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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 
Άρθρο 1 : Σκοπός, Δομή και Επίβλεψη της Διδακτορικής 

Διατριβής 

 
Ο σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), (Ph.D), είναι η διεξαγωγή αυτοδύναμης, 

πρωτότυπης και συγκροτημένης επιστημονικής έρευνας η οποία προάγει την οικονομική 

επιστήμη. 

 
Η Δ.Δ. θα πρέπει να χαίρει αρτιότητας και εγκυρότητας, έτσι ώστε μέρη της να μπορούν να 

δημοσιευθούν σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Θα πρέπει να είναι 

πρωτότυπη, με την έννοια ότι συμβάλει στο γνωστικό πεδίο της έρευνας. Δ.Δ. η οποία 

δεν πληροί την προϋπόθεση της πρωτοτυπίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, απορρίπτεται. 

 

Δικαίωμα επίβλεψης Δ.Δ. έχουν καθηγητές ή ερευνητές των οποίων η βαθμίδα επιτρέπει, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την επίβλεψη Δ.Δ. σε γνωστικά αντικείμενα που 

θεραπεύει το Τμήμα.  

 

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη της Δ.Δ. 

και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με 

αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. 
 

Άρθρο 2 : Τυπικές και Ουσιαστικές Προϋποθέσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων 

 
 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
1. Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου 

της αλλοδαπής.   

2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και 

αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν. 

4485/2017 στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ή σε συγγενή αντικείμενα. 

3. Γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2. 

4. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους διδάκτορες απαιτείται Πτυχίο Πανεπιστημίου της 

ημεδαπής ή το προβλεπόμενο από το νόμο πιστοποιητικό ελληνομάθειας. 

 

Οι υποψήφιοι που θέλουν να ενταχθούν στο διδακτορικό πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν 

στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 
1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, προτεινόμενος τίτλος, 

προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (Αγγλικά ή Ελληνικά) και προτεινόμενος επιβλέπων. 
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2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3. Συνοπτική πρόταση του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής. 

4. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος. 

5. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας. 

6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας  

7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν). 

8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ. 

 
Η κατάθεση  υποψηφιοτήτων για ένταξη στο  διδακτορικό  πρόγραμμα γίνεται  δυο  φορές  

το χρόνο (Ιανουάριο και  Ιούνιο) μετά από πρόσκληση της Σ.Ε.. 

 
Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από τη Σ.Ε. του μεταπτυχιακού ως προς την πληρότητα 

των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων διαβιβάζονται στη Γ.Σ., 

η οποία τους κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει 

μια τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή εξετάζει τις 

αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψήφιους σε 

συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Γ.Σ. του τμήματος εισήγηση που αναφέρει τους λόγους για 

τους οποίος ο υποψήφιος πρέπει να γίνει ή να μη γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος 

επιβλέπων.  Η επιτροπή μπορεί επίσης να προτείνει στη Γ.Σ. την εισαγωγή του υποψηφίου στο 

διδακτορικό πρόγραμμα μετά την επιτυχή εξέτασή του σε έναν αριθμό (έως πέντε) μαθημάτων 

του μεταπτυχιακού προγράμματος που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της 

διδακτορικής διατριβής. Η Γ.Σ. του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου 

επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει 

αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Επίσης εγκρίνει και τα πιθανά προαπαιτούμενα 

μαθήματα στα οποία πρέπει να εξεταστεί ο υποψήφιος και τέλος ορίζεται η γλώσσα 

συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.  

 

Επιτυχής εξέταση σε κάθε προαπαιτούμενο μάθημα θεωρείται αν ο υποψήφιος λάβει βαθμό 

ίσο ή άνω του πέντε (5). Ο υποψήφιος μπορεί να αποτύχει μόνο σε ένα (1) μάθημα. Σε 

περίπτωση αποτυχίας, είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη συγκεκριμένη εξέταση σε 

χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τη Σ.Ε.. Σε περίπτωση αποτυχίας και στις 

επαναληπτικές εξετάσεις δεν εισάγεται στο Διδακτορικό Πρόγραμμα. 

 
Με απόφαση της Γ.Σ. συστήνεται η τριμελής επιτροπή του υποψήφιου διδάκτορα και 

εγκρίνεται και το θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Σχετικά με την τελική 

αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα ισχύουν αυτά που 

αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο. Για υποψηφίους που πρέπει να εξεταστούν σε 

μαθήματα, η σύσταση της τριμελούς επιτροπής και η έγκριση του θέματος γίνεται μόνο μετά 

την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων. 

 
Άρθρο 3 : Διάρκεια Διδακτορικής 

Διατριβής 

 
Οι υποψήφιοι διδάκτορες με την εγγραφή τους αποδέχονται το καθεστώς της πλήρους 

φοίτησης. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ολοκληρώσουν την ΔΔ μέσα σε πέντε (5) έτη 

και όχι λιγότερο από τρία (3) έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής. Οι φοιτητές που ξεπερνούν το ανώτατο χρονικό όριο κατάθεσης της διδακτορικής 

διατριβής χωρίς την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή χάνουν το δικαίωμα κατάθεσης. Σε 
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περίπτωση παράτασης της διάρκειας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ο επιβλέπων 

καθηγητής υποχρεούται να εισηγηθεί το εν λόγω αίτημα στη Γ.Σ., η οποία και λαμβάνει την 

τελική απόφαση. 

 
Άρθρο 4 : Υποχρεώσεις του Επιβλέποντα Καθηγητή 

 
Ο Επιβλέπων Καθηγητής κατέχει ένα κεντρικό ρόλο στην εκπόνηση της Δ.Δ. και μαζί με 

τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής οφείλει να συμβάλει στην 

επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας. Ο μέγιστος αριθμός Δ.Δ. που μπορεί να αναλάβει 

ταυτόχρονα ένας 

Επιβλέπων Καθηγητής δεν μπορεί να ξεπερνά τις πέντε (5) ανά ακαδημαϊκό έτος. 

 
Ο Επιβλέπων Καθηγητής υποχρεούται να: 

 
1. συναντά τον υποψήφιο διδάκτορα σε τακτά χρονικά διαστήματα 

2. συμβουλεύει τον υποψήφιο διδάκτορα στην επιλογή των μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται 

3. δίνει οδηγίες και να παρέχει βοήθεια στο σχεδιασμό του ερευνητικού προγράμματος 

4. σχολιάζει εγκαίρως τα κεφάλαια της διατριβής 

5. ελέγχει την πληρότητα της διδακτορικής διατριβής ως προς τα ορισθέντα κριτήρια 

του παρόντος κανονισμού 

6. ελέγχει για το αν ο υποψήφιος διδάκτορας παίρνει μέρος και παρουσιάζει την έρευνά 

του στις επιστημονικές συναντήσεις που οργανώνονται από το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστήμων  καθώς  επίσης  και  για  τη  συμμετοχή  του  στα  φροντιστήρια  και  στα 

ερευνητικά σεμινάρια που διοργανώνονται στο Τμήμα 

7. μεριμνά για την κατάθεση της διδακτορικής διατριβής εντός των προβλεπόμενων 

χρονικών ορίων 

8. υποβάλει ετήσια έκθεση προόδου του υποψηφίου διδάκτορα και να καταθέτει το 

υπόμνημα του υποψήφιου διδάκτορα στη γραμματεία του τμήματος 

 

Αν για οποιονδήποτε τρόπο ο Επιβλέπων Καθηγητής εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να 

τελέσει χρέη επιβλέποντα για μεγάλο χρονικό διάστημα η Συνέλευση του τμήματος εκτιμώντας 

τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ισχύον νόμος, 

ύστερα από αίτηση του υποψηφίου Διδάκτορα και σύμφωνη γνώμη του προτεινόμενου 

επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δυο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής, ακόμα και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που 

προβλέπει ο κανονισμός.  

 
Άρθρο 5 : Υποχρεώσεις του Υποψήφιου 

Διδάκτορα 

 
Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να: 

 
1. ορίζει το θέμα της έρευνάς του σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. 

2. κανονίζει συναντήσεις με τον επιβλέποντα καθηγητή. 

3. συζητάει την εργασία του με τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής και τους 

παρέχει γραπτές επεξηγήσεις εφόσον του ζητούνται. 
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4. συμμετέχει στα σεμινάρια του Τμήματος και υποχρεούται κάθε ακαδημαϊκό έτος να 

κάνει τουλάχιστον μία (1) παρουσίαση της πορείας του έργου του κατά το τελευταίο 

έτος. Η ημερομηνία παρουσίασης καθορίζεται από τον επιβλέποντα. 

5. χρησιμοποιεί την ελληνική ή την αγγλική γλώσσα στη συγγραφή της διδακτορικής 

του διατριβής. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για τους ημεδαπούς όσο και για τους 

αλλοδαπούς φοιτητές. 

6. συμμετέχει υποχρεωτικά σε επιτηρήσεις εξετάσεων προπτυχιακού και 

μεταπτυχιακού επιπέδου. 

7. παραδίδει φροντιστηριακά μαθήματα σε προπτυχιακούς φοιτητές. 

8. υποβάλει υπόμνημα στην Τριμελή Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής 

διατριβής. Η υποβολή του υπομνήματος γίνεται μια φορά το χρόνο, το αργότερο ένα 

μήνα μετά από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής στο πρόγραμμα. 

 

Η Σ.Ε. εξετάζει και εισηγείται στη Γ.Σ. για περιπτώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων που δεν 

εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όπως αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Η Γ.Σ. είναι υπεύθυνη 

για την τελική εκτίμηση και λήψη αποφάσεων για τον πειθαρχικό έλεγχο και επιβολή ποινών. 

 

 

 

 

Άρθρο 6 : Υποστήριξη και Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής 

 
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική 

επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και 

αξιολόγησή της. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, 

συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος 

ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής 

διατριβής. 

 

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία 

της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον 

μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω 

τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει 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.  

 
Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να αναπέμψει με απόφασή της τη διατριβή για διορθώσεις ή 

επεξηγήσεις οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα έως έξι (6) μηνών. Το τελικό 

πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη. 

 

Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με την κλίμακα «Καλώς», «Λίαν Καλώς», «Άριστα» με 

πλειοψηφία. 
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Άρθρο 7 : Μεταβατικές 

Διατάξεις 

 
Οι υποψήφιοι διδάκτορες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

εντάσσονται στις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις υποχρεώσεις 

υποψηφίων διδακτόρων από την ημέρα ψήφισής του.    

 
Άρθρο 8 : Άλλα 

θέματα 

 
Ό,τι δεν προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό θα αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση από 

τη Γ.Σ., ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. 

 
Άρθρο 9 :  

Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 

 
Ο εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης διδακτορικής διατριβής δύναται να αναθεωρείται όποτε 

κρίνεται αναγκαίο είτε στο σύνολό του είτε κατ’ άρθρο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


