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Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση των Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν 4485/2017) και από τις 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διδακτορικές 

σπουδές και ενσωματώνουν τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του 

Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός  

Σκοπός των διδακτορικών σπουδών είναι να αναδείξουν πρωτότυπες ερευνητικές προσεγγίσεις 

στην επιστημονική περιοχή, τον τομέα ή τα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται από το 

Τμήμα. Ειδικότερα, στοχεύουν στην παραγωγή επιστημονικού ερευνητικού έργου, την κριτική 

αποτίμηση της ποιότητάς του μέσω του επιστημονικού διαλόγου και την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων του. Επιπροσθέτως, στοχεύουν στην ανάπτυξη υψηλών ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων αναφορικά με τον εντοπισμό και την κατάλληλη εννοιολογική πλαισίωση 

ζητημάτων και ερωτημάτων που σχετίζονται με θεωρητικούς, ερευνητικούς, πολιτικούς και 

επαγγελματικούς προβληματισμούς. 

 

Άρθρο 3 

Όργανα διοίκησης 

Τα όργανα διοίκησης των Διδακτορικών Σπουδών όπως προβλέπονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία (άρθρο 31, Ν 4485/2017) είναι: α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος β) η Συνέλευση του 

Τμήματος.  

α) Η Σύγκλητος του Ιδρύματος 

Είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και 

οικονομικού χαρακτήρα των Δ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τις 

Διδακτορικές Σπουδές δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. 
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β) Η Συνέλευση του Τμήματος  

Η Συνέλευση απαρτίζεται από τον/την Πρόεδρο και τον/την Αναπληρωτή Πρόεδρο του 

Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. και από εκπροσώπους φοιτητών (προπτυχιακών - μεταπτυχιακών και 

υποψηφίων διδακτόρων) και μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π του Τμήματος σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4485/2017. Η Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να 

καταρτίζει και να υποβάλλει στη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών προτάσεις για τη σύνταξη και την τροποποίηση ή αναθεώρηση των Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος και έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία και καταγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα η Συνέλευση έχει τις εξής 

αρμοδιότητες: 

i. Καθορίζει τα γνωστικά πεδία και τον αριθμό εισακτέων ανά πεδίο ανά ακαδημαϊκό έτος, 

καθώς και τις διαδικασίες επιλογής των υποψήφιων διδακτόρων όπως αυτές 

προβλέπονται από ισχύουσα νομοθεσία (Ν 4485/2017)  και τον παρόντα Κανονισμό.   

ii. Ορίζει τον επιβλέποντα καθηγητή, τα μέλη των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για 

την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και τα μέλη των επταμελών εξεταστικών 

επιτροπών για την κρίση των διδακτορικών διατριβών, όπως ορίζει η ισχύουσα 

νομοθεσία. 

iii. Εγκρίνει τις ερευνητικές προτάσεις εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. 

iv. Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου.  

v. Ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.  

vi. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση εκπόνησης και συγγραφής της διατριβής 

προκειμένου να απονεμηθεί το Διδακτορικό Δίπλωμα και αναγορεύει σε διδάκτορες 

τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες. 

vii. Διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού. 

 

Άρθρο 4 

Κτιριακές εγκαταστάσεις- Υλικοτεχνική υποδομή 

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες μπορούν να χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες κτιριακές 

εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία. Το Τμήμα διαθέτει τέσσερις κτιριακές εγκαταστάσεις: α) το κεντρικό 
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κτίριο της Ναυαρίνου 13α το οποίο διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων και 

γραμματειών, β) τον 7ο όροφο του κτιρίου της Σταδίου 5 στο οποίο λειτουργούν δύο 

σεμιναριακές αίθουσες, σπουδαστήριο/βιβλιοθήκη και γραφεία γραμματειακής υποστήριξης των 

Π.Μ.Σ, γ) το κτίριο της Ιπποκράτους 31 το οποίο διαθέτει γραφεία διδασκόντων και δ) το κτίριο 

της Δραγατσανίου 4 με την προσφάτως εγκατεστημένη Ενιαία βιβλιοθήκη της Σχολής 

Επιστημών της Αγωγής. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 

δίνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.ecd.uoa.gr.   

 

Άρθρο 5 

Βιβλιοθήκες-Σπουδαστήρια  

Το υλικό της βιβλιοθήκης, επειδή αποσκοπεί στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος 

του Τμήματος, καλύπτει κυρίως τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Ψυχολογίας, της 

Κοινωνιολογίας, της Φιλοσοφίας, της Λογοτεχνίας, της Γλωσσολογίας, καθώς και θέματα 

ευρύτερου γνωστικού ενδιαφέροντος.  

Μεγάλος αριθμός από ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά είναι δυνατόν να αναζητηθούν σε 

ηλεκτρονική μορφή. Για την ανεύρεση συγκεκριμένων τίτλων βιβλίων και περιοδικών μπορεί να 

γίνει αναζήτηση στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου από την ιστοσελίδα 

http://www.lib.uoa.gr ή στην ψηφιακή βιβλιοθήκη/αποθετήριο «Πέργαμος» του Ιδρύματος στην 

ιστοσελίδα https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa.gr. Αν αυτό γίνει μέσω των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών της βιβλιοθήκης, παρέχεται πρόσβαση και στο πλήρες κείμενο άρθρων σε 

ξενόγλωσσα ηλεκτρονικά περιοδικά. 

Η Ενιαία βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής είναι δανειστική. Από τον δανεισμό 

εξαιρούνται τα περιοδικά και το πληροφοριακό υλικό (όπως λεξικά και εγκυκλοπαίδειες), τα 

οποία ωστόσο μπορούν να φωτοτυπηθούν από το προσωπικό της βιβλιοθήκης με την προμήθεια 

μαγνητικής κάρτας φωτοαντιγράφων. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους δανεισμού 

(όπως αριθμός δανειζόμενων βιβλίων, διάρκεια δανεισμού κ.ά.) δίνονται από το προσωπικό της 

βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στην οδό Δραγατσανίου 4.  

Επίσης, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες μπορούν να χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Οι 

βιβλιοθήκες έχουν διαφορετική πολιτική δανεισμού και χρήσης του υλικού τους. Παράλληλα, 

μπορούν να  χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη/σπουδαστήριο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 

http://www.ecd.uoa.gr/
http://www.lib.uoa.gr/
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Σπουδών του Τμήματος, όπου υπάρχει σχετικό βιβλιογραφικό υλικό. Η βιβλιοθήκη/ 

σπουδαστήριο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος βρίσκεται στον 7ο 

όροφο της οδού Σταδίου 5 και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 15:00 έως 20:30.  

Ενδεικτικά μόνο, μερικές από τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν συχνά οι υποψήφιοι 

διδάκτορες  είναι οι ακόλουθες: 

 Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, 5ος & 6ος όροφος, Αιόλου 

42‐44 & Κολοκοτρώνη, Αθήνα. 

 Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου, Λ. Συγγρού 136, Αθήνα. 

 Βιβλιοθήκη Ψυχολογίας, Φιλοσοφική σχολή, 5ος όροφος, γρ. 534, Πανεπιστημιόπολη, 

Ζωγράφου. 

 Βιβλιοθήκη Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, γρ. 646, Πανεπιστημιόπολη 

Ζωγράφου. 

 Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, γρ. 536, 

Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου. 

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της 

αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated 

master) στην ειδικότητα του Τμήματος (άρθρου 46, παράγραφος 1, Ν 4485/2017).   

Οι υποψήφιοι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω 

προσόντα: 

Ι. Πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε αντίστοιχο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο των μελών 

ΔΕΠ του Τμήματος. Η ελάχιστη βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος πρέπει να είναι α) 

«Λίαν Καλώς» (με ελάχιστο τον βαθμό 7,5 για ελληνικούς τίτλους), β) μεγαλύτερος ή ίσος με 

«55%» για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας, γ) μεγαλύτερος ή ίσος με «Β» 

για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα των ΗΠΑ.  
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3. Άριστη γνώση μιας διεθνούς ξένης γλώσσας (Γ2/C2). Η επάρκεια της ξένης γλώσσας 

πιστοποιείται ως έξης:  

α) από την υποβολή αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών,  

β) από πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ξενόγλωσσου πανεπιστημίου αναγνωρισμένο από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της 

ελληνικής γλώσσας.   

Ειδικότερα, οι υποψηφιότητες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται δύο 

φορές τον χρόνο κάθε Νοέμβριο και Μάιο με βάση την απόφαση της Συνέλευσης. Ο/Η 

υποψήφιος/α υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω απαιτούμενα 

δικαιολογητικά: 

1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία). Στην αίτηση αναγράφεται ο 

προτεινόμενος τίτλος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και η γλώσσα εκπόνησης 

της Διδακτορικής Διατριβής (ελληνική ή αγγλική) και ο προτεινόμενος/η ως 

επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής. 

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.  

3. Βιογραφικό σημείωμα. 

4. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. 

5. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται. 

6.  Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

σπουδών. 

7.  Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.  

8. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 

9. Δύο συστατικές επιστολές. 

10. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (δείγμα ερευνητικής εργασίας).  

11. Ερευνητική πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.  

Η ερευνητική πρόταση του/της υποψηφίου/ας κατατίθεται με την αίτηση για την εκπόνηση της 

διδακτορικής διατριβή και η έκτασή της κυμαίνεται από 4.500 έως 5.500 χιλιάδες λέξεις στην 

ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Ειδικότερα, ακολουθεί τη δομή των διεθνών ερευνητικών κανόνων 

και περιλαμβάνει:  

1. Προτεινόμενο τίτλο, θεματική περιοχή και έως 5 λέξεις κλειδιά. 
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2. Σύντομη θεωρητική πλαισίωση του υπό διερεύνηση θέματος και καταγραφή της 

υπάρχουσας επί του θέματος γνώσης. 

3. Σκοπό και ερευνητικά ερωτήματα.  

4. Θεωρητική μεθοδολογική προσέγγιση και μεθοδολογικό σχεδιασμό. 

5. Ερευνητική δεοντολογία και αναφορά σε απαιτούμενες ενέργειες για την 

αδειοδότηση από τις επίσημες επιστημονικές και διοικητικές δομές. 

6. Δείγμα και μέθοδο εύρεσης του δείγματος.  

7. Ερευνητικά εργαλεία. 

8. Μέθοδο ανάλυσης ερευνητικών ευρημάτων.  

9. Προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα.  

10.  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ερευνητικής πρότασης.   

11. Βιβλιογραφικές αναφορές.   

Η ερευνητική πρόταση μιας διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

πρωτοτυπία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υφίσταται  προηγούμενη ερευνητική 

δραστηριότητα στη θεματική ενότητα της ερευνητικής πρότασης. Η πρωτοτυπία της ερευνητικής 

πρότασης έγκειται κυρίως στη συμβολή της στη διεθνή ερευνητική δραστηριότητα. Ειδικότερα, 

η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να αναγνωρίσει τα νέα ερευνητικά ερωτήματα που αναδύονται 

από έναν ερευνητικό τομέα, να εντοπίσει πιθανά ερευνητικά κενά στην υπάρχουσα ερευνητική 

δραστηριότητα ή να στοχεύσει στη συνέχεια μιας έρευνας με διαφορετικές μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις.  

Η Γραμματεία ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό και κατόπιν διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα 

συνημμένα δικαιολογητικά στη Συνέλευση. 

Σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται αιτιολογημένα δεκτός/ή ως υποψήφιος/α διδάκτορας και μη 

κάτοχος Δ.Μ.Σ. (παρ.1, άρ.38, Ν.4485/2017). Η αίτηση του/της υποψήφιου/ας συζητείται στη 

Συνέλευση έπειτα από πρόταση του/της ενδιαφερομένου/ης επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος προκειμένου να συνεκτιμηθούν τα παρακάτω ουσιαστικά προσόντα:  

 Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία: Η ερευνητική εμπειρία τεκμηριώνεται από 

τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με 

σύστημα κριτών ή με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικούς φορείς.  
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 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία: Η επαγγελματική εμπειρία 

αποδεικνύεται από την επαγγελματική δραστηριότητα στο αντίστοιχο αντικείμενο 

της προτεινόμενης θεματολογίας της διδακτορικής διατριβής.  

 

Άρθρο 7 

Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και επιλογής 

υποψηφίων διδακτόρων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δύο φορές ετησίως κατά τον μήνα Νοέμβριο 

και Μάιο μέσω συνεργασίας με μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που σύμφωνα και με την τρέχουσα 

νομοθεσία του δίδεται το δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών, προκειμένου να ορίσει 

το θέμα και το περιεχόμενο της ερευνητικής πρότασης της διατριβής. Η υποψηφιότητα θα 

πρέπει να πληροί της προϋποθέσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στον παρόντα 

Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων 

διδακτόρων. 

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις 

κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή 

επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Ειδικότερα, ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια κατά τη 

διαδικασία εισαγωγής: 

1ο Στάδιο Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας  

Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζεται και αξιολογείται ο φάκελος του/της υποψήφιου/ας από την 

τριμελή εξεταστική επιτροπή. Συνυπολογίζονται τα εξής: σπουδές, εργασιακή εμπειρία, ειδικές 

γνώσεις, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα. Τα 

παραπάνω συνυποβάλλονται στον φάκελο υποψηφιότητας. 

2ο Στάδιο Διαδικασία Συνέντευξης  

Η συνέντευξη με τον/την υποψήφιο/α πραγματοποιείται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή 

σε καθορισμένη ημέρα και ώρα. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται η συνολική συγκρότηση και 

επιστημονική επάρκεια του/της υποψήφιου/ας αναφορικά µε το γνωστικό αντικείμενο, το 

κίνητρο και το ενδιαφέρον του/της για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Ο/Η 

υποψήφιος/α αξιολογείται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ξεχωριστά από το κάθε µέλος 

της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.  

3ο Στάδιο Παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης  
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Έπειτα από την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και τη συνέντευξη, ο/η υποψήφιος/α 

προσκαλείται σε καθορισμένη ημέρα και ώρα να παρουσιάσει στην τριμελή εξεταστική 

επιτροπή την ερευνητική πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.  

Η παρουσίαση, χρονικής διάρκειας τριάντα (30) λεπτών, περιλαμβάνει:  

α) την αναγκαιότητα/σκοπιμότητα της έρευνας,  

β) τα κίνητρα επιλογής του προτεινόμενου ερευνητικού θέματος,  

γ) τη θεωρητική πλαισίωση της έρευνας,  

δ) τη θεωρητική μεθοδολογική προσέγγιση,  

ε) τον μεθοδολογικό σχεδιασμό,  

στ) τον σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα,  

ζ) τη μέθοδο εντοπισμού του δείγματος,  

η) τη μέθοδο ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων,  

θ) τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και  

ι) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης.  

Με το πέρας της παρουσίασης υποβάλλονται στον/στην υποψήφιο/α ερωτήσεις από τα μέλη της 

τριμελούς επιτροπής αναφορικά με το περιεχόμενο της ερευνητικής πρότασης. Ο/Η υποψήφιος/α 

καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και να υποστηρίξει 

την πρότασή του/της. Ο/Η υποψήφιος/α αξιολογείται ξεχωριστά από το κάθε µέλος της 

τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.  

Στην τελική αξιολόγηση συνεκτιμώνται: α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 20%, β) ο 

βαθμός της συνέντευξης (που είναι ο μέσος όρος των τριών εξεταστών της επιτροπής) σε 

ποσοστό 20% και γ) η παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης 60% (που είναι ο μέσος όρος των 

τριών εξεταστών της τριμελούς επιτροπής). Η βάση εισαγωγής για Διδακτορικές Σπουδές δεν θα 

πρέπει να είναι μικρότερη του 60%. Η βάση εισαγωγής είναι ο μέσος όρος των τριών εξεταστών 

της τριμελούς επιτροπής και προκύπτει από τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου, της 

συνέντευξης και της παρουσίασης της ερευνητικής πρότασης.  

Τέλος, συντάσσεται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή εισηγητική έκθεση αναφορικά με τη 

διαδικασία και την επιλογή ή μη του/της υποψήφιου/ας, (στο υπόμνημα της οποίας αναγράφεται 

και ο προτεινόμενος επιβλέπων/ουσα, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο). Η 

εισηγητική έκθεση  κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, εγκρίνεται από τη Συνέλευση 

του Τμήματος  και δημοσιοποιείται στον/στην ενδιαφερόμενο/η.  Για την έγκριση ή απόρριψη 
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του/της υποψηφίου/φίας η Συνέλευση του Τμήματος λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του 

προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας, η οποία συνεκτιμάται με την εισηγητική έκθεση της 

τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής (παρ.3, άρ.38, Ν.4485/2017). 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των 

επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, ο τίτλος της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής 

και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται 

στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (άρθρο 39, παρ.4, 

4485/2017).  

Άρθρο 8 

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων διδακτόρων (άρθρο 7 του 

παρόντος Κανονισμού) ανατίθεται με απόφαση της Συνέλευσης στον προτεινόμενο 

επιβλέποντα/ουσα η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής, και ορίζονται τα μέλη της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής (στην οποία μετέχουν ο επιβλέπων/ουσα και άλλα 2 μέλη), που 

πλαισιώνει και υποστηρίζει την εκπόνηση και τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής (παρ. 2, 

άρ. 39, Ν.4485/2017). Από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή αποκλείονται μέχρι και 

δευτέρου βαθμού συγγενείς του/της ενδιαφερόμενου/ης.  

Η ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής θεωρείται και ως ημερομηνία 

έναρξης της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής (άρθρο 40, παρ. 1 του Ν. 4485/17). 

Ο στόχος της επίβλεψης μιας διδακτορικής διατριβής είναι συμβουλευτικός για όλα τα θέματα 

που σχετίζονται με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.  

Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν: 

 μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., 

 ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, 

συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή ως διαφορετικά ορίζεται από το ισχύον 

εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 39 του Ν. 4485/17). 

Η Γραμματεία βεβαιώνει ότι ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια μέλος 

Δ.Ε.Π. του Τμήματος δεν επιβλέπει περισσότερες από οκτώ (8) διδακτορικές διατριβές (παρ. 3, 

άρ.39, Ν.4485/2017). 
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Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή συμμετέχουν ο/η επιβλέπων/ουσα της διατριβής και άλλα 

δύο άλλα μέλη που  μπορεί να είναι: 

 μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., 

 καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος, 

 ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας ερευνητικών κέντρων 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.  

Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις 

πρώτες βαθμίδες του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (παρ. 2, 

άρθρο 39 του Ν.4485/2017). 

Ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια συνεργάζονται με τον/την υποψήφια διδάκτορα σε τακτά 

χρονικά διαστήματα που ορίζει ο επιβλέπων/ουσα ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας την 

πορεία της διδακτορικής έρευνας.  Οι υποψήφιοι/ες  διδάκτορες ενθαρρύνονται από τους 

επιβλέποντες να συμμετέχουν ενεργά με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και με 

δημοσιεύσεις των ερευνητικών τους δεδομένων σε έγκριτα περιοδικά με στόχο τη 

δημοσιοποίηση της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Ειδικότερα, ο/η επιβλέπων/ουσα 

καθηγητής/τρια:  

α) καθοδηγεί τον/την υποψήφιο/α  αναφορικά με τη φύση της έρευνας, τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα και τις απαιτήσεις της ερευνητικής διαδικασίας στο επίπεδο του σχεδιασμού, της 

ερευνητικής μεθοδολογίας, της βιβλιογραφίας και των πηγών. Ο/η επιβλέπων/ουσα 

καθηγητής/τρια δύναται να ζητήσει από τον/την υποψήφιο/α να παρακολουθήσει προσφερόμενα 

μαθήματα του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου 

σπουδών) σχετικά με τη θεματολογία ή ενότητες της θεματολογίας της διδακτορικής διατριβής,  

β) διατηρεί επαφή μέσω τακτικών συναντήσεων με τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα, 

γ) παρέχει λεπτομερείς συμβουλές σχετικά με τις απαιτούμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης των 

διαδοχικών σταδίων της έρευνας, 

δ) διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με τα κείμενα της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής και 



13 
 

 

ε) φροντίζει ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας να αναπτύξει το ερευνητικό του/της έργο σε μαθήματα 

προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, σε ημερίδες, συνέδρια, κλπ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει 

χρέη επιβλέποντος/ουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον 

Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, η  Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, 

αναθέτει σε άλλον/άλλη την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής, ύστερα από αίτηση του/της 

υποψήφιου/ας διδάκτορα και τη σύμφωνη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας. 

Διαφορετικά αναθέτει την επίβλεψη 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 τον/την επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (άρθρο 39 του Ν. 4485/17).  

Αν ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή 

συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών διατριβών που 

έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ξεκίνησε η 

εκπόνηση της διατριβής. Σε περίπτωση που την περίοδο της υποστήριξης της διατριβής, μέλη 

της τριμελούς επιτροπής έχουν συνταξιοδοτηθεί, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

αντικαθίστανται με ισάριθμα μέλη προκειμένου να οριστεί η επταμελής εξεταστική επιτροπή για 

την κρίση της διδακτορικής διατριβής. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη που αντικαταστάθηκαν 

μπορούν να παρίστανται στην υποστήριξη της διατριβής και τη συνεδρίαση της επταμελούς 

εξεταστικής επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου (άρθρα 39 και 41 του Ν.4485/2017).  Η ανωτέρω 

διάταξη ισχύει και για τους ομότιμους καθηγητές που είναι μέλη τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής.  

Σε περίπτωση αφυπηρέτησης επιβλέποντος ή μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 

να αναφέρεται η αρχική σύνθεση της επιτροπής πριν από την αντικατάστασή τους και στη 

συνέχεια να μνημονεύεται η αντικατάσταση του επιβλέποντος ή των μελών της τριμελούς και να 

αναφέρεται η σύνθεση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. 
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Άρθρο 9 

Διδακτορική Διατριβή με Συνεπίβλεψη 

Το Τμήμα στο πλαίσιο της εκπόνησης των διδακτορικών διατρίβων προσφέρεται σε 

συνεργασίες για την από κοινού επίβλεψη των διδακτορικών διατριβών με ερευνητικά κέντρα, 

ινστιτούτα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη. Το Τμήμα έχει τη 

διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Για την συνεπίβλεψη ορίζεται 

ένας/μία επιβλέπων/ουσα από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα/φορέα. Τα σχετικά με τη διαδικασία 

εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα έως και την 

απονομή διδακτορικού τίτλου, η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση 

συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας  

(Ε.Π.Σ.) που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία 

Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων (παρ.3, άρ. 43, 

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 αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και 

ινστιτούτα της αλλοδαπής (παρ.3, άρ. 43, Ν.4485/17). 

 

Άρθρο 10 

Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής-Έλεγχος προόδου 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) 

πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής (παρ. 1, άρ.40, Ν.4485/2017). Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής 

σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών είναι τα έξι (6) ημερολογιακά έτη 

από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Επιπροσθέτως, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη γραπτή εισήγηση της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ., ο μέγιστος χρόνος μπορεί να παραταθεί για 

ένα (1) επιπλέον ημερολογιακό έτος.   

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας κατόπιν γραπτής τεκμηριωμένης αίτησης στη Γ.Σ.  του Τμήματος 

μπορεί να αιτηθεί αναστολή φοίτησης που δεν υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες. Το χρονικό 

διάστημα της αναστολής δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής 

διατριβής.  
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Δικαιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναστολής φοίτησης οι υπότροφοι του Ιδρύματος 

Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ή άλλων δημόσιων/ιδιωτικών φορέων για το χρονικό διάστημα 

που λαμβάνουν την υποτροφία με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα στον οποίο είναι υπότροφος/η 

ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας.  

 

Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Υποψηφίων Διδακτόρων 

Έπειτα από τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει στο τέλος κάθε έτους από 01/11 έως 30/11 

και από 01/05 έως 31/05 έκθεση προόδου με την έγκριση του/της επιβλέποντα/ουσας 

καθηγητή/τριας και των δύο άλλων μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία 

κατατίθεται στη Γραμματεία και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Στην έκθεση προόδου ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας καταγράφει αναλυτικά την πορεία 

εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής κατά τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα και τους στόχους της ερευνητικής πρότασης.  

Ειδικότερα, στην έκθεση προόδου περιγράφεται η πρόοδος που έχει υπάρξει στη θεωρητική 

πλαισίωση του υπό διερεύνηση θέματος, στον μεθοδολογικό σχεδιασμό της έρευνας,  στη 

συλλογή και ανάλυση των ευρημάτων. Τέλος, αναφέρονται αναλυτικά οι ήδη κατακτημένοι 

στόχοι σύμφωνα με τις εκθέσεις προόδου των προηγούμενων ετών.  

Η έκθεση προόδου παρουσιάζεται προφορικά από τον/την υποψήφιο/α, αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, κατατίθεται στη 

Γραμματεία του Τμήματος και συνυπογράφεται από όλα τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής. Αντίγραφο του υπομνήματος, σχόλια του/της επιβλέποντα/ουσας και της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής καθώς και οι εκθέσεις προόδου καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο 

του/της υποψήφιου/ας (παρ. 2, άρ.40, Ν.4485/2017). 

Η οριστικοποίηση του θέματος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει με γραπτή 

αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντα/ουσας στη Συνέλευση του Τμήματος η οποία 

εγκρίνει την οριστικοποίηση του θέματος στο διάστημα έως και των πέντε (5) πρώτων ετών από 

την ημερομηνία έγκρισης της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Η αλλαγή του θέματος της 

διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει με γραπτή αιτιολογημένη εισήγηση του/της 

επιβλέποντα/ουσας και της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής στη Συνέλευση του Τμήματος 

η οποία εγκρίνει την αλλαγή του θέματος στο διάστημα έως και των τριών (3) πρώτων ετών από 
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την ημερομηνία έγκρισης της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.  Οι λόγοι αλλαγής του 

θέματος μπορεί να σχετίζονται με πιθανή αντικατάσταση του/της επιβλέποντος/ουσας ή με 

τεκμηριωμένες δυσκολίες που αφορούν κυρίως τον μεθοδολογικό ερευνητικό σχεδιασμό, την 

εύρεση ή ανταπόκριση του δείγματος, την αδειοδότηση για τη διεξαγωγή έρευνας κ.ά.  

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την  υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών 

Σπουδών ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες παροτρύνονται να συμμετέχουν στην οργάνωση και στην 

υλοποίηση ετήσιων σεμιναρίων/ημερίδων/εκδηλώσεων με τη συνεργασία των επιβλεπόντων και 

των υπολοίπων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος που απευθύνονται σε φοιτητές του προπτυχιακού 

και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος και άλλων 

Τμημάτων και στην ευρύτερη επιστημονική, ερευνητική κοινότητα. Η θεματολογία των 

σεμιναρίων/ημερίδων/εκδηλώσεων  διαμορφώνεται ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και τη 

θεματική περιοχή της διδακτορικής διατριβής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και των 

καθηγητών/τριών του Τμήματος.  

Επιπροσθέτως, υφίσταται η δυνατότητα απασχόλησης  των υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα. 

Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία Μελών Δ.Ε.Π. σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Ιδρύματος (άρθρο 9, παράγραφος 3, εδάφιο ε, του Ν. 3685/2008).  

Υποψήφιοι/ες διδάκτορες που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παρ. 4 του Ν.4452/17 δύναται να 

προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δια πράξεως του Τμήματος με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, 

οργανωτικού ή εργαστηριακού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του 

γνωστικού αντικειμένου γίνεται έπειτα από πρόταση της Συνέλευσης και έγκριση από τη 

Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός πανεπιστημιακού 

έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή 

να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) 

πανεπιστημιακά έτη.  

Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής 

τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της 

κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι. και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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Είναι δυνατή η διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων, μόνο για λόγους αναφερόμενους στην 

επιστημονική πρόοδο της διαδικασίας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ή για άλλο 

σπουδαίο λόγο, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, αφορά το πρόσωπο του/της υποψήφιου/ας 

διδάκτορα. Ειδικότερα, οι λόγοι διαγραφής των υποψηφίων διδακτόρων είναι: 

1. η αμέλεια, η αδράνεια, η μακρά αδικαιολόγητη έλλειψη συνεργασίας με τον/την 

επιβλέποντα/ουσα και την  τριμελή συμβουλευτική επιτροπή,  

2. η υπέρβαση του μέγιστου χρονικού ορίου εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής,  

3. η έλλειψη ενδιαφέροντος που προκύπτει από τις εκθέσεις προόδου,  

4. η αναιτιολόγητη διακοπή του έργου της εκπόνησης της διατριβής,  

5. η μη ανταπόκριση στις  ανατεθειμένες υποχρεώσεις του Τμήματος,  

6. η μη υποβολή ετήσιων εκθέσεων προόδου,  

7. η μη τήρηση των κανόνων που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας 

(Ν.2121/93), 

8. η  παραβίαση των κείμενων διατάξεων όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών 

παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα, 

9. η αυτοδίκαια διαγραφή κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων διδακτόρων και 

10.  άλλη πιθανή σοβαρή αιτία η οποία σε κάθε περίπτωση αφορά τον/την υποψήφιο/α 

διδάκτορα και κατά περίπτωση εκτιμά  η Συνέλευση του Τμήματος.  

Η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να κινηθεί είτε αυτεπάγγελτα, σε περίπτωση μη τήρησης 

των υποχρεώσεων των υποψηφίων διδακτόρων όπως ορίζονται από τον Κανονισμό 

Διδακτορικών Σπουδών είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της πλειοψηφίας της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής. Σε όλες τις περιπτώσεις, καλείται στη συνεδρίαση της Συνέλευσης 

ο/η υπό διαγραφή υποψήφιος/α διδάκτορας για ακρόαση αναφορικά με το θέμα της διαγραφής. 

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

πλήρη ημερολογιακά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που 

προβλέπονται και για τους φοιτητές του Β΄ κύκλου σπουδών σύμφωνα με τον Κανονισμό. Μέχρι 

και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα 

πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών 

βιβλιοθηκών (παρ. 3, άρ.40, Ν.4485/2017). 
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Άρθρο 12 

Συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής 

Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής μπορεί να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική 

γλώσσα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής σε 

άλλη διεθνή γλώσσα είναι δυνατή με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης. Σε αυτήν την 

περίπτωση πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, τίτλο και λέξεις-κλειδιά στην Ελληνική γλώσσα. 

Η έντυπη τελική μορφή της διδακτορικής διατριβής έχει μέγεθος Α4, οι σελίδες τυπώνονται σε 

μονή όψη και προτείνεται ως μέθοδος βιβλιοδέτησης η θερμοκόλληση. Η γραμματοσειρά είναι 

μαύρου χρώματος, μεγέθους 12, με διάστιχο σειρών 1,5. Η επιλογή του είδους της 

γραμματοσειράς είναι ελεύθερη. Η έκταση της διδακτορικής διατριβής δεν θα πρέπει να είναι 

μικρότερη των 60.000 λέξεων και μεγαλύτερη των 120.000 λέξεων συμπεριλαμβανομένων της 

βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων.  

Το γενικό περίγραμμα της  δομής της διδακτορικής διατριβής περιλαμβάνει:  

 το Εξώφυλλο (αναγράφεται η Σχολή, το Τμήμα, το Ίδρυμα, ο τίτλος της διδακτορικής 

διατριβής, το όνομα του/της διδακτορικού φοιτητή/τριας, το όνομα του/της 

επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας και των μελών της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής, ο χαρακτηρισμός «διδακτορική διατριβή», ο τόπος και το έτος κατάθεσης της 

διδακτορικής διατριβής). 

 το Εσώφυλλο (αναγράφονται τα ίδια στοιχεία με το εξώφυλλο με επιπλέον στοιχείο την 

καταγραφή των ονομάτων των μελών της επταμελούς επιτροπής και της αρχικής 3μελούς 

ΣΕ σε περίπτωση αντικατάστασης: Σε περίπτωση αφυπηρέτησης επιβλέποντος ή μελών 

της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής να αναφέρεται η αρχική σύνθεση της 

επιτροπής πριν από την αντικατάστασή τους και στη συνέχεια να μνημονεύεται η 

αντικατάσταση του επιβλέποντος ή των μελών της τριμελούς και να αναφέρεται η 

σύνθεση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής).   

 τις Συντομογραφίες (καταγράφονται στο σύνολό τους και επεξηγούνται εφόσον 

υπάρχουν). 

 τα Περιεχόμενα (αριθμούνται πλήρως όλες οι  ενότητες της διδακτορικής διατριβής).  

 την Περίληψη (συνοπτική αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο, στον σκοπό, στα 

ερευνητικά ερωτήματα, στη μεθοδολογική προσέγγιση, στα ερευνητικά εργαλεία, στο 

δείγμα, στη μέθοδο ανάλυσης ευρημάτων και στα βασικά συμπεράσματα της έρευνας. 
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Στο τέλος της περίληψης καταγράφονται και έως έξι (6) λέξεις-κλειδιά. Η έκταση της 

περίληψης κυμαίνεται από 500 έως 1000 λέξεις). 

 το Abstract (μετάφραση της προαναφερόμενης περίληψης στην αγγλική γλώσσα 

συμπεριλαμβανομένου και του μεταφρασμένου τίτλου της διδακτορικής διατριβής).   

 τον Πρόλογο ή την Εισαγωγή (με αναφορές στους λόγους επιλογής του θέματος και 

στην αναγκαιότητα της έρευνας, στη δομή/διάρθρωση της διδακτορικής διατριβής, στα 

πρόσωπα/φορείς που συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διδακτορικής 

διατριβής/ευχαριστίες). 

 το Θεωρητικό πλαίσιο (αναπτύσσονται τα κεφάλαια/ενότητες της θεωρητικής 

πλαισίωσης του διερευνώμενου θέματος).   

 τον Σκοπό και τη Μεθοδολογία (περιλαμβάνει τον σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά 

ερωτήματα, τη θεωρητική μεθοδολογική προσέγγιση, τον μεθοδολογικό σχεδιασμό, τα 

ερευνητικά εργαλεία, τη μέθοδο ανάλυσης των ευρημάτων, τη μέθοδο εύρεσης του 

δείγματος, τη δημογραφική ταυτότητα του δείγματος).  

 την Παρουσίαση ευρημάτων (περιγραφή, παρουσίαση των ευρημάτων σε θεματικούς 

άξονες).  

 την Ανάλυση/ Συζήτηση ευρημάτων (αναλύονται και τεκμηριώνονται τα ευρήματα της 

έρευνας).  

 τα Συμπεράσματα (σύνοψη των βασικών ευρημάτων της έρευνας).  

 τους Μεθοδολογικούς περιορισμούς της έρευνας (αυτοαξιολόγηση της έρευνας, 

μεθοδολογικές προκλήσεις).  

 τις Μελλοντικές ερευνητικές προτάσεις (αναφορά σε μελλοντικές ερευνητικές 

προτάσεις που προέκυψαν από το διερευνώμενο θέμα).  

 τη Βιβλιογραφία (καταγραφή όλων των βιβλιογραφικών αναφορών στο σύστημα 

Harvard ως πρότυπο για το Τμήμα).  

 το Παράρτημα (περιλαμβάνονται συνήθως ερευνητικά εργαλεία, οδηγοί συνέντευξης, 

πρωτόκολλα παρατήρησης, επιστολές αδειοδότησης, πίνακες, αρχεία, στατιστικά 

στοιχεία, έγγραφα, ωρολόγια προγράμματα, οπτικό υλικό, πηγές, εκπαιδευτικό υλικό 

κ.λπ.).  
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Άρθρο 13 

Πνευματικά Δικαιώματα Διδακτορικής Διατριβής 

Η έρευνα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής, αποβλέπει πρωτίστως 

στην εκπαίδευση του υποψήφιου διδάκτορα και στην απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας που 

απαιτείται για την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και για την περαιτέρω 

σταδιοδρομία του.  

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, λόγω της φύσης της, μπορεί να εντάσσεται σε συνεχόμενες 

και πολλές φορές μακροχρόνιες έρευνες που διεξάγονται από ερευνητικές μονάδες και 

επιστημονικούς υπευθύνους σε συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης, συχνά στο πλαίσιο 

ερευνητικών προγραμμάτων. 

Ο συγγραφέας της διδακτορικής διατριβής είναι ο δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού 

δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, του περιεχομένου της διατριβής του, σύμφωνα με το Ν. 

2121/1993, όπως ισχύει. 

Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εφευρέσεις), που ενδεχομένως προκύψουν από τα 

αποτελέσματα της έρευνας της διδακτορικής διατριβής, ανήκουν τόσο στον διδάκτορα όσο και 

στον επιβλέποντα καθηγητή ή και σε άλλους ερευνητές που μετέχουν στην ερευνητική ομάδα, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν 

μετά το πέρας της Δ.Δ. λόγω της συνέχισης της αντίστοιχης έρευνας στο εργαστήριο ανήκουν 

αποκλειστικά στον επιστημονικό υπεύθυνο αυτής της φάσης της έρευνας ή και σε άλλους 

ερευνητές. Για τα θέματα αυτά μπορεί να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ των μερών σε 

οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας.  

Η λογοκλοπή (η μη αναγνωρισμένη χρήση και οικειοποίηση κειμένου από άλλους συγγραφείς) 

συνιστά σοβαρό παράπτωμα καθώς θεωρείται μια μορφή εξαπάτησης. Στην περίπτωση μιας 

αποδεδειγμένης λογοκλοπής τίθεται ζήτημα ακύρωσης του τίτλου ανεξάρτητα από τον χρόνο 

απόκτησης του διδακτορικού τίτλου. Για την αποφυγή λογοκλοπής ο/η επιβλέπων/ουσα  και τα 

μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής  επιτροπής υποβάλλουν μία έκθεση ανίχνευσης λογοκλοπής 

πριν από την οριστική κατάθεση της διδακτορικής διατριβής.  Όλες οι διδακτορικές διατριβές θα 

πρέπει να τηρούν τον κώδικα ερευνητικής δεοντολογίας όπως αυτός ορίζεται από την αποστολή 

και τις πολιτικές του Ε.Κ.Π.Α. ( http://www.uoa.gr/to-panepistimio/apostoli-kai-politikes.html).    

 

http://www.uoa.gr/to-panepistimio/apostoli-kai-politikes.html
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Άρθρο 14 

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής- Απονομή Τίτλου  

Πριν την ολοκλήρωση και την τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής ο/η υποψήφιος/α 

διδάκτορας υποχρεούται να έχει:  

α) μία (1) τουλάχιστον συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο με κριτές και 

β) μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση με τη θεματολογία ή ενότητα της θεματολογίας της 

διδακτορικής διατριβής σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό με κριτές.  

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 αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, 

συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος 

ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής 

διατριβής.  

Στην περίπτωση που η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή απορρίψει την αίτηση του/της 

υποψήφιου/ας για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής συντάσσει 

αναλυτική εισηγητική έκθεση με τους λόγους απόρριψης και την υποβάλλει στη Συνέλευση του 

Τμήματος προς έγκριση. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ζητηθούν από την τριμελή 

συμβουλευτική επιτροπή για μία (1) και μοναδική φορά διορθώσεις από τον/την  υποψήφιο/α τις 

οποίες θα πρέπει να ολοκληρώσει σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης 

αίτησης για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση. Την ευθύνη της διεκπεραίωσης της παραπάνω 

διαδικασίας φέρει ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια ο/η οποίος/α καταθέτει στη Γραμματεία 

του Τμήματος το πλήρως υπογεγραμμένο πρακτικό.  

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 του δεύτερου και 

τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που 

πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 (ΦΕΚ 

4485/2017). Στην επταμελή επιτροπή μετέχουν ο/η επιβλέπων/ουσα, τα μέλη της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη που είναι: 

 μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., 

 καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και κάτοχοι 
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διδακτορικού διπλώματος, 

 ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτων που έχουν το ίδιο ή 

συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή (παρ. 2, άρ.40, 

Ν.4485/2017). 

Από την επταμελή επιτροπή αποκλείονται από τη σύστασή της μέχρι και δευτέρου βαθμού 

συγγενείς του/της υποψήφιου/ας.  

Η υπό κρίση διδακτορική διατριβή παραδίδεται σε ένα τυπωμένο και ηλεκτρονικό αντίγραφο 

από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα σε όλα τα μέλη της επταμελούς επιτροπής, δύο (2) μήνες 

πριν από την ημερομηνία της τελικής κρίσης της διδακτορικής διατριβής. Επιπροσθέτως, ο /η 

υποψήφιος/α διδάκτορας, έπειτα από τον ορισμό της Επταμελούς επιτροπής και πριν την 

ημερομηνία της δημόσιας υποστήριξής της, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του 

Τμήματος υπεύθυνη δήλωση ότι η υπό κρίση διδακτορική διατριβή δεν είναι προϊόν 

λογοκλοπής.  

Η Συνέλευση ορίζει την ημερομηνία της υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής στην οποία 

ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποστηρίζει δημόσια ενώπιον της επταμελούς επιτροπής και 

ακροατηρίου τη διδακτορική διατριβή εντός τριμήνου από την ημερομηνία παράδοσης των 

τυπωμένων αντιγράφων της διδακτορικής διατριβής. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης 

προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής 

επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατά τη 

δημόσια υποστήριξη ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας καλείται να παρουσιάσει το σύνολο της 

διδακτορικής διατριβής σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) λεπτών 

αναπτύσσοντας όλα τα κεφάλαια-ενότητες της διδακτορικής διατριβής και δίνοντας έμφαση στη 

μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας και στην ανάλυση-συζήτηση των ερευνητικών 

ευρημάτων.  

Με το πέρας της παρουσίασης υποβάλλονται ερωτήσεις από τα μέλη της επταμελούς επιτροπής 

στις οποίες καλείται να απαντήσει ο/η υποψήφιος/α. Η επταμελής επιτροπή παρέχει τη 

δυνατότητα και στο ακροατήριο για την υποβολή ερωτήσεων στον/στην υποψήφιο/α διδάκτορα. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επταμελής επιτροπή ζητά την αποχώρηση του/της 

υποψήφιου/ας και του ακροατηρίου και  συνεδριάζει κατ’ ιδίαν για την τελική  κρίση. Η 

εξεταστική επιτροπή κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη 

σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με 
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πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 39 (Ν 4485/2017),  μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Μπορούν όμως να διατυπώσουν τις θέσεις τους αναφορικά με την ποιότητα, την πληρότητα, την 

πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της διδακτορικής διατριβής στην επιστήμη. 

Η τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η 

διατριβή αξιολογείται ως «Επιτυχής» ή «Ανεπιτυχής». Η ακριβέστερη αξιολόγηση της 

διδακτορικής διατριβής γίνεται με έναν από τους παρακάτω χαρακτηρισμούς: «Άριστα» 

(βαθμός: 9-10), «Λίαν Καλώς» (βαθμός: 8-7), «Καλώς» (βαθμός: 6-5). Είναι επιπλέον δυνατή η 

χορήγηση διάκρισης, εφόσον υπάρχει σχετική ομόφωνη άποψη των μελών της επταμελούς 

επιτροπής σε περίπτωση αποκλειστικά και μόνο διδακτορικών διατριβών, τα αποτελέσματα των 

οποίων έχουν δημοσιευτεί, κατά το χρονικό διάστημα εκπόνησης της διατριβής, σε διεθνούς 

κύρους επιστημονικά περιοδικά με κριτές που περιλαμβάνονται σε διεθνείς καταλόγους.  

Μετά τη λήψη της απόφασής της, η επταμελής επιτροπή ανακοινώνει στον/στην υποψήφιο/α 

διδάκτορα και  ενώπιον του ακροατηρίου την απόφαση της τελικής κρίσης.  

Τα μέλη της επταμελούς επιτροπής μπορούν να υποδείξουν διορθώσεις στο τελικό κείμενο της 

διδακτορικής διατριβής. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιφυλαχτούν στην υπογραφή του 

πρακτικού και να υπογράψουν εφόσον ο /η υποψήφιος/α ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις 

διορθώσεις που του/της προτάθηκαν σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της 

υποστήριξης. Την ευθύνη της διεκπεραίωσης της παραπάνω διαδικασίας φέρει ο/η 

επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια ο/η οποίος/α καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος το 

πλήρως υπογεγραμμένο πρακτικό και βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α υπέβαλε τη διατριβή με τις 

προσθήκες/αλλαγές που του ζητήθηκαν από την πλειοψηφία των μελών της επταμελούς 

επιτροπής.   

Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν προβεί στις απαραίτητες αλλαγές, στο οριζόμενο από 

τον παρόντα Κανονισμό χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών, τότε συντάσσεται πλήρως 

υπογεγραμμένο πρακτικό από τα μέλη της επταμελούς επιτροπής και βεβαίωση από τον/την 

επιβλέποντα/ουσα ότι ο/η υποψήφιος/α δεν υπέβαλε τη διατριβή με τις προσθήκες/αλλαγές που 

του ζητήθηκαν από την πλειοψηφία των μελών της επταμελούς επιτροπής. Το πρακτικό της 

επταμελούς επιτροπής και η βεβαίωση του/της επιβλέποντα/ουσας κατατίθενται στη Γραμματεία 

του Τμήματος και υποβάλλονται προς έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος  για τη μη 
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χορήγηση του διδακτορικού τίτλου.  

Στο τέλος της διαδικασίας της υποστήριξης συντάσσεται πρακτικό που περιλαμβάνει την 

αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της επταμελούς επιτροπής, καθώς και την τελική απόφαση. 

Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της επταμελούς επιτροπής  και υποβάλλεται στη 

Συνέλευση, προκειμένου να γίνει η αναγόρευση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε περίπτωση 

κατά την οποία το πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής, και 

πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί 

εγκύρως (Ν. 4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18). 

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει την υποχρέωση έπειτα από την υποστήριξη της διδακτορικής 

διατριβής και προτού αναγορευτεί σε διδάκτορα να καταθέσει έξι (6) αντίγραφα (σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή) του τελικού κειμένου της διδακτορικής διατριβής στη Γραμματεία του 

Τμήματος, στη βιβλιοθήκη του Τμήματος, στην  ψηφιακή βιβλιοθήκη και την ενιαία πλατφόρμα 

Ιδρυματικού αποθετηρίου  «Πέργαμος» του Ε.Κ.Π.Α. (https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa), στο 

σπουδαστήριο/βιβλιοθήκη των Π.Μ.Σ. του Τμήματος, στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και 

στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ν. 3149/2003, άρθρο 12, παρ. 7.α και 9).  

Πριν την αναγόρευση επαληθεύονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από τον/την Πρόεδρο του 

Τμήματος. Η ημερομηνία για την ορκωμοσία των νέων Διδακτόρων και η τελετή απονομής των 

Διδακτορικών Διπλωμάτων ορίζεται από τη Συνέλευση. Η αναγόρευση των υποψηφίων 

διδακτόρων σε διδάκτορες του Τμήματος γίνεται από τη Συνέλευση σε δημόσια συνεδρίασή της. 

Η καθομολόγηση του/της Διδάκτορα πραγματοποιείται από τον/την παριστάμενο/η Πρόεδρο του 

Τμήματος και υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο Καθομολόγησης.  

Ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος (Τμηματικό ή με συνεπίβλεψη σε συνεργασία με 

ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της ημεδαπής και αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή 

ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής) ορίζεται με απόφασή της Συγκλήτου του 

Ε.Κ.Π.Α. Το Τμηματικό Διδακτορικό Δίπλωμα υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την 

Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/τρια Εκπαίδευσης του Ιδρύματος.  

 

Άρθρο 15 

Μεταβατικές διατάξεις 

Οι διατάξεις του νόμου 4485/17 εφαρμόζονται και για τους/τις Υ.Δ. που έχουν γίνει δεκτοί/ές 

πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον δεν έχει οριστεί, κατά την έναρξη της ισχύος του, η 

επταμελής εξεταστική επιτροπή του άρθρου 41 του Νόμου (άρθρο 85, παρ. 5 του Ν. 4485/17).  

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa
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Η ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες 

που υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία είναι να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη της 

διδακτορικής διατριβής μέσα στην επόμενη τριετία έπειτα από την ημερομηνία έγκρισης του 

παρόντος Κανονισμού. 

 


