
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ 

Προγράμματα Μεταπτστιακών ποσδών και Διδακτορικές ποσδές 

 

Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ επηρεηξείηαη λα ξπζκηζηεί ην πεδίν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηα ειιεληθά ΑΔΙ ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη νη 

φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο δηεμάγεηαη ε έξεπλα ζην πιαίζην εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο.  

Σηφρνο ηεο λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο είλαη λα πεξηγξαθνχλ νη αθαδεκατθνί φξνη θαη 

νη ιεηηνπξγηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ πςειήο πνηφηεηαο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο, θαζψο ε έθξεμε ίδξπζεο ΠΜΣ ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία δεκηνχξγεζε 

έλα ελ πνιινίο άλαξρν ηνπίν, κε κεγάιε αλνκνηνγέλεηα ζηε δνκή, ην επίπεδν θαη ηε 

ρξήζε ησλ πφξσλ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. Η δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κεηέξρεηαη πιένλ ζηάδηα ηα νπνία απαηηνχλ 

εληζρπκέλεο πιεηνςεθίεο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Τκεκάησλ θαη ησλ 

Ιδξπκάησλ, πξνζηίζεληαη δε απζηεξνί φξνη δηαθάλεηαο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ, κε ππνρξέσζε αλάξηεζεο ησλ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνινγηζκψλ.  Με ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ιακβάλεηαη επίζεο πξφλνηα γηα ηελ 

θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζην θνηλσληθφ αγαζφ ηεο παηδείαο γηα 

φινπο ηνπο πνιίηεο θαη εηδηθφηεξα ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο θνηηεηψλ πεξηνξηζκέλεο εηζνδεκαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαζψο θαηαγξάθεθε 

έληνλα ην θαηλφκελν επηβνιήο πςειψλ δηδάθηξσλ, δεκηνπξγψληαο έηζη ζπλζήθεο 

κηαο κε ζπληαγκαηηθά αλεθηήο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ζην ρψξν ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο. Σπλνιηθά, ην πλεχκα ηνπ λνκνζρεδίνπ δηαηξέρεη ε δεκηνπξγία θαη 

δηεχξπλζε ηνπ Δληαίνπ Φψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο κε ηε ζχκπξαμε 

επηζηεκφλσλ φισλ ησλ πεδίσλ (θαζεγεηψλ Παλεπηζηεκίσλ, ΤΔΙ, εξεπλεηψλ, 

δηδαθηφξσλ) ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ε 

ππνζηήξημε ηεο δηεζλνπνίεζεο. 

Δλδεηθηηθά, ζην ζρέδην λφκνπ πξνβιέπεηαη ξεηά ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο 

πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κφλν ζε απηνδχλακα ηκήκαηα, ην δε 

πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ θχθινπ νθείιεη λα 

δηαθνξνπνηείηαη νπζησδψο. Τν Τκήκα ζην νπνίν αλήθεη ην ΠΜΣ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα θαιχςεη δηδαθηηθά θαηά πιεηνλφηεηα ηνλ θνξκφ ηεο εηδίθεπζεο. Τν 

ζρέδην ίδξπζεο ηνπ ΠΜΣ ζπληάζζεηαη απφ ηε Σπλέιεπζε κε εηδηθή πιεηνςεθία 2/3 

επί ησλ κειψλ ηεο, πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ εμαληιεηηθά παξαηίζεληαη ζην λφκν 

θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Σχγθιεην ηνπ Ιδξχκαηνο (ή ηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ), κε 

απφθαζε πνπ αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ιδξχκαηνο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ 

ΑΓΙΠ. Μεηαπηπρηαθφ έξγν κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ζε έλα ΠΜΣ θαζεγεηέο ηνπ 

Τκήκαηνο ή άιισλ Τκεκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο ή άιισλ Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο, αθππεξεηήζαληεο θαζεγεηέο, εξεπλεηέο, δηδάθηνξεο θαη ινηπέο εθ ηνπ 



λφκνπ πξνβιεπφκελεο θαηεγνξίεο δηδαζθφλησλ, εθφζνλ ιάβνπλ ζρεηηθή εληνιή 

απηνδχλακεο κεηαπηπρηαθήο δηδαζθαιίαο θαη επίβιεςεο κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ 

απφ ηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο κε απφιπηε πιεηνςεθία επί ησλ κειψλ ηεο. Με 

ππνπξγηθή απφθαζε ξπζκίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμ 

απνζηάζεσο ΠΜΣ.  

Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΠΜΣ πξνέξρεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΔΙ πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπο ή απφ ην ΥΠΠΔΘ, ην νπνίν θαζνξίδεη πξνυπνζέζεηο 

θαη θξηηήξηα πνηφηεηαο γηα πξνγξάκκαηα πνπ εληάζζνληαη ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο 

ζχκθσλα κε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Δζληθνχ Σπκβνπιίνπ Παηδείαο. Πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο κπνξνχλ αθφκε λα είλαη δσξεέο, παξνρέο, θιεξνδνηήκαηα, ρνξεγίεο 

θνξέσλ, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, επξσπατθνί πφξνη, θ.α. Σε εμαηξεηηθέο κφλν 

πεξηπηψζεηο πνπ νη αλσηέξσ πεγέο δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ, κπνξεί λα πξνβιέπεηαη θαηαβνιή εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ ηέινπο εγγξαθήο. 

Τν πνζφ ηνπ ηέινπο εγγξαθήο δελ ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ην ηξηπιάζην ηνπ 

εθάζηνηε λνκνζεηηθά νξηδφκελνπ θαηψηαηνπ αθαζάξηζηνπ κεληαίνπ κηζζνχ. Η 

ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηε Σχγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηε Σπλέιεπζε 

ηνπ ΤΔΙ κε εηδηθή πιεηνςεθία 2/3 θαη πξνυπνζέηεη ηελ εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη 

δηεμνδηθά ηεθκεξησκέλε πξφηαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο. Με ηελ ίδηα 

πιεηνςεθία πξνζδηνξίδνληαη νη ακνηβέο ησλ θαζεγεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ΠΜΣ, 

κε αλψηαην φξην απνιαβψλ ην 20% ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ ηεο βαζκίδαο ηνπο 

θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηηο εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελεο 

δηδαθηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ζηηο νπνίεο εκπίπηεη κηα ηνπιάρηζηνλ εβδνκαδηαία 

δηδαζθαιία ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Σηελ πεξίπησζε επηβνιήο ηέινπο εγγξαθήο 

δηαβηβάδνληαη ηα πιήξε θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ αξκφδην 

Υπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ε ίδξπζε ηνπ ΠΜΣ 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο νθείινπλ λα αλαλεψλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο θάζε 

αθαδεκατθφ εμάκελν θαη κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή ζπνπδψλ 

ή λα ηίζεληαη ζε θαζεζηψο κεξηθήο θνίηεζεο εθφζνλ είλαη εξγαδφκελνη. Γηα θάζε 

κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή νξίδεηαη Σχκβνπινο Σπνπδψλ ν νπνίνο επηβιέπεη ηελ 

εξεπλεηηθή πξφνδν θαη ππνβάιεη έθζεζε αμηνιφγεζεο. Ο αλψηαηνο ρξφλνο 

νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηεο 

πξνβιεπφκελεο δηάξθεηαο ζπνπδψλ. Κάζε θνηηεηήο κπνξεί λα επαλεγγξαθεί ή λα 

αληηθαηαζηήζεη κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ζηα νπνία δελ έιαβε πξνβηβάζηκν βαζκφ, 

ζχκθσλα πάληα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ 

Σπνπδψλ. Οη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο αλαξηψληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Ιδξχκαηνο.  

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξίην θχθιν ζπνπδψλ, ξεηά αλαθέξεηαη φηη νη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο 

παξέρνληαη δσξεάλ θαη νξγαλψλνληαη ζε απηνδχλακν Τκήκα Παλεπηζηεκίνπ, ζην 

νπνίν ιεηηνπξγεί ΠΜΣ. Ο ππνςήθηνο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εθπφλεζε 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ζε δπν πεξηφδνπο αλά 



αθαδεκατθφ έηνο πνπ νξίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ. Ο αηηψλ 

επηιέγεη ηνλ πξνηεηλφκελν σο επηβιέπνληα θαη ππνβάιιεη ζην Τκήκα αδξά 

ηεθκεξησκέλν ζρέδην δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ζηελ ειιεληθή θαη κία αθφκε γιψζζα 

ηεο πξνηίκεζήο ηνπ. Η Σπλέιεπζε εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε κεηά απφ 

εηζήγεζε εηδηθά πξνο ηνχην ζπγθξνηεκέλεο επηηξνπήο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

γλψκε ηνπ πξνηεηλφκελνπ σο επηβιέπνληνο, ελψ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

απνθαζίζεη ηελ ππνζηήξημε ηεο πξφηαζεο ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο εηδηθψλ.  

Γηθαίσκα επίβιεςεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο έρνπλ νη κφληκνη θαζεγεηέο ηνπ νηθείνπ 

παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο. Δληνιή επίβιεςεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κπνξεί αθφκε 

λα παξέρεηαη απφ ηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε επηηξνπήο 

εηδηθψλ θαη κε πιεηνςεθία 2/3 επί ησλ κειψλ ηεο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 

επηθπξψλεηαη απφ ηε Σχγθιεην ηνπ Ιδξχκαηνο κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα κφληκνπο θαζεγεηέο ΤΔΙ ή δηδάθηνξεο εξεπλεηέο Α’, Β’ ή Γ’ βαζκίδαο. 

Δπηβιέπσλ πνπ δελ είλαη κέινο ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο κπνξεί λα κεηέρεη κε 

δηθαίσκα ιφγνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαηξηβή. Καζεγεηήο ή εξεπλεηήο κπνξεί 

λα επηβιέπεη έσο ηξείο λένπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο αλά αθαδεκατθφ έηνο θαη 

πάλησο φρη πεξηζζφηεξνπο απφ δέθα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηαπηνρξφλσο.  

Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο αλαλεψλνπλ ππνρξεσηηθά ηελ εγγξαθή ηνπο θάζε 

αθαδεκατθφ έηνο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο είλαη ε ππνβνιή εθ 

κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα αλαιπηηθνχ ππνκλήκαηνο πξνο ηελ ηξηκειή 

επηηξνπή γηα ηελ πξφνδν ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο. Η ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή 

ζπληάζζεη κε ηε ζεηξά ηεο έθζεζε πξνφδνπ (κε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινληαη απφ ηα 

κέιε θαη μερσξηζηέο εθζέζεηο), κε ηελ νπνία απνηηκά ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο ηνπ 

Υ.Γ. θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Καλνληζκφ ππνρξεψζεηο. 

Ο Υ.Γ. ζπκκεηέρεη ζε εξγαζηήξηα ή ζεκηλάξηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηδαθηνξηθή 

έξεπλα, ζε ζπδεηήζεηο επί εξεπλεηηθψλ δεηεκάησλ, θιπ. Η Σπλέιεπζε εμεηάδεη ζε 

ζπλεδξίαζή ηεο εληφο ηνπ Φεηκεξηλνχ Δμακήλνπ ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζεηζψλ 

εθζέζεσλ πξνφδνπ θαη εθδίδεη ζπλνπηηθφ ζπγθεληξσηηθφ ππφκλεκα γηα ηελ πξφνδν 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπνλνχκελσλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ζην Τκήκα. 

Η ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή κπνξεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Υ.Γ. λα ηξνπνπνηεί θαη λα 

νξηζηηθνπνηεί ηνλ πξνζσξηλφ ηίηιν ηεο δηαηξηβήο, ελψ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπγγξαθήο απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα δεκφζηα ππνζηήξημε. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ππνζηήξημεο ηεο δηαηξηβήο, ε εμεηαζηηθή επηηξνπή 

επηζπλάπηεη ζην πξαθηηθφ ζεκείσκα έθθξαζεο γλψκεο ην νπνίν θαηαρσξίδεηαη ζηνλ  

αηνκηθφ θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ. Με νκνθσλία ησλ επηά κειψλ κπνξεί λα 

απνλέκεηαη ε εχθεκνο κλεία «Μεη’ Δπαίλνπ» ζε δηαηξηβή πνπ βαζκνινγήζεθε κε 

Άξηζηα θαη ε ζχληνκε δηθαηνινγεηηθή έθζεζε πνπ ζπληάζζεηαη ζπλνδεχεη ηελ 

αλάξηεζε ηεο δηαηξηβήο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ νηθείνπ Ιδξχκαηνο. 

Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο δηαηεξνχλ κέρξη πέληε πιήξε αθαδεκατθά έηε απφ ηελ 

εγγξαθή ηνπο φια ηα δηθαηψκαηα, ηηο παξνρέο θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ. Μέρξη θαη έλα έηνο 



κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δηαηεξνχληαη ηα δηθαηψκαηα 

πξφζβαζεο, δαλεηζκνχ θαη ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ βηβιηνζεθψλ.  

Σηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τκήκαηνο αλαξηψληαη, ζηελ ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή 

γιψζζα, νη ηίηινη ησλ εθπνλνχκελσλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, ηα νλφκαηα ησλ 

ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, ηα κέιε ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ θαη ηα νλφκαηα 

ησλ θαζεγεηψλ ΤΔΙ θαη εξεπλεηψλ ζηνπο νπνίνπο έρεη δνζεί εληνιή επίβιεςεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

Τα Τκήκαηα κπνξνχλ ππφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ λα ζπλεξγάδνληαη 

κε αλαγλσξηζκέλα νκνηαγή ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ κε ζπλεπίβιεςε, θαζψο θαη λα πξνθεξχζζνπλ ζέζεηο ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ ζε ζέκαηα ή εξεπλεηηθά πεδία πξνηεξαηφηεηαο.  

 


