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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   απόφ. 16 (1) 
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοπον-

νήσου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 121η) 

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 και του άρθρου 

85, παρ. 6 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της 
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) ως εξής: 
«Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανι-
σμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτε-
ρικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε 
αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

3. Την υπ’ αριθμ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/ 
06.12.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία 
διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, καθη-
γητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής 
πράξης.

4. Την υπ’ αριθμ. 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/29.12.2017 
τ. Β΄) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντι-
πρυτάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου (συνεδρίαση 35η/16.01.2018).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώ-
νονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως 
κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της 
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην 
απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο 
πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής 
έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κα-
τόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον επιστημονικό 
κλάδο των θεατρικών σπουδών και ευρύτερα στους συ-
ναφείς κλάδους στους οποίους εντάσσεται η θεματική 
της διατριβής και στους οποίους εμπίπτει το γνωστικό 
αντικείμενο που θεραπεύουν οι εποπτεύοντες διδάσκο-
ντες στο Τμήμα.

Άρθρο 2 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης 
για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή κάτοχος ανα-
γνωρισμένου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
ως ισότιμου της αλλοδαπής ή κάτοχος ενιαίου και αδι-
άσπαστου 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 
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διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών). Σε 
ειδικές περιπτώσεις, που προβλέπονται στον Κανονισμό 
Διδακτορικών Σπουδών, για παράδειγμα σε περιπτώσεις 
υποψηφίων που έχουν διακεκριμένο επιστημονικό (δη-
μοσιεύσεις, έρευνα), καλλιτεχνικό ή επαγγελματικό έργο 
στο γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας, 
και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος/α 
διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα μπορεί να 
εισηγηθεί ο/η υποψήφιος/α να παρακολουθήσει συμπλη-
ρωματικά μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου ή να παρα-
δώσει συγκεκριμένες εργασίες προτού εγκριθεί το αίτημα 
υποψηφιότητάς του/της από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 3 
Διαδικασία υποβολής αίτησης 
για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 
εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στη Γραμματεία 
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών δύο φορές κατά τη 
διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους (Οκτώβριο και Φε-
βρουάριο) μετά από συνεννόηση και την έγκριση του 
προτεινόμενου επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π.

Άρθρο 4 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής όπου 
αναγράφονται:

– Προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής,
– προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής 

Διατριβής. Ως βασική γλώσσα εκπόνησης της Διδακτο-
ρικής Διατριβής ορίζεται η ελληνική. Είναι δυνατόν η 
διατριβή να συνταχθεί και σε άλλη γλώσσα πλην της ελ-
ληνικής με τη σύμφωνη γνώμη του/της προτεινόμενου/
ης επιβλέποντος/ουσας και έπειτα από αίτηση του/της 
Υ.Δ. προς τη Συνέλευση, στην οποία θα εξηγεί τους λό-
γους σύνταξης στη γλώσσα αυτή (π.χ. μητρική γλώσσα, 
γλώσσα των εγκυκλίων προπτυχιακών και μεταπτυχια-
κών σπουδών, εκπόνηση διατριβής σε συνεργασία με 
ίδρυμα της αλλοδαπής ή καθηγητές της αλλοδαπής). 
Στην περίπτωση που η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει 
τη σύνταξη της Διδακτορικής Διατριβής σε ξένη γλώσ-
σα, προβλέπεται εκτενής περίληψη στα ελληνικά με την 
περάτωσή της, σε έκταση που θα ορίσει η Συνέλευση 
του Τμήματος,

– προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής 
Διατριβής.

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέ-

διο Διδακτορικής Διατριβής.
4. Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώ-

ματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξω-
τερικού).

5. Απαιτείται επίσης η προσκόμιση των ακόλουθων 
τεκμηρίων:

– Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
– Αντίγραφο Πτυχίου.
– Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
– Αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών σπου-

δών.

– Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας σε 
ψηφιακή και έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί από την/
τον επιβλέπουσα/οντα.

– Πιστοποίηση ελληνομάθειας σε περίπτωση αλλο-
δαπών υποψηφίων και γλωσσομάθειας (κατά βάση της 
αγγλικής χωρίς να αποκλείονται άλλες γλώσσες ανάλογα 
με το προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο) όσον αφο-
ρά Έλληνες/Ελληνίδες υποψήφιους/ες. Σε περίπτωση 
μη κατοχής σχετικού πιστοποιητικού, ο/η υποψήφιος/α 
θα υποβληθεί σε εξετάσεις γλωσσομάθειας με τρόπο 
που θα ορίσει η Συνέλευση έπειτα από εισήγηση του/
της επιβλέποντος/ουσας.

– Έως δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές/
τριες Α.Ε.Ι, ή εργοδότες (μόνον στην περίπτωση που η 
εργασία του υποψήφιου διδάκτορα είναι σχετική με τις 
θεατρικές σπουδές).

– Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (εφόσον 
υπάρχουν).

Άρθρο 5 
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

Τους μήνες Οκτώβριο και Φεβρουάριο κάθε ακαδη-
μαϊκού έτους, η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει συ-
γκεντρωτικά τις πρωτοκολλημένες αιτήσεις εκπόνησης 
Διδακτορικής Διατριβής και τα συναφή δικαιολογητικά, 
και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσε-
ων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και 
τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφί-
ους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση 
του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγρά-
φονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει 
ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμε-
νος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον 
υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη 
γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά 
με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει 
αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου.

Στην απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται:
– Ο/Η επιβλέπων/ουσα της διατριβής,
– τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής, που πλαισιώνει και υποστηρίζει την εκπόνη-
ση και τη συγγραφή της διατριβής και

– η γλώσσα συγγραφής της διατριβής.
Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλε-

πόντων, των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής, οι 
τίτλοι των εκπονούμενων διατριβών και σύντομη πε-
ρίληψη αυτών αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του 
Ιδρύματος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 6
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Επιβλέπων Διδακτορικής Διατριβής
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα 

μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του 
οικείου ή άλλου ΑΕΙ ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας 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.
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Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων ανά επι-
βλέποντα είναι πέντε (5).

2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος και έχει ως αρμοδιότητα να 
πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγ-
γραφή της Διδακτορικής Διατριβής.

Μέλος της επιτροπής είναι ο επιβλέπων της διατρι-
βής. Τα δύο άλλα μέλη μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. α΄ 
βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή 
άλλου Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών 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 Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από 
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της 
αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντι-
κείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή.

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

Σε περίπτωση που την περίοδο της υποστήριξης της 
διατριβής, μέλη της τριμελούς επιτροπής έχουν συντα-
ξιοδοτηθεί, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
αντικαθίστανται με ισάριθμα μέλη. Μπορούν να παρί-
στανται στην συνεδρίαση της επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2α. Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλεί-

ψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέ-
ποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του 
Τμήματος αναθέτει την επίβλεψη:

– Σε άλλον, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και 
γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος ή

– σε ένα από τα άλλα (2) μέλη της τριμελούς συμβου-
λευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ' υπέρβαση του μέ-
γιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να 
έχει κάθε επιβλέπων.

Άλλα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 
μπορεί να αντικατασταθούν, έπειτα από εισήγηση του/
της επιβλέποντος/ουσας για λόγους συνάφειας με το 
θέμα της διατριβής, εφόσον αυτό τροποποιηθεί, ή για άλ-
λους τεκμηριωμένους λόγους είτε έπειτα από δικό τους 
αιτιολογημένο αίτημα παραίτησης από την επιτροπή.

2β. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση επιβλέποντος
Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή 

Τμήμα ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη 
επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει ανα-
λάβει και ο τίτλος απονέμεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανή-
κει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

Άρθρο 7
Χρονική διάρκεια, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων

1. Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού 

διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολο-

γιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής.

Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής και 
υποβολής της ορίζεται στα έξι (6) ημερολογιακά έτη από 
την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τεκμηριω-
μένη αιτιολόγηση από τον/την επιβλέπων/ουσα μπορεί 
η Συνέλευση του Τμήματος να αποφασίσει επιπλέον πα-
ράταση έως ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί κατά τη διάρκεια των σπου-
δών του/της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με 
επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή 
της ανωτέρω περιόδου μέχρι 2 έτη συνολικά (πλην εξαι-
ρετικών περιπτώσεων που θα εξετάζονται και θα αποφα-
σίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο χρόνος της 
αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην προβλεπό-
μενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής 
Διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης 
δεν επωφελούνται των δικαιωμάτων και των παροχών 
που προβλέπονται για τους υποψήφιους διδάκτορες.

2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των υποψηφίων δι-
δακτόρων

– Υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής ανά ακαδημαϊκό 
έτος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμ-
βουλευτικής επιτροπής, αφού προηγηθεί η διαδικασία 
που ακολουθεί. 

– Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας τον Οκτώβριο κάθε 
έτους υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα στην 
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή σχετικά με την πρό-
οδο της Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο μπορεί να 
κληθεί να παρουσιάσει και προφορικά ενώπιον μελών 
της επιτροπής.

Αντίγραφο του υπομνήματος, μαζί με μια έκθεση προ-
όδου την οποία συντάσσει ο/η επιβλέπων/ουσα με τα 
σχόλια της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, κατα-
χωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας.

– Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
– Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλή-

ρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα 
τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για 
τους φοιτητές του Β΄ κύκλου σπουδών.

Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της 
Διδακτορικής τους Διατριβής, διατηρούν δικαιώματα 
πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν επιπλέον τα ακόλουθα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις:

– Δυνατότητα διεξαγωγής μέρους της έρευνας σε άλλο 
ίδρυμα/ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής μετά από συνεννόηση με 
τον/την επιβλέποντα/ουσα και εντός του προβλεπόμε-
νου χρονικού ορίου της διάρκειας των σπουδών του/της,

– συμμετοχή υποψηφίων διδακτόρων σε συνέδρια/
ημερίδες/εργαστήρια,

– παρακολούθηση μαθημάτων/σεμιναρίων, εφόσον 
κριθεί απαραίτητο από τον/την επιβλέποντα/ουσα και 
την τριμελή επιτροπή,

– οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παραδί-
δουν ετήσιο υπόμνημα της προόδου τους τον Οκτώβριο 
κάθε έτους,
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– οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι δυνατό να απασχο-
ληθούν στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριό-
τητες του Τμήματος (π.χ. διδασκαλία, εργαστήρια, έρευ-
να, επιτηρήσεις, κ.ά). Με πρόταση της Συνέλευσης του 
Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονο-
μικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες 
η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυ-
χιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον 
προϋπολογισμό του ιδρύματος. Επιστήμονες αναγνωρι-
σμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορι-
κού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρε-
τικής τεχνικής εμπειρίας, μπορεί να απασχολούνται ως 
ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης 
και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, για τη 
διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού έργου, καθορι-
ζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του 
ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου 
Α.Ε.Ι. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται 
ύστερα από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος. 
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διά-
στημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, 
ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα, μπορεί δε να ανανεώ-
νεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός 
χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί 
τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω 
μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Σε περίπτωση πλήρους 
απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το υφιστάμενο 
κάθε φορά όριο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλη-
σης για το διδακτικό έργο που παρέχουν οι Καθηγητές 
των Α.Ε.Ι. ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η 
υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανά-
λογα με το ποσοστό της απασχόλησης. Η κάλυψη της 
αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους 
που εξασφαλίζει το Τμήμα χωρίς αύξηση της κρατικής 
επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή 
προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Άρθρο 8 
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

1. Ορισμός/αλλαγή θέματος Διδακτορικής Διατριβής
Δικαιολογείται η αλλαγή θέματος από τον/την υποψή-

φιο/α, μετά από αίτησή του/της προς την τριμελή συμ-
βουλευτική επιτροπή. Κατόπιν, η αλλαγή εγκρίνεται από 
τη Συνέλευση. Δίνεται παράταση από τη Συνέλευση μετά 
από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 
Η παράταση είναι ανάλογη με το πότε έγινε η αλλαγή 
του θέματος.

2. Οδηγίες συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής
Η Διατριβή πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 80.000 

λέξεις (εκτός βιβλιογραφίας, πίνακα περιεχομένων και 
παραρτημάτων). Λεπτομερείς οδηγίες για τη διάταξη 
της σελίδας, αριθμό γραμματοσειράς κ.ά, δίνονται στον 
σχετικό οδηγό συγγραφής διδακτορικών εργασιών που 
συντάσσει η Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 9 
Υποστήριξη/αξιολόγηση 
της Διδακτορικής Διατριβής

– Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει αίτηση 

στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή για δημόσια υπο-
στήριξη και αξιολόγηση της διατριβής με τον οριστικό 
τίτλο της, ο οποίος δύναται να έχει τροποποιηθεί κατά 
τη διάρκεια της εκπόνησης μετά από συνεννόηση με 
τον/την επιβλέπων/ουσα και την τριμελή επιτροπή και 
έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

– Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορ-
ρίπτει την αίτηση του υποψηφίου.

– Σε περίπτωση λεπτομερώς αιτιολογημένης απόρ-
ριψης με προτάσεις και υποδείξεις για τη βελτίωση της 
διατριβής, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει εκ νέου 
αίτηση υποστήριξης και αξιολόγησης, αφού έχει προβεί 
σε απαραίτητες αλλαγές σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, έως 6 μήνες μετά 
την κοινοποίηση της απόρριψης.

– Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί 
την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική ειση-
γητική έκθεση, την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμή-
ματος και ζητά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής για την κρίση της 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 αντικαθί-
στανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια 
του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του 
άρθρου 39 του ν. 4485/2017 και τέσσερα (4) επιπλέον 
μέλη που είναι μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή 
και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή καθηγητές 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνη-
τικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση 
Διδακτορική Διατριβή.

Ο ορισμός της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής 
πραγματοποιείται εντός ενός μηνός ή στην επόμενη 
Συνέλευση του Τμήματος μετά την ολοκλήρωση της 
εισηγητικής έκθεσης. Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων 
διδακτόρων μετά τον ορισμό της επταμελούς επιτροπής 
είναι οι εξής:

– Κατάθεση της διατριβής υπό εξέταση σε ένα (1) ηλε-
κτρονικό και ένα (1) έντυπο αντίγραφο στη Γραμματεία 
του Τμήματος, και αποστολή επτά (7) έντυπων αντιγρά-
φων στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Μπορεί να 
ζητηθεί επίσης να σταλεί η διατριβή ηλεκτρονικά ως 
συνημμένο έγγραφο στις διευθύνσεις των μελών της 
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής,

– στην περίπτωση που γραφεί η διατριβή στην ελληνι-
κή να υπάρχει περίληψη στην αγγλική και εάν η διατριβή 
έχει γραφεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται περίληψή της 
στην ελληνική σε έκταση που θα αποφασίσει η Συνέ-
λευση του Τμήματος,

– υπεύθυνη δήλωση ότι η διατριβή δεν είναι προϊόν 
λογοκλοπής. Η λογοκλοπή (η μη αναγνωρισμένη χρήση 
και οικειοποίηση κειμένου από άλλο συγγραφέα) συνι-
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στά σοβαρό παράπτωμα καθώς θεωρείται μια μορφή 
εξαπάτησης. Στην περίπτωση αποδεδειγμένης λογοκλο-
πής τίθεται ζήτημα ακύρωσης του τίτλου ανεξάρτητα 
από το χρόνο απόκτησης του διδακτορικού τίτλου.

Ο/Η επιβλέπων/ουσα σε συνεργασία με τον/την υπο-
ψήφιο/α διδάκτορα ορίζει ημερομηνία υποστήριξης 
της διατριβής έως 2 μήνες μετά από τη συγκρότηση 
της επταμελούς επιτροπής, η οποία ημερομηνία στη 
συνέχεια κοινοποιείται στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια και 
προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) 
τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα 
λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποστηρίζει τη Διδα-
κτορική Διατριβή του/της, δημόσια, ενώπιον της επταμε-
λούς εξεταστικής επιτροπής στη γλώσσα στην οποία την 
κατέθεσε. Κατά την υποστήριξη και τελική εξέταση της 
διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας παρουσιάζει και 
αναλύει την επιστημονική συνεισφορά της Διδακτορικής 
Διατριβής. Κατόπιν απαντά σε ερωτήσεις των μελών της 
Εξεταστικής Επιτροπής. 

Μετά την υποστήριξη, η εξεταστική επιτροπή συνε-
δριάζει χωρίς παρουσία τρίτων και κρίνει την εργασία 
ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, των πρωτότυπη 
σκέψη και τη συμβολή στην επιστήμη.

Για την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτεί-
ται σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η εγκριθείσα Διδακτορική Διατριβή βαθμολογείται 
με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς 
και καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό αξιολόγησης 
της διατριβής.

Σε περίπτωση που η επταμελής επιτροπή κρίνει ότι 
η διατριβή χρήζει διορθώσεων, χορηγεί νέο περιθώριο 
έξι μηνών, το οποίο καταγράφεται στο πρακτικό. Για την 
οριστική κατάθεση της διατριβής μετά από διορθώσεις 
απαιτείται βεβαίωση του/της επιβλέποντα/ουσας ότι ο/η 
υποψήφιος/α υπέβαλε τ η διατριβή με τις προτεινόμενες 
προσθήκες/αλλαγές και ότι εγκρίνεται η διατριβή στην 
τελική μορφή της. Εάν ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας 
δεν προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις, η τριμελής 
επιτροπή εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τη 
διαγραφή του/της.

Άρθρο 10
Αναγόρευση και καθομολόγηση διδακτόρων

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αναγόρευσης του/της 
υποψηφίου/ίας σε Διδάκτορα είναι η ακόλουθη:

– Αίτηση υποψηφίου για αναγόρευση-καθομολόγηση.
– Κατάθεση της εγκεκριμένης Διδακτορικής Διατριβής 

στη βιβλιοθήκη του Τμήματος σε τρία αντίγραφα, ήτοι 
δύο (2) βιβλιοδετημένα έντυπα και ένα (1) σε ηλεκτρο-
νική μορφή. Ένα (1) επιπλέον αντίγραφο σε ηλεκτρονική 
μορφή κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

– Κατάθεση διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
σε συνεργασία με τη γραμματεία του Τμήματος.

Η ακριβής διαδικασία και η ημερομηνία αναγόρευσης-
καθομολόγησης-απονομής Διδακτορικού Διπλώματος 
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 11 
Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα των διδακτορικών δια-
τριβών διατηρεί ο/η Διδάκτορας σε κάθε μορφή μελ-
λοντικής αξιοποίησης (δημοσιεύσεις, επιστημονικές 
ανακοινώσεις, εκδόσεις, κ.λπ.) με την προϋπόθεση να 
αναφέρεται το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου, ο/η επιβλέπων/ουσα καθη-
γητής/τρια και τα δύο υπόλοιπα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής.

Άρθρο 12 
Λόγοι και διαδικασία διαγραφής 
από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, μετά 
την εισήγηση κατά πλειοψηφία της τριμελούς συμβου-
λευτικής επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή 
υποψηφίων διδακτόρων εάν:

– Δεν ανανεώσουν την ετήσια εγγραφή τους,
– η πρόοδός τους κρίνεται ανεπαρκής ή στάσιμη,
– έχουν αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνη-

σης της διατριβής,
– δεν υποβάλλουν ετήσια αναλυτικά υπομνήματα σχε-

τικά με την πρόοδο της διατριβής τους,
– υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης 

Διδακτορικής Διατριβής, όπως ορίζεται στον παρόντα 
Κανονισμό,

– έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 
την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα,

– αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων δι-
δακτόρων,

– υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993).

Άρθρο 13 
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
με συνεπίβλεψη

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου μπορεί να συνεργάζεται με ερευνητικά 
κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής για την εκπόνηση 
Διδακτορικής Διατριβής με συνεπίβλεψη, εφόσον πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 43, 
παρ. 3 του ν. 4485/2017.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα σχετικά με 
την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με αναγνωρισμέ-
να ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστι-
τούτα της αλλοδαπής (παρ. 3, άρθρ. 43, ν. 4485/2017).

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις του ν. 4485/2017 εφαρμόζονται και για 
τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που έχουν γίνει δε-
κτοί/ες πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον δεν έχει 
οριστεί, κατά την έναρξη της ισχύος του, η επταμελής 
εξεταστική επιτροπή του άρθρου 41 του ν. 4485/2017.

Στους/στις υποψήφιους/ες διδάκτορες που έχουν γί-
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νει δεκτοί/ες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και έχουν υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο 
των έξι (6) ετών, θα χορηγείται επιπλέον χρόνος δύο ετών 
για την ολοκλήρωση συγγραφής της διατριβής τους.

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την εκπόνηση 
Δ.Δ. για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα 
Κανονισμό αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος Θε-
ατρικών Σπουδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Τρίπολη, 31 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρύτανης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 17  (2)
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελο-

ποννήσου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 121η)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 και του άρθρου 

85, παρ. 6 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της 
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) ως εξής: 
«Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανι-
σμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτε-
ρικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε 
αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

3. Την υπ’ αριθμ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/ 
06.12.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία 
διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθη-
γητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής 
πράξης.

4. Την υπ’ αριθμ. 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/29.12.2017 
τ. Β΄) απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυ-
τάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου (συνεδρίαση 6η/16.01.2018).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός, δομή και επίβλεψη 
της Διδακτορικής Διατριβής

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώ-
νονται 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 συ-
γκροτημένης επιστημονικής έρευνας η οποία προάγει 
τις οικονομικές επιστήμες.

Η Διδακτορική Διατριβή συνιστά πρωτότυπη συμβο-
λή στον τομέα της Οικονομικής Επιστήμης στην οποία 
εμπίπτει το αντικείμενο της έρευνας. Η Δ.Δ. θα πρέπει 
να είναι επιστημονικής εγκυρότητας εφάμιλλης επιστη-
μονικών περιοδικών (όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του 
παρόντος κανονισμού), έτσι ώστε μέρη της να μπορούν 
να δημοσιευθούν σε αναγνωρισμένα επιστημονικά πε-
ριοδικά με κριτές.

Θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, με την έννοια ότι πρέ-
πει να δημιουργεί πρόσθετη συμβολή στο γνωστικό πε-
δίο της έρευνας. Δ.Δ. η οποία δεν πληροί την προϋπό-
θεση της πρωτοτυπίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, 
απορρίπτεται.

Επιβλέποντες καθηγητές μπορούν να είναι μόνο μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου, των οποίων η βαθμίδα επιτρέ-
πει 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 δη-
μοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
στους τομείς αυτούς.

Η επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής γίνεται από 
ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συνεπικουρούμενο 
από δυο ακόμη μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου ή άλλου ΑΕΙ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με 
αυτό της Διδακτορικής Διατριβής (Τριμελής Συμβουλευ-
τική 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 συ-
ντονιστική επιτροπή (ΣΕ) που κάνει και τις συνεντεύξεις 
και τις αξιολογήσεις, την επίβλεψη/συντονισμό των δρα-
στηριοτήτων του Προγράμματος Διδακτορικών Σπου-
δών και η ΣΕ αναφέρεται στην Σ.Τ. 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 από-
κτηση διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Οικο-
νομικών Επιστημών θα πρέπει κατ’ αρχήν να πληροί τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:
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1. Να διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημίου σε οποιαδήποτε 
ειδικότητα από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα,

2. να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονο-
μικές - 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 απο-
κτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύ-
κλου σπουδών, που οργανώνεται σε τμήματα Α.Ε.Ι. και 
διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα 
(υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώμα-
τος 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 αγ-
γλικής φιλολογίας),

5. να έχει θετική εισήγηση ενός μέλους ΔΕΠ του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στις αρχές 
του κάθε εξαμήνου (εαρινού-χειμερινού) τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:

1. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευ-
νας, ο προτεινόμενος επιβλέποντας καθηγητής (αν υπάρ-
χει), και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (ελληνική 
ή αγγλική).

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτική ερευνητική πρόταση 2500 λέξεων του-

λάχιστον.
4. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου.
5. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολο-

γίας για τα ως άνω.
6. Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας.
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρ-

χουν).
9. Δυο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή εργο-

δότες.
10. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από τη ΣΕ των 

Διδακτορικών Σπουδών ως προς την πληρότητα των 
τυπικών προσόντων. Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις 
τυπικές προϋποθέσεις, η ΣΕ Διδακτορικών Σπουδών 
εξετάζει το φάκελο υποψηφιότητας, καλεί τον υποψή-
φιο 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 Συνέ-
λευση που πραγματοποιείται στις αρχές του κάθε ακαδη-
μαϊκού εξαμήνου, κρίνει αν ο υποψήφιος πληροί τις ουσι-
αστικές 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 προτει-
νόμενο 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 ομοτα-
γών 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 δι-
απιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, 
εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επί-
βλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες 
παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου δι-
δάκτορα 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, σύμ-
φωνα 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 εφαρμό-
ζονται και για τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής.

Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλε-
πόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονού-
μενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη 
αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτρο-
πών 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 αλ-
λαγή 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).
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Άρθρο 5
Διάρκεια Διδακτορικής Διατριβής

Oι υποψήφιοι διδάκτορες με την εγγραφή τους αποδέ-
χονται το καθεστώς της πλήρους φοίτησης. Οι υποψήφι-
οι διδάκτορες οφείλουν να ολοκληρώσουν την Δ.Δ. μέσα 
σε πέντε έτη και όχι λιγότερο από τρία πλήρη ημερολο-
γιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής.

Οι φοιτητές που ξεπερνούν το ανώτατο χρονικό όριο 
κατάθεσης της Διδακτορικής Διατριβής χωρίς την έγκρι-
ση του επιβλέποντα καθηγητή διαγράφονται και χάνουν 
το δικαίωμα κατάθεσης και απονομής του τίτλου. Σε πε-
ρίπτωση παράτασης της διάρκειας εκπόνησης της Διδα-
κτορικής Διατριβής, ο επιβλέπων καθηγητής υποχρεού-
ται 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 Διδακτορι-
κό 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 χρονι-
κή διάρκεια, των 5 ετών, εκπόνησης Διδακτορικής Δια-
τριβής. 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 επι-
βλέπων 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 Δια-
τριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού 
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπι-
στημιακών βιβλιοθηκών.

Άρθρο 6
Ευθύνες του επιβλέποντα καθηγητή

Ο επιβλέπων καθηγητής κατέχει ένα 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 Διατρι-
βών που μπορεί να αναλάβει ταυτόχρονα ένα μέλος ΔΕΠ 
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 διδακτο-
ρικές 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 ορι-

σθέντα κριτήρια του παρόντος κανονισμού όσον αφορά 
την δομή και το περιεχόμενο της Δ.Δ.

6. Ελέγχει αν ο υποψήφιος διδάκτορας λαμβάνει μέ-
ρος και παρουσιάζει την εργασία του στις επιστημονικές 
συναντήσεις που οργανώνονται από το Τμήμα Οικονο-
μικών Επιστήμων, καθώς επίσης και αν συμμετέχει στα 
φροντιστήρια και ερευνητικά σεμινάρια που διοργανώ-
νονται στο Τμήμα.

7. Μεριμνά ώστε ο υποψήφιος διδάκτορας να καταθέ-
σει την εργασία του εντός των προβλεπόμενων χρονικών 
ορίων.

8. Καταθέτει έκθεση προόδου στη Σ.Τ. για κάθε Διδα-
κτορική Διατριβή που επιβλέπει στην αρχή κάθε ακα-
δημαϊκού 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 σπου-
δών. Τα μαθήματα αυτά είναι (α) Θεωρία και Εφαρμογές 
Μακροοικονομικής, (β) Θεωρία και Εφαρμογές Μικρο-
οικονομικής και (γ) Θεωρία και Εφαρμογές Οικονομε-
τρίας. 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 ιστοσε-
λίδα του Διδακτορικού Προγράμματος. Εξαιρούνται οι 
υποψήφιοι που έχουν λάβει εντός των προηγούμενων 3 
ακαδημαϊκών ετών μεταπτυχιακό τίτλο από τμήμα οικο-
νομικών επιστημών, με αντίστοιχο πρόγραμμα μαθημά-
των του ΠΜΣ «Οικονομική Ανάλυση» του Τμήματος και 
με αντίστοιχες επιδόσεις στα παραπάνω 3 μαθήματα. Η 
τριμελής συντονιστική επιτροπή κατά το στάδιο πραγ-
ματοποίησης συνεντεύξεων έχει επίσης τη δυνατότητα 
εάν το κρίνει απαραίτητο να θέσει προς τους αιτούντες 
υποψήφιους ως όρο την παρακολούθηση κάποιου επι-
πρόσθετου (εξειδικευμένου) μαθήματος που σχετίζεται 
με τους ερευνητικούς στόχους της προτεινόμενης Διδα-
κτορικής Διατριβής.

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

3. Καταθέτει περιεκτική πρόταση, στην οποία πρέπει 
να διακρίνεται η πρωτότυπη συμβολή της Δ.Δ. στην επι-
στήμη. Στην πρόταση αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας 
σκιαγραφεί το χώρο, εντοπίζει τα ερευνητικά ερωτήμα-
τα 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 δι-
αμορφώσει εικόνα για την καταλληλότητα του θέματος. 
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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 καθη-
γητή.

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 ακα-
δημαϊκού έτους, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει 
και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμε-
λούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο 
της Διδακτορικής του Διατριβής. Αντίγραφο του υπομνή-
ματος, 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 Διδα-
κτορικού 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 πα-
ρουσιάσεις 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 απου-
σιάσουν σε μία από τις παρουσιάσεις αυτές. Δεύτερη 
απουσία τους, εκτός λόγων υγείας, θα σημαίνει την αυ-
τόματη 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 υπο-
χρέωση 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 προγραμματισμέ-
νη 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 δι-

δακτορικού προγράμματος.
15. 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 εκπλήρω-
σης των υποχρεώσεων του υποψήφιου διδάκτορα, αφε-
τέρου δε της ομαλής προόδου και ολοκλήρωσης του 

ερευνητικού και του γενικότερου επιστημονικού έργου 
του στο πλαίσιο της εκπόνησης της Διδακτορικής Δια-
τριβής. Για όλα τα ανωτέρω, η τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση προόδου προς την 
Σ.Τ. στο τέλος κάθε χρόνου η οποία, εφόσον συμφωνεί, 
παρέχει στον υποψήφιο διδάκτορα την έγκριση για συ-
νέχιση του έργου της συγγραφής της διατριβής.

Το πρωτότυπο της ερευνητικής εργασίας του εξετα-
ζόμενου υποψηφίου διδάκτορα τεκμηριώνεται υποχρε-
ωτικά 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 Β 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 ολο-
κληρώσουν τη διατριβή τους μετά από τις 30/6/2019. 
Προτείνεται να την ακολουθήσουν και όσοι ολοκληρώ-
σουν τη διατριβή τους πριν από τις 30/6/2019. Επισημαί-
νεται ότι δεν θα μετρούν ως δημοσιεύσεις σε αναγνωρι-
σμένες λίστες οι δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων.

Επιπρόσθετα, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και η 
παρουσίαση των υποψηφίων διδακτόρων ως εισηγητές 
σε τουλάχιστον 1 διεθνές επιστημονικό συνέδριο.

Πριν την τελική κατάθεση μιας Διδακτορικής Διατρι-
βής ή της υποβολής άρθρων προς δημοσίευση σε περιο-
δικά, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά έλεγ-
χος οικειοποίησης επιστημονικής εργασίας (λογοκλοπή).

Οι διδακτορικές διατριβές θα πρέπει να έχουν τις ακό-
λουθες προδιαγραφές:

– Εξώφυλλο (με λογότυπο του Πανεπιστημίου, τον 
τίτλο της διατριβής, του Τμήματος και του Πανεπιστη-
μίου, το όνομα του επιβλέποντος και των μελών της Συμ-
βουλευτικής 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 Διδακτο-
ρικής Διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δη-
μόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριμε-
λής συμβουλευτική επιτροπή απορρίψει την αίτηση του 
υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική έκθεση στην οποία 
αναφέρονται οι προτάσεις για αλλαγές στ η διατριβή του 
υποψηφίου ο οποίος θα πρέπει να τις ολοκληρώσει εντός 
6 μηνών. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή απο-
δεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική 
εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση 
του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς Εξετα-
στικής 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 
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Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθ-
μα μέλη που πληρούν τα κριτήρια όπως καθορίζονται 
από τον παρόντα κανονισμό, καθώς και τέσσερα επιπλέ-
ον μέλη, που πληρούν τα ίδια κριτήρια.

Η τελική εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής πραγ-
ματοποιείται 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 παρου-
σία 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 ποιό-
τητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμ-
βολή 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. Εφόσον η ΕΕ εγκρίνει τη Διδακτορική Δια-
τριβή, ακολουθεί η αναγόρευση του υποψηφίου σε δι-
δάκτορα, η οποία γίνεται από τη Σ.Τ. 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 καταθέσει τη διατριβή στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρί-
ωσης 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 τε-
λετή 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 επίση-
μη 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 Γραμμα-
τεία του Τμήματος με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
έχει καταθέσει όλα τα απαιτούμενα αντίγραφα της δια-
τριβής του σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 10
Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα της Διδακτορικής Διατρι-

βής ορίζονται από τον ν. 2121/1993, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Διεθνής Προσανατολισμός - Επιβράβευση

Oι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να έχουν εξωστρεφή 
προσανατολισμό συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια και 
να δημοσιεύσουν το έργο τους σε καταξιωμένα επιστη-
μονικά 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 εκπόνη-
σης Διδακτορικής Διατριβής είναι δυνατό να γίνεται κάθε 
χρόνο είτε στο σύνολό του είτε κατ’ άρθρο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 31 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρύτανης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 19  (3)
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος 

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτι-

σμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 121η)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 και του άρθρου 

85, παρ. 6 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 
(Α΄83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της 
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) ως εξής: 
«Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανι-
σμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτε-
ρικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε 
αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

3. Την υπ’ αριθμ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/ 
06.12.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία 
διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθη-
γητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολι-
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τικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής 
πράξης.

4. Την υπ’ αριθμ. 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/29.12.2017 
τ. Β΄) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντι-
πρυτάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πο-
λιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(συνεδρίαση 5η/09.01.2018).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 
Πολιτισμικών Αγαθών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 
(ΙΑΔΠΑ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώ-
νονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως 
κάθε φορά ισχύει. Οι Διδακτορικές Σπουδές αποτελούν 
για το Τμήμα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς 
προβολής, συμβάλλοντας στην ουσιαστική και ποιοτική 
αναβάθμιση των ερευνητικών δεδομένων. Αποσκοπούν 
στην προαγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας 
και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος 
(Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση επιστημονικής 
έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατό-
χου του στην εξέλιξης της γνώσης στις επιστήμες της 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Πολιτισμικής Διαχείρισης.

Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης 
για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδα-
κτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) έχει ο κάτοχος Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
κάτοχος αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών μεταπτυχι-
ακού επιπέδου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή κάτοχος 
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχι-
ακού επιπέδου ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά την επι-
τυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που 
οργανώνεται σε τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον 
δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμη-
να για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών). Σε ειδικές περιπτώσεις, λόγω 
αναγνωρισμένου επιστημονικού ή ερευνητικού έργου, 
που έχει συνάφεια με το προτεινόμενο πεδίο έρευνας 
του υποψηφίου διδάκτορα (Υ.Δ.), γίνεται αιτιολογημένα 
δεκτός κατόπιν εισήγησης Τριμελούς Επιτροπής, ως Υ.Δ. 
και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης 
για εκπόνηση Δ.Δ. και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και ειδικότε-
ρα το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Οκτωβρίου, 
Φεβρουαρίου και Μαΐου στη Γραμματεία του Τμήματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή:

1. Αίτηση εκπόνησης Δ.Δ. όπου αναγράφονται:
– Ο προτεινόμενος τίτλος και η θεματική περιοχή στην 

οποία εμπίπτει η Δ.Δ.,
– η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Δ.Δ., η οποία 

μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική,
– ο προτεινόμενος επιβλέπων της Δ.Δ.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Προσχέδιο Δ.Δ. με παράθεση βιβλιογραφίας.
4. Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού).
5. Αντίγραφο πτυχίου.
6. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ.
7. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
8. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου δύο καθηγητών, ερευνητών ή εργοδοτών 
οι οποίοι δύνανται να παρέχουν συστάσεις για τον εν-
διαφερόμενο.

9. Επιλεκτικές δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες 
(εφόσον υπάρχουν).

Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος, ορίζει κάθε ακαδημαϊκό 
έτος μια Τριμελή Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος, εξετάζει τις αιτήσεις και καλεί τους 
υποψήφιους σε συνέντευξη στην έδρα του Τμήματος.

Στη συνέχεια η Τριμελής Επιτροπή υποβάλλει προς την 
Συνέλευση του Τμήματος υπόμνημα έως το αργότερο 
στις αρχές των μηνών Δεκεμβρίου, Απριλίου και Ιουλίου, 
στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε 
υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς 
και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει 
προταθεί από τον υποψήφιο.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη το υπό-
μνημα της επιτροπής και τη γνώμη του προτεινόμενου 
επιβλέποντα, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την 
αίτηση του υποψηφίου. Στην απόφαση της Συνέλευσης 
ορίζεται:

– Ο επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής,
– τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 

που πλαισιώνει και υποστηρίζει την εκπόνηση και τη 
συγγραφή της διατριβής και

– η γλώσσα συγγραφής της διατριβής.
Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλε-

πόντων, των μελών συμβουλευτικών επιτροπών και οι 
τίτλοι των εκπονούμενων διατριβών αναρτώνται στο 
διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ12814 Τεύχος Β’ 1142/29.03.2018

Άρθρο 5 
Επίβλεψη Δ.Δ.

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν 
τα μέλη ΔΕΠ Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
του Τμήματος.

2. Τα υπόλοιπα 2 μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο με την υπό κρίση Δ.Δ. και μπορεί να είναι:

– Μέλη ΔΕΠ Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου ή άλλου Τμήματος ΑΕΙ της χώρας ή της 
αλλοδαπής, κάτοχοι Δ.Δ.,

– ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέ-
ντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνη-
τικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, κάτοχοι Δ.Δ.

3. Ευθύνες επιβλέποντα καθηγητή
Ο επιβλέπων καθηγητής κατέχει ένα κεντρικό ρόλο 

στην εκπόνηση της Δ.Δ. και μαζί με τα άλλα δύο μέλη της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής οφείλουν να συμ-
βάλλουν στην επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση της Δ.Δ. 
Ο μέγιστος αριθμός επίβλεψης Δ.Δ. που είναι σε εξέλιξη 
την ίδια χρονική στιγμή και που μπορεί να αναλάβει ένα 
μέλος ορίζεται έως πέντε (5) κατ’ ανωτέρω.

Με την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού Διδακτο-
ρικών 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 πέντε.

Ο επιβλέπων καθηγητής υποχρεούται να:
α. Επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τον υποψήφιο 

διδάκτορα σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρέχει 
κάθε δυνατή βοήθεια.

β. Συμβουλεύει τον υποψήφιο διδάκτορα στο σχεδια-
σμό του ερευνητικού προγράμματος.

γ. Ελέγχει αν ο υποψήφιος διδάκτορας λαμβάνει μέρος 
και παρουσιάζει την εργασία του σε επιστημονικές συνα-
ντήσεις και διαλέξεις που οργανώνονται από το Τμήμα, 
καθώς επίσης και αν συμμετέχει στα φροντιστήρια και 
ερευνητικά σεμινάρια που διοργανώνονται στο Τμήμα.

δ. Μεριμνά ώστε ο υποψήφιος διδάκτορας να καταθέ-
σει την εργασία του εντός των προβλεπόμενων χρονικών 
ορίων.

4. Αντικατάσταση επιβλέποντα και μελών της Τριμε-
λούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή δι-
απιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος 
αναθέτει την επίβλεψη της Δ.Δ.:

– Σε ένα από τα άλλα (2) μέλη της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέ-
γιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να 
έχει κάθε επιβλέπων,

– ή σε άλλο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος,
Σε κάθε περίπτωση η αντικατάσταση του επιβλέπο-

ντα πρέπει να διέπεται από τα σχετικά του άρθρου 5, 
παράγραφος 1.

Σε περίπτωση αφυπηρέτησης του επιβλέποντα κατά 
την περίοδο εκπόνησης της Δ.Δ., συνεχίζει να τελεί χρέη 
επιβλέποντος ως την ολοκλήρωσή της. Παρομοίως, σε 
περίπτωση αφυπηρέτησης μέλους της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής κατά την περίοδο εκπόνησης 
της Δ.Δ., αυτό συνεχίζει να συμμετάσχει στην επιτροπή 
ως την ολοκλήρωσή της.

Αν κάποιο από τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέ-
σει χρέη συνεπιβλέποντος κατά την περίοδο εκπόνησης 
της Δ.Δ., με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και 
κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον επιβλέποντα, αντι-
καθίστανται με άλλο μέλος.

5. Μετακίνηση επιβλέποντος
Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή 

Τμήμα ΑΕΙ, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των 
διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος 
απονέμεται από το Τμήμα (ΙΑΔΠΑ), όπου ξεκίνησε η εκ-
πόνηση της διατριβής.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
υποψήφιων διδακτόρων

1. Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού 

διπλώματος είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) πλήρη ημερολο-
γιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της Δ.Δ. ορίζεται στα 
πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία 
ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Ο υποψήφιος μπορεί να ζητήσει με επαρκώς αιτιο-
λογημένη αίτησή του/της την αναστολή της ανωτέρω 
περιόδου μέχρι 2 έτη συνολικά. Ο χρόνος της αναστο-
λής φοίτησης δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη 
μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής 
Διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης 
δεν επωφελείται των δικαιωμάτων και των παροχών που 
προβλέπονται για τους υποψήφιους διδάκτορες.

Η διάρκεια εκπόνησης μιας Δ.Δ. στην οποία ο υπο-
ψήφιος δεν έχει αιτηθεί αναστολή φοίτησης, μπορεί να 
ανέλθει στα επτά (7) πλήρη ημερολογιακά έτη, κατόπιν 
επαρκούς αιτιολόγησης από την Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή και τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί με την σύμφωνη 
γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής να 
ζητήσει την τροποίηση ή αλλαγή του θέματος της δια-
τριβής, έως μια φορά κατά την διάρκεια εκπόνησης της 
Δ.Δ. και έως έξι (6) μήνες πριν την ολοκλήρωσή της. Η 
τροποίηση ή αλλαγή πρέπει να εμπίπτει στην ίδια θεμα-
τική με το προγενέστερο θέμα της Δ.Δ. και επικυρώνεται 
στη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση 
που η αλλαγή αποτελεί διαφορετικό θέμα εκπόνησης 
Δ.Δ., αυτό συνιστά έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνησης 
Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθείται η σχετική δι-
αδικασία του παρόντος Κανονισμού.
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2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των υποψηφίων δι-
δακτόρων

Ο υποψήφιος διδάκτορας στην έναρξη κάθε ακαδη-
μαϊκού έτους υποβάλλει εγγράφως στη Γραμματεία του 
Τμήματος με κοινοποίηση στα μέλη της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής:

– Αίτηση ανανέωσης της εγγραφής του.
– Αναλυτικό Υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της 

Δ.Δ. το οποίο παρουσιάζει και προφορικά ενώπιον της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

– Έκθεση Προόδου, η οποία αποτελεί συνοπτική περι-
γραφή των περιεχομένων του Αναλυτικού Υπομνήματος. 
Η τελευταία αφού εγκριθεί από την Τριμελή Συμβου-
λευτική Επιτροπή, υποβάλλεται στην Συνέλευση του 
Τμήματος.

Αντίγραφα της Αίτησης Ανανέωσης, του Αναλυτικού 
Υπομνήματος και της Έκθεσης Προόδου, σχόλια του επι-
βλέποντα και της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου 
που φυλλάσεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

– Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
– Οι Υ.Δ. μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση 

της Δ.Δ., διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού 
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπι-
στημιακών βιβλιοθηκών.

– Οι Υ.Δ. δύνανται να διεξάγουν μέρους της έρευνας σε 
άλλο ίδρυμα/ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κατόπιν της σύμφωνης 
γνώμης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

– Οι Υ.Δ. δύνανται να συμμετέχουν σε συνέδρια/ημε-
ρίδες/εργαστήρια παρουσιάζοντας τα ερευνητικά δε-
δομένα της διατριβής τους με την σύμφωνη γνώμη του 
επιβλέποντα.

– Ο Υ.Δ. υποχρεούται έως την ολοκλήρωση της Δ.Δ. 
να έχει υποβάλει προς δημοσίευση ή να έχει δημοσιεύ-
σει δυο πρωτότυπα άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων ή σε 
επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών σχετικά με 
το ερευνητικό του θέμα.

– Οι Υ.Δ. θα πρέπει να συνεπικουρούν το Τμήμα, πα-
ρέχοντας σεμιναριακά μαθήματα, διαλέξεις και υποστη-
ρικτικό έργο.

Άρθρο 7 
Υποστήριξη/αξιολόγηση 
της Διδακτορικής Διατριβής

– Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αίτηση μαζί με 
την τελική έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή της Δ.Δ. στη Τρι-
μελή Συμβουλευτική Επιτροπή για δημόσια υποστήριξη 
και αξιολόγηση της διατριβής.

– Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορ-
ρίπτει την αίτηση του υποψηφίου.

– Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί 
την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική ειση-
γητική έκθεση, την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμή-
ματος και ζητά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής για την κρίση της διατριβής. Η Συνέλευση 
οφείλει εντός μηνός από την κατάθεση της έκθεσης να 
ορίσει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή.

– Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει 
την αίτηση ο υποψήφιος οφείλει σε προθεσμία εντός 
έξι (6) μηνών να υποβάλλει νέα αίτηση σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της επιτροπής.

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 καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη 
που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με 
την υπό κρίση Δ.Δ. και που είναι:

– Μέλη ΔΕΠ Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου ή άλλου Τμήματος ΑΕΙ της χώρας ή της 
αλλοδαπής, κάτοχοι Δ.Δ.

– Ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέ-
ντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνη-
τικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, κάτοχοι Δ.Δ.

Μετά τον ορισμό της επταμελούς επιτροπής ο υπο-
ψήφιος διδάκτορας καταθέτει την Διατριβή στα μέλη 
της σε έντυπη μορφή. Η Διατριβή οφείλει να περιέχει 
περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και να συ-
νοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι 
αποτελεί προϊόν δικής του έρευνας και όχι λογοκλοπής.

Η γραμματεία του τμήματος σε συνεργασία με την 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζει ημερομηνία 
υποστήριξης Διατριβής και την κοινοποιεί στην επιστη-
μονική κοινότητα.

Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια και 
προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) του-
λάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοι-
πά μέλη μπορούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη. Τα 
αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής μπορούν να παρίστανται στην συνεδρίαση 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.

Μετά την υποστήριξη, η εξεταστική επιτροπή συνε-
δριάζει χωρίς παρουσία τρίτων και κρίνει την εργασία 
ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, των πρωτότυπη 
σκέψη και τη συμβολή στην επιστήμη.

Για την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτεί-
ται σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η εγκριθείσα Δ.Δ. βαθμολογείται με την ακόλουθη κλί-
μακα: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και καταγράφεται στο 
σχετικό πρακτικό αξιολόγησης της διατριβής.

Σε περίπτωση που η Επταμελής Εξεταστική Επιτρο-
πή κρίνει ότι η διατριβή χρήζει διορθώσεων, αυτό κα-
ταγράφεται στο πρακτικό αξιολόγησης και ορίζεται η 
προθεσμία υποβολής της Δ.Δ. με διορθώσεις, η οποία 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Σε περί-
πτωση που ο υποψήφιος δεν προβεί σε αλλαγές ή στην 
επανεξέταση διαπιστωθεί ότι αυτές δεν έγιναν ή είναι 
ανεπαρκείς τότε η εξέταση κρίνεται ανεπιτυχής και ο 
υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το μητρώο 
υποψηφίων διδακτόρων.
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Άρθρο 8
Αναγόρευση και καθομολόγηση διδακτόρων

Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται 
από την Συνέλευση του Τμήματος αφού προηγουμένως 
η Γραμματεία ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης του 
Υποψηφίου Διδάκτορα στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 
την οποία την ολοκληρώνει ο Διδάκτωρ. Εφόσον έχει 
εγκριθεί η Δ.Δ., ο Υ.Δ. υποχρεούται για την κατάθεση ενός 
αντιτύπου της Δ.Δ. σε έντυπη, αλλά και σε ηλεκτρονική, 
μορφή στη βιβλιοθήκη της Σχολής και επτά αντιτύπων 
στα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Επίσης, 
ο Υ.Δ. υποχρεούται και για την κατάθεση ενός αντιτύπου 
της Δ.Δ. και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά 
και ενός έντυπου και ενός ψηφιακού αντιτύπου του Απο-
γραφικού Δελτίου του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών 
Διατριβών στη Γραμματεία του Τμήματος. Η ημερομηνία 
για την ορκωμοσία των νέων Διδακτόρων και την τελετή 
απονομής των Διδακτορικών Διπλωμάτων ορίζεται από 
την Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 9
Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα διατηρεί ο διδάκτορας σε 
κάθε μορφή μελλοντικής αξιοποίησης με την προϋπόθε-
ση να αναφέρεται το Τμήμα, ο επιβλέπων και τα δύο (2) 
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 10
Λόγοι και διαδικασία διαγραφής 
από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος μετά την εισήγηση κατά 
πλειοψηφία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή Υ.Δ. εάν αυτοί:

– Δεν ανανεώνουν ετησίως την εγγραφή τους ή δεν 
υποβάλλουν ετήσια Αναλυτικά Υπομνήματα ή ετήσια 
Έκθεση Προόδου,

– υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης 

Διδακτορικής Διατριβής, όπως ορίζεται στον παρόντα 
Κανονισμό,

– έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 
την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα,

– αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων δι-
δακτόρων.

Σε κάθε περίπτωση, στη συνεδρίαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος όπου θα συζητηθεί η διαγραφή καλείται 
προς ακρόαση ο υπό διαγραφή Υ.Δ.

Άρθρο 11
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
με συνεπίβλεψη

Το Τμήμα ΙΑΔΠΑ μπορεί να συνεργάζεται με ερευ-
νητικά κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής για την 
εκπόνηση Δ.Δ. με συνεπίβλεψη, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 43, παρ. 3 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Oι διατάξεις του ν. 4485/2017 εφαρμόζονται και για 
τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν 
από την έναρξη ισχύος του, εφόσον δεν έχει οριστεί, 
κατά την έναρξη της ισχύος του, η Επταμελής Εξεταστική 
Επιτροπή του άρθρου 41 του ν. 4485/2017. Σε περίπτωση 
που κατά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Διδακτορι-
κών Διατριβών έχουν παρέλθει (5) έτη από την έναρξη 
εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, ως ανώτατη  
προθεσμία ολοκλήρωσης της ορίζονται τα δύο (2) έτη, 
υπολογιζόμενα από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Τρίπολη, 31 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρύτανης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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