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Β. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ 

 
Άρθρο 22 

Υποψήφιοι διδάκτορες 

 

1. Στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες: 

α) οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών ή 

άλλων Τµηµάτων συναφούς γνωστικού αντικειµένου (κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης 

Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος) της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της 

αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνον, και µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της 

ΓΣΕΣ, είναι δυνατόν να γίνει δεκτός και µη κάτοχος Μ∆Ε ο οποίος µπορεί να επιδείξει 

αξιόλογο αριθµό συναφών δηµοσιεύσεων και σχετικών δραστηριοτήτων. 

β) οι κάτοχοι Μ∆Ε άλλων µη συναφών Τµηµάτων, µε προϋπόθεση την παρακολούθηση κατά 

περίπτωση µαθηµάτων του πρώτου κύκλου µεταπτυχιακών σπουδών σχετικά µε την ειδίκευσή 

τους, µετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος.  

2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση, που απευθύνεται στη ΓΣΕΣ, και περιλαµβάνει το 

θέµα της διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από σχετική ερευνητική πρόταση 

5000-7000 λέξεων, από την οποία προκύπτουν τα ειδικότερα ερευνητικά ενδιαφέροντα του 

υποψηφίου, ένας πρώτος σχεδιασµός της έρευνας στο θέµα που επέλεξε ο υποψήφιος, ο 

βαθµός βιβλιογραφικής ενηµέρωσης µε αναφορές στη σχετική µε την προτεινόµενη θεµατική 

διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και η ικανότητα του υποψηφίου να εκπονεί συνθετική ερευνητική 

µελέτη µε αξιώσεις πρωτοτυπίας. 

3. Η ΓΣΕΣ του Τµήµατος εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής µε βάση τα παραπάνω κριτήρια. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα που 

γίνεται δεκτός ορίζεται από τη ΓΣΕΣ τριµελής συµβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και 

καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία µετέχουν ένα (1) µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος 

Πολιτικών Επιστηµών ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) µέλη, τα οποία µπορεί να είναι µέλη 

∆ΕΠ του ιδίου ή άλλου Τµήµατος του ΑΠΘ ή άλλου Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ ή µέλη ΕΠ 

των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθµίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισµένου 

ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώµατος. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική 

ειδικότητα µε αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. Η τριµελής 

συµβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει το θέµα της 

διδακτορικής διατριβής. 

 

Άρθρο 23 

Χρονική διάρκεια 

 

1. Η χρονική διάρκεια σπουδών για το διδακτορικό δίπλωµα ορίζεται κατ΄ ελάχιστον στα τρία 

έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής (τέσσερα έτη για 

τους µη κατόχους Μ∆Ε) και κατά το µέγιστο στα έξι έτη.  Κάθε παράταση του χρόνου πέραν 

της εξαετίας είναι ετήσιας διάρκειας και επιτρέπεται για ειδικούς λόγους µε αιτιολογηµένη 

απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος, ύστερα από εισήγηση της τριµελούς συµβουλευτικής 

επιτροπής.  Η παρέλευση και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας 

του υποψήφιου διδάκτορα.  

2. Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει 

έκθεση προόδου στη ΓΣΕΣ του Τµήµατος στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισµό της. 
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Άρθρο 24 

Επιβλέπων Καθηγητής 

 

1. Προϋπόθεση για την εξέταση και την αποδοχή της αίτησης υποψηφιότητας είναι η έγγραφη 

συγκατάθεση µέλους ∆ΕΠ του Τµήµατος της βαθµίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή 

ή επίκουρου καθηγητή, ότι αποδέχεται την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής του 

υποψηφίου. 

2. Μέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος µπορούν να αναλαµβάνουν την επίβλεψη έως και πέντε (5) 

διδακτορικών διατριβών. 

 

Άρθρο 25 

Γλώσσα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

 

Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογηµένη απόφαση της 

ΓΣΕΣ είναι δυνατή η συγγραφή της σε άλλη γλώσσα. 

 

Άρθρο 26 

Εξέταση διδακτορικής διατριβής – Αναγόρευση 

 

Η διαδικασία εξέτασης της διδακτορικής διατριβής και η αναγόρευση του υποψηφίου σε 

διδάκτορα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 9, παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 3685/2008 και τις σχετικές 

προβλέψεις του εσωτερικού κανονισµού µεταπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ. Ειδικότερα, για 

την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, µετά την 

ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ επταµελής εξεταστική επιτροπή, 

στην οποία µετέχουν και τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, τα οποία, 

εξάλλου, υποβάλλουν σχετική εισηγητική έκθεση. Τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη της 

επταµελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι µέλη ∆ΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο 

(2) πρέπει να ανήκουν στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών. Τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής 

µπορεί να είναι µέλη ∆ΕΠ Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της 

αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ ή µέλη ΕΠ 

των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθµίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισµένου 

ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώµατος. Όλα τα µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή 

συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη 

διατριβή του. 

Η εξέταση της διδακτορικής διατριβής, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δύο ώρες, γίνεται 

µε δηµόσια υποστήριξη σε εύλογο χρόνο από την κατάθεσή της. Ο υποψήφιος διδάκτορας 

αναπτύσσει, επί ηµίωρο περίπου, τη διατριβή του, ενώπιον της επταµελούς εξεταστικής 

επιτροπής, η οποία, αφού λάβει υπόψη της τις απαντήσεις του υποψηφίου στις ερωτήσεις και 

παρατηρήσεις των µελών της, στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και κατά πόσον 

αυτή αποτελεί ουσιαστική συµβολή στην επιστήµη. Αξιολογεί επίσης την απόδοση του 

υποψηφίου κατά την υποστήριξη της διατριβής. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής 

απαιτείται η σύµφωνη γνώµη τουλάχιστον πέντε (5) µελών της επταµελούς εξεταστικής 

επιτροπής. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθµολογείται µε την ακόλουθη κλίµακα: 

Άριστα µε διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο µε οµόφωνη απόφαση της 

επταµελούς εξεταστικής επιτροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, µε απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων µελών. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη ΓΣΕΣ. 

Σηµειωτέον ότι κάθε λογοκλοπή, δηλαδή η χρησιµοποίηση στη διδακτορική διατριβή υλικού ή 

διατυπώσεων από οποιαδήποτε εξωτερική πηγή (π.χ. βιβλίο, άρθρο, εργασία άλλου, διαδίκτυο) 
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χωρίς τη δέουσα αναφορά, θεωρείται σοβαρό ακαδηµαϊκό παράπτωµα και µπορεί να 

στοιχειοθετήσει απόφαση της ΓΣΕΣ για διαγραφή του εµπλεκόµενου υποψήφιου διδάκτορα, 

σύµφωνα και µε το άρθρο 12 του εσωτερικού κανονισµού µεταπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ 

 

Άρθρο 27 

Απασχόληση – Υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων 

 

1. Με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών κοινών 

αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και 

Οικονοµικών µπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία µελών ∆ΕΠ, σε 

προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, µε ωριαία αντιµισθία που επιβαρύνει τον 

προϋπολογισµό του ΑΠΘ. 

2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν οικονοµική ενίσχυση για 

σκοπούς που σχετίζονται µε την έρευνα τους και την επιστηµονική τους κατάρτιση 

(χρηµατοδότηση συµµετοχής σε επιστηµονικά συνέδρια, εργαστήρια, αρχειακή έρευνα και 

έρευνα πεδίου, αγορά ερευνητικών βοηθηµάτων και άλλες απρόβλεπτες δαπάνες).  Η ενίσχυση 

αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ ετησίως για τον κάθε φοιτητή. 

Για την παροχή της ενίσχυσης αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και εισηγείται 

σχετικά για έγκριση στην ΓΣΕΣ µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του φοιτητή και την έγκριση 

του επιβλέποντα καθηγητή. 

 

Άρθρο 28 

Μεταβατική διάταξη 

 

Όσοι έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος θα υπαχθούν στις 

διατάξεις του παρόντος Κανονισµού µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ και σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. 

 


