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Άπθπο 1 

ηόσορ ηυν Γιδακηοπικών ποςδών 

Η απφθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο δηέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Οη Γηδαθηνξηθέο Σπνπδέο παξέρνπλ εμεηδίθεπζε ζηα γλσζηηθά πεδία ηνπ 

Τκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, αιιά θαη ζε 

ζπγγελή πεδία. 

Οη Γηδαθηνξηθέο Σπνπδέο απνβιέπνπλ ζηε δεκηνπξγία πςειήο πνηφηεηαο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο, φπσο επίζεο θαη ζηε δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο, ηεο έξεπλαο θαη ησλ εθαξκνγψλ. Οη 

απφθνηηνη ησλ δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ πξννξίδνληαη λα ζηειερψζνπλ ην 

εξεπλεηηθφ, επηρεηξεκαηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

Σπγρξφλσο, ηα δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ γηα ηα Τκήκαηα, αιιά θαη ην 

Παλεπηζηήκην γεληθφηεξα, πεγή αθαδεκατθνχ θχξνπο θαη δηεζλνχο δηάθξηζεο θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εξεπλεηηθήο παξαγσγήο, κε έκθαζε ζηελ 

εθπφλεζε ησλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ πνπ ζπληεινχληαη ζην πιαίζηφ ηνπο. 

 

 

Άπθπο 2 

Οδηγόρ ποςδών Γιδακηοπικών Ππογπαμμάηυν 

Σηνλ Οδεγφ Σπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο ζα παξαηίζεληαη ιεπηνκεξψο ηα 

Πξνγξάκκαηα Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ. 

 

 

Άπθπο 3 

Κπιηήπια Διζαγυγήρ Τποτηθίυν ζηα Ππογπάμμαηα Γιδακηοπικών ποςδών 

Οη ππνςήθηνη θνηηεηέο ησλ δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ηππηθά πξνζφληα: 

α.  Πηπρίν Διιεληθνχ Α.Δ.Ι. ή Τ.Δ.Ι. ή νκνηαγνχο Παλεπηζηεκίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ 

αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θαη 

β. Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Διιεληθνχ Α.Δ.Ι. ή Τ.Δ.Ι. ή αληίζηνηρσλ 

ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 
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Άπθπο 4 

Γιαδικαζία Διζαγυγήρ 

Η δηαδηθαζία εηζαγσγήο μεθηλάεη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνο ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή πξνθήξπμε ηνπ Τκήκαηνο. 

 Τα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη απφ θάζε ππνςήθην είλαη ηα 

εμήο: 

α. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ Σεκείσκα 

β.  Αληίγξαθα πηπρίσλ θαη αλαιπηηθέο βαζκνινγίεο 

γ. Απνδεηθηηθφ  εμαηξεηηθήο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Α.Σ.Δ.Π. 

δ. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαηά πξνηίκεζε απφ κέιε Γ.Δ.Π. Α.Δ.Ι.. 

 Ο ππνςήθηνο αθνχ ηθαλνπνηήζεη ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη 

ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο εξεπλεηηθή πξφηαζε (proposal), ζηελ νπνία παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ην 

πξνηεηλφκελν αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ έξεπλαο. 

 Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ηνλ ππνςήθην ζε 

ζπλέληεπμε, ειέγρεη ηα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο 

θαη αλ απηά είλαη επαξθή, εμεηάδεη ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα, θαζψο θαη ην εθηθηφ 

ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο. Δπίζεο, ζπλεθηηκά ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. 

ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ επίβιεςε ησλ ππνςεθίσλ θαη εηζεγείηαη ζηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε Δηδηθήο Σχλζεζεο (Γ.Σ.Δ.Σ.) ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, κεηά 

ην πέξαο ηξηψλ εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο εξεπλεηηθήο 

πξφηαζεο, ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο εηζαγσγήο. Σε ζεηηθή πεξίπησζε 

νξίδεηαη ν Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο ηξηκεινχο 

Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν.  

 Η εκεξνκελία ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο θαζνξίδεη ην ρξνληθφ ζεκείν 

έλαξμεο παξακνλήο ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα ζην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ 

Σπνπδψλ. 

 

 

Άπθπο 5 

Δκπόνηζη Γιαηπιβήρ 

Μεηά απφ ηθαλνπνίεζε ησλ νπνησλδήπνηε άιισλ πξνυπνζέζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα, νη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο εζηηάδνπλ ζηελ 
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εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξέπεη λα είλαη 

πξσηφηππε θαη λα απνηειεί ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε. 

 Ο επηζηεκνληθφο θαη εξεπλεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηε 

δηαθνξνπνηεί νπζηαζηηθά θαη θαζνξηζηηθά απφ ηελ αληίζηνηρε εξγαζία ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, πνπ νδεγεί ζην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο. 

 Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή ή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα θαη’ 

επηινγήλ ηνπ ππνςήθηνπ θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή. Η 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη ε πεξίιεςή ηεο θαηαηίζεληαη ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή) θαη ζην Δζληθφ 

Κέληξν Τεθκεξίσζεο. 

 

 

Άπθπο 6 

Γιαδικαζίερ Δπιβλεπόμενηρ Έπεςναρ 

Τα θαζήθνληα ηνπ Δπηβιέπνληνο Καζεγεηή, ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο δηέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (άξζξν 9 ηνπ 

Ν.3685/2008). 

 Ο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο θαζνδεγεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ έξεπλα ηνπ ππνςεθίνπ 

δηδάθηνξα. Η ιεηηνπξγία ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ζεκαληηθή, αιιά δελ 

ππνθαζηζηά ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηνπ Δπηβιέπνληνο Καζεγεηή, ηνπ νπνίνπ ε εκπινθή 

ζηελ επηβιεπφκελε έξεπλα είλαη θξίζηκε. Δηδηθφηεξα, ε άκεζε ζπλεξγαζία 

Δπηβιέπνληνο θαη Υπνςήθηνπ Γηδάθηνξα πξέπεη λα είλαη ηαθηηθή θαη ζπλερήο. 

 Ο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο αλήθεη ζηηο βαζκίδεο ηνπ Καζεγεηή ή ηνπ Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή ή ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Τκήκαηνο. Μέιε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο κπνξεί λα είλαη κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Τκήκαηνο. Έλα εθ ησλ κειψλ δχλαηαη λα  

είλαη κέινο Γ.Δ.Π. άιινπ Τκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή άιινπ Α.Δ.Ι.. 

 Η Γ.Σ.Δ.Σ ηνπ Τκήκαηνο θαζνξίδεη κε απφθαζή ηεο ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηβιεπνκέλσλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ αλά Δπηβιέπνληα Καζεγεηή. Γηα ην Τκήκα 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, ν αξηζκφο απηφο δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ηνπο πέληε 

ππνςήθηνπο. 

 Ο Δπηβιέπσλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, κπνξεί 

λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα εθφζνλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηελ 

ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ κεηαπηπρηαθνχ επίπεδνπ 

ηνπ νηθείνπ ή άιισλ Τκεκάησλ. 
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Άπθπο 7 

Γιάπκεια ποςδών 

Οη Γηδαθηνξηθέο Σπνπδέο ζην Τκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο είλαη πιήξνπο 

θνίηεζεο. Η δηάξθεηα ησλ Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 

ηξία έηε, απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή 

ηνπ ππνςεθίνπ γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ηνλ νξηζκφ ηεο Τξηκεινχο 

Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. Η κέγηζηε παξακνλή ηνπ θνηηεηή ζε Πξφγξακκα 

Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ είλαη έμη έηε. 

 Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ην δηάζηεκα απηφ κπνξεί λα παξαηαζεί γηα έλαλ (1) 

αθφκε έηνο κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Δπηβιέπνληνο Καζεγεηή πξνο ηε 

Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη αληίζηνηρε Απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο. 

 Σε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απνθαζίδεη ε Γ.Σ.Δ.Σ. θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 

έηνο, ν ππνςήθηνο δηδάθησξ ππνβάιιεη ζηε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή εθηελή θαη 

ιεπηνκεξή εξεπλεηηθή πξφηαζε, ε νπνία επεθηείλεη, εμεηδηθεχεη ή αλαζεσξεί ηελ 

αξρηθή πξφηαζε, πνπ ππέβαιε θαηά ηελ έλαξμε ησλ ζπνπδψλ. Με πξφηαζε ηνπ 

Δπηβιέπνληνο Καζεγεηή, ν ρξφλνο απηφο κπνξεί λα παξαηαζεί απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ. κέρξη 

έλα αθφκε έηνο. 

 Ο Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη αλαζηνιή ζπνπδψλ κία θνξά 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Τν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξν απφ έμη (6) κήλεο θαη κεγαιχηεξν απφ έλα (1) έηνο. Η Γ.Σ.Δ.Σ. 

θξίλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ιφγσλ ηεο αηηνχκελεο αλαζηνιήο θαη εθφζνλ γίλνπλ 

απνδεθηνί, ν ππνςήθηνο κπνξεί λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ κεηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο, αιιά ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

αίηεζεο εθπφλεζεο φξνπο. 

Σε πεξίπησζε πνπ ν Δπηβιέπσλ βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ, 

νκνηηκίαο ή ζπληαμηνδφηεζεο, ε επίβιεςε ηνπ Υπνςήθηνπ Γηδάθηνξα αλαηίζεηαη ζε 

έλα απφ ηα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ή ζε θάπνην άιιν κέινο Γ.Δ.Π..  

 Σε πεξίπησζε κεηάθιεζεο, κεηαθίλεζεο ή εθινγήο κέινπο Γ.Δ.Π. ζε Τκήκα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, πξνεξρφκελνπ απφ Τκήκα ηνπ ηδίνπ ή άιινπ Α.Δ.Ι. ηεο 

εκεδαπήο, νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πνπ ην κέινο Γ.Δ.Π. επέβιεπε ζην Τκήκα πνπ 

ππεξεηνχζε πξνεγνπκέλσο, δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε δηδαθηνξηθφ 

πξφγξακκα ηνπ Τκήκαηνο απηνχ, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ κεηαθιεζέληνο ή 

κεηαθηλεζέληνο ή εθιεγέληνο κέινπο Γ.Δ.Π..  
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 Ο ππνςήθηνο δηδάθησξ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα κέξνο ηεο 

έξεπλάο ηνπ ζε Παλεπηζηήκην άιιεο ρψξαο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Γ.Σ.Δ.Σ., πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζεί κε ην 

δηεζλέο ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Ο 

ππνςήθηνο νθείιεη λα επηδηψθεη ελεξγή παξνπζία ζην δηεζλέο αθαδεκατθφ ζχζηεκα, 

ζπκκεηέρνληαο ζε ζεκηλάξηα ή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, απνβιέπνληαο ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο έξεπλάο ηνπ κε δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε ζχζηεκα θξηηψλ, φπνπ 

απηφ είλαη εθηθηφ. 

 

 

Άπθπο 8 

Έλεγσορ Ποιόηηηαρ Γιδακηοπικών ποςδών 

Η πνηφηεηα ησλ Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ ειέγρεηαη θπξίσο κε βάζε ηηο δεκνζηεχζεηο 

ηνπ Υπνςήθηνπ Γηδάθηνξα (ή ηελ ππνβνιή άξζξσλ ηεο δηαηξηβήο ηνπ ζε έγθξηηα θαη 

δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά) θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηεζλή ζπλέδξηα, φπσο 

απηά αλαγξάθνληαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε Πξνφδνπ. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

1. Δηήζια Έκθεζη Πποόδος 

Ο Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο ππνβάιιεη κία θνξά ζε θάζε αθαδεκατθφ έηνο εηήζηα 

έθζεζε πξνφδνπ ζηε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζηε Γ.Σ.Δ.Σ. 

ηνπ Τκήκαηνο. Η πξψηε έθζεζε πξνφδνπ ππνβάιιεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξψηνπ έηνπο ζπνπδψλ ηνπ ππνςεθίνπ. Σηελ έθζεζε πεξηγξάθεηαη ε εξεπλεηηθή θαη 

επηθνπξηθή εξγαζία πνπ νινθιεξψζεθε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο θαη ηίζεληαη νη 

ζηφρνη ηνπ επφκελνπ. 

2. Γημοζιεύζειρ/ςμμεηοσή ζε διεθνή ζςνέδπια 

Ο Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ θαη πξηλ ηελ 

ηειηθή θξίζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζα πξέπεη λα έρεη: 

1. ππνβάιιεη ζε έγθξηηα θαη δηεζλνχο θχξνπο επηζηεκνληθά πεξηνδηθά δχν (2) άξζξα, 

ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο/δηαηξηβήο. 

Σπζηήλεηαη επίζεο, ηα άξζξα απηά λα ππνβιεζνχλ ζε Σεηξέο Άξζξσλ Υπφ 

Σπδήηεζε (Working Paper Series, π.ρ. RePEc, Munich Library).  

2. παξνπζηάζεη κέξνο ηεο δηαηξηβήο ηνπ σο εηζεγεηήο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

ζπλαθή πξνο ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. 
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 Δθφζνλ ππάξρεη νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, ηα Π.Μ.Σ. επηρνξεγνχλ ηε ζπκκεηνρή 

ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζε εζληθά ή δηεζλή ζπλέδξηα κεηά απφ απφθαζε ηεο 

Γ.Σ.Δ.Σ.. 

Γεληθφηεξα, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Υπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ θαζνξίδεηαη γηα θάζε 

έηνο απφ ηνλ Οδεγφ Φξεκαηνδφηεζεο ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο, ζχκθσλα κε ηελ Δηήζηα Δξεπλεηηθή Πνιηηηθή (www.kepp.unipi.gr). 

3. Παποςζία ζηα Δπεςνηηικά εμινάπια ηος Σμήμαηορ 

Οη Υπνςήθηνη Γηδάθηνξεο ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ζην 50% ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Σεκηλαξίσλ ηνπ Τκήκαηνο. 

 Δμαηξνχληαη νη Υπνςήθηνη Γηδάθηνξεο πνπ δηακέλνπλ κφληκα εθηφο ηνπ Ννκνχ 

Αηηηθήο. 

 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο εξγάδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε 

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη ππφ θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα Δξεπλεηηθά Σεκηλάξηα ηνπ Τκήκαηνο νξίδεηαη ζην 20%. 

4. Παποςζίαζη ζηα Δπεςνηηικά εμινάπια ηος Σμήμαηορ 

Ο Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ 

δηαηξηβήο θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ηνπ θαη ηνλ Υπεχζπλν 

νξγάλσζεο ησλ Δξεπλεηηθψλ Σεκηλαξίσλ ηνπ Τκήκαηνο, ππνρξενχηαη λα 

παξνπζηάζεη κέξνο ηεο δηαηξηβήο ηνπ ζηα εξεπλεηηθά ζεκηλάξηα ηνπ Τκήκαηνο. 

 

 

Άπθπο 9 

Τποσπεώζειρ Τποτηθίυν Γιδακηόπυν 

Ο Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο ππνρξενχηαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηδαθηηθέο θαη 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Τκήκαηνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, αιιά θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζηηο επνπηείεο ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ. 

 Σπγθεθξηκέλα, ε παξνπζία ησλ Υπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ ζηηο επνπηείεο ησλ 

πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ ηεο θάζε εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Όινη νη 

επηηεξεηέο έρνπλ δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχλ λα 

παξεπξεζνχλ ζε θάπνηα επνπηεία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κία επηηήξεζε ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπο. Η εχξεζε 

αληηθαηαζηάηε είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Υπνςεθίνπ Γηδάθηνξα. Η φιε 

δηαδηθαζία ζα ειέγρεηαη κέζσ ησλ πξφηππσλ παξνπζηνινγίσλ πνπ ζα θαηαηίζεληαη 

ζηε Γξακκαηεία Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο.  

http://www.kepp.unipi.gr/
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Σε πεξίπησζε πνπ ε εχξεζε αληηθαηαζηάηε δελ είλαη εθηθηή, ν Υπνςήθηνο 

Γηδάθηνξαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη γξαπηψο (κέζσ e-mail) ηνπιάρηζηνλ 3 κέξεο 

λσξίηεξα ην κέινο Γ.Δ.Π. πνπ εμεηάδεη ην κάζεκα, ηνλ Δπηβιέπνληα θαη ηε 

Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, θαζψο θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Τκήκαηνο. Η ελεκέξσζε ησλ 

αλσηέξσ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ Υπνςήθηνπ Γηδάθηνξα κε 

ηνπο πηζαλνχο αληηθαηαζηάηεο ηνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην e-mail. 

Τν δηθαίσκα απνπζίαο ρσξίο εχξεζε αληηθαηαζηάηε, φπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαπάλσ, ηζρχεη κφλν γηα κία επηηήξεζε αλά αθαδεκατθφ έηνο. 

Η κφλε εμαίξεζε απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγείηαη κφλν ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο (π.ρ. εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν). 

 

 

Άπθπο 10 

Δπιπηώζειρ μη ζςμμόπθυζηρ Τποτηθίυν Γιδακηόπυν 

Η κε πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ πνηφηεηαο, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην 

άξζξν 8 ηνπ παξφληνο, θαη ε κε ζπκκφξθσζε ησλ Υπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο, κπνξεί λα 

νδεγήζεη είηε ζε δηαγξαθή ηνπ Υπνςήθηνπ Γηδάθηνξα απφ ην Τκήκα είηε ζε 

αλαβνιή/παξάηαζε ππνζηήξημεο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπ Γηαηξηβήο, θαηφπηλ εηζήγεζεο 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή.  

 

 

Άπθπο 11 

Σελική Κπίζη ηηρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ 

Ο Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο έρεη ην δηθαίσκα ηεο ππνζηήξημεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ 

δηαηξηβήο κφλν εθφζνλ πιεξνχληαη φινη ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο, φπσο ππαγνξεχνληαη 

ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο, θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ θαηλφκελα κε ζπκκφξθσζεο κε 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο. Τα 

αλσηέξσ ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο 

Έξεπλαο, ε νπνία θαη εγθξίλεη ην δηθαίσκα ππνζηήξημεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  

 Η ηειηθή θξίζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ Υπνςεθίνπ Γηδάθηνξα γίλεηαη 

απφ Δπηακειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, απνηεινχκελε απφ κέιε Γ.Δ.Π., ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ηα ηξία κέιε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηέζζεξα κέιε πνπ 

νξίδνληαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ., ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Τξία 
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ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο αλήθνπλ ζηε βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή. 

Τα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο αλήθνπλ ζην ίδην ή ζπγγελέο επηζηεκνληθφ πεδίν 

κε απηφ ηεο δηαηξηβήο. Οξηζκέλα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ άιιν Τκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο ή άιινπ Α.Δ.Ι. ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 Ο ππνςήθηνο αλαπηχζζεη ηε δηαηξηβή ηνπ δεκνζίσο θαη ελψπηνλ ηεο Δμεηαζηηθήο 

Δπηηξνπήο, ε νπνία θξίλεη ηελ πξσηνηππία ηεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ επηζηήκε. Η 

έγθξηζή ηεο απαηηεί ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπιάρηζηνλ πέληε κειψλ ηεο Δμεηαζηηθήο 

Δπηηξνπήο. Η Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ηεξεί πξαθηηθά, ζηα νπνία πεξηέρνληαη νη γλψκεο 

φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρεηηθά κε ηελ πξσηνηππία θαη ηελ επηζηεκνληθή ζπκβνιή ηεο 

δηαηξηβήο, θαζψο θαη ε αηηηνινγεκέλε ζεηηθή ή αξλεηηθή ςήθνο θάζε κέινπο θαη ε 

ηειηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο. Η επίζεκε αλαγφξεπζε ηνπ ππνςεθίνπ ζε δηδάθηνξα 

γίλεηαη απφ ηελ Γ.Σ.Δ.Σ. βάζεη ησλ πξαθηηθψλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 Η Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα αλαπέκςεη κε απφθαζή ηεο ηε δηαηξηβή γηα 

δηνξζψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα δηάζηεκα κέρξη έμη (6) κήλεο. Τν ηειηθφ πξαθηηθφ ηεο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ππνγξάθεηαη απφ φια ηα παξφληα κέιε.  

 Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή αμηνινγείηαη κε ηελ θιίκαθα Καιψο, Λίαλ Καιψο ή 

Άξηζηα. 

 

 

Άπθπο 12 

Δίδορ και Σίηλορ Γιδακηοπικού Γιπλώμαηορ 

Ο ηίηινο ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο είλαη δεκφζην έγγξαθν, απνλέκεηαη δε ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Τκήκαηνο ζην νπνίν εθπνλήζεθε ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. 

 Τνλ ηχπν ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο νξίδεη κε απφθαζή ηεο ε Σχγθιεηνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Σε θάζε πεξίπησζε ζην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ηειεπηαία ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 

 

Άπθπο 13 

Γιοικηηική Τποζηήπιξη ηυν Γιδακηοπικών ποςδών 

Η δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ 

Τκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. 


