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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ (∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα) 

 
 

 Άρθρο 1 

 Γενικές αρχές 

1. Τα Προγράµµατα ∆ιδακτορικών Σπουδών παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία 

του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. αλλά και σε συγγενή πεδία.  

2. Το Τµήµα ΦΠΨ της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ απονέµει τον τίτλο του ∆ιδάκτορα της 

Φιλοσοφίας (PhD) ως απόδειξη της ικανότητας για παραγωγή αυτοδύναµου επιστηµονικού 

έργου επί τη βάσει γραπτής πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας (διδακτορικής διατριβής) και της 

προφορικής εξέτασης επί του περιεχοµένου της διατριβής και του επιστηµονικού πεδίου στο 

οποίο εκπονήθηκε η διατριβή (υποστήριξη της διατριβής). 

3. Η διατριβή συντάσσεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.  

4. Σε περιπτώσεις εξαιρετικού επιστηµονικού επιτεύγµατος το Τµήµα έχει τη δυνατότητα να 

απονείµει τον τίτλο του επίτιµου διδάκτορα. 

      

        Άρθρο 2  

        Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

    1. Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τµήµα ΦΠΨ µπορούν να υποβάλουν οι κάτοχοι 

µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και Ανώτατων 

Τεχνολογικών Ιδρυµάτων καθώς και ξένων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, αναγνωρισµένων από το ∆ΟΑΤΑΠ. 

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές: α) σε 

συναφείς προς τα επιστηµονικά πεδία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης, της Ψυχολογίας και της 

Φιλοσοφίας ή β) σε συγγενή προς το Τµήµα Φ.Π.Ψ. επιστηµονικά πεδία ή σε άλλα επιστηµονικά πεδία 

µετά από τεκµηριωµένη εισήγηση του υποψηφίου προς τη Συντονιστική Επιτροπή του εκάστοτε Π.Μ.Σ.   

 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ως Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες µπορούν να γίνονται δεκτοί µετά από 

εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και αιτιολογηµένη απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. και µη κάτοχοι Μ.∆.Ε. ή πτυχιούχοι συγγενών αντικειµένων. Τέτοιες περιπτώσεις 

περιλαµβάνουν όσους υποψηφίους µπορούν να επιδείξουν ισοδύναµο ερευνητικό έργο (π.χ. 

ικανό αριθµό ερευνητικών εργασιών µεταπτυχιακού επιπέδου ή/και δηµοσιεύσεων σε 

επιστηµονικά περιοδικά στο γνωστικό αντικείµενο της προτεινόµενης διδακτορικής διατριβής) 

καθώς και σχετική επαγγελµατική εµπειρία στο αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής, µε την 

προϋπόθεση ότι προτεινόµενη διατριβή αφορά τις γνωστικές περιοχές του Τµήµατος ή των 

Τοµέων του.   

Οι µη κάτοχοι Μ∆Ε των οποίων η αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνεται δεκτή 

µε βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κύκλο µαθηµάτων 

που ορίζεται από την Ειδική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών  και τη  Γ.Σ.Ε.Σ. 
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   2. Το θέµα της υπό εκπόνηση διατριβής πρέπει να έχει άµεση σχέση και συνάφεια µε τα γνωστικά 

αντικείµενα του Τµήµατος και να ανταποκρίνεται στη φυσιογνωµία του. Για το ζήτηµα αυτό 

αποφαίνεται ο επόπτης της διατριβής, καθώς και η Συνέλευση του Τοµέα στον οποίο κατατίθεται η 

αίτηση. 

   3. Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών µπορεί να γίνει και στο πλαίσιο διεθνών ερευνητικών 

προγραµµάτων ή συνεργασιών µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή ερευνητικά ινστιτούτα της 

ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.  Σε αυτές τις περιπτώσεις απονέµεται ο τίτλος του ∆ιδάκτορα της 

Φιλοσοφίας από κοινού µε το συνεργαζόµενο ίδρυµα. 

4. Κρίνεται απαραίτητη η άριστη γνώση µιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ισπανικά) 

επιπέδου  Γ2/C2 στην οποία ο επόπτης της διατριβής κρίνει ότι υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία για το 

προτεινόµενο θέµα της διατριβής 

 

Άρθρο 3 

Υποβολή και έγκριση αιτήµατος 

Ο υποψήφιος διδάκτωρ υποβάλλει στη Γραµµατεία του Τοµέα γραπτό αίτηµα για εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής, µετά από συνεννόηση µε έναν καθηγητή του Τµήµατος, ο οποίος θα αναλάβει 

και το ρόλο του επόπτη της διατριβής.  

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

- πλήρες βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου και αναλυτικό υπόµνηµα επιστηµονικής δραστηριότητας 

και επιστηµονικών δηµοσιευµάτων. 

- τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθµολογία καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο εκπαίδευσης ή 

επιµόρφωσης. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε ίδρυµα του εξωτερικού 

απαιτείται επίσηµη µετάφρασή τους και αναγνώρισή τους από την  αρµόδια ελληνική αρχή (∆ΟΑΤΑΠ). 

   - θέµα και σχέδιο της διατριβής έκτασης 15-20 σελίδων, στο οποίο θα διατυπώνεται το ερευνητικό 

πρόβληµα, η θεωρητική του θεµελίωση, οι στόχοι, οι υποθέσεις ή τα ερωτήµατα, η µεθοδολογία που θα 

ακολουθηθεί για τη διερεύνησή τους,  τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα καθώς και συγκεκριµένο 

χρονοδιάγραµµα των φάσεων εκπόνησης της διατριβής. 

   -  διατύπωση σχετικού αιτήµατος αν η διατριβή εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα 

   - διατύπωση σχετικού αιτήµατος, στην  περίπτωση που η διατριβή εκπονηθεί στο πλαίσιο ενός 

προγράµµατος συνεργασίας µε άλλο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, 

καθώς και σχετική δήλωση (σύµφωνη γνώµη) του εν λόγω ιδρύµατος  

 -  δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εκπονεί σε άλλο ίδρυµα διατριβή µε το ίδιο θέµα.    

 -  δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εκπονεί σε άλλον Τοµέα του Τµήµατος ΦΠΨ διατριβή µε το ίδιο ή 

άλλο θέµα. 

Αρµοδιότητα για την έγκριση της αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει η Γενική 

Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος στο οποίο θα εκπονηθεί η διατριβή, η απόφαση της οποίας 

επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Η τριµελής επιτροπή συντάσσει έκθεση και 

ενηµερώνει την ειδική βάση δεδοµένων του Τµήµατος.    
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Άρθρο 4 

Εποπτεία και παρακολούθηση της διατριβής 

  1.  Η  Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, στην περίπτωση που κάνει δεκτή την αίτηση του 

υποψηφίου, προτείνει την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή για την παρακολούθηση της διατριβής. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο επόπτης της διατριβής, ο οποίος θα πρέπει να είναι µέλος του 

Τµήµατος στο οποίο εκπονείται η διατριβή. Τα άλλα µέλη της Επιτροπής µπορεί να ανήκουν σε 

διαφορετικό Τµήµα εφόσον αυτό τεκµηριώνεται από τον επόπτη καθηγητή. Τα µέλη της Τριµελούς 

Συµβουλευτικής Επιτροπής µπορούν να είναι µέλη ∆ΕΠ όλων των βαθµίδων. Ο επόπτης της διατριβής 

θα πρέπει να είναι µέλος ∆ΕΠ στη βαθµίδα του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του  

Επίκουρου Καθηγητή. 

2. Κάθε µέλος ∆ΕΠ που εποπτεύει την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών διοργανώνει κάθε χρόνο 

σεµινάριο υποψηφίων διδακτόρων. 

3. Για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας της διατριβής, ο υποψήφιος θα πρέπει να παραδίδει σε 

συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα τµήµατα της διατριβής του προς κρίση στην Τριµελή Συµβουλευτική 

Επιτροπή. Τα διαστήµατα αυτά ορίζονται από την Επιτροπή. 

4. Κάθε µέλος ∆ΕΠ δεν µπορεί να εποπτεύει περισσότερες των  πέντε (5) διατριβών.  Ο αριθµός αυτός 

µπορεί να αυξηθεί σε 7 µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα (6 µήνες µέχρι την ολοκλήρωση παλαιότερων 

διαδικασιών εκπόνησης διδακτορικών διατριβών).  

Η πρόταση της Συνέλευσης του Τοµέα για την αποδοχή της αίτησης και τη συγκρότηση της Τριµελούς 

Συµβουλευτικής Επιτροπής επικυρώνεται στη συνέχεια από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος.  

5. Τα µέλη της Τριµελούς Επιτροπής µπορούν σε εξαιρετικές µόνον περιπτώσεις να παραιτηθούν από 

την ιδιότητά τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συνεργαστούν µε τον Eπόπτη για τη συµπλήρωση 

της Επιτροπής. Η Γ.Σ. του Τµήµατος επικυρώνει στη συνέχεια τη νέα σύνθεση της Επιτροπής. 

Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την επικύρωση της αποδοχής του αιτήµατος από τη Γ.Σ. του 

Τµήµατος συνέρχεται η Επιτροπή, η οποία σε συνεργασία µε τον υποψήφιο διατυπώνει το θέµα της 

διατριβής, το οποίο στη συνέχεια επικυρώνεται από τη Γ.Σ. του Τµήµατος. Η επικύρωση αυτή 

σηµατοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης της διατριβής. Πριν τη διατύπωση του θέµατος ο 

υποψήφιος οφείλει να προσκοµίσει στοιχεία από το Κέντρο Τεκµηρίωσης ότι δεν έχει εκπονηθεί 

διατριβή µε το ίδιο θέµα.  

 

6. Στη Γραµµατεία του Τµήµατος στον οποίο εκπονείται η διατριβή δηµιουργείται βάση δεδοµένων 

υποψηφίων διδακτόρων, στην οποία καταχωρίζονται το ονοµατεπώνυµο του υποψήφιου διδάκτορα, το 

θέµα, ο επόπτης και τα µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής παρακολούθησης της διατριβής, 

η ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησης του υποψηφίου, η ηµεροµηνία έγκρισης του θέµατος, η κατάθεση ή 

µη ετήσιας έκθεσης προόδου από την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή, η παρακολούθηση µαθηµάτων 

ή σεµιναρίων από τον υποψήφιο κλπ. Από την έκθεση της  Επιτροπής θα αξιολογείται η πορεία της 

διατριβής και ειδικότερα αν ο φοιτητής είναι ενεργός ή ανενεργός. Στο ίδια βάση δεδοµένων 
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καταχωρίζεται η συµµετοχή ή µη του υποψηφίου στο ετήσιο σεµινάριο υποψηφίων διδακτόρων, καθώς 

και η τυχόν διάχυση (δηµοσίευση ή παρουσίαση σε συνέδρια) αποτελεσµάτων της έρευνας. Πρόσβαση 

στο συγκεκριµένο αρχείο µπορεί να έχει κάθε µέλος ∆ΕΠ του Τοµέα. 

 

Άρθρο 5 

Ιδιότητα ενεργού εγγεγραµµένου υποψήφιου διδάκτορα 

Ο υποψήφιος διδάκτορας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία µε τα µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής 

Επιτροπής, η οποία συντάσσει στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους έκθεση για την πορεία της διατριβής. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει συνεργασθεί για δύο συνεχόµενα εξάµηνα (ένα ακαδηµαϊκό 

έτος) µε τα µέλη της Επιτροπής, ο επόπτης της διατριβής έχει τη δυνατότητα µε εισήγησή του στον 

Τοµέα να ζητήσει τη διαγραφή του υποψηφίου και την παραίτησή του από µέλος της Τριµελούς 

Συµβουλευτικής Επιτροπής.  

 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων 

Κατά περίπτωση η τριµελής Επιτροπή θα συστήνει κύκλο µαθηµάτων για παρακολούθηση από τον 

υποψήφιο διδάκτορα, αν το θεωρεί απαραίτητο για την εκπόνηση της διατριβής του.   

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν αµισθί τις υπηρεσίες τους µία ηµέρα την 

εβδοµάδα στον Τοµέα που εκπονούν τη διατριβή τους, µε τον όρο ότι διαµένουν στην Αθήνα.  

Ειδικότερα, δύνανται να κληθούν να προσφέρουν επικουρικό διδακτικό και ερευνητικό έργο, να 

συµβάλλουν στην οργάνωση των µαθηµάτων και να επιτηρούν στις εξετάσεις. 

Επίσης, υποχρεούνται να παρακολουθούν τα Σεµινάρια για τους υποψηφίους διδάκτορες, τα οποία 

οργανώνονται από τους επόπτες καθηγητές και διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (µία ή δύο 

φορές το εξάµηνο). Το σεµινάριο περιλαµβάνει εισηγήσεις µελών ∆ΕΠ του ΕΚΠΑ ή άλλων Ιδρυµάτων. 

Στο σεµινάριο αυτό οι υποψήφιοι, εκτός από την παρακολούθηση των εισηγήσεων, παρουσιάζουν τα 

ερευνητικά τους σχέδια. 

 

Άρθρο 7 

Χρόνος εκπόνησης της διατριβής 

Η διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ορίζεται σε 3 έτη (ελάχιστο) και 6 έτη (µέγιστο). Ο χρόνος αυτός 

µπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις. Η αίτηση παράτασης  µπορεί να γίνει δεκτή µόνο 

στην περίπτωση που οι λόγοι τεκµηριώνονται επαρκώς από τον υποψήφιο και παράλληλα βεβαιώνεται 

από την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή ότι ο υποψήφιος έχει ήδη σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στο 

ερευνητικό του έργο. Η αίτηση για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της διατριβής συνοδεύεται από 

συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, το οποίο δεν µπορεί να εκτείνεται πέραν του έτους. Μετά το πέρας των 

οριζόµενων χρονικών ορίων ο επόπτης αιτείται γραπτώς στη Γραµµατεία του Τµήµατος τη διαγραφή του 

συγκεκριµένου υποψηφίου διδάκτορα. 
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Άρθρο 8 

Μορφή της διατριβής 

Η διατριβή πρέπει να αποτελεί µία, από άποψη περιεχοµένου, ολοκληρωµένη ερευνητική εργασία, µε 

λογική συνοχή και νοηµατικά συνδεδεµένα µεταξύ τους τα επί µέρους τµήµατά της (κεφάλαια, 

ενότητες). ∆εν µπορεί να γίνει δεκτή ως διδακτορική διατριβή, κείµενο το οποίο αποτελείται από 

τµήµατα χαλαρά συνδεδεµένα µεταξύ τους. 

Η διατριβή πρέπει, επίσης, να αποδεικνύει ότι ο συντάκτης της είναι ικανός να δοµήσει αυτοδύναµα µια 

επιστηµονική-ερευνητική εργασία, η οποία θα αποτελεί εµβάθυνση σε ένα επιστηµονικό πεδίο, θα είναι 

πρωτότυπη και θα συνεισφέρει στην εξέλιξη του συγκεκριµένου πεδίου. 

Η έκταση της διατριβής κυµαίνεται  µεταξύ  75.000 και 90.000 λέξεων, µε διάστιχο 1,5 και 

γραµµατοσειρά Times New Roman. 

Το εξώφυλλο και η πρώτη σελίδα της διατριβής πρέπει να έχουν την ακόλουθη µορφή: 

(εξώφυλλο)                                              

 

Τίτλος ιδρύµατος ………. 

 (πρώτη σελίδα) 
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………………………………………….. 

Τίτλος 

διατριβής………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

∆ιδακτορική διατριβή 

Υποβληθείσα 

υπό………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

Επόπτης ………………………………………. 

Μέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής 

………………………………… 

………………………………… 

 

Ηµεροµηνία προφορικής εξέτασης 

…………………………………. 

Άρθρο 9 

Αξιολόγηση και εξέταση της διατριβής 

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής η διατριβή κατατίθεται στον επόπτη, µε τη σύµφωνη 

γνώµη του οποίου αποστέλλεται στη συνέχεια στα άλλα δύο µέλη της Τριµελούς 

Συµβουλευτικής Επιτροπής για αξιολόγησή της. Τα µέλη της Επιτροπής συντάσσουν την 

έκθεση αξιολόγησης της διατριβής, η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο και παράλληλα 

κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τοµέα. Η έκθεση συντάσσεται σε διάστηµα 6µηνών (το 

αργότερο) από την παραλαβή της διατριβής από την Επιτροπή. Καµία διδακτορική διατριβή 

δεν θα µπορεί να υποστηριχθεί, χωρίς να περιέχει επισκόπηση βιβλιογραφίας των πέντε 

τελευταίων ετών.    

Στην περίπτωση µη σύµφωνης άποψης της τριµελούς, η διατριβή επιστρέφεται στον 

υποψήφιο µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις για βελτίωση. 

Στην περίπτωση θετικής εισήγησης, ο υποψήφιος καταθέτει αίτηση στη Γραµµατεία του 

Τοµέα για εκκίνηση της διαδικασίας κρίσης της διατριβής. Με την αίτηση ο υποψήφιος θα 

πρέπει να καταθέσει δύο (2) αντίτυπα µίας τουλάχιστον δηµοσίευσης σε ελληνικά και διεθνή 

έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά του επιστηµονικού πεδίου στο οποίο εκπονείται η 

διδακτορική διατριβή,  τµήµατος ή τµηµάτων της διατριβής (ή βεβαίωση των κριτών ότι το 

σχετικό κείµενο γίνεται δεκτό προς δηµοσίευση) ή πρακτικά συνεδρίων ή συµµετοχή σε 

συλλογικούς τόµους καθώς και βεβαίωση παρουσίασης των αποτελεσµάτων του ερευνητικού 

τµήµατος της διατριβής σε ένα τουλάχιστον συνέδριο.  

 



 7

Η Επταµελής Επιτροπή συγκροτείται µε πρόταση του επόπτη της διατριβής προς τον Τοµέα 

και εισήγηση του ∆ιευθυντή του Τοµέα στη Γ.Σ. του Τµήµατος, η οποία επικυρώνει τη 

συγκρότηση της Επιτροπής. Στη συνέχεια, η Γραµµατεία του Τοµέα, σε συνεννόηση µε τα 

µέλη της Επιτροπής, καθορίζει την ηµεροµηνία της προφορικής εξέτασης. 

Μέλη της Επταµελούς Επιτροπής µπορούν να είναι και µέλη άλλου ιδρύµατος, συναφούς µε 

το θέµα της διατριβής αντικειµένου, που έχουν δικαίωµα επίβλεψης και αξιολόγησης 

διδακτορικών διατριβών. 

Το χρονικό διάστηµα µεταξύ σύνταξης και υπογραφής της έκθεσης από την Τριµελή 

Συµβουλευτική Επιτροπή και της προφορικής εξέτασης (υποστήριξης) της διατριβής ορίζεται 

σε έναν µήνα το ελάχιστο και δύο µήνες το µέγιστο. ∆εν µπορούν, όµως, να εξετάζονται 

περισσότερες των δύο διατριβών ανά µήνα, ενώ η διαδικασία εξέτασης διατριβών δεν µπορεί 

να παρατείνεται πέραν του Ιουνίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους.  

Κατά την προφορική εξέταση, ο υποψήφιος παρουσιάζει ενώπιον της Επταµελούς Επιτροπής 

σε διάστηµα 20 περίπου λεπτών της ώρας, τα βασικά σηµεία της διατριβής του (στόχους, 

µεθοδολογία, αποτελέσµατα) και στη συνέχεια δέχεται ερωτήσεις από την Επιτροπή, επί του 

περιεχοµένου της διατριβής καθώς και επί του επιστηµονικού πεδίου στο οποίο εκπονήθηκε η 

διατριβή. 

Με την προφορική εξέταση του υποψηφίου ολοκληρώνεται η διαδικασία εκπόνησης της 

διατριβής και απονέµεται ο τίτλος του ∆ιδάκτορα Φιλοσοφίας µε την ανάλογη αξιολόγηση, 

ήτοι: 

Άριστα (8,6-10) 

Λίαν καλώς (6,6-8,5) 

Καλώς (5-6,5) 

Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, όπως κάλυψη 

πρόσφατης βιβλιογραφίας, ερευνητικό κενό, µεθοδολογία, προσφορά νέας γνώσης, γλωσσική 

δοµή, αισθητική, τήρηση προδιαγραφών χρήσης της βιβλιογραφίας (πρότυπο APA). 

 Τα µέλη της τριµελούς επιτροπής θα διατυπώνουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους στον 

υποψήφιο διδάκτορα σε διάστηµα δύο (2) µηνών από τη στιγµή που κατέθεσε το προϊόν της 

έρευνάς του. Οι συγκεκριµένες παρατηρήσεις θα καταχωρίζονται στην ειδική βάση 

δεδοµένων. Ο υποψήφιος διδάκτορας δεσµεύεται ότι σε εύλογο χρονικό διάστηµα θα προβεί 

στις προτεινόµενες διορθώσεις/βελτιώσεις και θα καταθέσει εκ νέου το παραχθέν έργο προς 

κρίση στην επιτροπή.  

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης της διατριβής από την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή, η 

διαδικασία διακόπτεται και ο υποψήφιος διαγράφεται. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να 

ξεκινήσει εκ νέου την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής καταθέτοντας νέα αίτηση στο ίδιο ή 

άλλο Τµήµα, µε διαφορετικό όµως θέµα. Αν η διατριβή έχει λάβει θετική αξιολόγηση από 

την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή, αλλά ο υποψήφιος  απορρίφθηκε κατά την προφορική 
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εξέταση, τότε επαναλαµβάνεται η προφορική εξέταση µέσα σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 

έξι και όχι µικρότερο των τριών µηνών. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα µιας µόνο 

επανάληψης της προφορικής εξέτασης. 

 

Άρθρο 10 

∆ηµοσίευση της διατριβής 

  Στην περίπτωση αποδοχής της διατριβής και επιτυχίας του υποψηφίου κατά την προφορική 

εξέτασης, ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει ένα αντίτυπο της διατριβής και ένα ψηφιακό 

αρχείο της στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος. Επίσης, δεν µπορεί να απονεµηθεί ο τίτλος του 

διδάκτορα αν δεν έχει κατατεθεί η διατριβή στο Κέντρο Τεκµηρίωσης, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα. Στην περίπτωση δηµοσίευσης της διατριβής θα πρέπει να αναγράφεται στο 

οπισθόφυλλο ότι πρόκειται για διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στον συγκεκριµένο 

Τοµέα. Θα πρέπει, επίσης, να αναγράφεται η ηµεροµηνία της προφορικής εξέτασης καθώς 

και τα µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής.  

Σε περίπτωση δηµοσίευσης τµηµάτων της διατριβής µε οποιαδήποτε µορφή (βιβλίο, 

κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους, άρθρα σε περιοδικά, ηλεκτρονικά κείµενα κ.λπ.), θα 

πρέπει να υπάρχει παραποµπή στην οποία να διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τµήµατα της 

διατριβής. 

 

Άρθρο 11 

Λόγοι ακύρωσης της διαδικασίας και αφαίρεσης του τίτλου 

Η διαδικασία απονοµής του τίτλου του διδάκτορα της Φιλοσοφίας ακυρώνεται ή αφαιρείται ο 

ήδη απονεµηθείς τίτλος στις περιπτώσεις που α) ο υποψήφιος διδάκτορας δεν πληρούσε τις 

προϋποθέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και παραπλάνησε την Επιτροπή 

Μεταπτυχιακών, προσκοµίζοντας πλαστά δικαιολογητικά, β) η διατριβή είτε δεν αποτελεί 

αυτοδύναµο επιστηµονικό έργο είτε αποτελεί προϊόν λογοκλοπής.  

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εκπόνησε τη διατριβή ενώ δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, 

ο τίτλος δεν µπορεί να αφαιρεθεί ούτε η διαδικασία να διακοπεί σε οποιαδήποτε φάση της, 

εφόσον αποδειχθεί ότι ο υποψήφιος δεν ενήργησε µε δόλο, αλλά το πρόβληµα προκλήθηκε 

από παρανόηση ή πληµµελή έλεγχο των δικαιολογητικών.  

 

Άρθρο 12 

Απονοµή τίτλου επίτιµου διδάκτορα 

Το Τµήµα έχει τη δυνατότητα απονοµής τίτλου επίτιµου διδάκτορα σε επιστήµονες µε 

ιδιαίτερη προσφορά σε  συναφή επιστηµονικά πεδία. 
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Η πρόταση κατατίθεται στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος από τον ∆ιευθυντή ή µέλη ∆ΕΠ 

ενός Τοµέα. Η απόφαση της Συνέλευσης είναι θετική αν η πρόταση ψηφισθεί από τα 2/3 των 

µελών ∆ΕΠ του Τοµέα αρχικά και του Τµήµατος στη συνέχεια.  

 


