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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Αίτηση για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Ο υποψήφιος, που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, υποβάλλει
σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές,
το αντικείμενό της.
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος εξετάζει αν ο υποψήφιος
πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα
κριτήρια που έχουν προσδιοριστεί στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που
προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, και μετά
από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος
διδάκτορας και μη κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως
υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ορίζει, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, τη
τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του . Στη
τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σ μετέχουν: ένα (1) μέλος ΔΕΠ του οικείου
Τμήματος της βαθμίδας του Καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου, ως
επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ του ιδίου ή
άλλου Τμήματος, του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ ή μέλη Ε.Π.
των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β΄, Γ΄ αναγνωρισμένου
ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος.
Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα
με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του.
Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους
διδάκτορες.
Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα
καθορίζει το θέμα της διατριβής.
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Χρονική Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από τρία (3) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Με απόφαση της ΓΣΕΣ μπορεί να προβλέπεται
η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωμένου κύκλου
μαθημάτων ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.
Για τους υποψήφιους διδάκτορες, που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι
κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, το ελάχιστο χρονικό όριο για την
απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη
ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει
οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής
Συνέλευσης στα πλαίσια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Αναστολή σπουδών
Αναστολή σπουδών μπορεί να χορηγηθεί στον υποψήφιο για εξαιρετικά σοβαρούς
λόγους, μετά από αίτησή του και σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ.

Έλεγχος προόδου
Ο επιβλέπων καθηγητής εποπτεύει και υποστηρίζει την έρευνα του υποψήφιου
διδάκτορα.
Στο έργο αυτό συνεπικουρείται από τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής (Τ.Σ.Ε.). Ο υποψήφιος οφείλει να επικοινωνεί και να
συνεργάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τα μέλη της Τ.Σ.Ε., καθώς και να
υποβάλει σε λεπτομερή έκθεση προόδου, την οποία η επιτροπή διαβιβάζει, επαρκώς
σχολιασμένη, στη Συντονιστική Επιτροπή. Αδικαιολόγητη και παρατεταμένη αμέλεια
στην υποβολή έκθεσης προόδου επιτρέπει στη Συντονιστική Επιτροπή να εισηγηθεί
στη Γ.Σ.Ε.Σ. τη διαγραφή του φοιτητή από το μητρώο των σπουδαστών. Η
εγκεκριμένη από την ΤΣΕ έκθεση προόδου καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του
υποψηφίου.
Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί των Τμημάτων προσδιορίζουν επιμέρους κριτήρια
ελέγχου προόδου του υποψήφιου διδάκτορα καθώς και τη διαδικασία διαγραφής του.

Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις υποψήφιου διδάκτορα
Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει την υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει
εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα στο οποίο εκπονεί τη διατριβή του, σύμφωνα με
τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.

Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής
Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα,
ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Τα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της
επταμελούς εξεταστικής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ εκ των οποίων τουλάχιστον δύο
(2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα.
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Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου
ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ, και μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή
ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄, Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του
εσωτερικού ή του εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα
τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή
επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη
διατριβή του.
Ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει τη διατριβή του δημόσια, ενώπιον της
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία και θα την κρίνει. Για την έγκριση της
διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής. Η αναγόρευση του υποψήφιου διδάκτορα γίνεται από τη
ΓΣΕΣ.
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