
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 26/25 
   Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-

τος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, 

Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δη-

μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
490/ΥΟΔΔ/31.08.2018), με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία 
τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/ 
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Τα 
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να καταρτίσουν και 
να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 
70/7-5-2019, Α΄), κατάτμηση Τμήματος Κοινωνικής Διοί-
κησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. 

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολι-
τικής Επιστήμης στην αριθμ. 5/22-01-2020 συνεδρίασή 
της και το απόσπασμα πρακτικού αυτής.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, 
ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστη-
μονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της 
κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης 
στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και 
οι κανόνες λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, 
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως αυτός καταρτίστη-
κε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. 
5/22.01.2020), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ., 
κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος 
(http://polsci.duth.gr).

Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο

Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών που λειτουρ-
γούν στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοι-
νωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του 
Δ.Π.Θ. είναι η εξειδίκευση των υποψηφίων διδακτόρων 
στα γνωστικά πεδία του Τμήματος, η οποία οδηγεί στην 
απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Ειδικότερα, η 
εξειδίκευση αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστημο-
νικής γνώσης, της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, 
καθώς και στη διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να 
συμβάλουν στην πρόοδο των επιστημών που καλλιερ-
γούνται στο Τμήμα, σε επίπεδο θεωρίας, έρευνας και 
εφαρμογής τους.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Οι Διδάκτορες του Τμήματος μετά την ολοκλήρωση 
των Σπουδών τους θα αποτελούν δυναμικό υψηλής 
εξειδίκευσης και θα είναι ικανοί να στελεχώσουν το 
επιστημονικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρη-
ματικό δυναμικό ανάλογων φορέων στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό.

Άρθρο 3
Νομικό πλαίσιο

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης του Δ.Π.Θ. οργανώνονται και λειτουργούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 4 και 5,
31 παρ. 1β, 3δ, στ, παρ. 4, 38-44 και 45 παρ. 2 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις και αποφάσεις.

Άρθρο 4
Αρμόδια Όργανα

1. Αρμόδιο όργανο για την οργάνωση και λειτουργία 
των Διδακτορικών Σπουδών είναι η Συνέλευση του Τμή-
ματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παρ. 3 
δ και του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017, η οποία 
καταρτίζει και τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών 
Σπουδών.

2. Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. εγκρίνει τον Κανονισμό Δι-
δακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017.

3. Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Δ.Π.Θ. έχει την ευ-
θύνη για την τήρηση του νόμου για την εκπόνηση των 
διδακτορικών διατριβών σύμφωνα με το άρθρο 30 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορι-
κής Διατριβής στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πο-
λιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. έχουν όσοι/ες είναι κάτοχοι 
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
πληρούν εναλλακτικά τις προϋποθέσεις των επομένων 
εδαφίων (α) ή/και (β) και οπωσδήποτε του (γ):

(α) Είναι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου, από Τμήματα 
ή Σχολές, Κοινωνικών, Πολιτικών, Ανθρωπιστικών, Οικο-
νομικών Επιστημών, Νομικής, Περιφερειακών Σπουδών, 
Διεθνών Σπουδών, και συναφών γνωστικών πεδίων.

(β) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 
ως ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής σε ένα από 
τα παραπάνω ευρύτερα επιστημονικά πεδία ή σε 
ένα από τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται 
στο Τμήμα.

(γ) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν μία ξένη 
γλώσσα (κατά προτίμηση την Αγγλική), επιπέδου (C2) η 
γνώση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την έρευνα 
(πρωτογενή, βιβλιογραφική, εμπειρική) που θα διενερ-
γήσει ο υποψήφιος.

Άρθρο 6
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει, στις ημερομηνίες που 
προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών 
Σπουδών, σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα συνοδευ-
τικά έγγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:
α) αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, στην 

οποία ο υποψήφιος αναφέρει τον τίτλο της προτεινό-
μενης διδακτορικής διατριβής και κατονομάζει το μέλος 
ΔΕΠ του Τμήματος που θεωρεί κατάλληλο για να ανα-
λάβει την επίβλεψή της. Στην αίτηση αναγράφεται επί-
σης η γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, 
η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, εφόσον 
το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ μπορεί να την επιβλέψει στη 
γλώσσα αυτή,

β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
γ) αντίγραφο πτυχίου,
δ) αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου,
ε) αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού 

και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών,
στ) πράξεις αναγνώρισης τίτλων που προέρχονται από 

ιδρύματα της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ,
ζ) αντίγραφα δημοσιεύσεων ή/και μελετών/ερευνών 

που τυχόν έχει εκπονήσει,
η) Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ που έχουν 

εικόνα της ερευνητικής ικανότητας του υποψηφίου. Οι 
επιστολές αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται από τους 
υπογράφοντες απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμή-
ματος,

θ) υπόμνημα με τον προσωρινό τίτλο της προτεινόμε-
νης διδακτορικής διατριβής και με σχέδιο αναλυτικού 
διαγράμματος του θέματος, το οποίο ο/η υποψήφιος/α 
προτίθεται να διερευνήσει (έκτασης περίπου 3.000 λέ-
ξεων),από το οποίο πρέπει να προκύπτει:

• η συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της προ-
τεινόμενης διατριβής και τα ζητήματα προς διερεύνηση,

• το ενδιαφέρον που το θέμα έχει προκαλέσει στην 
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία,

• βασικά έργα αναφοράς (βιβλία, έρευνες άρθρα),
• η πρωτοτυπία του θέματος από την οπτική που θα 

προσεγγιστεί,
• η αναμενόμενη – προσδοκώμενη συμβολή στην ανά-

πτυξη του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου,
• η προτεινόμενη επιστημολογική προσέγγιση και η 

μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τη διερεύνηση 
του θέματος και

• το είδος και η μεθοδολογία της έρευνας που τυχόν 
θα διεξαχθεί,

ι) πιστοποιητικό άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας 
επιπέδου C2 που πιστοποιείται από τα αλλοδαπά διπλώ-
ματα που γίνονται δεκτά από το ΑΣΕΠ ή από το Κρατι-
κό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ή προκύπτει από τον 
τίτλο σπουδών ως αυταπόδεικτη εάν ο/η υποψήφιος/α 
έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές 
σπουδές στο εξωτερικό.

2. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται 
σε απλά αντίγραφα, στην ελληνική ή εφόσον είναι ξε-
νόγλωσσα, σε επίσημη μετάφραση ή σε μετάφραση 
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νόμιμα βεβαιωμένη για το γνήσιό της (από δικηγόρο, 
συμβολαιογράφο κ.λπ.). Η υποβολή της αίτησης και των 
δικαιολογητικών γίνεται είτε αυτοπροσώπως στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση secr@polsci.duth.gr.

3. Οι αιτήσεις εξετάζονται τρεις φορές το χρόνο, κατά 
την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, κατά την έναρξη 
και πριν από την λήξη του εαρινού εξαμήνου και οι υπο-
ψήφιοι εγγράφονται στο εξάμηνο εκείνο κατά το οποίο 
ορίζεται η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή.

4. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με 
βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και ορίζει μία τριμε-
λή επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ανά κατηγορία 
αιτήσεων, εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μιας ανά 
κατηγορία. Κάθε τριμελής επιτροπή εξετάζει τις αντίστοι-
χες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, καλεί 
τους υποψηφίους σε συνέντευξη και τέλος, υποβάλλει 
στη Συνέλευση του Τμήματος αιτιολογημένη πρόταση 
έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματος του υποψηφίου. Σε 
περίπτωση θετικής πρότασης, προτείνει και τον επιβλέπο-
ντα καθηγητή και την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.

5. Η Συνέλευση του Τμήματος αφού συνεκτιμήσει τη 
γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος και την πρότα-
ση της επιτροπής, αποφασίζει για την έγκριση ή μη της 
ανάθεσης εκπόνησης της διατριβής στον/στην ενδια-
φερόμενο/η υποψήφιο/α διδάκτορα, τη σύνθεση της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, τον επιβλέποντα 
και τον ακριβή τίτλο του θέματος και τυχόν πρόσθετες 
υποχρεώσεις του υποψηφίου διδάκτορα, σύμφωνα με 
τα προηγούμενα άρθρα.

6. Η γλώσσα εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών 
στο Τμήμα είναι η ελληνική. Τυχόν εκπόνηση της διατρι-
βής σε άλλη γλώσσα αιτιολογείται ειδικά με απόφαση 
της Συνέλευσης.

7. Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των 
επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών, οι τίτλοι των 
εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη 
περιγραφή του αντικειμένου τους, καθώς και τα μέλη των 
συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυ-
ακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 7
Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

Για να αποφασίσουν αν ο υποψήφιος πληροί τις προ-
ϋποθέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η τρι-
μελής επιτροπή και η Συνέλευση λαμβάνουν υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

α) Γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7/10. Επίσης, 
συνεκτιμάται η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα 
τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής.

β) Συνάφεια Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
το γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής, 
συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας.

γ) Αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας (που να 
μπορεί να εποπτεύει ο επιβλέπων).

δ) Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις 
σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο της προτεινόμενης 
διατριβής.

ε) Τυχόν επαγγελματική ενασχόληση σε πεδίο συναφές 
με το αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής.

στ) Δύο συστατικές επιστολές, από μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ.
ζ) Η καινοτομική προσέγγιση του θέματος και η εκτί-

μηση της προσφοράς στην πρόοδο και εξέλιξη του συ-
γκεκριμένου αντικειμένου.

η) Η επαρκής ανάπτυξη του θέματος κατά την πρό-
ταση, ώστε να παρέχει ισχυρή πιθανολόγηση για τις 
δυνατότητες έρευνας και συγγραφής της διατριβής και 
την επιστημονική επάρκεια του υποψήφιου στο επίπεδο 
αυτό.

Άρθρο 8
Χρονική διάρκεια

1. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την από-
κτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία πλήρη 
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

2. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής δι-
ατριβής ορίζεται στα έξι πλήρη ημερολογιακά έτη από 
την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος, δύναται να παραταθεί 
για ένα επιπλέον έτος, μετά από αίτηση του/της υποψη-
φίου/ας και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

3. Για τους υφιστάμενους υποψήφιους διδάκτορες του 
Τμήματος που έχουν συμπληρώσει τον ανώτατο χρόνο 
που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο (6 + 1 έτη) 
παρέχεται – κατ’ εξαίρεση – η δυνατότητα ολοκλήρωσης 
(παράδοσης στην τριμελή επιτροπή του τελικού κειμέ-
νου) της διδακτορικής τους διατριβής ένα ημερολογι-
ακό έτος μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ του παρόντος 
κανονισμού.

Άρθρο 9
Δικαιώματα/Παροχές Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
2. Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα εκπόνησης κοινών 

προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών με άλλα ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.

3. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε έτη από την 
ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επι-
τροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές 
που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του 
β΄ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, όπως τεχνολογική 
υποστήριξη, βραβεία, φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπηση 
σε συλλογικά όργανα, κ.ά.

4. Οι διδάκτορες του Τμήματος διατηρούν δικαιώματα 
πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι 
και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του Διδακτορικού 
Διπλώματος.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, μετά την ολοκλήρω-
ση ενός πλήρους ημερολογιακού έτους από τον ορισμό 
της τριμελούς επιτροπής επίβλεψης της διατριβής και 
στο τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε μεταγενέστερου 
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έτους έως την ολοκλήρωση της διατριβής, παρουσιάζει 
προφορικά ή/και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό 
υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επι-
τροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής δια-
τριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς οι εκθέσεις 
προόδου της συμβουλευτικής επιτροπής καταχωρίζο-
νται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με απόφασή της 
και ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντα, να αναθέτει 
σε υποψήφιους διδάκτορες επικουρικό έργο, που μπορεί 
να περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα: να διεξάγουν 
κατά περίπτωση σεμινάρια στο πλαίσιο των μαθημάτων, 
να κάνουν παρουσιάσεις, να συνδράμουν φοιτητές κατά 
την εκπόνηση εργασιών ή να επιτηρούν στις εξετάσεις 
ή να προβαίνουν σε προ-διόρθωση γραπτών. Στην ίδια 
απόφαση περιγράφεται το περιεχόμενο της επικουρίας.

Άρθρο 11
Θέμα της διατριβής- μεταβολές

1. Το θέμα της διατριβής οφείλει να είναι συμβατό με 
τον χαρακτήρα και τον σκοπό του Τμήματος, να αντιστοι-
χεί σε ένα ή περισσότερα από τα γνωστικά αντικείμενα 
που διδάσκονται στο Τμήμα, σε προπτυχιακό ή μεταπτυ-
χιακό επίπεδο και να είναι ταυτόσημο ή συναφές με τα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, 
που δύνανται εκ του νόμου να επιβλέπουν διδακτορική 
διατριβή.

2. Μερική τροποποίηση ή εξειδίκευση του τίτλου ή 
τυχόν αναπροσαρμογή του στα δεδομένα που προκύ-
πτουν από την έρευνα του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση της Συ-
νέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατόπιν τεκμηριωμένης 
αίτησης του ενδιαφερομένου προς τον επιβλέποντα 
και εισήγηση του επιβλέποντα προς τη Συνέλευση του 
Τμήματος, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη των υπολοίπων 
μελών της συμβουλευτικής επιτροπής. Σε κάθε περίπτω-
ση, πάντως, το οριστικό θέμα της διατριβής ορίζεται από 
τον επιβλέποντα σε συνεργασία με τον υποψήφιο, πριν 
από την ολοκλήρωση του τρίτου έτους εκπόνησης της 
διατριβής.

3. Σημαντική αλλαγή όμως του τίτλου, η οποία υπο-
δηλώνει μεταβολή του αντικειμένου έρευνας, σημαίνει 
την έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής και ακολουθείται από την αρχή η διαδικασία 
του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 12
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν 
τα μέλη ΔΕΠ Καθηγητές Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτές ή 
Επίκουροι Καθηγητές του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευ-
νητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα, σύμ-
φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.

2. Αρμόδιο για την επίβλεψη της διδακτορικής δια-
τριβής είναι το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και συνεπικουρεί-
ται από τα άλλα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής, που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού.

3. Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μετέχουν 
ως μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ βαθμί-
δας Καθηγητή, Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή 
του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνωρισμένων 
ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή 
Γ΄ βαθμίδας είτε από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής 
είτε από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα 
της αλλοδαπής που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο με την υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή.

4. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον 
ένα μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήμα-
τος με γνωστικό αντικείμενο κατά το δυνατόν συναφές 
με αυτό της διατριβής. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να 
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό, 
στο οποίο ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή 
του. Ως μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 
είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη ΔΕΠ τα οποία είναι 
σε άδεια.

5. Ο επιβλέπων καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρί-
ζει την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα. Η λειτουργία 
της συμβουλευτικής επιτροπής είναι σημαντική, αλλά 
δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του επιβλέποντος 
καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή στην επιβλεπόμενη 
έρευνα είναι κρίσιμη. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία 
επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να εί-
ναι τακτική και συνεχής. Για να αναλάβει μέλος ΔΕΠ ως 
επιβλέπων διδακτορικής διατριβής, θα πρέπει να έχει 
ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα σε γνωστικό 
αντικείμενο ταυτόσημο ή συναφές με αυτό της προτει-
νόμενης διατριβής.

6. Ο ανώτατος αριθμός επίβλεψης Διδακτορικών Δια-
τριβών ανά μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ορίζεται στις πέντε. 
Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών 
δεν προσμετρώνται στο σύνολο.

7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επι-
βλέποντος/ουσας, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέ-
λευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέ-
τει σε άλλον/η την επίβλεψη, κατόπιν και αίτησης του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα και τη σύμφωνη γνώμη του/
της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας. Σε 
διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο μέλη της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής αναλαμβάνει χρέη 
επιβλέποντος/ουσας, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέ-
γιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων, που μπορεί να 
επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα. Ο τρόπος άσκησης 
της επίβλεψης δεν μπορεί να συνιστά λόγο αντικατάστα-
σης του/της επιβλέποντος/ουσας, εκτός αν αντίκειται 
στους κανόνες ηθικής και επιστημονικής δεοντολογίας, 
και παραβαίνει τις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού 
ή την ισχύουσα νομοθεσία. Η χρονική διάρκεια που 
απαιτείται για τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος 
είναι συνεχής και δεν επέρχεται καμία μεταβολή της, 
εάν αλλάξει ο επιβλέπων καθηγητής ή άλλο μέλος της 
συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός εάν μεταβληθεί η επι-
στημονική περιοχή εκπόνησης της διατριβής.

8. Αν ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί 
σε άλλο ΑΕΙ ή Τμήμα ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να 
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εκτελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών 
διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται 
από το ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε 
η εκπόνηση της διατριβής.

Άρθρο 13
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
με συνεπίβλεψη

1. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. είναι δυνα-
τό να συνεργάζεται με Τμήματα ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα 
και ινστιτούτα, για την εκπόνηση διατριβών με συνεπί-
βλεψη. Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της 
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει 
ένα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα και ορίζεται ένας 
επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα/φορέα. 
Την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή συγκροτούν οι 
δύο συνεπιβλέποντες και ένα ακόμα μέλος, που ορίζε-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ 2 του 
ν. 4485/2017 ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ύστερα 
από πρόταση των δύο συνεπιβλεπόντων. Η εκπόνηση 
της διατριβής διαρκεί και σε αυτήν την περίπτωση του-
λάχιστον τρία έτη από τον ορισμό των επιβλεπόντων 
μελών ΔΕΠ/ερευνητών.

2. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατρι-
βής, από την επιλογή του υποψήφιου διδάκτορα έως 
και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η 
χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συ-
νεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων προβλέπονται στο οικείο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, που καταρτίζεται από 
τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από 
την οικεία Σύγκλητο ή/και τα συλλογικά όργανα διοίκη-
σης των ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων.

Άρθρο 14
Υποστήριξη και Αξιολόγηση 
της Διδακτορικής Διατριβής

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδα-
κτορικής Διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υπο-
βάλλει αίτηση στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, 
μέσω της Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και 
αξιολόγησή της.

2. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποφασίζει για 
την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. 
Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, η τριμελής συμβουλευτική 
επιτροπή συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση, στην 
οποία καταγράφεται και αιτιολογείται η ολοκλήρωση της 
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Η Εισηγητική 
Έκθεση υποβάλλεται στη Συνέλευση του Τμήματος και 
ζητείται ο ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής 
για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. Εάν η τριμελής 
συμβουλευτική επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/
της υποψηφίου/ας διδάκτορα, του/της δίνει αναλυτικά 
επιστημονικές παρατηρήσεις – βελτιώσεις καθώς και 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση 
αναλυτικής θετικής Εισηγητικής Έκθεσης από την τρι-
μελή συμβουλευτική επιτροπή, ορίζει επταμελή εξετα-
στική επιτροπή για την αξιολόγηση της Διδακτορικής 
Διατριβής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτήν 

μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επι-
τροπής και τέσσερα επιπλέον μέλη, τα οποία είναι μέλη 
ΔΕΠ Καθηγητές Α΄ βαθμίδας ή Αναπληρωτές ή Επίκουροι 
Καθηγητές του οικείου ή άλλου ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνω-
ρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευ-
νητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας είτε από ερευνητικά κέντρα 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων 
ή ινστιτούτων της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συνα-
φές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική 
διατριβή.

Σε κάθε περίπτωση, οι κατηγορίες των μελών ΔΕΠ που 
μπορούν να συμμετέχουν στην επταμελή εξεταστική 
επιτροπή καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νο-
μοθετικές ρυθμίσεις.

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή έχει δικαίωμα 
πρότασης των μελών της επταμελούς εξεταστικής επι-
τροπής.

4. Προκειμένου να συγκροτηθεί η επταμελής εξετα-
στική επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμε-
λούς συμβουλευτικής επιτροπής, τα οποία δεν μπορούν 
να μετέχουν σε αυτήν, αντικαθίστανται από νέα μέλη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγρά-
φου του παρόντος άρθρου. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία δημόσιας 
παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα λόγου, χωρίς 
όμως δικαίωμα ψήφου. Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται 
σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια, δύνανται να συμμετέχουν 
ως μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής ή της επταμε-
λούς εξεταστικής επιτροπής.

5. Η επταμελής εξεταστική επιτροπή, αφού μελετή-
σει το κείμενο της διατριβής και κρίνει την επιτυχή πε-
ράτωσή της, ορίζει με απόφασή της την ημερομηνία, 
την ώρα και τον τόπο της δημόσιας παρουσίασης και 
εξέτασης του υποψηφίου διδάκτορα.Η απόφαση αυτή 
γνωστοποιείται στον υποψήφιο και στο Τμήμα δεκαπέ-
ντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
δημόσιας παρουσίασηςκαι δημοσιοποιείται αρμοδίως 
οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
δημόσιας παρουσίασης.

6. Η εξέταση της διδακτορικής διατριβής γίνεται με δη-
μόσια υποστήριξη σε εύλογο χρόνο μετά την κατάθεση, 
εκ μέρους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της 
Εισηγητικής Έκθεσης, προς τη Συνέλευση του Τμήμα-
τος, και αφού έχει συγκροτηθεί η επταμελής εξεταστι-
κή επιτροπή, και πάντως όχι μετά την παρέλευση δύο 
ημερολογιακών μηνών από την κατάθεση της Έκθεσης 
και όχι νωρίτερα από 10 ημέρες από τη σύσταση της 
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η ημερομηνία, η 
ώρα και ο τόπος της δημόσιας υποστήριξης της διατρι-
βής ορίζεται από την επταμελή εξεταστική επιτροπή και 
ανακοινώνεται στο Τμήμα. Η διαδικασία της δημόσιας 
υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τουλάχι-
στον των τεσσάρων μελών της επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν 
και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην ανωτέρω περίπτωση, τα 
μέλη της επιτροπής που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη 
αποστέλλουν e-mail με την βαθμολογία τους, το οποίο 
προσαρτάται στο πρακτικό της κρίσης της διατριβής.
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7. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται προφο-
ρικά από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα, ενώπιον 
της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία του/
της υποβάλλει ερωτήσεις. Με τη σύμφωνη γνώμη της 
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι δυνατό να 
υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και από το ακρο-
ατήριο.

8. Στη συνέχεια, ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η 
επταμελής εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την 
παρουσία τρίτων και κρίνει τη διατριβή: α) ως προς την 
επιστημονικό χαρακτήρα και την θεώρηση του θέματός 
της με κάποιο από τις παραδεκτές γενικά επιστημολογι-
κές θεωρήσεις, β) την πληρότητα ως προς την εξέταση 
και επισκόπηση των υπαρχουσών πηγών αναφοράς, 
πρωτογενών και δευτερογενών, γ) την ερευνητική επάρ-
κεια, δ) την πρωτότυπη σκέψη και τη θέση νέων ερωτη-
μάτων και επιστημονικών προβλημάτων, ε) την συμβολή 
της στην επιστήμη και στο συγκεκριμένο επιστημονικό 
πεδίο. Με βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει την τελική 
της κρίση και βαθμολογεί τη διατριβή.

9. Η κρίση, έγκριση και βαθμολόγηση της διδακτο-
ρικής διατριβής βεβαιώνονται με σχετικό πρακτικό. Η 
διδακτορική διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία του-
λάχιστον πέντε μελών της επταμελούς εξεταστικής επι-
τροπής. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα συμμε-
τέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής 
μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και δια-
βιβάζεται, μέσω της Γραμματείας, στη Συνέλευση του 
Τμήματος.

Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με 
την ακόλουθη κλίμακα:

- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε πε-

ρίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. 
Εάν μετά τη δεύτερη ψηφοφορία υπάρξει ισοψηφία, 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της επταμελούς 
εξεταστικής επιτροπής.

10. Στην περίπτωση όπου ζητούνται ήσσονος σημασί-
ας τροποποιήσεις, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, 
ενεργώντας εξ ονόματος της επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής, εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις τροποποιή-
σεις, να δώσει την τελική έγκριση. Στην περίπτωση όπου 
ζητούνται μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, η επτα-
μελής εξεταστική επιτροπή ως σώμα πρέπει να εγκρί-
νει την τροποποιημένη διατριβή. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, η επικοινωνία των μελών της επταμελούς 
εξεταστικής επιτροπής μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονι-
κών μέσων και η απόφασή της θα είναι τελική, με βάση 
τα προαναφερόμενα (9).

11. Ο/η κάθε υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει 
δέκα αντίτυπα της διατριβής του: ένα στην αρμόδια 
Γραμματεία του Τμήματος, ένα στη βιβλιοθήκη της Σχο-
λής, ένα στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και από ένα 
για κάθε ένα από τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής. Προϋπόθεση για την αναγόρευση αποτελεί 
η κατάθεση των δέκα αντιτύπων της διδακτορικής δια-
τριβής (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

Άρθρο 15
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

Η επίσημη αναγόρευση και Καθομολόγηση του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος σε δημόσια συνεδρίαση παρουσία του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα. Ο/H Πρόεδρος του Τμήματος 
θέτει υπόψη του Σώματος το πρακτικό της επταμελούς 
εξεταστικής επιτροπής, που πιστοποιεί την επιτυχή ολο-
κλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και 
αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής και ακολουθεί 
η αναγόρευση και Καθομολόγηση του/της υποψηφίου/
ας σε διδάκτορα του Τμήματος. Η τελετή 15 περιγράφε-
ται στο παράρτημα Α΄ του παρόντος Κανονισμού. Στον/
στην διδάκτορα χορηγείται αντίγραφο διδακτορικού δι-
πλώματος.

Άρθρο 16
Είδος και Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος

1. Ο τίτλος του διδακτορικού διπλώματος είναι δημό-
σιο έγγραφο, απονέμεται δε στο γνωστικό αντικείμενο 
του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η διδακτορική 
διατριβή.

2. Τον τύπο του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζει με 
απόφασή της η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης. Το διδακτορικό δίπλωμα (περγαμηνή/
πάπυρος) υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την 
Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα του Τμή-
ματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Δ.Π.Θ.

3. Στον/στην διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, 
πριν από την Καθομολόγηση, πιστοποιητικό επιτυχούς 
περάτωσης της διδακτορικής διατριβής του, εφόσον 
υποβάλει σχετικό αίτημα στη γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 17
Παράλληλες Δραστηριότητες

1. Ο/H υποψήφιος/α διδάκτορας έχει τη δυνατότητα 
να πραγματοποιήσει ένα μέρος της έρευνάς του/της σε 
άλλο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή σε Πανεπιστήμιο άλ-
λης χώρας μετά από σύμφωνη γνώμη της συμβουλευτι-
κής επιτροπής και της Συνέλευσης, προκειμένου να εξοι-
κειωθεί με το ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιβάλλον 
άλλων ΑΕΙ. Σε περίπτωση συνεπίβλεψης εφαρμόζονται 
τα σχετικά που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συ-
νεργασίας.

2. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να επιδι-
ώκουν ενεργή παρουσία στην εσωτερική και διεθνή 
ακαδημαϊκή κοινότητα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή 
επιστημονικά συνέδρια, αποβλέποντας στην αναγνώ-
ριση της έρευνάς τους με δημοσιεύσεις σε περιοδικά 
με σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό, και είναι 
αναγκαίο να ενθαρρύνονται από το Τμήμα.

Άρθρο 18
Διαγραφή

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και 
Πολιτικής Επιστήμης, μετά από εισήγηση του επιβλέπο-
ντα καθηγητή και γνώμη της τριμελούς συμβουλευτι-
κής επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει με αιτιολογημένη 
απόφασή της διαγραφή υποψηφίου/ας διδάκτορα όταν:
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α) η πρόοδος του/της κρίνεται ανεπαρκής. Ανεπαρκής 
πρόοδος του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα χαρακτηρί-
ζεται εκείνη η οποία τεκμηριώνεται με δύο τουλάχιστον 
αρνητικές εκθέσεις προόδου, στις οποίες καταγράφεται 
η επιστημονική αδυναμία του υποψήφιου να ανταποκρι-
θεί στις απαιτήσεις της διατριβής. Στην απόφαση τεκμη-
ριώνονται οι ειδικότεροι λόγοι διαγραφής, 

β) διαπιστώνεται ότι τα κείμενά του είναι προϊόν 
αντιγραφής ή λογοκλοπής. Καταθέτοντας οποιαδήπο-
τε εργασία, μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή, ο/η 
υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει αν 
χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγρα-
φή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογο-
κλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, 
καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης - δημο-
σιευμένης ή μη, χωρίς τη δέουσα αναφορά, και μπορεί 
να πιστοποιείται και με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού,

γ) σε κείμενα που καταθέτει ο/η υποψήφιος/α στα 
οποία παρατίθεται οποιοδήποτε υλικό τεκμηρίωσης 
δεν υπάρχει καμία σχετική βιβλιογραφική ή άλλη ανα-
φορά και αυτό συμβαίνει περισσότερο από μία φορά. 
Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση ο υποψήφιος μπορεί 
να παρουσιαστεί και να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της 
Συνέλευσης,

δ) Αν ο υποψήφιος διδάκτορας εξαντλήσει τα ανώτατα 
χρονικά όρια εκπόνησης της διατριβής όπως αυτά προ-
βλέπονται στο Αρθρ. 8 παρ. 2 του παρόντος κανονισμού, 
χωρίς να έχει παραδώσει στην τριμελή συμβουλευτική 
επιτροπή το ολοκληρωμένο κείμενο της διατριβής του. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η διαγραφή γίνεται με δι-
απιστωτική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
μετά από ενημέρωση του επιβλέποντος,

ε) Τέλος, διαγραφή του υποψηφίου διδάκτορα μπορεί 
να γίνει και μετά από αίτηση του/της.

Άρθρο 19
Συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή 
απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών 
μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες 
η επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προπτυχια-
κό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, 
η οποία επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος.

Άρθρο 20
Διοικητική Υποστήριξη 
των Διδακτορικών Σπουδών

1. Η διοικητική υποστήριξη των διδακτορικών σπου-
δών γίνεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος στο 
οποίο εκπονείται. Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται 
ατομικό αρχείο – φάκελος για κάθε υποψήφιο/α διδά-
κτορα, στην οποία καταγράφεται κάθε στοιχείο σχετικό 
με τις σπουδές του/της.

2. Η τήρηση των ανωτέρω στοιχείων υπόκειται στις 
ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσω-
πικών Δεδομένων (GDPR) και των λοιπών νομοθετικών 
ρυθμίσεων που διέπουν την προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων.

Άρθρο 21
Τροποποιήσεις και ισχύς στον Κανονισμό

Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιείται με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 
και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού ισχύουν από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7232 Τεύχος B’ 652/28.02.2020

(       )

  

  .  .

  /  /      
    ,    

        
         .    
 /          

 .

        
          . . . (   

  ,   ).     
    ,      

          
         :

« / .......... ( ) ……  … ( , , 
)       ………  
 …        

………………………………………………………….…………………………………
…………………………………….

       …     
…( ,  )…     ,  , 

       .
        /  /   

   /       
,   /        

    ,    
    .



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7233Τεύχος B’ 652/28.02.2020

            
. 

     (   )       
.

  (   )         
      .

          
.

           
 (         )  

        :
         , 

        
            

    
    ,       
   ,        

,           
       ,   
       . 

  
      , , , 

      ,        
     ,       

  ,     ,     
          

. 
  
         ,  

       ,    
       ,  ,  ,  

     ,    
           

 ,   ,    
        , 

         
    .  

, ,        
               

  ,            
    ,       .

 /        :



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7234 Τεύχος B’ 652/28.02.2020

        ,   
           
  ,     /    

. 
            

           , 
, ………         

 ,   ,       
 ,  ……………………………………..    

  ,      
,    ,     

…………….         
,            

        .
    

          
          



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7235Τεύχος B’ 652/28.02.2020

 

  - 

   ( . .)  . . . 
   

   

 

 ,     
    

 

 ….  

      
   

(     ) 
( ) 

         
(       ) 

 ( ) 
 /   

(     ) 
      

    
      

   
 «....» (     : ,  , ) 

    
___________________________________ 

 (   ) –  ( )     
____ 

 

 

   . . .          TOY  

 

 

    



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7236 Τεύχος B’ 652/28.02.2020

  
    

  

   

 ,     

   
 ….  

 : 

/  /  ( , ,   )  (  
)   (  , , ),   
             
         , 

          , 
 /       

«...»( ,  , ) 

        ( ). 

  

……………………………………………………………………………………………………… 

      . 

  ,     / , /    
  .  

, .....  ( - - ) 

/                                                    

( - ) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 6 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02006522802200012*
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