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ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων και οι προϋποθέσεις απονομής 

διδακτορικού διπλώματος σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής του οικείου Τμήματος, και 

ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων:  

Δεκτοί για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Τμήματα του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, γίνονται υποψήφιοι που καλύπτουν τα κριτήρια της κείμενης 

νομοθεσίας. Οι λεπτομέρειες και τα συμπληρωματικά κριτήρια ορίζονται από τον 

κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του οικείου Τμήματος. 

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται με σχετική αίτηση προς τη Γραμματεία του οικείου 

Τμήματος, ύστερα από τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης του Τμήματος. Την αίτηση 

συνοδεύουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σχετική 

προκήρυξη και ένα προσχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής με βάση τον 

κανονισμό διδακτορικών σπουδών του κάθε Τμήματος και τη σχετική νομοθεσία. Οι 

υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις καλούνται σε προφορική 

συνέντευξη. 

Για τους υποψήφιους που γίνονται δεκτοί, η Συνέλευση ορίζει τριμελή 

Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη 

του υποψηφίου. 

Ο υποψήφιος διδάκτορας κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής του είναι 

δυνατόν να απασχολείται μερικώς σε εργαστηριακές, ερευνητικές, φροντιστηριακές 

ή και εξεταστικές δραστηριότητες του Τομέα/Τμήματος, που σχετίζονται με το πεδίο 

της διδακτορικής του διατριβής.   

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη 

της Διδακτορικής Διατριβής και στη συνέχεια ορίζεται η Τριμελής Συμβουλευτική 

Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και τη 



συγγραφή της διατριβής. Στην περίπτωση συνεπίβλεψης συντάσσεται Ειδικό 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη 

Μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή 

Καθηγητές αναγνωρισμένων  ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι είναι 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από 

ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του Ν.4310/2014 και τις προβλέψεις του άρθρου 

39.1 του Ν. 4485/2017, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 

Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της 

αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση 

διδακτορική διατριβή.  

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) Μέλος ΔΕΠ από 

το οικείο Τμήμα. Ως Μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να 

οριστούν και καθηγητές που βρίσκονται σε επιστημονική άδεια.  

Ο ανώτατος αριθμός επιβλεπόμενων διδακτορικών διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ είναι 

οκτώ (8), μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο Επιβλέπων Καθηγητής 

καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του υποψήφιου διδάκτορα. Ειδικότερα, η 

άμεση συνεργασία επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική 

και συνεχής. 

Ο υποψήφιος διδάκτορας κάθε έτος, στην προθεσμία που ορίζεται από τον 

κανονισμό διδακτορικών σπουδών του οικείου Τμήματος, παρουσιάζει προφορικά 

ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως 

αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. 

Αντίγραφο του υπομνήματος καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα 

ή/καιτην τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχωρίζονται στον ατομικό 

φάκελο του υποψηφίου. 

Η τριμελής επιτροπή υποβάλλει στο τμήμα την έκθεση προόδου. Σε συνέλευση του 

Τμήματος και στην ημερήσια διάταξη τίθεται θέμα έγκρισης των εκθέσεων προόδου. 

Σε περίπτωση μη υποβολής  έκθεσης προόδου θεωρείται αρνητική εισήγηση και 

καταγράφεται στον φάκελο του υποψηφίου. Ο Επιβλέπων εισηγείται τη διαγραφή 

του υποψήφιου διδάκτορα στη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από δυο αρνητικές 

εισηγήσεις.  



Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής 

συμβουλευτική επιτροπή αποδέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη 

δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της.  

Για την ολοκλήρωση εκπόνησης των Διδακτορικών Διατριβών, η έναρξη των οποίων 

ορίστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, απαιτούνται τα παρακάτω: 

α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές και  

β) δυο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή του 

σε έγκριτο, διεθνές περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της 

SCIMAGO (SCOPUS).  

Εφόσον η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, 

συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει προς τη Συνέλευση του 

Τμήματος, ζητώντας τη συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την 

αποδοχή, την κρίση και τη βαθμολόγηση της διδακτορικής διατριβής.  

Πριν τη συγκρότηση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, το Τμήμα υποχρεούται 

να διαβιβάσει στην  Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων τον φάκελο του υποψηφίου 

προκειμένου να παρέχει πληροφόρηση για την ορθή τήρηση των τυπικών 

προϋποθέσεων: ότι α) έχουν υποβληθεί οι ετήσιες εκθέσεις προόδου και η τελική 

έκθεση και β) έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δημοσιεύσεις από τον παρόντα 

εσωτερικό κανονισμό και έχει τηρηθεί η χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής.  Αν η ΜΟΔΙΠ διαπιστώσει παρατυπίες ενημερώνει το Τμήμα προκειμένου 

να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις του φακέλου και να επαναπροωθηθεί στην 

τριμελή επιτροπή. 

Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα Μέλη της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής, και τέσσερα επιπλέον Μέλη, τα οποία είναι καθηγητές 

του οικείου Πανεπιστημίου ή άλλου Α.Ε.Ι., αφυπηρετήσαντες καθηγητές του ίδιου ή 

άλλου Πανεπιστημίου, καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής, ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ ερευνητικού κέντρου του άρθρου 

13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της 

Ακαδημίας Αθηνών, ή ερευνητικού κέντρου ή Ινστιτούτου της αλλοδαπής και έχουν 

το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.  

Η εξεταστική Επιτροπή σε συνεννόηση με τον υποψήφιο ορίζει την ημερομηνία, την 

ώρα και τον τόπο της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής. Η ορισθείσα ημερομηνία 



και ώρα γνωστοποιείται στη Γραμματεία, η οποία μεριμνά για την έκδοση σχετικής 

δημόσιας ανακοίνωσης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ρητά ότι η διαδικασία 

παρουσίασης και υποστήριξης της διατριβής από τον υποψήφιο διδάκτορα είναι 

δημόσια, και κατά συνέπεια μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.  

Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής προϋποθέτει τη 

φυσική παρουσία των τεσσάρων τουλάχιστον Μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ 

τα λοιπά Μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο υποψήφιος 

αναπτύσσει το περιεχόμενο της διατριβής του ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και 

του κοινού και απαντά σε ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης και 

των ερωταπαντήσεων, ο υποψήφιος και το κοινό αποχωρούν και η επιτροπή 

συσκέπτεται χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, 

την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση 

αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία (πέντε (5) τουλάχιστον από τα Μέλη 

της).   

Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής, γίνεται με ψηφοφορία η αξιολόγηση 

της συνολικής επίδοσης του υποψηφίου με έναν από τους εξής χαρακτηρισμούς: 

«Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς».  Για τον πιο πάνω αξιολογικό χαρακτηρισμό 

λαμβάνεται υπόψη η πλειοψηφία των παρόντων Μελών.  

Στο τέλος της διαδικασίας εξέτασης συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο 

υπογράφεται από όλα τα παρόντα Μέλη της εξεταστικής επιτροπής και υποβάλλεται 

στη Συνέλευση ή στην Ε.Δ.Ε., προκειμένου να γίνει η αναγόρευση του υποψήφιου 

διδάκτορα. 

Προϋποθέσεις Απονομής Διδακτορικού Διπλώματος 

Η διάρκεια της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

έξι (6) διδακτικά εξάμηνα (τρία πλήρη ημερολογιακά έτη), ούτε μεγαλύτερη από 10 

εξάμηνα (πέντε πλήρη ημερολογιακά έτη), μετά την παρέλευση των οποίων ο 

υποψήφιος διαγράφεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δίδεται παράταση 

του μεγίστου χρόνου για δύο (2) ακόμη έτη, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη αίτηση 

του υποψηφίου την οποία, αφού εγκρίνουν τα Μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής, εισηγούνται για την έγκρισή της στη Συνέλευση του Τμήματος. Η 



συγκεκριμένη διάταξη ισχύει για τις αιτήσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής που 

θα υποβληθούν μετά την εφαρμογή του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.  

Ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να αιτηθεί την αναστολή εκπόνησης της 

διατριβής, μεγίστης συνολικής χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία 

συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής και εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τη 

διάρκεια της αναστολής, αίρεται η ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα και τα εξ 

αυτής απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράτε στο 

μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

Μετά την έγκριση της διδακτορικής Διατριβής από την 7μελή Εξεταστική Επιτροπή, ο 

υποψήφιος Διδάκτορας οφείλει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος δύο 

αντίτυπα της τελικής έκδοσης της διατριβής σε έντυπη μορφή (για το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης - Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και την βιβλιοθήκη του 

Τμήματος) και δύο αντίτυπα σε ψηφιακή μορφή (ένα για το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης - Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και ένα για τη Βιβλιοθήκη του 

Τμήματος). 

Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος ανακοινώνεται το πρακτικό της 

εξεταστικής επιτροπής και ακολουθεί το αργότερο εντός διμήνου η καθομολόγηση 

του υποψηφίου και η αναγόρευση του σε διδάκτορα. Στη συνεδρίαση της Συνέλευση 

παρίσταται και ο Πρύτανης ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις.  

Η απονομή διδακτορικών διπλωμάτων γίνεται σε ειδική τελετή δημοσίως και μπορεί 

να είναι συγχρόνως με την απονομή των Μ.Δ.Ε. ή/και των Πτυχίων ή Διπλωμάτων του 

οικείου Τμήματος. Κατά την τελετή οι διδάκτορες προηγούνται των αποφοίτων του 

Μ.Π.Σ. και των πτυχιούχων / διπλωματούχων.   

Το διδακτορικό δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη και τον Πρόεδρο του 

Τμήματος. 

Το διδακτορικό δίπλωμα είναι δυνατόν να χορηγείται και σε περγαμηνή, εάν ζητηθεί 

από τον ίδιο τον διδάκτορα καταβάλλοντας στην περίπτωση αυτή την αξία της, την 

οποία κάθε φορά καθορίζει το Πρυτανικό Συμβούλιο.  

Στον διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν από την καθομολόγηση, βεβαίωση 

ότι έχει περατώσει επιτυχώς τη διατριβή του.  



Η Γλώσσα της Διδακτορικής Διατριβής 

Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, και 

περιέχει σύντομη περίληψη στην άλλη γλώσσα αντιστοίχως.  

 Καθομολόγηση Διδακτόρων 

Η καθομολόγηση του διδάκτορα γίνεται στη  Συνέλευση του Τμήματος, κατά την 

οποία γίνεται και η αναγόρευση, παρουσία εκπροσώπου των Πρυτανικών Αρχών, του 

Προέδρου και των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Πριν από την καθομολόγηση του 

διδάκτορα, ο Πρόεδρος του Τμήματος κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης για την 

αναγόρευση του υποψήφιου διδάκτορα θέτει υπόψη του Σώματος το πρακτικό που 

πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και 

αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής, και ακολουθεί η αναγόρευση και 

καθομολόγηση του υποψήφιου. 

Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης και ο τύπος του Διδακτορικού 

Διπλώματος του Διδάκτορος ακολουθούν τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Το κείμενο του όρκου του πτυχιούχου-διπλωματούχου εγκρίνεται με απόφαση της 

Συγκλήτου του Ιδρύματος. Για όσους από τους πτυχιούχους - διπλωματούχους δεν 

επιθυμούν να δώσουν θρησκευτικό όρκο επιτρέπεται η επίκληση της τιμής και της 

συνείδησής τους.  

Oι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για την 

απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, όπως αυτές προβλέπονται στον οικείο 

Κανονισμό διδακτορικών Σπουδών, αναγορεύονται σε διδάκτορες από τη Συνέλευση 

του οικείου Τμήματος ή την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Ως ημερομηνία 

ανακήρυξης θεωρείται η ημερομηνία της συνεδρίασης του κατά περίπτωση ανωτέρω 

αρμόδιου οργάνου, κατά την οποία αποφασίζεται η αναγόρευση, ανεξαρτήτως της 

ημερομηνίας τελετής απονομής του σχετικού τίτλου. Tο κείμενο της καθομολόγησης 

διδάκτορος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.  

Ο όρκος των Υποψήφιων Διδακτόρων έχει ως εξής: 

Ο κ. ……………………….., πτυχιούχος του Τμήματος ………………του Πανεπιστημίου ……………. 

συνέταξε διατριβήν ης η επιγραφή «…………………….)» ήπερ τοις αναγνούσι καθηγηταίς 

εμμελώς έχειν έδοξεν, δ’ ευδοκίμως τας διδακτορικάς εξετάσεις.  



Ερωτώ ούν την Σχολήνεί, ταυθ’ ικανά ποιουμένη τεκμήρια της του υποψηφίου επιστημονικής 

παιδείας, δοκιμάζει αυτόν εις τους διδάκτορας. Ερωτώ δε και τον Πρύτανιν ει τη της Σχολής 

συναινή γνώμη Καθομολόγησον δη άπερ ο νόμος δημοσία καθομολογείν κελεύει τους το 

διδακτορικόν μετιόντας αξίωμα. 

(ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ) 

 

Επειδή ………………………………………του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Πρυτάνεως 

επινεύοντος, εις τους εαυτού διδάκτορας ηξίωσε δοκιμάσαι με, αυτή τε και τη Πρυτανεία 

δημοσία πίστιν δίδωμι τήν δε: 

Της μεν επιστήμης ως οιόν τε μάλιστα εν τω βίω επιμελήσεσθαι καί το τελειότερον αυτήν 

προαγαγείν και αγλαίσαι αεί πειράσεσθαι, μηδέ χρήσεσθαι ταύτη επί χρηματισμώ ή κενού 

κλέους θήρα, αλλ’ αφ’ ώ άν της θείας αληθείας το φώς προσωτέρω διαχεόμενον αεί πλείοσιν 

επαυγάζη, πάν δε ποιήσειν προθύμως ό,τι αν μέλλη ες ευσέβειαν οίσειν και κόσμον ηθών 

και σεμνότητα τρόπων, μηδέ της των άλλων διδασκαλίας συν αβελτηρία κατεπιχειρήσειν 

ποτέ, κενοσόφως περπερευόμενος και τα εκείνοις δεδογμένα κατασοφιστεύειν πειρώμενος, 

μηδ’ εθελήσειν ταναντία, ών αυτός γιγνώσκων διδάσκειν, μηδέ καπηλεύειν την επιστήμην 

και το αξίωμα του των Μουσών θιασώτου αισχύνειν τη των ηθών ακοσμία.  

Ταύτην μοι την επαγγελίαν επιτελούντι,είη μοι τον Θεόν αρωγόν κτήσεσθαι εν τω βίω.  

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, στην προθεσμία που ορίζεται από τον 

Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα 

ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της 

διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και τυχόν σχόλια 

από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή και εκθέσεις προόδου, κατά τα οριζόμενα 

στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο 

του υποψηφίου. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρέχουν υπηρεσίες ακαδημαϊκού περιεχομένου στο 

Ίδρυμα και προσφέρουν επικουρική υποστήριξη του επιβλέποντα της διατριβής, σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.  

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την 

πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για 

τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους 



Κανονισμούς (δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, κ.λπ.). 

Παρακολούθηση από την πλευρά του κάθε υποψηφίου διδάκτορα ενός 

μαθήματος/εργαστήριου σχετικού με «Ερευνητική μεθοδολογία» που διεξάγεται σε 

μεταπτυχιακά ή προπτυχιακά προγράμματα, εφόσον ο υποψήφιος δεν το έχει 

παρακολούθηση ανάλογο μάθημα σε αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών. 

 


