 μέλη της Σ.Ε. του Διδακτορικού Προγράμματος. Η απουσία, από την παρουσίαση 
αυτή, για μη δικαιολογημένους λόγους (εκτός λόγων υγείας) θα σημαίνει την αυτόματη 
διαγραφή τους από το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. 

7. 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. 

8. Συμμετέχει κάθε ακαδημαϊκό έτος σε επιτηρήσεις εξετάσεων του Τμήματος.. 
9. Προσφέρει κάθε ακαδημαϊκό έτος εργαστηριακά και φροντιστηριακά μαθήματα στο 

προπτυχιακό και στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος. 
10. Ανανεώνει την εγγραφή του στις αρχές του κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

 
 
Άρθρο 8. Διαδικασία εξέτασης της Διδακτορικής Διατριβής 

Η Τριμελής Συμβουλευτική 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. 
Το πρωτότυπο της ερευνητικής εργασίας του εξεταζόμενου υποψηφίου διδάκτορα 
τεκμηριώνεται υποχρεωτικά με τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε Διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά.  
Πριν την τελική κατάθεση μιας Διδακτορικής Διατριβής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
υποχρεωτικά έλεγχος οικειοποίησης επιστημονικής εργασίας (λογοκλοπή). 
Οι διδακτορικές διατριβές θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές(π.χ. 
εξώφυλλο, διάστιχο, γραμματοσειρά, κ.α.), οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
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 (Ε.Ε.) 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 Ε.Ε. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια 
από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη 
φυσική παρουσία των τεσσάρων τουλάχιστον μελών της επταμελούς 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 
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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 Διδακτορική Διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: 
Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς η οποί και καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό αξιολόγησηςτης 
διατριβής. 
Η απόφαση της Ε.Ε. διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Εφόσον η Ε.Ε. εγκρίνει τη 
Διδακτορική Διατριβή, ακολουθεί η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα, η οποία 
γίνεται από τη Σ.Τ. με την κανονική σύνθεσή της. 
Στην περίπτωση που η Ε.Ε. 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 καταθέσει τη διατριβή στο Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με τη γραμματεία του Τμήματος. 
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. 2121/1993, 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 επιβράβευση (χορήγηση αναμνηστικής 
πλακέτας) της καλύτερης δημοσίευσης από υποψήφιο διδάκτορα, βάσει της κατάταξης του 
περιοδικού στο οποίο δημοσιεύεται η εργασία του. 
 
 
Άρθρο 12. Άλλα θέματα 

Ότι 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. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


