ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ
Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.) έχουν
ως κεντρικό άξονα την εκπαίδευση στην παραγωγή πρωτότυπης γνώσης, η οποία
συμβάλλει στη διεθνή βιβλιογραφία και προάγει την επιστήμη σε θεωρητικό και
εφαρμοσμένο επίπεδο, με αναπτυξιακό προσανατολισμό στην κοινωνία της γνώσης. Οι
διδακτορικές σπουδές έχουν μια διευρυμένη οπτική που αφορά όχι μόνο στην επιτυχή
ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών αλλά και στην προετοιμασία του/της
υποψηφίου/ας για ανεξάρτητη ερευνητική και επιστημονική πορεία σε χώρους που
θεραπεύει η επιστήμη της ψυχολογίας, με επίκεντρο το ακαδημαϊκό πλαίσιο. Η
προετοιμασία αυτή αφορά σε ένα συλλογικό πλαίσιο δράσεων του Τμήματος, που
ενθαρρύνει τον εποικοδομητικό διάλογο και αυξάνει το κίνητρο για αναζήτηση και
διερεύνηση των επιστημονικών προκλήσεων, οδηγώντας σε καινοτόμο επιστημονική
έρευνα στη βάση των επιστημολογικών αρχών που διαπερνούν το πεδίο της ψυχολογίας.
Με περαιτέρω στόχο τον εμπλουτισμό της εκπαίδευσης, προκειμένου για την
ακαδημαϊκή/ερευνητική τους σταδιοδρομία, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες θα κληθούν να
αποκτήσουν εμπειρίες από ένα ευρύ φάσμα διάδρασης που αφορά στην ερευνητική
δραστηριότητα και στη διδακτική εμπειρία.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν οι
υποψήφιοι/ες που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α)
Είναι κάτοχοι Βασικού Τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
β)
Ένας τουλάχιστον από τους Τίτλους Σπουδών τους (Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα) εμπίπτει σαφώς στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας ή σε κλάδο αυτής ή σε
πεδίο συναφές με το ερευνητικό αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής, του οποίου η
συνάφεια με την ψυχολογική έρευνα έχει αιτιολογηθεί επαρκώς.
γ)
Διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 κατ’ ελάχιστο.
Εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν διαθέτει υψηλότερο του επιπέδου Β2 τίτλο γλωσσομάθειας
ή Τίτλο Σπουδών από Αγγλόφωνο Α.Ε.Ι., οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε δοκιμασία
κατανόησης και γραπτής απόδοσης ακαδημαϊκού κειμένου. Η ευθύνη διεξαγωγής των εν
λόγω εξετάσεων ανήκει στο Τμήμα.
δ)
Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Ν.
4485/2017 και με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, γίνεται δεκτός/ή
ως υποψήφιος/α διδάκτορας και μη κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, εφόσον
διαθέτει σημαντική ερευνητική, συγγραφική ή/και επαγγελματική εμπειρία σε γνωστικό

αντικείμενο της Ψυχολογίας που θεραπεύει το Τμήμα. (Ενδεικτικές δραστηριότητες
τεκμηρίωσης των παραπάνω αποτελούν δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά,
διακρίσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, διεθνή συνέδρια κ.α.) Στις περιπτώσεις
αυτές, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να ζητήσει από τον/την υποψήφιο/α την
επιτυχή παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής.
Επιπλέον, για τους/τις υποψηφίους διδάκτορες της παρούσας παραγράφου ορίζονται ως
ελάχιστο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση διδακτορικών σπουδών τα τέσσερα (4)
πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1.
Η αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλεται από τους/τις
υποψηφίους/ες στη Γραμματεία του Τμήματος σε ημερομηνίες (i) από 1 έως 15
Σεπτεμβρίου και (ii) από 1 έως 15 Φεβρουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
2.
Το Τμήμα δύναται να προκηρύξει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων σε συγκεκριμένα
γνωστικά αντικείμενα και εκτός των ανωτέρω ημερομηνιών, οι οποίες δημοσιεύονται στον
ημερήσιο τύπο και στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 42 του Ν. 4485/2017.
3.
Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 38 του Ν. 4485/2017, ο προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής, η
προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, και ο/η
προτεινόμενος/η ως Επιβλέπων/ουσα από όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης
Διδακτορικής Διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
β) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
γ) Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο/η υποψήφιος/α δεν εκπονεί Διδακτορική Διατριβή
κατά τον ίδιο χρόνο σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
δ) Αντίγραφο του Πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, αναλυτική
κατάσταση βαθμολογίας ή πιστοποιητικό που αναφέρει τον βαθμό πτυχίου και, εφόσον
απαιτείται, αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ε) Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
στ΄) Αποδεικτικό της ερευνητικής, συγγραφικής ή/και της επαγγελματικής εμπειρίας
ζ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από διδάσκοντες του/της υποψηφίου/ας στο
προπτυχιακό ή και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, οι οποίες υποβάλλονται σε
σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του συντάκτη
η) Προσχέδιο της Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο συντάσσεται με τη μορφή
ερευνητικής πρότασης στην προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής, έχει έκταση 3000 έως
3500 λέξεις και περιλαμβάνει (i) τον προτεινόμενο τίτλο, τον κλάδο της Ψυχολογίας
στον οποίο εμπίπτει και τον/την προτεινόμενο/η Επιβλέποντα/ουσα, (ii) ευσύνοπτη
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, σκοπό και στόχους της προτεινόμενης έρευνας και την
προσδοκώμενη συμβολή της στην επιστήμη, με αναφορά στην πρωτοτυπία της, (iii)

προτεινόμενη μεθοδολογία, αναλύσεις δεδομένων και εκτίμηση προσδοκώμενων
αποτελεσμάτων και (iv) βιβλιογραφικές αναφορές.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
1.
Η Γραμματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά
δικαιολογητικά των υποψηφίων, ελέγχει την ορθότητα αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό, τις πρωτοκολλά και τις διαβιβάζει στη Συνέλευση
του Τμήματος.
2.
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί,
τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία
Τριμελή Επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38
του Ν. 4485/2017. Κάθε Τριμελής Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί
τους/τις υποψηφίους/ες σε συνέντευξη. Κατόπιν, υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος
αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε
υποψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/ή, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η
Επιβλέπων/ουσα, εφόσον αυτός/ή δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Η
Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης
Επιβλέποντος/ουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της Επιτροπής και εγκρίνει ή
απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση
ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.
3.
Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να ορίσει την Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή, καθώς και τα μαθήματα που ο/η υποψήφιος/α υποχρεούται να
παρακολουθήσει επιτυχώς, εφόσον αυτό απαιτείται ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της
Διδακτορικής Διατριβής.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας,
αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η Επιβλέποντα/ουσα, ο/η
οποίος/α πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, την επίβλεψη της
Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν. 4485/2017.
Ο/Η Επιβλέπων/ουσα πρέπει να κατέχει τη βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή
ή Επίκουρου Καθηγητή. Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων που δύναται να
αναλάβει ο/η κάθε Επιβλέπων/ουσα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5).
3. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα συνεργάζεται με τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα, τον/την
καθοδηγεί, προτείνει διορθώσεις και συμβουλές σε επιμέρους κεφάλαια κατά την πορεία
συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής και ελέγχει τη γενική πληρότητά της. Ταυτόχρονα,
παρακινεί την ενασχόληση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα με ένα ευρύ φάσμα

δραστηριοτήτων (που άπτονται της ευρύτερης γνωστικής περιοχής του θέματος της
Διδακτορικής Διατριβής), ενθαρρύνοντας, παράλληλα, τη συμμετοχή του/της σε
επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια ή ημερίδες.
4. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα, σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα, προτείνει στη
Συνέλευση του Τμήματος τον τίτλο της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος δύναται να είναι
προσωρινός. Με το πέρας ενός (1) έτους από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, οριστικοποιείται ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής και
κατατίθεται σχετικό υπόμνημα στη Γραμματεία του Τμήματος από τον/την
Επιβλέποντα/ουσα.
5. Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι δυνατόν να διορθωθεί/τροποποιηθεί μερικώς,
σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα πριν τη σύσταση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής,
κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής που
εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η σχετική εισήγηση καταχωρίζεται στον
ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα.
6. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να
πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής.
Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο/η Επιβλέπων/ουσα και δύο
ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό
κρίση Διδακτορική Διατριβή. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον
ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.
7. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ο/η Επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να
τελέσει χρέη Επιβλέποντος/ουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας
τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο μέλος την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα και
γνώμη του/της προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα
δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του
μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε
Επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Αν
ο/η αρχικός/ή Επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή
συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη Επιβλέποντος/ουσας των Διδακτορικών
Διατριβών.
ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
1. Το Τμήμα Ψυχολογίας μπορεί να συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα,
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών, με στόχο την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη.
Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής
αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας/μία Επιβλέπων/ουσα
από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα, και η εκπόνηση της Διατριβής διαρκεί
τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./ερευνητών. Τα
σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, από τη στιγμή της

επιλογής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου,
καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ
Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) που
καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία
Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.
2. Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με συνεπίβλεψη, το Τμήμα Ψυχολογίας μπορεί
επίσης να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και
ινστιτούτα της αλλοδαπής. Στην περίπτωση αυτή, καταρτίζεται Ε.Π.Σ. στο οποίο
προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του κάθε Τμήματος ή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου
ξεχωριστά. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων Τμημάτων/φορέων που ορίζονται στο Ε.Π.Σ.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι επιμέρους διατάξεις, έτσι όπως ορίζονται στην
41931/21/19.3.2018 (ΦΕΚ972/τ.Β΄/19.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, σε συνεργασία με την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και
ανάλογα με τις θεματικές απαιτήσεις της υπό εκπόνηση διδακτορικής έρευνας, έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει είτε (1) τη συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής με τη μορφή ενός
εκτενούς, ενιαίου σώματος διατριβής είτε (2) τη συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής με τη
μορφή σειράς επιστημονικών εργασιών. Για καθεμιά από αυτές τις επιλογές, ισχύουν οι
παρακάτω προδιαγραφές και προϋποθέσεις:
1. Στην περίπτωση που επιλεχθεί η μορφή εκτενούς, ενιαίου σώματος διατριβής, πριν την
υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει:
α) να έχει εξασφαλίσει την τελική αποδοχή προς δημοσίευση μίας τουλάχιστον
εργασίας, η οποία θα απορρέει από τη Διδακτορική Διατριβή του/της, σε επιστημονικό
περιοδικό που χρησιμοποιεί το σύστημα κριτών και συμπεριλαμβάνεται σε διεθνείς
βάσεις επιστημονικών δεδομένων (ενδεικτικά, ISI Web of Science, PsycINFO, ScopusElsevier). Στη συγκεκριμένη εργασία είναι δυνατόν να εμφανίζονται ως συν-συγγραφείς
μέλος ή μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αλλά ο/η υποψήφιος/α θα
πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος/η συγγραφέας.
β) να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο συναφή με το θέμα της έρευνάς του/της
πανελλήνια ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές, με μία από τις δύο συμμετοχές
να έχει τη μορφή ανακοίνωσης. Στις συγκεκριμένες εργασίες, είναι δυνατόν να
εμφανίζονται ως συν-συγγραφείς μέλος ή μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, αλλά ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος/η
συγγραφέας.
2. Αν επιλεχθεί η μορφή της σειράς τριών ή περισσοτέρων επιστημονικών εργασιών, τότε,
πριν την υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει:
α) να έχει εξασφαλίσει για τουλάχιστον δύο (2) από τις τρεις (3) εργασίες την τελική
αποδοχή προς δημοσίευσή τους σε επιστημονικό περιοδικό που χρησιμοποιεί το
σύστημα κριτών και συμπεριλαμβάνεται σε διεθνείς βάσεις επιστημονικών δεδομένων
(π.χ. ISI Web of Science, PsycINFO, Scopus-Elsevier), και για την τρίτη να υπάρχει

αποδοχή και να εκκρεμούν οι προτεινόμενες από τους κριτές διορθώσεις. Στις εργασίες
αυτές, είναι δυνατόν να εμφανίζονται ως συν-συγγραφείς μέλος ή μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, αλλά ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να εμφανίζεται ως
πρώτος/η συγγραφέας.
β) να συνοδεύει τις παραπάνω εργασίες από συνεκτικό κείμενο, το οποίο θα
αναδεικνύει τη θεωρητική και μεθοδολογική συνάφεια των κατατεθειμένων εργασιών
και, συνολικά, την επιστημονική τους συνεισφορά και καινοτομία.
γ) να έχει συμμετάσχει, με ανακοίνωση ή αναρτημένη εργασία, σε τουλάχιστον δύο
συναφή με το θέμα της έρευνάς του/της πανελλήνια ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια
με κριτές , με μία από τις δύο συμμετοχές να έχει τη μορφή ανακοίνωσης. Στις
συγκεκριμένες εργασίες είναι δυνατόν να εμφανίζονται ως συν-συγγραφείς μέλος ή
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αλλά ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να
εμφανίζεται ως πρώτος/η συγγραφέας.
Αν η γλώσσα της Διδακτορικής Διατριβής είναι η αγγλική, απαιτείται η συγγραφή
εκτεταμένης περίληψης στα ελληνικά.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
1. Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση διδακτορικών σπουδών ορίζονται τα
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία σύστασης της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Από την ίδια ημερομηνία, ως μέγιστη χρονική διάρκεια
εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ορίζεται η παρέλευση πέντε (5) πλήρων
ημερολογιακών ετών.
2. Δυνατότητα παράτασης των διδακτορικών σπουδών θα παρέχεται για επιπλέον δύο (2)
πλήρη ημερολογιακά έτη από το πέρας των πέντε (5) ημερολογιακών ετών μέγιστης
φοίτησης, κατόπιν επαρκούς αιτιολόγησης από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και
έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος.
3. Δυνατότητα αναστολής φοίτησης του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα θα παρέχεται
κατόπιν αίτησής του/της, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις
(24) μήνες και δεν θα είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών. Η παραπάνω αίτηση θα πρέπει να
συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση των λόγων που την επιβάλλουν και θα εγκρίνεται
από τη Συνέλευση του Τμήματος.
4. Για τη δυνατότητα αναστολής φοίτησης σε υποψηφίους/ες διδάκτορες που είναι
υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις
των Εσωτερικών Κανονισμών των συγκεκριμένων φορέων.
5. Κατά το διάστημα αναστολής φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν διατηρεί τα
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους/τις υποψηφίους/ες διδάκτορες. Το
χρονικό διάστημα της αναστολής φοίτησης δεν συνυπολογίζεται στον συνολικό χρόνο
εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Όταν ολοκληρωθούν οι συγγραφικές υποχρεώσεις που προσδιορίζονται στο Άρθρο 10
του παρόντος Κανονισμού, ο/η υποψήφιος/α καταθέτει αίτηση για δημόσια υποστήριξη και
αξιολόγηση του έργου του/της. Στην αίτηση επισυνάπτονται αποδεικτικά στοιχεία για την
ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του/της που αφορούν στις δημοσιεύσεις εργασιών και
παρουσιάσεων σε επιστημονικά συνέδρια, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 7 του
παρόντος Κανονισμού.
2. Η αίτηση για δημόσια υποστήριξη συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του/της
υποψηφίου/ας ότι η διατριβή δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής.
3. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του/της
υποψηφίου/ας. Αν η Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση, συντάσσει και
διαθέτει στον/στην υποψήφιο/α αναλυτικό υπόμνημα με προτεινόμενες τροποποιήσεις και
βελτιώσεις καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, το οποίο δεν μπορεί να
ξεπερνά τον προσδιορισμένο ανώτατο χρόνο ολοκλήρωσης της Διδακτορικής Διατριβής. Το
υπόμνημα αυτό κατατίθεται και στη Γραμματεία του Τμήματος και εντάσσεται στον
ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας. Αν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί
την αίτηση, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του
Τμήματος, ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της
Διδακτορικής Διατριβής.
4. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συγκροτείται από τα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν
τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου
4485/17, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη του ίδιου ή συναφούς με το αντικείμενο της
Διδακτορικής Διατριβής γνωστικού αντικειμένου, μετά από πρόταση του/της
Επιβλέποντα/ουσας, και σύμφωνα με τα κριτήρια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
2 του άρθρου 39 του ίδιου νόμου.
5. Μετά τη συγκρότηση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:
α) ο/η υποψήφιος/α καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας επτά (7)
έντυπα αντίγραφα της Διδακτορικής Διατριβής, προκειμένου να προωθηθούν στα μέλη
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και ηλεκτρονικό αντίγραφο της
διατριβής για τον ίδιο σκοπό.
β) Ο/Η Επιβλέπων/ουσα, σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α και τα μέλη της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, προσδιορίζουν την ημερομηνία υποστήριξης της
διατριβής. Η ημερομηνία υποστήριξης δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από τριάντα (30)
μέρες ή αργότερα από εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της
Διδακτορικής Διατριβής από τον/την υποψήφιο/α στη Γραμματεία του Τμήματος.
γ) Τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν την ημερομηνία της υποστήριξης της διατριβής
ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Τμήματος Ψυχολογίας η ημερομηνία και ο χώρος
της υποστήριξης, το όνομα του/της υποψηφίου/ας, το θέμα της διατριβής, σύντομη
περίληψη αυτής καθώς και τα ονόματα της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
6. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Η
διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4)
τουλάχιστον μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να

συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Πριν την έναρξη, τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής αποφασίζουν για το μέλος της επιτροπής που θα προεδρεύσει της διαδικασίας.
Η διαδικασία υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό,
περιλαμβάνει, αρχικά, συνοπτική παρουσίαση της διδακτορικής έρευνας από τον/την
υποψήφιο/α στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διάρκεια της
παρουσίασης δεν μπορεί να ξεπερνά τα σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας, ούτε να είναι
συντομότερη των τριάντα (30) λεπτών της ώρας. Στη συνέχεια, ο/η υποψήφιος/α δέχεται
τις ερωτήσεις της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και αποκρίνεται σε αυτές. Μετά το
πέρας της συζήτησης αυτής, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει, χωρίς την παρουσία
τρίτων, και αξιολογεί τη Διδακτορική Διατριβή. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, του
του άρθρου 39 του νόμου 4485/17 μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση, χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
7. Η Διδακτορική Διατριβή αξιολογείται από τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
ως προς την ποιότητα, πληρότητα, πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη
και, με βάση αυτά τα κριτήρια, κρίνεται, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη
της είτε ως «Επιτυχής» είτε ως «Ανεπιτυχής». Εφόσον η διατριβή κριθεί ως «Επιτυχής», η
Επταμελής Επιτροπή αποφαίνεται για τη βαθμολογία της, επιλέγοντας ανάμεσα στους
ποιοτικούς προσδιορισμούς: «Άριστα», «Λίαν καλώς» και «Καλώς». Στο τέλος της
διαδικασίας, τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής υπογράφουν Πρακτικό
αξιολόγησης.
8. Εφόσον κριθεί απαραίτητο από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής, μπορεί να προταθούν στον/στην υποψήφιο/α σειρά ησσόνων διορθώσεων,
αλλαγών ή προσθηκών. Στην περίπτωση αυτή, οι απαιτούμενες διορθώσεις καταγράφονται
αναλυτικά στο Πρακτικό της αξιολόγησης και δίνεται στον/στην υποψήφιο/α προθεσμία
τριάντα (30) ημερών, ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποδείξεις. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα
καταθέτει σχετική βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των διορθώσεων. Σε περίπτωση
εκτενών αλλαγών, ο/η υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα αποστολής του αναθεωρημένου
κειμένου εντός διαστήματος έξι (6) μηνών. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται συμφωνία
τουλάχιστον από τα πέντε (5) εκ των επτά (7) μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.
9. Στην περίπτωση που έχει επιλεχθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού,
η κατάθεση επιστημονικών εργασιών, αντί για εκτενές σώμα διατριβής, οι όποιες
προτεινόμενες διορθώσεις αφορούν το συνεκτικό κείμενο που τις συνοδεύει.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
1. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν. 4485/2017, άρθρ. 40, παρ. 3), οι διδακτορικές σπουδές
παρέχονται δωρεάν.
2. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν για πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την
ημερομηνία εγγραφής τους όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται από τη
νομοθεσία για τους/τις φοιτητές/τριες του Β΄ Κύκλου Σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, έχουν
δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Π.Ι., αλλά και χρήσης των
υλικοτεχνικών μέσων του Τμήματος Ψυχολογίας. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ.
3 του Νόμου 4485/2017, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν δικαιώματα της
φοιτητικής τους ιδιότητας (π.χ. πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών

υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών) μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την
ολοκλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής τους.
3. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες υποχρεούνται να
παρουσιάζουν προφορικά, ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αναλυτικό
υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής Διατριβής τους και να υποβάλλουν στην
εν λόγω Επιτροπή γραπτή έκθεση προόδου, η οποία καταχωρίζεται στους ατομικούς
φακέλους τους στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από σχόλια του/της
Επιβλέποντος/ουσας ή/και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με
την πρόοδο του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα στο αντικείμενο-θέμα της Διδακτορικής
Διατριβής τους καθώς και αναφορικά με την ανταπόκρισή του/της στις υποχρεώσεις του,
έτσι όπως προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό.
4. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν την υποχρέωση να ανανεώνουν την εγγραφή τους
κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, σε ημερομηνία που υποδεικνύεται από τη
Γραμματεία του Τμήματος, μετά τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας που διατίθεται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.
5. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες ενθαρρύνονται από τον/την Επιβλέποντα/ουσα και την
τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή να συμμετέχουν σε σεμινάρια, συνέδρια, εργαστήρια,
προκειμένου να παρουσιάζουν μέρος της Διδακτορικής Διατριβής τους στην επιστημονική
κοινότητα.
6. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν υποχρέωση, εφόσον τους ζητηθεί από την Τριμελή
Επιτροπή, να παρέχουν επικουρικό εκπαιδευτικό έργο, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους
για ανεξάρτητη ερευνητική και επιστημονική πορεία σε χώρους που θεραπεύει η επιστήμη
της ψυχολογίας (π.χ. διδακτική και εργαστηριακή απασχόληση). Επιπλέον, καλούνται να
υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, συμβάλλοντας, για παράδειγμα, σε
επιτηρήσεις εξετάσεων.
7. Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3, εδάφιο ε΄ του Νόμου 3685/2008, που εξακολουθεί να
ισχύει και στον Νόμο 4485/2017 (άρθρο 8, παρ. α), είναι δυνατόν, με πρόταση της
Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Οικονομικών, να ανατίθεται σε υποψηφίους/ες διδάκτορες επικουρία εκπαιδευτικού ή
ερευνητικού έργου προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, με ωριαία αντιμισθία που
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
8. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αναθέτει στους/στις υποψηφίους/ες διδάκτορες
παρακολούθηση μαθημάτων ή σεμιναρίων ως ακαδημαϊκές προϋποθέσεις των
διδακτορικών σπουδών, εφόσον τα κρίνει απαραίτητα για την εκπόνηση της Διδακτορικής
Διατριβής τους.
9. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας αναμένεται να συνεργάζεται και να επιδιώκει τακτική
επικοινωνία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα και τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, σε όλα τα στάδια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής του/της.
ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

1. Η Συνέλευση Τμήματος, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση, ομόφωνη ή κατά
πλειοψηφία, της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να διαγράψει από τα
μητρώα υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος υποψήφιο/α διδάκτορα:
α) όταν έχει ξεπεραστεί το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης της Διδακτορικής
Διατριβής που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό διδακτορικών σπουδών,
β) όταν, χωρίς ικανοποιητική αιτιολόγηση, δεν κατατεθεί μέσα στο χρονικό διάστημα
που προβλέπει ο παρών Κανονισμός το ετήσιο αναλυτικό υπόμνημα για την πρόοδο της
διδακτορικής έρευνας και/ή δεν έχει συντελεστεί ικανοποιητική πρόοδος της έρευνας,
ή έχει διακοπεί η εκπόνησή της χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, ή υπάρχει συστηματική
παραμέληση των υποχρεώσεων των υποψηφίων διδακτόρων, όπως αυτές
προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.
γ) όταν, αποδεδειγμένα, διαπιστωθούν παραβιάσεις της ακαδημαϊκής δεοντολογίας,
δ) αυτοδίκαια, μετά από σχετική αίτηση του/της υποψηφίου/ας.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει την αφαίρεση του διδακτορικού
τίτλου αν, μετά την απονομή του, αποδειχθεί ότι:
α) δεν πληρούνταν τα τυπικά κριτήρια εισαγωγής του/της υποψηφίου/ας στο
πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Τμήματος, καθώς τα δικαιολογητικά που
κατατέθηκαν ήταν παραποιημένα/μη έγκυρα,
β) δεν τηρήθηκαν βασικοί κανόνες της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και συγγραφικής
δεοντολογίας.
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Η διαδικασία αναγόρευσης-καθομολόγησης του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα γίνεται από
τη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας, σε δημόσια συνεδρίασή της, και αφού ο/η
Πρόεδρος ανακοινώσει στο Σώμα το Πρακτικό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η
συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος πραγματοποιείται παρουσία του/της
υποψηφίου/ας διδάκτορα, του Πρυτάνεως ή του Αντιπρυτάνεως. Η τελετή αναγόρευσης
και καθομολόγησης, καθώς και ο τύπος του διδακτορικού διπλώματος (Τμηματικό, Διατμηματικό ή Δι-ιδρυματικό) ορίζονται από σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Π.Ι.
Ο διδακτορικός τίτλος υπογράφεται από τον Πρύτανη του Π.Ι., τον/την Πρόεδρο του
Τμήματος Ψυχολογίας και τον/την Προϊστάμενο/η της Γραμματείας του Τμήματος
Ψυχολογίας και φέρει τη σφραγίδα του Π.Ι.
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί, πριν την αναγόρευση και καθομολόγησή του/της, να
αιτηθεί και να λάβει βεβαίωση επιτυχούς αποπεράτωσης σπουδών.
Προϋπόθεση για την καθομολόγηση αποτελεί η εκτύπωση, βιβλιοδεσία και κατάθεση του
προβλεπόμενου αριθμού αντιτύπων της Διδακτορικής Διατριβής α) στη Γραμματεία του
Τμήματος, β) στη βιβλιοθήκη του Π.Ι. και γ) στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
ΑΡΘΡΟ 13
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Οι διατάξεις του Νόμου 4485/2017 καθώς και τα άρθρα του παρόντος Εσωτερικού
Κανονισμού ισχύουν για όλους/ες τους/τις ήδη εγγεγραμμένους υποψηφίους/ες
διδάκτορες, για τους οποίους δεν έχει συσταθεί Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, με
εξαίρεση τα άρθρα 2 και 3 που αναφέρονται στην ακριβή διαδικασία αίτησης και επιλογής
τους, καθώς και στην υποχρέωση ετήσιας προφορικής παρουσίασης της προόδου της
Διδακτορικής Διατριβής τους ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής πριν από
την ένταξή τους στον παρόντα Κανονισμό, ενώ διατηρείται η υποχρέωση κατάθεσης
ετήσιας γραπτής έκθεσης προόδου στην εν λόγω επιτροπή.
β. Οι ήδη εγγεγραμμένοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος που έχουν υπερβεί το
ανώτατο χρονικό διάστημα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής τους υποχρεούνται να
την ολοκληρώσουν εντός δύο (2) πλήρων ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ήδη
εγγεγραμμένοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος που δεν έχουν υπερβεί την
ανώτατη χρονική διάρκεια διδακτορικών σπουδών οφείλουν να ολοκληρώσουν τη
Διδακτορική Διατριβή τους, εντός δύο (2) πλήρων ημερολογιακών ετών μετά το πέρας των
επτά (7) ετών (συμπεριλαμβανομένων των δύο ετών παράτασης) που απαιτούνται για την
εκπόνησή της.
γ. Περαιτέρω ζητήματα σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές, τα οποία δεν προβλέπονται
από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, θα ρυθμίζονται στη
Συνέλευση του Τμήματος.

[ΦΕΚ Ίδρυσης]

