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Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών  

του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές 

σπουδές και ενσωματώνουν τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του 

Τμήματος Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία.   

 

Άρθρο 2 

Σκοπός  

Σκοπός των διδακτορικών σπουδών είναι να αναδείξει πρωτότυπες ερευνητικές προσεγγίσεις 

στην επιστημονική περιοχή, στον τομέα ή στα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται από το 

Τμήμα. Ειδικότερα, στοχεύει στην παραγωγή επιστημονικού ερευνητικού έργου, στην κριτική 

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

αποτελεσμάτων του. Επιπροσθέτως, στοχεύει 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 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών  όπως προβλέπονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία, είναι: α) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος (Γ.Σ.Ε.Σ.), 

β) η Συντονιστική Επιτροπή του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών και γ) ο/η Διευθυντής/τρια 

του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. 

Α. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 

1. Η Γ.Σ.Ε.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής 

Συνέλευσης και από εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος (Ν. 3685/2008, 

άρθρο 2). 



 

 

2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. 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 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και έχει 

όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και καταγράφονται στον 

παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα η Γ.Σ.Ε.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

i. Εκλέγει τον/την Διευθυντή/τρια του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών και ορίζει την 

Συντονιστική Επιτροπή του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

ii. 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 το άρθρο 4 του Ν.3685 (ΦΕΚ Α’ 148/16.07.2008) και τον παρόντα 

κανονισμό.   

iii. Ορίζει τα μέλη των επιβλεπόντων καθηγητών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 

και τα μέλη των επταμελών επιτροπών, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. 

iv. Εγκρίνει τις ερευνητικές προτάσεις εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. 

v. Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου.  

vi. Ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής (εδαφ. γ, παρ. 4, άρθρο 9 του 

Ν.3685/2008). 

vii. Απονέμει τα διδακτορικά διπλώματα και αναγορεύει σε διδάκτορες τους/τις 

υποψήφιους/ες διδάκτορες. 

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

νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού. 

 

Β. Συντονιστική Επιτροπή του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών   

1. Η Συντονιστική Επιτροπή του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών  παρακολουθεί και 

συντονίζει τη λειτουργία του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών και εποπτεύει τις διαδικασίες 

επιλογής των υποψήφιων διδακτόρων. 

2. Η Συντονιστική Επιτροπή του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών  απαρτίζεται από τον 

Διευθυντή του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και από τρία μέλη Δ.Ε.Π. 

που ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία. 

Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών είναι ο/η 

Διευθυντής/τρια  του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών.   



 

 

 

Γ. Διευθυντής/τρια του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών  

  

1. Ο Διευθυντής του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών προεδρεύει και συντονίζει τις 

εργασίες της Συντονιστικής Επιτροπής του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών  παρακολουθεί 

την εφαρμογή του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του 

Τμήματος κάθε θέμα που αφορά  τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.   

 

Άρθρο 4 

Κτιριακές εγκαταστάσεις- υλικοτεχνική υποδομή 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες δομές και την 

υλικοτεχνική δομή του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. 

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. Αν αυτό γίνει μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών της βιβλιοθήκης, 

παρέχεται πρόσβαση και στο πλήρες κείμενο άρθρων σε ξενόγλωσσα ηλεκτρονικά περιοδικά. 

Η βιβλιοθήκη 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 

δανειζομένων βιβλίων, διάρκεια δανεισμού κ.ά.) δίνονται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Η 

http://www.ecd.uoa.gr/
http://www.lib.uoa.gr/


 

 

βιβλιοθήκη βρίσκεται στον ημιώροφο της οδού Ιπποκράτους 33 και λειτουργεί από Δευτέρα έως 

Παρασκευή 9.30 π.μ-3.00 μ.μ. 

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

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και άλλων Πανεπιστημίων. Οι βιβλιοθήκες 

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

χρησιμοποιούν το σπουδαστήριο των Προγραμμάτων των Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος, όπου υπάρχει σχετικό βιβλιογραφικό υλικό. Το σπουδαστήριο των Προγραμμάτων 

των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος βρίσκεται στον 7ο όροφο της οδού Σταδίου 5 και 

λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 15:00-20:30.  

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 Δημοτικής Εκπαίδευσης, 3ος όροφος, Χαριλάου Τρικούπη 24, 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 

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

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 

Δ.Ε.Π. 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.  

3. Άριστη γνώση μια 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 

ΔΟΑΤΑΠ. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας.   

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η αίτηση του/της υποψηφίου/φιας δεν ανταποκρίνεται στα 

παραπάνω κριτήρια μπορεί να συζητηθεί η αίτηση του/της υποψηφίου/φιας στη ΓΣΕΣ έπειτα 

από πρόταση του ενδιαφερομένου επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ 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.  

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία: Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται από την 

επαγγελματική δραστηριότητα στο αντίστοιχο αντικείμενο της προτεινόμενης θεματολογίας της 

διδακτορικής διατριβής.  

Άρθρο 7 

Διαδικασία εισαγωγής 

Οι υποψηφιότητες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται δύο φορές τον χρόνο 

με βάση την απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. (κάθε Νοέμβριο και Μάιο).  

Ο/η υποψήφιος/φια για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής συνεργάζεται με μέλος Δ.Ε.Π. 

του Τμήματος, που σύμφωνα και την τρέχουσα νομοθεσία του δίδεται το δικαίωμα επίβλεψης 

διδακτορικών διατριβών, προκειμένου να ορίσει το θέμα και το περιεχόμενο της ερευνητικής 

πρότασης της διατριβής.   

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να δημοσιοποιήσει μέσω της 

ιστοσελίδας του Τμήματος πρόσκληση υποβολής αιτήσεων  για την εξέταση ερευνητικών 

προτάσεων εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε θεματική ενότητα του επιστημονικού του/της 

πεδίου.  

 



 

 

Άρθρο 8 

Διαδικασία κατάθεσης και έγκρισης αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

Κατόπιν συνεννόησης με μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ο/η υποψήφιος/φια υποβάλει τα παρακάτω 

απαιτούμενα δικαιολογητικά σε προκαθορισμένες ημερομηνίες είναι: 

 

i. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία). 

ii. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου  

iii. Βιογραφικό σημείωμα. 

iv. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. 

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

vi.  Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. 

vii.  Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.  

viii. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 

ix. Δύο συστατικές επιστολές. 

x. Ερευνητική πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. 

xi. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (δείγμα ερευνητικής εργασίας).  

 

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 Γ.Σ.Ε.Σ..  Η Γραμματεία βεβαιώνει ότι ο/η προτεινόμενος/νη ως 

επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος δεν επιβλέπει περισσότερες από  

πέντε (5) διδακτορικές διατριβές. Στη συνέχεια η Γ.Σ.Ε.Σ.  του Τμήματος αναλαμβάνει την 

αξιολόγηση των αιτήσεων. Έπειτα από την θετική  αξιολόγηση των αιτήσεων η Γ.Σ.Ε.Σ.  

προχωρά στον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την επίβλεψη και 

καθοδήγηση του υποψηφίου, έπειτα από πρόταση του/της επιβλέποντα/ουσας. Από την τριμελή 

επιτροπή αποκλείονται μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγενείς του ενδιαφερόμενου. Η 

ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από τη Γ.Σ.Ε.Σ. θεωρείται και ως ημερομηνία έναρξης της 

εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. προχωρά στην έγκριση του τίτλου της 

διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στο χρονικό διάστημα των έξι 

μηνών από την έγκριση της πρότασης. 

 



 

 

Άρθρο 9 

Ερευνητική πρόταση 

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. 

Ειδικότερα, ακολουθεί τη δομή των διεθνών ερευνητικών κανόνων και περιλαμβάνει:  

 Προτεινόμενο τίτλο, θεματική περιοχή και έως 5 λέξεις κλειδιά. 

 Σύντομη θεωρητική πλαισίωση του υπό διερεύνηση θέματος και καταγραφή της υπάρχουσας επί 

του θέματος γνώσης. 

 Σκοπό και ερευνητικά ερωτήματα.  

 Θεωρητική μεθοδολογική προσέγγιση και μεθοδολογικό σχεδιασμό. 

 Ερευνητική δεοντολογία και αναφορά σε απαιτούμενες ενέργειες για την αδειοδότηση από τις 

επίσημες επιστημονικές και διοικητικές δομές. 

 Δείγμα και μέθοδο εύρεσης του δείγματος.  

 Ερευνητικά εργαλεία. 

 Μέθοδο ανάλυσης ερευνητικών ευρημάτων.  

 Προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα.  

  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ερευνητικής πρότασης.   

 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.  

Άρθρο 10 

Επίβλεψη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

Ο στόχος της επίβλεψης εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής είναι συμβουλευτικός για όλα 

τα θέματα που σχετίζονται με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.  



 

 

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

χρονικά διαστήματα που ορίζει ο κάθε επιβλέπων/ουσα ενθαρρύνοντας 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/ια  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 δίνεται 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 ενοτήτων της θεματολογίας της διατριβής,  

β)  διατηρεί  επαφή μέσω τακτικών συναντήσεων με τον/την υποψήφιο/ια 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 

ε) φροντίζει ο/η υποψήφιος/ια διδάκτορας να μιλήσει για το ερευνητικό του/της έργο σε 

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

 

Άρθρο 11 

Διεθνείς συνεργασίες στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 

 

Το Τμήμα στο πλαίσιο της εκπόνησης των διδακτορικών διατρίβων προσφέρεται σε 

συνεργασίες με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την από κοινού επίβλεψη 

των διδακτορικών διατριβών. Στην περίπτωση διεθνών συνεργασιών ορίζεται ένας/μια  

καθηγητής/τρια από το συνεργαζόμενο τμήμα ως μέλος της τριμελούς επιτροπής. Τη διοικητική 

και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει το Τμήμα 

εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.  

 

 



 

 

Άρθρο 12 

Διάρκεια σπουδών –Έλεγχος προόδου 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών, το χρονικό 

διάστημα για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι λιγότερο από τρία 

(3) ημερολογιακά έτη και περισσότερα από οκτώ (8) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία 

ορισμού της τριμελούς επιτροπής.   

Ο/η υποψήφιος/ια διδάκτορας κατόπιν γραπτής τεκμηριωμένης αίτησης στη Γ.Σ.Ε.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. Αναστολή της φοίτησης του/της υποψηφίου/ας μπορεί επίσης να 

προκύψει σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι μη ανταπόκρισης του/της υποψηφίου/ας στις 

υποχρεώσεις του/της όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό.  

Δικαιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις  αναστολής φοίτησης οι υπότροφοι του 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/ια διδάκτορας.   

Έπειτα από τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής ο/η 

υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλει στο τέλος κάθε έτους έκθεση προόδου με την έγκριση του 

επιβλέποντα καθηγητή και των δύο άλλων μελών της τριμελούς επιτροπής η οποία κατατίθεται 

στη Γραμματεία και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 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 αποστέλλετε από τον/ την υποψήφιο/ ια ηλεκτρονικά στα όλα τα μέλη της 

τριμελούς επιτροπής, κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και συνυπογράφεται από όλα 

τα μέλη της τριμελούς επιτροπής.  

 

 



 

 

Άρθρο 13 

Όροι φοίτησης –Υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων 

Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, κατά  τη διάρκεια των σπουδών και μέχρι 

την προφορική υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος όπως στην εποπτεία των 

πρακτικών ασκήσεων, στην επικουρική διδασκαλία φροντιστηριακών ή εργαστηριακών 

μαθημάτων, στις επιτηρήσεις των εξετάσεων του Τμήματος.  

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές. Στους υποψήφιους/ες διδάκτορες χορηγείται φοιτητική ταυτότητα για μειωμένο 

εισιτήριο στις συγκοινωνίες, καθώς επίσης και κάρτα σίτισης. 

 

Άρθρο 14 

Οργάνωση σεμιναρίων-ημερίδων-εκδηλώσεων   

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 υποψηφίου/ιας διδάκτορος και των 

καθηγητών/τριων του Τμήματος.  

 

Άρθρο 15 

Αλλαγή θέματος ή μελών της τριμελούς επιτροπής 

Η αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει με γραπτή αιτιολογημένη 

εισήγηση του/της επιβλέποντα/πουσας στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος η οποία εγκρίνει την αλλαγή.  

Ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια ή μέλος της επιτροπής, μπορεί να παραιτηθεί με γραπτή, 

επαρκώς αιτιολογημένη πρόταση και κατόπιν αποδοχής από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Σε 



 

 

περίπτωση παραίτησης του/της  επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας  θα πρέπει να υποβάλλεται 

από τον/την  επιβλέποντα/ουσα  η έκθεση προόδου του/της  υποψηφίου/φιας διδάκτορα. Στην 

περίπτωση αυτή η Γ.Σ.Ε.Σ. οφείλει να ορίσει νέο επιβλέποντα ή μέλος της επιτροπής αντίστοιχα. 

 

Άρθρο 16 

Συγγραφή διδακτορικής διατριβής 

Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής είναι η Ελληνική. Στο κείμενο της 

διδακτορικής διατριβής συμπεριλαμβάνεται η περίληψη, ο τίτλος και οι λέξεις κλειδιά της 

διατριβής και στην Αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής σε άλλη γλώσσα 

είναι δυνατή με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να 

περιλαμβάνει περίληψη, τίτλο και λέξεις κλειδιά στην Ελληνική γλώσσα. 

Για την καταγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών στις διδακτορικές διατριβές προτείνεται το 

σύστημα Harvard ως πρότυπο για το Τμήμα.   

 

Άρθρο 17 

Πνευματικά δικαιώματα 

Τα πνευματικά δικαιώματα των διδακτορικών διατριβών διατηρεί ο διδάκτορας σε κάθε μορφή 

μελλοντικής αξιοποίησης (δημοσιεύσεις, επιστημονικές ανακοινώσεις, εκδόσεις, κλπ) με την 

προϋπόθεση να αναφέρεται το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ο/η 

επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια και τα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής.   

 

Άρθρο 18 

Λογοκλοπή 

Η λογοκλοπή (η μη αναγνωρισμένη χρήση και οικειοποίηση κειμένου από άλλο συγγραφέα) 

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

αποδεδειγμένης λογοκλοπής τίθεται ζήτημα ακύρωσης του τίτλου ανεξάρτητα από το χρόνο 

απόκτησης του διδακτορικού τίτλου.  



 

 

Για την αποφυγή λογοκλοπής ο/η επιβλέπων/ουσα  και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής 

υποβάλουν μία έκθεση ανίχνευσης λογοκλοπής πριν από την οριστική κατάθεση της διατριβής.    

 

 

Άρθρο 19 

Ερευνητική δεοντολογία 

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.   

 

Άρθρο 20 

Τελική κρίση διδακτορικής διατριβής 

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

διδάκτορας υποχρεούται να έχει: α) μία τουλάχιστον συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο με κριτές 

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

διδακτορικής διατριβής σε έγκυρο περιοδικό με κριτές.  

Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει την επταμελή επιτροπή υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής έπειτα από 

αίτηση και πρόταση του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας. Στην επταμελή επιτροπή 

συμμετέχουν απαραιτήτως τα μέλη της τριμελούς επιτροπής.  

Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη 

Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα 

μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές 

Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ 

αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή 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/η υποψήφιος/ια διδάκτορας 

εκπόνησε τη διατριβή του/της σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (άρθρο 9, παρ. 4α, Ν 3685/2008). 

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

συγγενείς του/της υποψηφίου/ιας.  

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


 

 

Η υπό κρίση διδακτορική διατριβή παραδίδεται σε ένα τυπωμένο αντίγραφο από τον/την 

υποψήφιο/ια διδάκτορα σε όλα τα μέλη της επταμελούς επιτροπής, δύο μήνες πριν από την 

ημερομηνία της τελικής κρίσης της διδακτορικής διατριβής.  

Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει την ημερομηνία της υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής στην οποία ο/η 

υποψήφιος/ια διδάκτορας υποστηρίζει δημόσια ενώπιων της επταμελούς επιτροπής και 

ακροατηρίου τη διδακτορική διατριβή εντός τριμήνου από την ημερομηνία παράδοσης των 

τυπωμένων αντιγράφων της διδακτορικής διατριβής. Με το πέρας της παρουσίασης 

υποβάλλονται ερωτήσεις από τα μέλη της επταμελούς επιτροπής στις οποίες καλείται να 

απαντήσει ο/η υποψήφιος/ια. Η επταμελής επιτροπή παρέχει τη δυνατότητα και στο ακροατήριο 

για την υποβολή ερωτήσεων στον/στην υποψήφιο/ια διδάκτορα. Με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας η επταμελής επιτροπή ζητά την αποχώρηση του/της υποψηφίου/ιας και του 

ακροατηρίου και  συνεδριάζει κατ΄ ιδίαν για την τελική  κρίση. Η επταμελής επιτροπή καλείται 

να λάβει υπόψη την πρωτοτυπία της διδακτορικής διατριβής και τη συνολική συμβολή της στην 

έρευνα και στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς επιτροπής (άρθρο 9, παρ. 4β, Ν 

3685/2008). Η διαδικασία είναι έγκυρη εφόσον είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον από τα 

επτά (7) μέλη της επιτροπής. 

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

αξιολογείται ως «Επιτυχής» ή «Ανεπιτυχής». Η 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  ενώπιων του ακροατηρίου την απόφαση της τελικής κρίσης.  

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

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

να υπογράψουν εφόσον ο /η υποψήφιος/ια ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις διορθώσεις που 

του/της προτάθηκαν. 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.  

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 

Γ.Σ.Ε.Σ., προκειμένου να γίνει η αναγόρευση του/της υποψήφιου/ιας διδάκτορα.  

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

διατριβής και προτού αναγορευτεί σε διδάκτορα να καταθέσει τέσσερα αντίγραφα (σε έντυπη 

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

Τμήματος, στη βιβλιοθήκη του Τμήματος, στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, στο 

σπουδαστήριο των Π.Μ.Σ. του Τμήματος.  

 

Άρθρο 21 

Τύπος διδακτορικού διπλώματος 

Ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος (Τμηματικό, Δια-τμηματικό ή Δι-ιδρυματικό) ορίζεται 

με απόφασή της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α.  


