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ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ  
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

 

Κανονιζμόρ Δκπόνηζηρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ 

 
1) Γενικά 

α) Όζνη γίλνληαη δεθηνί ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ γηα ηελ 

εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Υποψήθιος 

Γιδάκηοπα. Κάζε Υπνςήθηνο Γηδάθησξ νθείιεη λα αθηεξψλεη ζεκαληηθφ κέξνο 

ηνπ ρξφλνπ ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο Γηαηξηβήο ηνπ. Ο παξψλ Καλνληζκφο 

αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε φζνπο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Υπνςήθηνπ 

Γηδάθηνξα. Παξάιιειε απαζρφιεζε, γεληθφηεξα εθηφο αθαδεκατθνχ ρψξνπ ή 

εηδηθφηεξα ζην Τκήκα, δελ απνηειεί ιφγν παξέθθιηζεο απφ ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ. 

β) Η ηδηφηεηα ηνπ Υποψήθιος Γιδάκηοπα είλαη αλεμάξηεηε απφ εθείλε ηνπ 

Σςνεπγάηη/Δπεςνηηή. Η ηειεπηαία δελ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε 

νπνηεζδήπνηε δηαδηθαζίεο ελφο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (γηα 

ηε ιήςε είηε ΜΓΔ είηε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο), αιιά αλαθέξεηαη ζε 

επηζηήκνλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εξεπλεηηθέο νκάδεο πινπνίεζεο 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο ή απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο εηαίξνπο θαη ελ γέλεη ππνβνεζνχλ ηα 

κέιε ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ζηελ έξεπλα θαη ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

Κάπνηνο κπνξεί λα έρεη θαη ηηο δχν ηδηφηεηεο (ηνπ Υπνςήθηνπ Γηδάθηνξα θαη 

ηνπ Σπλεξγάηε/Δξεπλεηή) ή απνθιεηζηηθά κία απφ απηέο. 

γ) Σχκθσλα κε ην λφκν, ν Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο εθπνλεί Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 

ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα ππφ ηελ επίβιεςε ηπιμελούρ Σςμβοςλεςηικήρ Δπιηποπήρ ε 

νπνία απαξηίδεηαη απφ ηνλ/ηελ Δπιβλέπονηα/οςζα Καθηγηηή/ήηπια θαη άιια δχν 

κέιε.  

δ) Σχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ε εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξία θχξηα Οξφζεκα (νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1ζη 

παξαθάησ), ζηα νπνία νη Υπνςήθηνη Γηδάθηνξεο ππνρξενχληαη ζε αληίζηνηρεο 

δνθηκαζίεο. Ο/Η Δπηβιέπσλ/νπζα Καζεγεηήο/ήηξηα είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ 

θαζνδήγεζε θαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ Υπνςήθηνπ Γηδάθηνξα θαηά ηελ 

πνξεία ηνπ πξνο ηα Οξφζεκα ΙΙ θαη ΙΙΙ. 

ε)     Τν ζέκα ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ε ζχλζεζε ηεο ηξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ν/ε Δπηβιέπσλ/νπζα Καζεγεηήο/ήηξηα νξίδνληαη αξρηθά ζην 

Οξφζεκν Ι ηεο πνξείαο εθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο θαη 

νξηζηηθνπνηνχληαη (κεηά απφ πηζαλφ επαλαπξνζδηνξηζκφ) πξηλ ην Οξφζεκν ΙΙ. 
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ζη)    Τα Οξφζεκα θαηά ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο νξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Οπόζημο Φπονικό ζημείο 

Ι Δηζαγσγή ζην Πξφγξακκα 0 

ΙΙ Παξνπζίαζε ``Πξφηαζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο’’ 

ζηελ ηξηκειή Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 

≥ 1 θαη ≤ 1,5 έηνο 

ΙΙΙ Υπνζηήξημε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ελψπηνλ 

επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 

≥ 3 θαη ≤ 5 έηε 

 

Τα ρξνληθά ζεκεία ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκνζζνχλ 

θαηάιιεια κε πξφηαζε ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜΣ γηα ηνπο 

θνηηεηέο νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ θχθιν καζεκάησλ 

(παξάγξαθνη 3δ-3ζ). 

δ) Δθφζνλ γίλνπλ δεθηνί γηα εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, νη Υπνςήθηνη 

Γηδάθηνξεο εληάζζνληαη δνθηκαζηηθά ζ’ απηφ, ελψ κε ηελ παξνπζίαζε θαη 

απνδνρή ηεο Ππόηαζηρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ εληάζζνληαη νξηζηηθά. Γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο κεξηκλά ε Σςνηονιζηική Δπιηποπή ηος 

ΠΜΣ. Μεηά ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ελψπηνλ 

επηαμελούρ Δξεηαζηικήρ Δπιηποπήρ, νη Υπνςήθηνη αλαγνξεχνληαη ζε Γιδάκηοπερ 

ηος Τμήμαηορ. 

ε) Σε ζπκθσλία κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο απνηειεί ε ζπκκεηνρή ησλ 

Υπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ) ηνπ 

Τκήκαηνο. Μέζσ απηήο επηηπγράλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο αθαδεκατθήο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ Υπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα κηα 

πηζαλή κειινληηθή πνξεία ζην ρψξν ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο. 

Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ηνπ επηθνπξηθνχ απηνχ έξγνπ ησλ Υπνςεθίσλ 

Γηδαθηφξσλ θαζνξίδνληαη απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Τκήκαηνο. 

 

2) Υπονική διάπκεια εκπόνηζηρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ 

Η ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα εθπφλεζεο κηαο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο νξίδεηαη εθ 

ηνπ λφκνπ ζε 3 πιήξε εκεξνινγηαθά έηε. Γηα λα θαζνξίζεη έλα νξίδνληα 

νινθιήξσζεο κηαο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ν παξψλ Καλνληζκφο εηζάγεη θαη κηα 

κέγηζηε δηάξθεηα 5 εηψλ. Σηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3δ, ε ειάρηζηε δηάξθεηα 

παξαηείλεηαη εθ ηνπ λφκνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ έλα εκεξνινγηαθφ έηνο, θαη θαη’ 

αλαινγία, ε ίδηα παξάηαζε εθαξκφδεηαη θαη ζηε κέγηζηε δηάξθεηα. Γεληθψο, ε 

ρξνληθή δηάξθεηα εθπφλεζεο κηαο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο  ππνινγίδεηαη ζε αθέξαηα 

εμάκελα (φπνπ 1 πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο ηζνδπλακεί κε 2 εμάκελα). 

 

3) Διζαγωγή ζηο Ππόγπαμμα Γιδακηοπικού Γιπλώμαηορ (Οπόζημο Ι) 

α) Μεηά απφ αλνηθηή πξφζθιεζε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ (θαη’ αλαινγία κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ην πξφγξακκα πνπ νδεγεί ζε ΜΓΔ), γίλνληαη 

αηηήζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο. Η 
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δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη δηο εηεζίσο, ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ζηα κέζα 

ηνπ θζηλνπψξνπ θαη ηελ εαξηλή πεξίνδν ζηα κέζα ηεο άλνημεο. 

β) Η πξφζθιεζε ζπληάζζεηαη θαη δεκνζηεχεηαη απφ ηε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή 

ηνπ ΠΜΣ θαη πεξηιακβάλεη i) ηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη 

ελδηαθέξνλ εθ κέξνπο ησλ κειψλ ΓΔΠ γηα επίβιεςε Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ, 

ii) ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαη αλαθνίλσζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ, iii) ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

Υπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, θαη iv) ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ.  

γ) Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο δελ είλαη 

πξνθαζνξηζκέλνο. Σε θάζε πεξίνδν επηινγήο φζνη θξίλνληαη απνδεθηνί γηα 

εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ 

παξφληα Καλνληζκφ, πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν επηηπρφλησλ. 

δ) Οη επηηπρφληεο αλαθνηλψλνληαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ην πνιχ ηξεηο 

(3) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαη ε έληαμή 

ηνπο ζην ζψκα ησλ Υπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ γίλεηαη κε ηελ έλαξμε ηνπ ακέζσο 

επφκελνπ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. 

ε) Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία φπσο ηίηινπο ζπνπδψλ, 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, αλαιπηηθέο βαζκνινγίεο, ηνπιάρηζηνλ δχν ζπζηαηηθέο 

επηζηνιέο, θείκελν κε ηηο επηδηψμεηο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θίλεηξά ηνπο, θαη ηηο 

ζεκαηηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο επηζπκνχλ λα εθπνλήζνπλ Γηδαθηνξηθή 

Γηαηξηβή. Οη αηηήζεηο κπνξνχλ επίζεο πξναηξεηηθά λα πεξηιακβάλνπλ 

πξνηεηλφκελα κέιε ΓΔΠ γηα ηελ επίβιεςε ηεο Γηαηξηβήο ή αξρηθή πξφηαζε 

ζέκαηνο ηεο Γηαηξηβήο, εθφζνλ απηά είλαη δηακνξθσκέλα ζηηο ζθέςεηο ησλ 

ππνςεθίσλ. Αλ θαη γεληθά, ηα ηειεπηαία δελ απαηηνχληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο, νη ππνςήθηνη ελζαξξχλνληαη λα έρνπλ ζπδεηήζεη ηηο πξνζέζεηο ηνπο κε 

ζρεηηθά κέιε ΓΔΠ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο. 

ζη) Απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα γηα ηελ εηζαγσγή ζην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθνχ 

Γηπιψκαηνο είλαη: 

 Βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ειιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή ΤΔΙ ή ηζφηηκνο ηίηινο 

κε ηνπο απνλεκφκελνπο ζηελ Διιάδα, αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο ηεο 

αιινδαπήο. 

 Αλαγλσξηζκέλνο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο θαη ηζνδχλακνο κε εθείλνπο πνπ 

απνλέκεη ην Τκήκα (νη εμαηξέζεηο αληηκεησπίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3δ-

3ζ παξαθάησ). 

 Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

δ) Καη’ εμαίξεζε θαη ζχκθσλα κε ην λφκν, ππνςήθηνο πνπ δελ είλαη θάηνρνο 

ΜΓΔ κπνξεί λα γίλεη δεθηφο γηα εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο εθφζνλ 

πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Γηα ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθνχ 

Γηπιψκαηνο ηνπ Τκήκαηνο, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 Έρεη ήδε ζνβαξφ (δεκνζηεπκέλν ή κε) εξεπλεηηθφ έξγν ζε ζέκαηα 

παξαπιήζηα εθείλνπ πνπ πξνηείλεηαη γηα ηε Γηαηξηβή ηνπ, κε απνδεδεηγκέλε 

σξηκφηεηα γλψζεσλ θαη ηθαλφηεηα έξεπλαο ζε αμηφινγν επίπεδν. 

 Έρεη πξφηεξε αθαδεκατθή πνξεία πνπ ζεκειηψλεη εμαηξεηηθέο πξννπηηθέο 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ, π.ρ., ππνηξνθία απφ έγθξηην νξγαληζκφ, δηαθξίζεηο ζε 
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δηεζλείο δηαγσληζκνχο (φπσο Οιπκπηάδα Πιεξνθνξηθήο ή Μαζεκαηηθψλ), 

βξαβεία, αξηζηεία, πνιχ πςειέο επηδφζεηο ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

Οη εμαηξέζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη εθηελψο ζε έγγξαθε 

εηζήγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κέινπο ΓΔΠ λα επηβιέςεη ηε Γηαηξηβή ηνπ 

ππνςεθίνπ ή φπνηνπ άιινπ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηηο επηδφζεηο ηνπ 

ππνςεθίνπ θαη δηαζέηεη ην θχξνο παξφκνηαο πηζηνπνίεζεο. 

ε) Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ππνςήθηνο δελ είλαη θάηνρνο ΜΓΔ ζηελ 

Πιεξνθνξηθή, ζηηο Τειεπηθνηλσλίεο, ή ζε θάπνηεο απφ ηηο δηεπηζηεκνληθέο 

πεξηνρέο πνπ ζεξαπεχνπλ ηα Γηαηκεκαηηθά ΠΜΣ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ην 

Τκήκα, αλεμαξηήησο αλ είλαη θάηνρνο άιινπ ΜΓΔ, ππνρξενχηαη ζε επηηπρή 

παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ηνπ ΠΜΣ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 28 δηδαθηηθέο 

κνλάδεο ή ηζνδχλακεο πηζησηηθέο κνλάδεο. Σε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ππνρξέσζε 

παξαθνινχζεζεο θάπνησλ καζεκάησλ ηνπ ΠΜΣ κπνξεί λα εηζαρζεί θαη γηα 

θάηνρν ΜΓΔ ζε πεξηνρή πνπ ζεξαπεχεη ην Τκήκα. Δθφζνλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην, πηπρηνχρνη άιιεο επηζηήκεο κπνξεί λα ππνρξεσζνχλ ζε επηπιένλ 

παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ ηα νπνία πξνηείλνληαη 

απφ ηε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜΣ. Γηα θάζε ππνςήθην πνπ εκπίπηεη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ηα καζήκαηα ηα νπνία θαιείηαη λα 

παξαθνινπζήζεη εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ πξφηεξε αθαδεκατθή ηνπ πνξεία 

θαη ην ζέκα πνπ πηζαλψο πξνηείλεηαη γηα ηε Γηαηξηβή ηνπ. 

ζ) Σε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, νη ππνςήθηνη κπνξεί λα 

ππνρξεσζνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ νξηζκέλν αξηζκφ καζεκάησλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ΠΜΣ ή άιισλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Δπηπξφζζεηα, 

νη ππνςήθηνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζήζνπλ επίζεκα νπνηνδήπνηε 

κάζεκα ηνπ Τκήκαηνο επηζπκνχλ θαη λα βαζκνινγεζνχλ γηα ηελ απφδνζή ηνπο. 

η) Δθφζνλ νη ππνςήθηνη ππνρξεσζνχλ ζε παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ ή 

πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ, ε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜΣ κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηε κεηάζεζε ησλ ρξνληθψλ ζεκείσλ ησλ νξφζεκσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1ζη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ην ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

καζεκάησλ, θαηά ηξφπν φκσο ζπκβαηφ κε ην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

ηα) Καηά ηελ αμηνιφγεζε κηαο αίηεζεο, ε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜΣ ειέγρεη 

ηα αλσηέξσ ηππηθά πξνζφληα (παξάγξαθνο 3ζη) θαζψο θαη, φπνπ ζπληξέρεη 

ιφγνο, ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θαη’ εμαίξεζε απνδνρήο Υπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ 

(παξάγξαθνο 3δ), ζπκβνπιεχεηαη πηζαλψο άιια κέιε ΓΔΠ γηα ηελ παξνρή 

εμεηδηθεπκέλεο γλψκεο, θαη ζπλππνινγίδεη i) ηελ αθαδεκατθή πνξεία θαη ηνπο 

ηίηινπο ηνπ ππνςεθίνπ, ii) ηε βαζκνινγία ηνπ, iii) ην πξαγκαηηθφ ηνπ ππφβαζξφ 

σο πξνο ηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ θαη γεληθφηεξα ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Τειεπηθνηλσληψλ, iv) άιιεο επηζηεκνληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, v) ηηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεηαη θαη εθείλε ελφο πξνηεηλφκελνπ Δπηβιέπνληα ηεο Γηαηξηβήο, vi) 

ηε δηαθαηλφκελε ηθαλφηεηά ηνπ γηα εξεπλεηηθφ έξγν, vii) χπαξμε ππνηξνθίαο 

απφ έγθξηην ίδξπκα, viii) ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηα θαη ηα θίλεηξά ηνπ φπσο 

απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπ ζεκεηψκαηνο θαη απφ 

πηζαλή ζπλέληεπμε κε ηελ Δπηηξνπή. Σεκαληηθφ βάξνο ζηελ παξαπάλσ 

αμηνιφγεζε έρεη ελδερφκελε επηζηνιή κέινπο ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο κε 
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εθπεθξαζκέλε ηελ πξφζεζε ηνπ λα επηβιέςεη ηε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ηνπ 

ππνςεθίνπ, ηδίσο φηαλ ν ηειεπηαίνο είλαη θάηνρνο ΜΓΔ απφ ΠΜΣ ζην νπνίν 

εκπιέθεηαη ην Τκήκα. Σηελ θξίζε ηεο απηή, ε Δπηηξνπή ιακβάλεη ππφςε φηη ε 

έξεπλα απαηηεί ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο θαη θίλεηξα, θαη αμηνινγεί θαζέλα απφ ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία κε δηαθνξεηηθφ εηδηθφ βάξνο απφ εθείλν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην αληίζηνηρφ θξηηήξην θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο 

ππνςεθίσλ ζην ΜΓΔ. Δλ γέλεη, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη 

ζπλνιηθή εηθφλα ηνπιάρηζηνλ αλάινγε κε εθείλε ησλ επηιεγφκελσλ ζηα ΠΜΣ 

ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε ΜΓΔ. 

ηβ) Όζνη θξίλνληαη απφ ηε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜΣ σο ηθαλνί γηα 

εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα 

πεξηιακβάλνληαη ζε αξρηθφ θαηάινγν «ελ δπλάκεη» επηηπρφλησλ. Ο θαηάινγνο 

απηφο γλσζηνπνηείηαη κφλν ζηα κέιε ΓΔΠ, ηα νπνία δειψλνπλ ηνπο 

ππνςήθηνπο ησλ νπνίσλ ηελ επίβιεςε απνδέρνληαη λα αλαιάβνπλ. Γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο ησλ νπνίσλ ηελ επίβιεςε έρεη απνδερζεί ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο 

ΓΔΠ, κεηά απφ ζπλελλφεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, πξνθχπηνπλ ην 

Δπηβιέπνλ κέινο ΓΔΠ ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ηα άιια κέιε ηεο 

ηξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, θαη ην αξρηθφ ζέκα ηεο Γηαηξηβήο. Τα 

ζηνηρεία απηά θαηαηίζεληαη απφ ην Δπηβιέπνλ κέινο ΓΔΠ ζηε Σπληνληζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ ΠΜΣ. 

ηγ) Η Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜΣ ζπληάζζεη ηελ Δηζήγεζή ηεο πξνο ηε 

Γ.Σ.Δ.Σ., πεξηιακβάλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ θαηέζεζαλ νη Δπηβιέπνληεο/νπζεο, 

ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ησλ ππνςεθίσλ θαη ηηο πηζαλέο ρξεψζεηο καζεκάησλ κε 

ηελ αλάινγε πξνηεηλφκελε κεηάζεζε ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ θάζε νξφζεκνπ. Η 

Δηζήγεζε πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ 

πξνηάζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή καδί κε ηε ζρεηηθή αηηηνινγία. Ο αιθαβεηηθφο 

θαηάινγνο επηηπρφλησλ αλαθνηλψλεηαη κεηά ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. 

ηδ) Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο, ε Γ.Σ.Δ.Σ., ε Σπληνληζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ ΠΜΣ, θαη ηα κέιε ΓΔΠ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ Δπηβιεπφλησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ηνπο πφξνπο ηνπ Τκήκαηνο. 

ηε) Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο Υπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ πνπ επηβιέπεη έλα κέινο ΓΔΠ 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν επίβιεςεο. Σχκθσλα κε ην λφκν, 

θάζε κέινο ΓΔΠ κπνξεί λα επηβιέπεη ην πνιχ κέρξη πέληε (5) Υπνςήθηνπο 

Γηδάθηνξεο, αξηζκφο ν νπνίνο πηνζεηείηαη θαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

ηζη) Τν κέινο ΓΔΠ πνπ επηβιέπεη κηα Γηαηξηβή νθείιεη λα ζεξαπεχεη ηε γεληθφηεξε 

ζεκαηηθή πεξηνρή ζηελ νπνία ζα εθπνλήζεη ηε Γηαηξηβή ηνπ ν Υπνςήθηνο 

Γηδάθησξ, ελψ κε ηελ απνδνρή ηνπ ξφινπ ηνπ δεζκεχεηαη λα αθηεξψζεη ηνλ 

απαξαίηεην ρξφλν θαη λα θαηαλαιψζεη ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ηελ νξζή 

θαη επηηπρή θαζνδήγεζε ηνπ ηειεπηαίνπ. 

ηδ) Τν Τκήκα νθείιεη λα ζηεξίδεη ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ησλ Υπνςεθίσλ 

Γηδαθηφξσλ κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ ζηα νπνία λα ζπκκεηέρνπλ σο 

αθξναηέο θαη σο νκηιεηέο, ηεο δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, θαη ηεο πξφζβαζεο ζηηο ππάξρνπζεο 

ππνδνκέο ηνπ, ηηο νπνίεο θαη λα εληζρχεη θαηά ην δπλαηφλ αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο έξεπλαο, 
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4) Παποςζίαζη ``Ππόηαζηρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ’’ (Οπόζημο ΙΙ) 

α) Έσο ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ απφ ηελ έληαμή ηνπ ζην Πξφγξακκα, ν 

Υπνςήθηνο Γηδάθησξ νθείιεη λα ππνβάιεη ζηε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

ΠΜΣ Ππόηαζη Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ ην Δπηβιέπνλ 

κέινο ΓΔΠ θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

 Αλαζθφπεζε ηνπ ππάξρνληνο εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ζέκαηνο ηεο Γηαηξηβήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ελδεδεηγκέλε 

βηβιηνγξαθία. 

 Πξψηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. Η ελφηεηα απηή ηζνδπλακεί θαηά 

θαλφλα κε ην πεξηερφκελν ελφο άξζξνπ ζε ζπλέδξην ή πεξηνδηθφ (ρσξίο λα 

είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ηεο αληίζηνηρεο δεκνζίεπζεο) ή κε έλα (κε 

εηζαγσγηθφ) θεθάιαην ηνπ θνξκνχ ηεο Γηαηξηβήο. 

 Πεξηγξαθή θαη ζχληνκε αλάιπζε εξεπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο Γηαηξηβήο θαη πνπ ν Υπνςήθηνο Γηδάθησξ 

ζθνπεχεη λα εμεηάζεη ζηε ζπλέρεηα. 

   Η Πξφηαζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κπνξεί λα ππνβιεζεί κεηά ην ηξίην 

εμάκελν, εθφζνλ ε Γ.Σ.Δ.Σ. έρεη κεηαζέζεη ην ρξνληθφ ζεκείν ηνπ Οξφζεκνπ ΙΙ 

ηνπ ΠΜΣ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ηνπ Υπνςεθίνπ Γηδάθηνξα ζε κεηαπηπρηαθά ή 

θαη πξνπηπρηαθά καζήκαηα. Οη σο άλσ ππνρξεψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 

νινθιεξσζεί πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο Πξφηαζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο.  

β) Σε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ε 

Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜΣ ειέγρεη ηελ πνξεία ηνπ Υπνςήθηνπ 

Γηδάθηνξα σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ πηζαλψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε 

παξαθνινχζεζε καζεκάησλ θαζψο θαη ηελ πιεξφηεηα (ηελ αξηηφηεηα ηελ 

θξίλεη ε ηξηκειήο) ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο Πξφηαζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ εληνπηζηεί πξφβιεκα, εγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο. Γηαθνξεηηθά, δεηά απφ ηνλ Υπνςήθην Γηδάθηνξα λα εθπιεξψζεη 

πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Γ.Σ.Δ.Σ.  

γ) Σηε ζπλέρεηα, ζε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, ν Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο 

παξνπζηάδεη ηελ Πξφηαζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ελψπηνλ ηεο  ηξηκεινχο 

Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ζε αλνηθηή αθξφαζε. Η παξνπζίαζε ζεσξείηαη 

επηηπρήο αλ ν Υπνςήθηνο Γηδάθησξ απνδείμεη: 

 Δπαξθή γλψζε ηεο εξεπλεηηθήο πεξηνρήο ηνπ ζέκαηνο ηεο Γηαηξηβήο.  

 Ιθαλφηεηα δηελέξγεηαο έξεπλαο. 

 Ύπαξμε δηακνξθσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηαηξηβήο. 

   Τα παξαπάλσ απνηεινχλ θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο Πξφηαζεο 

Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο απφ ηελ ηξηκειή Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία 

κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ Υπνςήθην Γηδάθηνξα αιιαγέο ζην αξρηθφ ηνπ 

ζρέδην σο πξνο ηε ζπλέρηζε ηεο Γηαηξηβήο ηνπ. 

δ) Τν απνηέιεζκα ηεο δνθηκαζίαο απηήο απνηππψλεηαη ζε ηππνπνηεκέλε έληππε 

έθζεζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ππνβάιιεηαη ζηε Γξακκαηεία.  Η έθζεζή απηή πεξηιακβάλεη ηελ 

απφθαζε απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο Πξφηαζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο απφ 

ηελ ηξηκειή Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη πηζαλέο παξαηεξήζεηο. Με βάζε ηα 

ζηνηρεία απηά, ε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜΣ παξαθνινπζεί ηελ 
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πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ Υπνςεθίνπ θαη ην επίπεδν ζπκκφξθσζήο ηνπ ζηηο 

ππνδείμεηο ηεο ηξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ. 

ε) Σε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο Πξφηαζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ν Υπνςήθηνο 

Γηδάθησξ ηίζεηαη ζε δηαδηθαζία δηαγξαθήο, θαηά ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

 

5) Παπακολούθηζη πποόδος Τποψήθιος Γιδάκηοπα 

Καηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπ Γηαηξηβήο, ν Υπνςήθηνο 

Γηδάθησξ θαηαζέηεη ζε εηήζηα βάζε θαη ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο κία 

ζπλνπηηθή έθζεζε πξνφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Η έθζεζε 

πεξηιακβάλεη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία έρεη κειεηήζεη ν Υπνςήθηνο Γηδάθησξ, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ, πηζαλέο δεκνζηεχζεηο, θαη νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα 

ραξαθηεξίζεη ηελ πξφνδφ ηνπ. Η έθζεζε αθνινπζείηαη απφ ηεθκεξησκέλε πξφηαζε 

ηνπ Δπηβιέπνληνο κέινπο ΓΔΠ θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο ηξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο πεξί ηεο ζπλέρηζεο εθπφλεζεο ηεο Γηαηξηβήο. 

  

Μεηά απφ αίηεζή ηνπ ζηε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ΠΜΣ θαη γηα ζνβαξνχο ιφγνπο 

(ζηξάηεπζεο, νηθνγελεηαθνχο, πγείαο, θηι.), ν Υπνςήθηνο Γηδάθησξ κπνξεί λα 

αλαζηείιεη ηελ εθπφλεζε ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπ Γηαηξηβήο γηα έλα ή δχν πιήξε 

αθαδεκατθά εμάκελα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, ν Υπνςήθηνο Γηδάθησξ δε 

ζπκκεηέρεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (παξαθνινχζεζε 

καζεκάησλ, ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο εμακήλνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 

Σεπηεκβξίνπ, παξνπζίαζε Πξφηαζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Υπνζηήξημε 

Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, πξνζθνξά έξγνπ) θαη ελ γέλεη αλαζηέιιεηαη ε θνηηεηηθή 

ηνπ ηδηφηεηα. Η αίηεζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηα εμάκελα γηα ηα νπνία αηηείηαη ε 

αλαζηνιή θαζψο θαη νη ιφγνη, νη νπνίνη πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αλάινγα 

δηθαηνινγεηηθά, θαη πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπλαηλεηηθή επηζηνιή ηνπ 

επηβιέπνληνο κέινπο ΓΔΠ. Η δηάξθεηα αλαζηνιήο δελ πξνζκεηξάηαη ζην ζπλνιηθφ 

ρξφλν εθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο.  

 

6) Γιαδικαζία διαγπαθήρ από ηο Ππόγπαμμα Γιδακηοπικού Γιπλώμαηορ 

Σε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο ή απφξξηςεο ηεο Πξφηαζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

ή ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ή ζε πεξίπησζε 

έιιεηςεο ηεο απαηηνχκελεο πξνφδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο ζχκθσλα κε ηελ 

έθζεζε ηνπ Δπηβιέπνληνο κέινπο ΓΔΠ, ν Υπνςήθηνο Γηδάθησξ δηαγξάθεηαη, εθηφο 

αλ ππνβάιεη αίηεζε εμαίξεζεο απφ ηε δηαδηθαζία δηαγξαθήο. Κάζε αίηεζε εμαίξεζεο 

εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ. κεηά απφ πξφηαζε ηεο Σπληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜΣ ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ην Δπηβιέπνλ κέινο 

ΓΔΠ θαη ηα άιια δχν κέιε ηεο ηξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. Η ζρεηηθή 

απφθαζε ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα ζηα νπνία πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ηφζν νη ζρεηηθέο αηηήζεηο ησλ Υπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ φζν θαη νη 

πξνηάζεηο ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜΣ: 

 Αηηηνιφγεζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο παξέθθιηζεο απφ ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ 

πξνγξακκαηηζκφ. 

 Πνξεία ηνπ θνηηεηή κέρξη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 
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 Πξννπηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζχκθσλα κε λέν πξνηεηλφκελν  ρξνλνδηάγξακκα. 

 

7) Τποζηήπιξη Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ (Οπόζημο ΙΙΙ) 

α) Η ππνζηήξημε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο πξαγκαηνπνηείηαη ην αξγφηεξν έσο 

ην ηέινο ηνπ δέθαηνπ εμακήλνπ απφ ηελ έληαμε ηνπ Υπνςεθίνπ Γηδάθηνξα ζην 

Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο, εθφζνλ ην φξην απηφ δελ έρεη 

παξαηαζεί απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ. κεηά απφ πξφηαζε ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

ΠΜΣ ιφγσ ππνρξέσζεο παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ. Σχκθσλα κε ην λφκν, ε 

ππνζηήξημε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί  ην λσξίηεξν ζην ηέινο ηνπ έθηνπ 

εμακήλνπ απφ ηελ έληαμε ηνπ Υπνςεθίνπ Γηδάθηνξα ζην Πξφγξακκα.  

β) Η ηειηθή Δηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πξνο ηε Γ.Σ.Δ.Σ. 

θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία. Η Δηζήγεζε πεξηιακβάλεη θαη ηελ πξφηαζε γηα 

ζχζηαζε επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 Σε πεξίπησζε αξλεηηθήο Δηζήγεζεο ηεο ηξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, ν Υπνςήθηνο Γηδάθησξ έρεη δηθαίσκα λα επαλέιζεη άπαμ κε λέα 

Γηαηξηβή ην αξγφηεξν ζε έμη κήλεο. 

 Σε πεξίπησζε ζεηηθήο εηζήγεζεο, ε Γ.Σ.Δ.Σ. πξνρσξά ζηε ζχζηαζε 

επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 Τν πεξηερφκελν ηεο Γηαηξηβήο κπνξεί λα έρεη παξεθθιίζεηο απφ ην ζρέδην 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Πξφηαζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ηνπ 

Υπνςεθίνπ Γηδάθηνξα, αιιά πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε αλάινγεο 

επηζηεκνληθήο ζεκαζίαο θαη έθηαζεο έξγν. 

γ) Ο Υπνςήθηνο Γηδάθησξ ππνζηεξίδεη ηε Γηδαθηνξηθή ηνπ Γηαηξηβή, ζε 

θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, ελψπηνλ ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ζε 

αλνηθηή αθξφαζε. Πξνεγνπκέλσο, ζα πξέπεη λα έρεη ζπλελλνεζεί κε ηα κέιε 

ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη λα έρεη δηαλείκεη ηα ζρεηηθά 

αληίηππα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εβδνκάδεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνζηήξημήο ηεο 

Γηαηξηβήο ηνπ. 

δ) Η Δηζήγεζε ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαηαηίζεηαη ζηε 

Γξακκαηεία θαη αλαθνηλψλεηαη ζηε Γ.Σ.Δ.Σ. Σε πεξίπησζε αξλεηηθήο 

Δηζήγεζεο, ν Υπνςήθηνο Γηδάθησξ έρεη δηθαίσκα λα επαλέιζεη ζε δηάζηεκα 

πνπ θαζνξίδεη ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή  (θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην έλα 

έηνο) γηα δεχηεξε θαη ηειεπηαία θνξά. 

ε) Οη Δηζεγήζεηο ηφζν ηεο ηξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο φζν θαη ηεο 

επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, αλαιπηηθά 

ζην πεξηερφκελν ηεο Γηαηξηβήο, ζηελ πξσηνηππία ηεο, ζηελ νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, θαζψο θαη ζε θάζε δεκνζίεπζε ηνπ Υπνςεθίνπ 

Γηδάθηνξα, απνηηκψληαο ηε ζρεηηθφηεηά ηεο κε ηε Γηαηξηβή ηνπ, ηελ πνηφηεηα 

θαη ηε ζεκαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, ην θχξνο θαη ηε θήκε ηνπ πεξηνδηθνχ ή 

ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ δεκνζηεχηεθε. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηδαθηνξηθήο 

Γηαηξηβήο, απαηηείηαη έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ (πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ηε θχζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ αληίιεςε ηνπ Δπηβιέπνληνο κέινπο ΓΔΠ σο 

πξνο ηελ νινθιήξσζή ηεο) κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
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 Ο Υπνςήθηνο Γηδάθησξ είλαη ν βαζηθφο ζπγγξαθέαο, φπσο ηεθκεξηψλεηαη 

απφ ηε ζεηξά ησλ ζπγγξαθέσλ ή/θαη απφ ζρεηηθή έθζεζε ηνπ Δπηβιέπνληνο 

κέινπο ΓΔΠ. 

 Τν πεξηερφκελν είλαη άκεζα ζρεηηδφκελν κε ηε Γηαηξηβή. 

 Τν πεξηερφκελν ραξαθηεξίδεηαη απφ πξσηνηππία θαη ζπληζηά ζεκαληηθή 

επηζηεκνληθή ζπλεηζθνξά. 

 Οη δεκνζηεχζεηο έρνπλ γίλεη ζηα θαιχηεξα πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ ή ζε 

αληίζηνηρα ζπλέδξηα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο (ζχκθσλα κε ηε θξίζε ηεο 

επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ή φπσο απηά αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθφ 

θαηάινγν, εθφζνλ ην Τκήκα πξνρσξήζεη ζηε ζχζηαζε ηέηνηνπ). 

ζη) Πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο νξθσκνζίαο γηα ηελ αλαγφξεπζή ηνπο ζε 

Γηδάθηνξεο, νη ππνςήθηνη πνπ νινθιήξσζαλ φιεο ηηο δνθηκαζίεο εθπφλεζεο 

ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζηε Βηβιηνζήθε Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη ζην Αλαγλσζηήξην ηνπ Τκήκαηνο αληίγξαθα ηεο Γηδαθηνξηθήο 

ηνπο Γηαηξηβήο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ Κανονιζμό Σςλλογήρ & Πποδιαγπαθών Σύνηαξηρ 

Γιδακηοπικών Γιαηπιβών θαζψο θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ζρεηηθά Απογπαθικά 

Γεληία, ζχκθσλα κε ηε Γιαδικαζία Καηάθεζηρ Γιδακηοπικών Γιαηπιβών 

(αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.di.uoa.gr/lib).  

 

8) Μεηαβολέρ ημανηικών Παπαμέηπων ηηρ Γιαηπιβήρ 

Αιιαγέο ζηα ρξνληθά ζεκεία ηεο παξαγξάθνπ 1ζη, ζην ζέκα ηεο Γηδαθηνξηθήο 

Γηαηξηβήο ή ζηε ζχλζεζε ηεο ηξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ή αθφκε θαη ζην 

Δπηβιέπνλ κέινο ΓΔΠ, κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη’ εμαίξεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο Γηαηξηβήο εθφζνλ θξίλνληαη απαξαίηεηεο. Μεηά απφ ζπλελλφεζε 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο πεξηγξάθνληαη θαη 

ηεθκεξηψλνληαη ζε ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜΣ, ε 

νπνία αθνχ κειεηήζεη ηα ζηνηρεία εηζεγείηαη πξνο ηε Γ.Σ.Δ.Σ., ε νπνία ιακβάλεη ηελ 

ηειηθή απφθαζε. 

 

9) Βπαβείο Δξαιπεηικήρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ 

α)  Θεζπίδεηαη εηήζην Βπαβείο Δξαιπεηικήρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ ην νπνίν 

απνλέκεηαη ζηε Γηαηξηβή ε νπνία πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

o Κξίλεηαη σο ε θαιχηεξε απφ ην ζχλνιν απηψλ πνπ αμηνινγνχληαη. 

o Η ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ επηζηήκε αμηνινγείηαη σο εμαηξεηηθή θαη θαηά 

πνιχ ζεκαληηθφηεξε ηνπ ζπλεζηζκέλνπ. 

β)  Οη Γηαηξηβέο πνπ εθπνλήζεθαλ ζην Τκήκα θαη θαηέιεμαλ ζε απνλνκή 

Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο, είλαη 

ελ δπλάκεη ππνςήθηεο γηα ην Βξαβείν απηφ ην επφκελν έηνο. Πξαγκαηηθά 

ππνςήθηεο είλαη φζεο απφ ηηο παξαπάλσ πξνηείλνληαη γηα ην Βξαβείν απφ ηα 

κέιε ΓΔΠ πνπ ηηο επέβιεςαλ. 

γ)     Η αμηνιφγεζε ησλ Γηαηξηβψλ δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη θάζε 

θνξά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη απνηειείηαη απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο 

(εμαηξνπκέλσλ φζσλ έρνπλ επηβιέςεη ηηο ππνςήθηεο Γηαηξηβέο) θαη άιινπο 

εξεπλεηέο πςεινχ θχξνπο απφ Παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

http://www.di.uoa.gr/lib
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δ)   Δάλ θακία απφ ηηο πξνηεηλφκελεο Γηαηξηβέο δελ θξίλεηαη σο εμαηξεηηθή, ην 

ζπγθεθξηκέλν έηνο δελ απνλέκεηαη Βξαβείν Δμαηξεηηθήο Γηδαθηνξηθήο 

Γηαηξηβήο. 

 

10) Διδικέρ Καηηγοπίερ Φοιηηηών 

Οη θνηηεηέο πνπ εθπνλνχλ ηε Γηδαθηνξηθή ηνπο Γηαηξηβή ζην Δ.Κ.Δ.Φ.Δ 

«Γεκφθξηηνο» ή άιιν εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην ή ζηα πιαίζηα εηδηθψλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (π.ρ., «Ηξάθιεηηνο», ΠΔΝΔΓ) ή αλήθνπλ ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε εηδηθή θαηεγνξία, ππφθεηληαη ζηνλ αλσηέξσ Καλνληζκφ ρσξίο 

παξεθθιίζεηο. Δπηπιένλ, αλεμαξηήησο ηεο πηζαλήο ζρέζεο ησλ Υπνςεθίσλ 

Γηδαθηφξσλ κε άιινπο εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηεο αληίζηνηρεο αλαθνξάο ζε 

απηνχο ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο, νη δεκνζηεχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε Γηδαθηνξηθή 

ηνπο Γηαηξηβή ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ σο νηθείν θαη ην Τκήκα Πιεξνθνξηθήο & 

Τειεπηθνηλσληψλ. Δπίζεο ηνπιάρηζηνλ κία απφ απηέο ζα πξέπεη λα έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε έλα κέινο ηεο ηξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Υπνςεθίνπ Γηδάθηνξα πνπ είλαη θαη κέινο ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο, ην 

νπνίν ζα είλαη θαη ζπλ-ζπγγξαθέαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκνζίεπζεο. 

 

11)  Γιεθνείρ ςνεπγαζίερ 

Σην Τκήκα κπνξνχλ λα εθπνλνχληαη Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο θαη λα απνλέκνληαη 

ηίηινη Γηδάθηνξνο απφ θνηλνχ κε μέλα Παλεπηζηήκηα, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη ζην πιαίζην Γηεζλψλ Γηκεξψλ Σπκθσληψλ Σπλεξγαζίαο ηνπ ΔΚΠΑ. 

 

12)  Μεηαβαηικέρ Γιαηάξειρ 

α) Η πιήξεο ηζρχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αξρίδεη απφ ην ρεηκεξηλφ εμάκελν 

ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010 – 2011. Γηα ηνπο ήδε εγγεγξακκέλνπο 

Υπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο, ην ρξνληθφ άλσ φξην ησλ 5 εηψλ αξρίδεη λα 

ππνινγίδεηαη απφ ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-2011. 

β) Πξφηαζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ζα 

ππνβάινπλ φζνη Υπνςήθηνη Γηδάθηνξεο έρνπλ γίλεη δεθηνί απφ ην αθαδεκατθφ 

έηνο 2009-2010 θαη κεηά. Τν ρξνληθφ άλσ φξην ησλ 1,5 εηψλ αξρίδεη λα 

ππνινγίδεηαη απφ ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-2011. Οη 

Υπνςήθηνη Γηδάθηνξεο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην Πξφγξακκα κέρξη θαη ην 

αθαδ. έηνο 2009 - 2010, ζα ππνβάινπλ εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ γηα ηα αθαδ. 

έηε 2010 – 2011 θαη κεηά, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

γ) Γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3ηε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ Υπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ πνπ επηβιέπεη έλα 

κέινο ΓΔΠ ζε 5 θαηά κέγηζην, νξίδεηαη κεηαβαηηθφ δηάζηεκα 3 εηψλ, ψζηε λα 

κελ πξνθιεζνχλ πξνβιήκαηα ζηνπο Υπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο πνπ έγηλαλ δεθηνί 

πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ θαζψο θαη ζηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ κειψλ ΓΔΠ απφ ηελ αδπλακία επίβιεςεο λέσλ Υπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ 

φηαλ ζήκεξα επηβιέπνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 5. Τα κέιε ΓΔΠ νθείινπλ λα 

αλαιακβάλνπλ ηελ επίβιεςε λέσλ Υπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ πξνβιέπνληαο ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαηξηβψλ πνπ ήδε επηβιέπνπλ θαη ηηο ηπρφλ δηαγξαθέο πνπ 

ζα εηζεγεζνχλ θαηά ηξφπν ψζηε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 λα ηθαλνπνηείηαη ν ελ 

ιφγσ πεξηνξηζκφο. 


