ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ
Πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο
ΑΡΘΡΟ 1
Γεληθέο δηαηάμεηο
1. Σα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ,
θαηαξηίδνπλ Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) θαη
απνλέκνπλ Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΜ). ηα
απηνδχλακα Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ΠΜ
εθπνλνχληαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο (ηξίηνο θχθινο ζπνπδψλ) θαη ηα
Ιδξχκαηα ζηα νπνία αλήθνπλ απνλέκνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ δηδάθηνξα.
Δηδηθφηεξα δεηήκαηα ξπζκίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ θαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ θάζε
Ιδξχκαηνο, νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Δζσηεξηθνχ
Καλνληζκνχ ζηνλ νπνίν ελζσκαηψλνληαη.
2. Σα ΠΜ εδξεχνπλ ζε απηνδχλακα Σκήκαηα, ζεξαπεχνπλ ίδηεο ή
ζπλαθείο εηδηθφηεηεο κε ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηνπ Σκήκαηνο θαη
απνζθνπνχλ ζηελ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ησλ
ηερλψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ηελ πςεινχ επηπέδνπ
εμεηδίθεπζε πηπρηνχρσλ ζε εθαξκνγέο, εηδηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ή
επί κέξνπο θιάδνπο ησλ επηζηεκψλ νη νπνίνη ζεξαπεχνληαη ζηα
πξνγξάκκαηα πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ησλ ειιεληθψλ ΑΔΙ.
3. Σα ΠΜ αληηζηνηρνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ζηηο εθάζηνηε νξηδφκελεο
απφ ηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο ξπζκίζεηο πηζησηηθέο κνλάδεο
(ECTS). Σα ΓΜ πνπ απνλέκνπλ ηα ειιεληθά ΑΔΙ ππφθεηληαη ζηνπο
πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ ην εθάζηνηε
ηζρχνλ ζηελ Διιάδα επξσπατθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη
ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ.

ΑΡΘΡΟ 2
Όξγαλα Γηνίθεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
θαη ησλ Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ
1. Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΠΜ είλαη:
Η χγθιεηνο ή ε πλέιεπζε ηνπ Ιδξχκαηνο, ε πλέιεπζε ηνπ
Σκήκαηνο ή ε Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΔ), ε πληνληζηηθή
Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ.
2. Η χγθιεηνο ή ε πλέιεπζε ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη ην αξκφδην
φξγαλν γηα ζέκαηα δηνηθεηηθνχ, νξγαλσηηθνχ, νηθνλνκηθνχ
ραξαθηήξα ησλ ΠΜ.
3. Η πλέιεπζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ
θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε πξνηάζεσλ ίδξπζεο ΠΜ, γηα ηηο εληνιέο
δηδαζθαιίαο, ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο
(Δ), ησλ πκβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ, ησλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ,
ηελ απνλνκή ΓΜ, ηε ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ επηινγήο ή
εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ
θνηηεηψλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ επί
κέξνπο δηαηάμεηο. ε θάζε πεξίπησζε δηαηκεκαηηθνχ ΠΜ, ηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο πλέιεπζεο αζθεί ε ΔΓΔ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη
απφ κέιε ησλ αληίζηνηρσλ πλειεχζεσλ ησλ νηθείσλ Σκεκάησλ, ηα
νπνία εθιέγνληαη απφ θάζε Σκήκα.
4. Η πληνληζηηθή Δπηηξνπή (Δ) ηνπ ΠΜ ε νπνία απαξηίδεηαη απφ
θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ
έξγν θαη νξίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε. Η Δ είλαη αξκφδηα γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.
5. Ο Γηεπζπληήο θάζε ΠΜ είλαη κέινο ηεο Δ θαη νξίδεηαη κε
απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ή, ζηελ πεξίπησζε
δηαηκεκαηηθνχ ΠΜ, ηεο ΔΓΔ, γηα δηεηή ζεηεία. Ο Γηεπζπληήο
πξνεδξεχεη ηεο Δ ή ηεο ΔΓΔ ζηελ πεξίπησζε δηαηκεκαηηθνχ ΠΜ,
αλήθεη ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, είλαη
ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ

αληηθείκελν ηνπ ΠΜ θαη αζθεί ηα θαζήθνληα πνπ νξίδεη ν
Καλνληζκφο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ηδξχκαηνο ή ηνπ ΠΜ θαη
ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηνπ Ιδξχκαηνο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ..
εηζεγείηαη ζηε πλέιεπζε ή ζηελ ΔΓΔ γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Ο Γηεπζπληήο δελ κπνξεί λα έρεη
πεξηζζφηεξεο ησλ δχν ζπλερφκελεο ζεηείεο.
6. Η χγθιεηνο θαη νη πλειεχζεηο ησλ Σκεκάησλ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ είλαη ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ζέκαηα δηνηθεηηθνχ,
νξγαλσηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Σξίηνπ Κχθινπ
πνπδψλ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ
Ίδξπζε, φξνη θαη δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο Πξνγξακκάησλ
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
1. Σα ΠΜ πνπ απνλέκνπλ ΓΜ δηαξθνχλ έλα έσο δπν πιήξε
εκεξνινγηαθά έηε, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη
γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ ππνβνιή ηεο πξνο θξίζε κεηαπηπρηαθήο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σν ΠΜ νθείιεη λα δηαθνξνπνηείηαη
νπζησδψο απφ ην πξφγξακκα ηνπ Πξψηνπ Κχθινπ πνπδψλ πνπ
ζεξαπεχεηαη ζην Σκήκα θαη ν θνξκφο ηεο εηδίθεπζεο λα θαιχπηεηαη
δηδαθηηθά θαηά πιεηνλφηεηα απφ απηφ. ηα κνλνηκεκαηηθά ΠΜ
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 75% ησλ δηδαζθφλησλ πξέπεη λα πξνέξρεηαη
απφ ην Σκήκα. Η έλαξμε κπνξεί λα γίλεη ην ρεηκεξηλφ ή εαξηλφ
εμάκελν. Δίλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ΠΜ θαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν
ζε ζπλεξγαζία κε ΑΔΙ θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Ιλζηηηνχηα ηεο
ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ή δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο θαη
εξεπλεηέο.
2. Σν ρέδην ίδξπζεο ΠΜ ζπληάζζεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ
απηνδχλακνπ Σκήκαηνο κε εηδηθή πιεηνςεθία 2/3 επί ησλ κειψλ ηεο
θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία πνπ εμεηάδνληαη θαη
εγθξίλνληαη απφ ηε χγθιεην ηνπ νηθείνπ Ιδξχκαηνο
α. Σν αληηθείκελν, ν ζθνπφο θαη ηα αθαδεκατθά θξηηήξηα θαηάξηηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο.

β. Οη θαηεγνξίεο ησλ πηπρηνχρσλ πνπ γίλνληαη δεθηέο.
γ. Η ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ηίηινπ.
δ. Σν πξφγξακκα καζεκάησλ (ζεσξεηηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ θαη
θιηληθψλ), ε γιψζζα δηδαζθαιίαο θαη ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο
δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη νη πηζησηηθέο κνλάδεο ζχκθσλα κε ην
ηζρχνλ επξσπατθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ
κνλάδσλ. Με πξφηαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη έγθξηζε
ηεο πγθιήηνπ κπνξεί λα γίλεηαη ηξνπνπνίεζε ή δηεχξπλζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ θαη αλαθαηαλνκή καζεκάησλ κεηαμχ
ησλ εμακήλσλ.
ε. Ο αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, νη δπλαηφηεηεο θαη νη
αλάγθεο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο ζε πξνζσπηθφ θαη πιηθνηερληθή
ππνδνκή γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ζη. Η ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ θαη αλαιπηηθά ην
θφζηνο ηεο αλαγθαίαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ηεο ιεηηνπξγίαο,
ελδερφκελεο
απνδεκίσζεο
δηδαζθφλησλ
θαη
νη
πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ.
δ. Η έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ
εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε χπαξμε
ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
ε. Αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο ιεηηνπξγίαο θαη βησζηκφηεηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
ζ. Έθζεζε γηα ηηο ππνδνκέο ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε εηδηθή
κλεία ζηηο ππεξεζίεο βηβιηνζήθεο, ζηηο ειεθηξνληθέο, εξγαζηεξηαθέο
θαη θιηληθέο ππνδνκέο ηνπ Ιδξχκαηνο ζην νπνίν εδξεχεη ην ΠΜ θαη
ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ.
η. Δπηζηεκνληθή επάξθεηα θαη εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην
ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν.
3. Η χγθιεηνο ή ε πλέιεπζε απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηελ
ππνβιεζείζα πξφηαζε ίδξπζεο ΠΜ. Η απφθαζε έγθξηζεο ηνπ ΠΜ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αλαιπηηθά

αηηηνινγεκέλε απφθαζε σο πξνο ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε αλαξηάηαη
ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ιδξχκαηνο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε ΑΓΙΠ.
4. Δληνιή απηνδχλακεο δηδαζθαιίαο θαη επίβιεςεο κεηαπηπρηαθψλ
δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ παξέρεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο,
κε απφιπηε πιεηνςεθία επί ησλ κειψλ ηεο, ζε κέιε ∆ΔΠ ηνπ απηνχ
Σκήκαηνο, άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο ή άιισλ ΑΔΙ ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, αθππεξεηήζαληεο θαζεγεηέο, εξεπλεηέο,
δηδάθηνξεο θαζψο θαη φζεο θαηεγνξίεο δηδαζθφλησλ, εξεπλεηψλ ή
επηζηεκφλσλ αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζπλνδεπφκελε απφ
αλαιπηηθφ ππφκλεκα ζπνπδψλ θαη έξγσλ. Σα νλφκαηα ησλ
θαζεγεηψλ ΣΔΙ, ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ
δηδαζθφλησλ ζηνπο νπνίνπο έρεη δνζεί εληνιή απηνδχλακεο
δηδαζθαιίαο αλαξηψληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο. Οη
δηδάζθνληεο, πέξαλ ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ φπσο νξίδνληαη
ζην ΠΜ, έρνπλ ηελ επζχλε παξαθνινχζεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ γηα
ηνπο νπνίνπο νξίδνληαη σο χκβνπινη πνπδψλ.
5. Η δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ελφο ΠΜ, ζχκθσλα κε ηελ πξάμε ίδξπζήο
ηνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα έμη (6) έηε. Σν αξγφηεξν ην
ηειεπηαίν εμάκελν ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε απφθαζε ηεο
πγθιήηνπ κεηά απφ ηεθκεξησκέλε πξφηαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ
Σκήκαηνο θαη έθζεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΠΜ κε ηε ζπλνιηθή
απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δίδεηαη παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε
ηελ ίδηα απφθαζε. Η παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
6. Καηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ πληνληζηηθψλ Δπηηξνπψλ (Δ), κε
επζχλε ηνπ απεξρφκελνπ Γηεπζπληή, ζπληάζζεηαη αλαιπηηθφο
απνινγηζκφο δξαζηεξηνηήησλ, θαηαγξαθήο θαη απνηίκεζεο ηνπ
εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε
αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ηελ θνηλσληθά επσθειή ρξήζε ησλ
δηαζέζηκσλ πφξσλ, δεκνζίσλ θαη κε, ζηα ΑΔΙ θαη ζηα
ζπλεξγαδφκελα Δξεπλεηηθά Κέληξα. Ο απνινγηζκφο ππνβάιιεηαη δηα
ηεο νηθείαο Κνζκεηείαο ζηελ Α.ΓΙ.Π. θαη δεκνζηνπνηείηαη ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΠΜ.

7. ΠΜ κπνξνχλ λα νξγαλψλνληαη απφ πεξηζζφηεξα Σκήκαηα ηνπ
ίδηνπ ή άιισλ ΑΔΙ ή αλαγλσξηζκέλα Δξεπλεηηθά Ιδξχκαηα θαη
Ιλζηηηνχηα ηεο εκεδαπήο. ηελ πεξίπησζε δηαηκεκαηηθνχ ή
δηηδξπκαηηθνχ ΠΜ θαηαξηίδεηαη Δηδηθφ Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο
(ΔΠ) κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Σκεκάησλ, ην νπνίν εγθξίλεηαη
απφ ηηο νηθείεο πγθιήηνπο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ή ηα αληίζηνηρα
φξγαλα δηνίθεζεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Ιδξπκάησλ, θαη ζην νπνίν
θαζνξίδνληαη πιελ ησλ άιισλ νη ππνρξεψζεηο θάζε Σκήκαηνο,
ζέκαηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ν
αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο (ΔΓΔ)
ζηελ νπνία εθπξνζσπείηαη θάζε Σκήκα, ε δηαδηθαζία εθινγήο
Γηεπζπληή ν νπνίνο είλαη κέινο ηεο ΔΓΔ θαη γεληθά θάζε ζέκα πνπ
θξίλεηαη αλαγθαίν ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ. Μέιε ηεο ΔΓΔ νξίδνληαη θαηά
πξνηίκεζε θαζεγεηέο αληίζηνηρνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ δηαηκεκαηηθψλ θαη δηηδξπκαηηθψλ
ΠΜ, νη πξνυπνζέζεηο ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη ηνπιάρηζηνλ απφ ην
Σκήκα πνπ ππνζηεξίδεη δηνηθεηηθά ην ΠΜ. Οη ίδηνη φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηα εμ απνζηάζεσο ΠΜ, φπσο νξίδεη
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
8. ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε αλαγλσξηζκέλα
νκνηαγή ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
θνηλψλ ΠΜ γηα ρνξήγεζε ΓΜ. Γηα ηα θνηλά απηά ΠΜ
θαηαξηίδεηαη Δηδηθφ Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο (ΔΠ) κεηαμχ ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ ηδξπκάησλ, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη ην αληηθείκελν
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, νη πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα, ε κεηαθίλεζε ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ή ησλ θνηηεηψλ, ε ρνξήγεζε εληαίνπ ηίηινπ ή ρσξηζηνχ
ηίηινπ απφ θάζε ίδξπκα, ν ηχπνο ηνπ ρνξεγνχκελνπ ηίηινπ, ε
ζπγθξφηεζε ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ κε αξκνδηφηεηεο αληίζηνηρεο
απηψλ ηεο εηδηθήο δηαηκεκαηηθήο επηηξνπήο ησλ δηηδξπκαηηθψλ
πξνγξακκάησλ ηεο εκεδαπήο, ε γιψζζα ή νη γιψζζεο δηδαζθαιίαο ή
ζπγγξαθήο θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν ζχκθσλα κε
ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηηο
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θάζε ζπλεξγαδφκελεο ρψξαο.

ΑΡΘΡΟ 4
Πφξνη Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ)
1. Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΠΜ πξνέξρεηαη α) απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΔΙ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο,
β) απφ ην ΤΠΠΔΘ, ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα πξνγξάκκαηα
εληάζζνληαη ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ ΔΤΠ
θαη ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ έγθξηζήο ηνπο ε νπνία θαζνξίδεη θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο βάζεη θξηηεξίσλ πνηφηεηνο γ)
απφ δσξεέο, παξνρέο, θιεξνδνηήκαηα, ρνξεγίεο θνξέσλ ηνπ
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, απφ παξνρέο λνκηθψλ πξνζψπσλ,
πφξνπο απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, επξσπατθνχο πφξνπο θαη θάζε
άιιε λφκηκε πεγή θαη δ) απφ κέξνο ησλ νθεηιψλ ησλ ππφρξεσλ ησλ
ΔΛΚΔ ησλ ΑΔΙ βάζεη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4415/2016 (ΦΔΚ 159
Α’), έπεηηα απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο,
θαηά ηηο νπνίεο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ελφο ΠΜ δελ είλαη δπλαηφ λα
θαιπθζνχλ εμ νινθιήξνπ απφ ηηο ππφ α) έσο δ) πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο, κφλν ηφηε δχλαηαη λα πξνβιεθζεί θαηαβνιή εθ
κέξνπο ησλ θνηηεηψλ ηέινπο εγγξαθήο.
i) Σν πνζφ ηνπ ηέινπο εγγξαθήο πξνζδηνξίδεηαη γηα φιε ηε δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαη ην χςνο ηνπ δελ πξέπεη
λα θαζηζηά αδχλαηε ή δπζρεξή ηε ζπκκεηνρή θνηηεηψλ
πεξηνξηζκέλεο εηζνδεκαηηθήο ηθαλφηεηαο.
ii) Σν ηέινο εγγξαθήο δελ ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ην
ηξηπιάζην ηνπ εθάζηνηε λνκνζεηηθά νξηδφκελνπ θαηψηαηνπ
αθαζάξηζηνπ κεληαίνπ κηζζνχ, κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά
θαη πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο
ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
iii) Πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο, πνπ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 1/3
ηνπ ηέινπο εγγξαθήο, κπνξεί λα πξνβιέπνληαη γηα ην θφζηνο
ζπκκεηνρήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζε εθπαηδεπηηθέο θαη
εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πέξα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.

2. Απφθαζε επηβνιήο ηέινπο εγγξαθήο ζε ΠΜ ιακβάλεηαη απφ ηε
χγθιεην ή ηε πλέιεπζε ηνπ ΑΔΙ κε εηδηθή πιεηνςεθία 2/3.
Πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε απηή είλαη ε εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη
δηεμνδηθά ηεθκεξησκέλε πξφηαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ αξκφδηνπ
Σκήκαηνο.
3. Με ηελ ίδηα πιεηνςεθία πξνζδηνξίδνληαη νη ακνηβέο ησλ
θαζεγεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ΠΜ. Γηα ηηο ακνηβέο απηέο ηζρχνπλ
νη εθ ηνπ Νφκνπ πξνβιεπφκελεο παξαθξαηήζεηο ππέξ ηνπ ΔΛΚΔ. Γηα
δηδαζθαιία ζε κφλν έλα ΠΜ δελ λνείηαη θαλελφο είδνπο ακνηβή. Σν
φξην ησλ απνιαβψλ ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηελ ελ γέλεη ζπκκεηνρή
ηνπο ζε ΠΜ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ησλ αθαζάξηζησλ
απνδνρψλ ηεο βαζκίδαο ηνπο.
4. Η χγθιεηνο ή ε πλέιεπζε αληηζηνίρσο, ζε πεξηπηψζεηο
επηβνιήο ηέινπο εγγξαθήο, ππνβάιιεη πιήξε θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΠΜ ζηνλ αξκφδην Τπνπξγφ Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. ηα ζηνηρεία πνπ, κέζσ ηνπ πξχηαλε
ηνπ Ιδξχκαηνο, απνζηέιινληαη ζην ΤΠΠΔΘ πεξηιακβάλνληαη i)
απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ πνπ δηαηίζεηαη γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ΠΜ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο, ii)
αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ησλ ζηνηρείσλ ηεο
πεξίπησζεο γ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, iii) εηδηθά
αηηηνινγεκέλε απφθαζε γηα ηελ αλάγθε ηεο επηβνιήο θαη ην χςνο
ηέινπο εγγξαθήο θαη iv) εηδηθά αηηηνινγεκέλε πξφηαζε γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ απνιαβψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ
ζπκκεηέρεη ζην ΠΜ.
5. Η εγθξηηηθή απφθαζε ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 2/3 επί
ησλ κειψλ ηεο πγθιήηνπ ή ηεο πλέιεπζεο ηνπ ηδξχκαηνο
απνζηέιιεηαη ζηνλ αξκφδην Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, ν νπνίνο κπνξεί ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εμήληα
(60) εκεξψλ λα ηελ αλαπέκςεη πξνο ηξνπνπνίεζε. Η ίδξπζε ηνπ
ΠΜ ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
6. Η δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ
γίλεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.)
θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο:

i. 50% γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ακνηβέοαπνδεκηψζεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα εξγαζία πνπ ππεξβαίλεη ηηο
θαηά λφκν ππνρξεψζεηο κεηαπηπρηαθήο δηδαζθαιίαο θαη έθηαθηνπ
πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ
ΑΔΙ,
ii. 25% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ
αθνξνχλ ηηο ζπνπδέο δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ θχθινπ ηνπ Σκήκαηνο ζην
νπνίν εδξεχεη θαη,
iii. 25% γηα ηε ρνξήγεζε αληαπνδνηηθψλ ππνηξνθηψλ.
Η αλσηέξσ θαηαλνκή δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ρνξεγίαο ή δσξεάο
γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, θαζψο θαη γηα θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, νη
νπνίεο θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
7. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη αξκφδηνο γηα ηε ζχληαμε
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ ηνπ, ηνπο νπνίνπο ππνβάιιεη
ζηε πλέιεπζε, θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ έθδνζε ησλ εληνιψλ πιεξσκήο ησλ
ζρεηηθψλ δαπαλψλ.
Καηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ν αλαιπηηθφο νηθνλνκηθφο
απνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αλεμαξηήησο ησλ πεγψλ
ρξεκαηνδφηεζεο, αλαξηάηαη κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
8. ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ κφλα ηνπο, ή ζε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, απηνδχλακα απηνρξεκαηνδνηνχκελα ΠΜ
ζην εμσηεξηθφ. Γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά, ην ίδξπκα ή ηα
ζπλεξγαδφκελα ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο νθείινπλ λα ππνβάινπλ
κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ζην ΤΠΠΔΘ, φπνπ ζα
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ν πξνυπνινγηζκφο, νη πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο, νη δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο, νη ελδερφκελεο
ζπλεξγαζίεο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζην πξφγξακκα, ε κεηαθίλεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ν ηχπνο
ηνπ ρνξεγνχκελνπ ηίηινπ, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ε ζπγθξφηεζε ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ, ε γιψζζα
δηδαζθαιίαο θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν ζχκθσλα κε
ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
ηεο ρψξαο ππνδνρήο.

9. Σα ζεξηλά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ εηδηθνχο φξνπο
απνδεκίσζεο ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηέιε εγγξαθήο γηα ηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο, πνπ νξίδνληαη ξεηά ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε.
Θεξηλά πξνγξάκκαηα ππθλψλ ζπλαληήζεσλ κπνξνχλ λα εληάζζνληαη
ζηηο πξναηξεηηθέο δηδαθηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ
πξνγξακκάησλ θαη λα πξνζθέξνπλ πηζησηηθέο κνλάδεο θαη
βαζκνινγία ζηνπο θνηηεηέο πνπ ηα παξαθνινπζνχλ. ηηο πεξηπηψζεηο
απηέο, ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ησλ θαλνληθά εγγεγξακκέλσλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαιχπηεηαη απφ ηα αξρηθά ηέιε εγγξαθήο.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε απηά είλαη
πξναηξεηηθή.
ΑΡΘΡΟ 5
Δπηινγή, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
1. Η επηινγή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηηο ξεηέο πξνβιέςεηο ησλ νηθείσλ
Kαλνληζκψλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Οη Έιιελεο πηπρηνχρνη
πξέπεη λα γλσξίδνπλ κηα ηνπιάρηζηνλ μέλε γιψζζα, νη δε αιινδαπνί
πξέπεη λα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ επαξθψο ζηε γιψζζα δηεμαγσγήο
ηνπ ΠΜ. Η επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη
ιακβάλνληαο ππ’ φςε θξηηήξηα πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηνπο νηθείνπο
Καλνληζκνχο. Έπεηηα απφ απφθαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο
πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο πξνεηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ,
ππφ φξνπο νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή δεκφζηα πξφζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
2. Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή νξίδεηαη χκβνπινο πνπδψλ, ν
νπνίνο επηβιέπεη ηε θνίηεζε θαη ηελ εξεπλεηηθή ηνπ πξφνδν,
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ νηθείσλ Καλνληζκψλ
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε εμακήλνπ, νη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ζην χκβνπιν
πνπδψλ έθζεζε πξνφδνπ θαζψο θαη αληίγξαθα φισλ ησλ εξγαζηψλ
πνπ έρνπλ εθπνλήζεη. Όηαλ νινθιεξσζεί ν θχθινο ησλ καζεκάησλ
θαη πξηλ ηελ ππνβνιή πξνο θξίζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο, ν χκβνπινο πνπδψλ ζπληάζζεη ζχληνκε έθζεζε

αμηνιφγεζεο, πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηνλ θάθειν ηνπ θνηηεηή, θαη δεηά
ηε ζπγθξφηεζε εμεηαζηηθήο επηηξνπήο.
3. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο εγγξάθνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ πνπδψλ. Η παξαθνινχζεζε
είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο, ζχκθσλα κε
ηηο πξνβιέςεηο ηνπ νηθείνπ θαλνληζκνχ.
4. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα, ηηο παξνρέο
θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ
πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο δσξεάλ
δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ.
5. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο αλαλεψλνπλ ππνρξεσηηθά ηελ εγγξαθή
ηνπο θάζε αθαδεκατθφ εμάκελν. Η κε αλαλέσζε εγγξαθήο γηα δχν
ζπλερφκελα εμάκελα νδεγεί, εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο
βίαο, ζηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ θνηηεηή απφ ηα κεηξψα
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ε ηειηθή απφθαζε
αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο.
6. Δξγαδφκελνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ δηθαίσκα κεξηθήο
θνίηεζεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα θαη γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Πξψηνπ
Κχθινπ πνπδψλ. Οη θνηηεηέο κεξηθήο θνίηεζεο δηθαηνχληαη ηνλ
δηπιάζην ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ
απνλνκή ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ απφ εθείλνλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην
ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ παξαθνινπζνχλ.
7. Ο αλψηαηνο επηηξεπφκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ
νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ θαη δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηεο πξνβιεπφκελεο θαλνληθήο δηάξθεηαο
ζπνπδψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, θάζε θνηηεηήο κπνξεί λα
επαλεγγξαθεί ζε κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ζηα νπνία δελ έιαβε
πξνβηβάζηκν βαζκφ ή λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε άιια, αλ απηφ
πξνβιέπεηαη ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ πνπδψλ. Έπεηηα απφ
αηηηνινγεκέλε αίηεζε, ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο κεηαπηπρηαθήο
θνίηεζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ησλ
ζπνπδψλ, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν ζπλερή εμάκελα θαηά
ηα νξηδφκελα ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ πνπδψλ. Σα εμάκελα

αλαζηνιήο ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο δελ πξνζκεηξψληαη ζηελ
πξνβιεπφκελε αλψηαηε δηάξθεηα θαλνληθήο θνίηεζεο.
8. Γηα ηελ απνλνκή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ απαηηείηαη
πξνβηβάζηκνο βαζκφο ζε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ην νηθείν
πξφγξακκα καζήκαηα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε
ζηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζην πξφγξακκα θαη
ζηνλ Καλνληζκφ.
9. Οη κεηαπηπρηαθέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, εθ’ φζνλ εγθξηζνχλ,
αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ νηθείνπ
Ιδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ηδξχκαηνο θαη γηα ηηο
δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ
Σεθκεξίσζεο.
10. Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηε Δ ηνπ ΠΜ ηξηκειήο
εμεηαζηηθή επηηξνπή, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη αλσηέξσ θαη,
εηδηθφηεξα, ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ πνπδψλ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΣΡΙΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ
Γηδαθηνξηθέο πνπδέο, επηινγή, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο
ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ.
1. Οη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο πξνζθέξνληαη δσξεάλ, νξγαλψλνληαη ζε
απηνδχλακα Σκήκαηα Παλεπηζηεκίσλ ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ΠΜ
ππφ ηνπο φξνπο ησλ νηθείνπ Καλνληζκνχ Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ, νη
δε δηδαθηνξηθνί ηίηινη απνλέκνληαη απφ ην Παλεπηζηήκην ζην νπνίν
αλήθεη ην ηκήκα πνπ ηηο πξνζθέξεη. Σα Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο
κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε αλαγλσξηζκέλα νκνηαγή ηδξχκαηα ηεο
αιινδαπήο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ κε
ζπλεπίβιεςε. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ηίηινη απνλέκνληαη βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη ηνπ Δηδηθνχ Πξσηνθφιινπ πλεξγαζίαο
(ΔΠ) ησλ ηδξπκάησλ.

2. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
έρεη ν θάηνρνο Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΜ),
αλαγλσξηζκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. ε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ,
κπνξεί λα γίλεη δεθηφο σο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο θαη κε θάηνρνο
ΓΜ. Πηπρηνχρνη ΣΔΙ, Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ή ηζνηίκσλ ζρνιψλ κπνξνχλ λα
γίλνπλ δεθηνί σο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο κφλν εθφζνλ είλαη θάηνρνη
ΓΜ.
3. Ο ππνςήθηνο ππνβάιιεη θαηά ηελ έλαξμε θαη πξηλ ηε ιήμε θάζε
αθαδεκατθνχ έηνπο, ζε εκεξνκελίεο πνπ πξνβιέπνληαη ξεηά ζηνλ
Καλνληζκφ Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ, ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γξακκαηεία
ηνπ Σκήκαηνο, ζην νπνίν επηζπκεί λα εθπνλήζεη ηε δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή. ηελ αίηεζε αλαγξάθεηαη ν πξνζσξηλφο ηίηινο θαη ν
πξνηεηλφκελνο σο επηβιέπσλ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο,
ζπλνδεχεηαη δε απφ αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςήθηνπ
θαη αδξά ηεθκεξησκέλν ζρέδην δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ο
πξνηεηλφκελνο ηίηινο θαη ην ζρέδηφ ηεο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή
θαη ζε κία αθφκε γιψζζα ηεο πξνηίκεζεο ηνπ αηηνχληνο ή
νξηδφκελεο απφ ηνλ νηθείν Καλνληζκφ.
4.
Η πλέιεπζε, κεηά απφ εηζήγεζε εηδηθά πξνο ηνχην
ζπγθξνηεκέλεο επηηξνπήο, εμεηάδεη αλ ν ππνςήθηνο πιεξνί ηηο
ηππηθέο πξνυπνζέζεηο γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε βάζε
ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαη ηνλ νηθείν Καλνληζκφ,
ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή γλψκε ηνπ
πξνηεηλφκελνπ επηβιέπνληνο θαη εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ εγγξαθή.
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ε πλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ
ππνζηήξημε ηεο πξφηαζεο ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο εηδηθψλ. ηε
δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη θαη ν πξνηεηλφκελνο
επηβιέπσλ κε δηθαίσκα ιφγνπ. Η εγγξαθή ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα
ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζήο ηνπ.
5. Η πλέιεπζε κπνξεί λα νξίδεη άιιε πιελ ηεο ειιεληθήο σο
γιψζζα ζπγγξαθήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη, κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, απνθαίλεηαη γηα
θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζή ηεο. Η ζρεηηθή απφθαζε
θαηαρσξίδεηαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ.

6.
Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο αλαζέηεη ζηνλ πξνηεηλφκελν
επηβιέπνληα, ηε δηεχζπλζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Πεξαηηέξσ,
νξίδεη δχν αθφκε κέιε πνπ ζα πιαηζηψλνπλ θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ
εθπφλεζε θαη ηε ζπγγξαθή ηεο. Ο επηβιέπσλ, εθ’ φζνλ δελ είλαη
θαζεγεηήο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα
ιφγνπ ζηε πλέιεπζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαηξηβή.
7. Γηθαίσκα επίβιεςεο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ έρνπλ νη κφληκνη
θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο. Δληνιή επίβιεςεο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ
παξέρεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κε πιεηνςεθία 2/3 επί
ησλ κειψλ ηεο ζε κφληκνπο θαζεγεηέο ΣΔΙ ή δηδάθηνξεο εξεπλεηέο
Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαζκίδαο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ,
ζπλνδεπφκελε
απφ
αλαιπηηθφ
ππφκλεκα
ζπνπδψλ
θαη
έξγσλ. Σξηκειήο επηηξνπή εηδηθψλ αλαιακβάλεη λα ζπληάμεη ζρεηηθή
έθζεζε θαη πξφηαζε πξνο ηε πλέιεπζε. Η ζρεηηθή απφθαζε
επηθπξψλεηαη απφ ηε χγθιεην κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία. Σα νλφκαηα
ησλ θαζεγεηψλ ΣΔΙ θαη ησλ εξεπλεηψλ ζηνπο νπνίνπο έρεη δνζεί
εληνιή επίβιεςεο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ αλαξηψληαη ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο. Καζεγεηήο ή εξεπλεηήο ζηνλ νπνίν
έρεη δνζεί εληνιή κεηαπηπρηαθήο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα επηβιέπεη
έσο ηξεηο (3) λένπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο αλά αθαδεκατθφ έηνο θαη
φρη άλσ ησλ δέθα (10) ηαπηνρξφλσο.
8. ηηο πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζίαο κε νκνηαγή ηδξχκαηα ηνπ
εμσηεξηθνχ (ζπλεπίβιεςε), νξίδεηαη έλαο επηβιέπσλ απφ θάζε
ζπλεξγαδφκελν ίδξπκα. Σε δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή επζχλε ηεο
εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο αλαιακβάλεη έλα εθ ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ ηδξπκάησλ πνπ νξίδεηαη ζην Δηδηθφ Πξσηφθνιιν
πλεξγαζίαο (Δ.Π..) πνπ έρνπλ ήδε ππνγξάςεη ηα ζπλεξγαδφκελα
ηδξχκαηα. Η δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο γίλεηαη κε ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο, ην ίδξπκα ηεο
νπνίαο έρεη ηε δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή επζχλε. Δθφζνλ ππάξρεη
εηδηθή πξφβιεςε ζην ΔΠ, κπνξεί λα ρνξεγείηαη εληαίν δηδαθηνξηθφ
δίπισκα, ζην νπνίν γίλεηαη κλεία ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηδξπκάησλ ή
ρσξηζηφ δηδαθηνξηθφ δίπισκα γηα ηνπο ππνςεθίνπο θάζε ρψξαο, ζην
νπνίν φκσο γίλεηαη κλεία ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηδξπκάησλ. ηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξφθεηηαη γηα παλεπηζηήκην ηεο εκεδαπήο,
γηα ηνπο επηβιέπνληεο, ηα κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ή ηα

κέιε ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, θαζεγεηέο ή εξεπλεηέο
ησλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο βξίζθνπλ αλαινγηθή εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πνπ νξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία
επίβιεςεο θαη ππνζηήξημεο δηαηξηβψλ απφ θαζεγεηέο ή εξεπλεηέο
πνπ δελ αλήθνπλ ζην Σκήκα εγγξαθήο ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα.
Γηδαθηνξηθνί ηίηινη πνπ ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ απηήο ζεσξνχληαη απηνδηθαίσο σο ηζφηηκνη κε ηνπο
ρνξεγνχκελνπο απφ ηα ζπλεξγαδφκελα ηδξχκαηα.
9. Η πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή έρεη σο κέιε ηνλ επηβιέπνληα
θαζεγεηή ή εξεπλεηή θαη δχν αθφκε θαζεγεηέο ΑΔΙ ή εξεπλεηέο,
πξνεξρφκελνπο απφ ην ίδην ή άιιν ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ ή Γ΄ αλαγλσξηζκέλνπ
εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, θαηφρνπο
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή κεηέρεη
ηνπιάρηζηνλ έλαο θαζεγεηήο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο.
10. Σα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, νη ηίηινη ησλ
εθπνλνχκελσλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη ηα κέιε ησλ
πκβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ αλαξηψληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ
Σκήκαηνο ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή.
11. Η ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηξία (3) πιήξε εκεξνινγηαθά έηε
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο εγγξαθήο.
12. Σππηθέο ππνρξεψζεηο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ.
α. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο αλαλεψλνπλ ππνρξεσηηθά ηελ εγγξαθή
ηνπο θάζε αθαδεκατθφ έηνο θαηά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ
Καλνληζκφ πνπδψλ πξνζεζκίεο. Η κε αλαλέσζε εγγξαθήο
ππνςήθηνπ δηδάθηνξα γηα δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά έηε νδεγεί,
εθ’ φζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ζηελ νξηζηηθή
δηαγξαθή απφ ηα κεηξψα ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ. ε θάζε
πεξίπησζε ε ζηάζκηζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη ε ζρεηηθή
απφθαζε είλαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο πλέιεπζεο.
β. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο,
ζπκκεηέρνπλ, κε επζχλε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο,
ζε εξγαζηήξηα ή ζεκηλάξηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηδαθηνξηθή έξεπλα
ή ζε ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη επί εξεπλεηηθψλ δεηεκάησλ.

γ. Κάζε ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ππνβάιιεη θάζε Απξίιην αλαιπηηθφ
ππφκλεκα πξνο ηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ηελ πξφνδν
ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο ηνπ. Αληίγξαθν ηνπ ππνκλήκαηνο
θαηαρσξίδεηαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ. Η ππνβνιή ηνπ
ππνκλήκαηνο απνηειεί ηππηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ηνπ
ππνςεθίνπ ζην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο.
δ. Κάζε Μάην ν Δπηβιέπσλ ηεο δηαηξηβήο, ζε ζπλελλφεζε κε ηα
ινηπά κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ζπληάζζεη έθζεζε
πξνφδνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεη ή φρη ην ππφκλεκα ηνπ ππνςεθίνπ,
απνηηκά ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη δηαπηζηψλεη ηελ
αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαλνληζκφ
ππνρξεψζεηο ηνπ. Η έθζεζε θαηαρσξίδεηαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ
ππνςεθίνπ δηδάθηνξα θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππνςήθην θαη ηα κέιε
ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπή, θάζε έλα απφ ην νπνία κπνξεί λα
ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηαθνξεηηθή
έθζεζε ε νπνία, επίζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππνςήθην θαη ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο θαη θαηαρσξίδεηαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ
δηδάθηνξα. Κάζε κέινο κπνξεί λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο δηαθνξεηηθή έθζεζε ε νπνία, επίζεο θνηλνπνηείηαη
ζηνλ ππνςήθην θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη θαηαρσξίδεηαη ζηνλ
αηνκηθφ θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα.
ε. Η ηξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή κπνξεί, νκνθψλσο θαη
ηεθκεξησκέλα, λα πξνηείλεη ηε δηαγξαθή ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ,
κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπο. Η ζρεηηθή
απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζηε πλέιεπζε ηνπ
Σκήκαηνο ε νπνία, ζε ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία θαιείηαη λα παξαζηεί
θαη λα ιάβεη ην ιφγν ν ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο,
ιακβάλεη ηελ ηειηθή απφθαζε.
ζη. Η πλέιεπζε, ζε ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ην αξγφηεξν έσο
ηε ιήμε ηνπ Υεηκεξηλνχ Δμακήλνπ, εμεηάδεη ην ζχλνιν ησλ εθζέζεσλ
πξνφδνπ ησλ δηαηξηβψλ πνπ εθπνλνχληαη ζην Σκήκα θαη εθδίδεη
ζπλνπηηθφ ζπγθεληξσηηθφ ππφκλεκα ηεο πξνφδνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ
εθπνλνχκελσλ δηαηξηβψλ.

ε. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο θαη ηε
ρνξήγεζε
αληαπνδνηηθψλ
ππνηξνθηψλ, αλαιακβάλνπλ
λα
πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ζην Σκήκα.
13. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο έρνπλ θαη δηαηεξνχλ κέρξη πέληε πιήξε
αθαδεκατθά έηε απφ ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπο, φια ηα δηθαηψκαηα, ηηο
παξνρέο θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη γηα ηνπο
θνηηεηέο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο
νηθείνπο Καλνληζκνχο. Μέρξη θαη έλα έηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο, δηαηεξνχλ δηθαηψκαηα πξφζβαζεο,
δαλεηζκνχ θαη ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ βηβιηνζεθψλ.
ΑΡΘΡΟ 7
πγγξαθή, ππνζηήξημε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
1. Καηά ηελ πξφνδν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ε Σξηκειήο
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνςήθην,
νξηζηηθνπνηεί ή ηξνπνπνηεί ηνλ πξνζσξηλφ ηίηιν ηεο δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηνλ
αηνκηθφ θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ.
2. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο,
ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη αίηεζε ηνπ
ππνςεθίνπ γηα ηε δεκφζηα ππνζηήξημε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο. Δθ’
φζνλ απνδερζεί ηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ζπληάζζεη αλαιπηηθή
Δηζεγεηηθή Έθζεζε θαη ηελ ππνβάιιεη πξνο ηε πλέιεπζε ηνπ
Σκήκαηνο, δεηψληαο ηε ζπγθξφηεζε Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο γηα ηελ απνδνρή, ηελ θξίζε θαη ηε βαζκνιφγεζε ηεο
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
3. Μέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία κεηέρνπλ θαη ηα
κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, κπνξνχλ λα είλαη ελ ελεξγεία ή
αθππεξεηήζαληεο θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίσλ, πξνεξρφκελνη απφ ην
ίδην ή άιιν Παλεπηζηήκην, θαζεγεηέο ΑΔΙ ή κέιε ΔΠ ησλ ΣΔΙ θαη
ηεο ΑΠΑΙΣΔ ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ ή Γ΄
αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηεο εκεδαπήο ή ηεο

αιινδαπήο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη
ζεξαπεχνπλ εγλσζκέλα ην ίδην ή ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν κε
ηελ ππφ θξίζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή.
4. Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ππνζηεξίδεηαη δεκφζηα απφ ηνλ ππνςήθην
δηδάθηνξα. Η δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο πξνυπνζέηεη ηε
θπζηθή ή κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπκκεηνρή πέληε ηνπιάρηζηνλ κειψλ
ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο αλαπηχζζεη ηε
δηαηξηβή ηνπ δεκφζηα ελψπηνλ ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο, ε νπνία, ζηε ζπλέρεηα, ζπλεδξηάδεη ρσξίο ηελ παξνπζία
ηξίησλ θαη θξίλεη ην πξσηφηππν ηεο εξγαζίαο θαη θαηά πφζνλ απηή
απνηειεί ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κειψλ
ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Η βαζκνιφγεζε ηεο δηαηξηβήο, ζηελ
θιίκαθα «Καιψο», «Λίαλ Καιψο» θαη «Άξηζηα», απνθαζίδεηαη απφ
ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο θαη αλαθνηλψλεηαη
δεκφζηα. Η Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, κε νκνθσλία ησλ επηά κειψλ ηεο,
κπνξεί λα απνλείκεη εχθεκν κλεία «Μεη’ Δπαίλνπ» ζε δηαηξηβή πνπ
βαζκνινγήζεθε κε Άξηζηα. ηελ πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη
ζχληνκε δηθαηνινγεηηθή έθζεζε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε
ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ζπλνδεχεη ηελ αλάξηεζε ηεο
δηαηξηβήο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ νηθείνπ ηδξχκαηνο.
5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνζηήξημεο θαη
αλεμάξηεηα απφ ηελ έθβαζή ηεο, ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ πνπ
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη φια ηα παξφληα κέιε ηεο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. ην πξαθηηθφ επηζπλάπηεηαη ζεκείσκα
έθθξαζεο γλψκεο απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο Δμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ππνζηήξημεο θαη
θαηαρσξίδεηαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ.
6. Η αλαγφξεπζε ηνπ ππνςεθίνπ ζε δηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο γίλεηαη
απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Σα ζρεηηθά κε ηελ αλαγφξεπζε
θαζνξίδνληαη ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ.
7. Σν δηδαθηνξηθφ δίπισκα αλαθέξεη ηνλ ηίηιν ηεο δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο, ηνλ βαζκφ, ηελ νλνκαζία ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ φπνπ εθπνλήζεθε. Σα ζρεηηθά κε ηελ αλαγφξεπζε
θαζνξίδνληαη ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ.

ΑΡΘΡΟ 8
Πξνθήξπμε ή Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα εθπφλεζε
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
1. Tα Παλεπηζηήκηα κπνξνχλ λα πξνθεξχζζνπλ ζέζεηο ππνςεθίσλ
δηδαθηφξσλ, ππνηξφθσλ ή φρη, θαη λα εθδίδνπλ πξνζθιήζεηο
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζε πεξηπηψζεηο
ππνηξνθηψλ, ζε ζέκαηα ή εξεπλεηηθά πεδία πξνηεξαηφηεηαο ή
ηξέρνληα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Οη ζρεηηθέο ζέζεηο αλαθέξνληαη
ζε ζπγθεθξηκέλν Σκήκα, δεκνζηνπνηνχληαη δηα ηνπ εκεξεζίνπ ηχπνπ
θαη αλαξηψληαη ζηνπο νηθείνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ Ιδξπκάησλ
κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο.
2. Οη πξνυπνζέζεηο, νη φξνη, νη πξνζεζκίεο θαη νη δηαδηθαζίεο
θαηάζεζεο ππνςεθηνηήησλ θαη επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ
κλεκνλεχνληαη ξεηά ζηηο ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο θαη πξνζθιήζεηο.
3. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, νη ππνρξεψζεηο ησλ ππνςεθίσλ
δηδαθηφξσλ, ηα ρξνληθά φξηα νινθιήξσζεο ησλ δηαηξηβψλ θαη
ελδερφκελεο ξήηξεο ζπλεπεηψλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά ζηηο
ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο θαη πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο.
4. Η αλάζεζε επίβιεςεο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ κπνξεί λα
ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζίεο θαη επηπιένλ θξηηήξηα απφ εθείλα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο
Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ.
5. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπνληαη εηδηθνί
φξνη, δηαδηθαζίεο, παξαδνηέα θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηβεβαίσζε
ηεο εγγξαθήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ κεηά απφ δηάζηεκα πνπ
νξίδεηαη ξεηά ζηελ πξνθήξπμε ή ζηε δεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο.

