
 

 

Εγκρίνεται θ αναμόρφωςθ του Κανονιςμοφ Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ ςτα 

άρκρα 8 και 10 ωσ εξισ: 

Άρθρο 8 

Δικαιϊματα/Παροχζσ και Υποχρεϊςεισ Υποψηφίων Διδακτόρων 

Δικαιϊματα/Παροχζσ 

Οι διδακτορικζσ ςπουδζσ προςφζρονται δωρεάν. Οι υποψιφιοι/εσ διδάκτορεσ/ριςςεσ 

ζχουν μζχρι πζντε (5) πλιρθ ακαδθμαϊκά ζτθ από τθν πρϊτθ εγγραφι τουσ, όλα τα 

δικαιϊματα και τισ  παροχζσ που προβλζπονται για τουσ φοιτθτζσ του δευτζρου κφκλου 

ςπουδϊν. Ωσ τζτοια ενδεικτικά αναφζρονται: τεχνολογικι υποςτιριξθ, βραβεία, 

υποτροφίεσ, φοιτθτικι μζριμνα, εκπροςϊπθςθ ςε ςυλλογικά όργανα κ.ά. 

Διατθροφν τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ, δανειςμοφ και χριςθσ των θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν των πανεπιςτθμιακϊν βιβλιοκθκϊν μζχρι και πζντε (5) ζτθ μετά τθν απονομι 

του Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ. 

Υποχρεϊςεισ 

Ο/Η υποψιφιοσ/α διδάκτορασ/ριςςα κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ παρουςιάηει προφορικά και 

υποχρεοφται να υποβάλει εγγράφωσ αναλυτικό υπόμνθμα ενϊπιον τθσ Τριμελοφσ 

Συμβουλευτικισ Επιτροπισ ςχετικά με τθν πρόοδο τθσ διδακτορικισ διατριβισ. Η ζκκεςθ 

προόδου τθσ ζρευνάσ του ςυνιςτά ανανζωςθ τθσ εγγραφισ του. 

Αντίγραφο του υπομνιματοσ, κακϊσ και ςχόλια επ’ αυτοφ από τον Επιβλζποντα Κακθγθτι 

ι τθν τριμελι Συμβουλευτικι Επιτροπι και εκκζςεισ προόδου καταχωρίηονται ςτον ατομικό 

φάκελο του/τθσ Υποψθφίου.  

Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται επίςθσ: 

1) Να ςυμμετζχει ςτθν ετιςια ςυνάντθςθ ανατροφοδότθςθσ των υποψθφίων 
διδακτόρων (Colloquium): Παρουςίαςθ τθσ πορείασ τθσ δουλειάσ του/τθσ και 
παρακολοφκθςθ των ειςθγιςεων του ιδίου /ςυναφοφσ γνωςτικοφ πεδίου. Συνολικά, 
κα πρζπει να ςυμμετζχει  τουλάχιςτο ςε 3 Colloquium. 

2) Να ςυμμετζχει ςτο ετιςιο εργαςτιριο επιςτθμονικισ Τεχνογραφίασ (ςε περίπτωςθ 
που ο/θ υποψιφιοσ/α δεν ζχει ςυμμετοχι με ανακοίνωςθ  ςε  2   επιςτθμονικά 
ςυνζδρια). 

3) Να παρακολουκεί ζνα εργαςτιριο «Ερευνθτικισ μεκοδολογίασ» (&Παράδοςθ 
εργαςίασ) που διεξάγεται ςε μεταπτυχιακά  προγράμματα του τμιματοσ ι/και ςε 
διατμθματικά μεταπτυχιακά προγράμματα που ςυμμετζχει το τμιμα. 

4) Να προςφζρει επικουρικι υποςτιριξθ του επόπτθ  τθσ διατριβισ ςε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 



Άρθρο 10 

Αξιολόγηςη Διδακτορικήσ Διατριβήσ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγγραφισ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ, θ τριμελισ 

Συμβουλευτικι Επιτροπιδζχεται ι απορρίπτει αίτθςθ του υποψθφίου για τθ δθμόςια 

υποςτιριξθ και τθν αξιολόγθςι τθσ. Αν θ τριμελισ Συμβουλευτικι Επιτροπι αποδεχκεί τθν 

αίτθςθ του υποψθφίου, ςυντάςςει αναλυτικι ειςθγθτικι ζκκεςθ καιτθν υποβάλλει ςτθν 

Συνζλευςθ του Τμιματοσ ηθτϊντασ τον οριςμό Επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ για τθν 

κρίςθ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ. 

Στθν Επταμελι Εξεταςτικι Επιτροπι μετζχουν τα μζλθτθσ τριμελοφσ Συμβουλευτικισ 

Επιτροπισ, εκτόσ από τα αφυπθρετιςαντα μζλθ αυτισ, τα οποία με απόφαςθτθσ 

Συνζλευςθσ του Τμιματοσ αντικακίςτανταιαπό ιςάρικμα μζλθ κακϊσ και τζςςερα επιπλζον 

μζλθ που πλθροφν τα κριτιρια του εδαφίου 2, τθσ παρ. 2, του άρκρου 39, του Ν. 

4485/2017. 

Η Διδακτορικι Διατριβι υποςτθρίηεται δθμόςια απότον/τθν Υποψιφιο Διδάκτορα/ιςςα 

Η διαδικαςία τθσ δθμόςιασ υποςτιριξθσ προχποκζτει τθ φυςικι παρουςία τωντεςςάρων 

(4) τουλάχιςτον μελϊν τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ, ενϊ τα λοιπά μζλθ μποροφν να 

ςυμμετζχουν και μζςω τθλεδιάςκεψθσ. Στθ ςυνζχεια, θ ΕξεταςτικιΕπιτροπι ςυνεδριάηει 

χωρίσ τθν παρουςία τρίτων, κρίνειτθν εργαςία ωσ προσ τθν ποιότθτα, τθν πλθρότθτα, 

τθνπρωτότυπθ ςκζψθ και τθ ςυμβολι τθσ ςτθν επιςτιμθ καιμε βάςθ αυτά τα κριτιρια τθν 

εγκρίνει, με πλειοψθφίαπζντε (5) τουλάχιςτον από τα μζλθ τθσ. Τα αφυπθρετιςαντα μζλθ 

τθσ τριμελοφσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ,που ζχουν αντικαταςτακεί ςφμφωνα με τθν παρ. 

2 μπορεί να παρίςτανται κατά τθςυνεδρίαςθ χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 

Ο/θ υποψιφιοσ/α διδάκτορασ/ριςςα οφείλει να αποςτείλει ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι 

μορφι τθ διδακτορικι διατριβι ςτα μζλθ τθσ Επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ(κατόπιν 

ςυνεννοιςεωσ) τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία υποςτιριξιστθσ. 

Η διαδικαςία τθσ δθμόςιασ υποςτιριξθσ από τον υποψιφιο/α διδάκτορα/ριςςα δεν 

πρζπει να υπερβαίνει τισ (2) ϊρεσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δθμόςιασ υποςτιριξθσ και 

των  ερωτιςεων που υποβάλλονται, ο υποψιφιοσ/α αποχωρεί.  

Στθ ςυνζχεια θ Επταμελισ Εξεταςτικι Επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό και κρίνει 

τθ διατριβι ωσ προσ τθν ποιότθτα, τθν πλθρότθτα,  τθν πρωτοτυπία και τθ ςυμβολι τθσ 

ςτθν προαγωγι τθσ επιςτιμθσ.  

Η εγκρικείςα Διδακτορικι Διατριβι αξιολογείται με τθν ακόλουκθ κλίμακα: 

- Άριςτα, -Λίαν Καλϊσ, -Καλϊσ 

Μετά τθν ζγκριςθ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ ο υποψιφιοσ/α διδάκτορασ οφείλει να 

κατακζςει τθ διδακτορικι διατριβι και περίλθψι τθσ ςτθν ελλθνικι/αγγλικι ωσ εξισ: 

 Αντίτυπο ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι ςτο Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ 

 Ψθφιακι μορφι για τθ βιβλιοκικθ τθσ Παιδαγωγικισ Σχολισ του ΠΔΜ. 


