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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

          Ιούλιος 2010 

Άρθρο 1 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 

του Ν. 3685/08).  

Οι Διδακτορικές Σπουδές παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος αλλά 

και σε συγγενή πεδία.   

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής 

έρευνας όπως επίσης και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο 

της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμά-

των προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό 

της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Συγχρόνως, οι Διδακτορικές Σπουδές αποτελούν για το Τμήμα, αλλά και το Πανεπιστή-

μιο γενικότερα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλουν στην α-

ναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στη εκπόνηση των επιστημονικών εργα-

σιών που συντελούνται στο πλαίσιο τους. 

 

Άρθρο 2 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Οι υποψήφιοι για Διδακτορικές Σπουδές πρέπει να διαθέτουν τα εξής τουλάχιστον τυπι-

κά προσόντα :  

(α) Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού. 

(β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντίστοιχων Ιδρυμάτων 

του εξωτερικού αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήμα-

τος ή σε συγγενές αντικείμενο. 

 

Άρθρο 3 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  

Η διαδικασία εισαγωγής ξεκινά με την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου προς την 

Γραμματεία του Τμήματος, η οποία θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

2. Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων. 

3. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊ-
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κής Ένωσης. 

4. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, σε φάκελο κλειστό 

από το συστήνοντα. 

5. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυ-

χιακά προγράμματα σπουδών. 

Κατά διαστήματα, ο Πρόεδρος του Τμήματος ενημερώνει τη Γ.Σ.Ε.Σ. για τις αιτήσεις που 

έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους υποψήφιους διδάκτορες και καλεί τα ενδιαφερόμενα 

μέλη ΔΕΠ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εάν επιθυμούν να ορισθούν ως επιβλέποντες 

των πιο πάνω υποψηφίων.  

Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο 

υποψήφιος ενημερώνεται ότι η αίτηση του δεν μπορεί να ικανοποιηθεί.  

Αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον, ο υποψήφιος καλείται να συντάξει και να υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. 

του Τμήματος ερευνητική πρόταση, στην οποία παρουσιάζει συνοπτικά το προτεινόμενο α-

ντικείμενο της διδακτορικής του έρευνας.  

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος εξετάζει αν η ερευνητική πρόταση έχει επιστημονικό ενδιαφέρον 

και αν είναι εφικτή η υλοποίηση της. Σε θετική περίπτωση, ορίζεται ο Επιβλέπων Καθηγητής 

και τα υπόλοιπα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. Η ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης καθορίζει το χρονικό σημείο έναρξης 

παραμονής του υποψηφίου διδάκτορα στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.  

 

Άρθρο 4 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική συνεισφορά 

στην επιστημονική γνώση. 

Ο επιστημονικός και ερευνητικός χαρακτήρας της διδακτορικής διατριβής την διαφοροποιεί 

ουσιαστικά και καθοριστικά από την αντίστοιχη εργασία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, 

που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.  

Για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος είναι απαραίτητο να πληρούνται οι ακόλου-

θες προϋποθέσεις: 

(α) Τουλάχιστον δύο (2) ερευνητικές εργασίες προερχόμενες από τη Διδακτορική Διατριβή 

δημοσιευμένες (ή δεκτές προς δημοσίευση) σε αναγνωρισμένου κύρους διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά (με διεθνές editorial board) με διαδικασία κριτών, ή μια (1) σε αναγνωρισμένου 

κύρους διεθνές επιστημονικό περιοδικό και μια (1) σε συλλογικό τόμο ή σε ειδική έκδοση 

πρακτικών επιστημονικού συνεδρίου με διαδικασία κριτών.  

(β) Τουλάχιστον μία συμμετοχή με ανακοίνωση σε αναγνωρισμένο επιστημονικό συνέδριο.  

Ως γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής ορίζεται η Ελληνική. Με απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται να οριστεί γλώσσα συγγραφής διαφορετική της Ελληνικής.  
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Σε κάθε περίπτωση, η διδακτορική διατριβή περιέχει ευρεία περίληψη σε επίσημη γλώσσα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διδακτορική διατριβή και η περίληψή της κατατίθενται στην Κε-

ντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και 

στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 

 

Άρθρο 5 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Τα καθήκοντα του Επιβλέποντος Καθηγητή, της Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Εξετα-

στικής Επιτροπής διέπονται από τις κείμενες διατάξεις. 

Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα. 

Η λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι σημαντική, αλλά δεν υποκαθιστά τον ιδι-

αίτερο ρόλο του Επιβλέποντος Καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή στην επιβλεπόμενη έρευνα 

είναι κρίσιμη. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία Επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέ-

πει να είναι τακτική και συνεχής. 

Ο Επιβλέπων Καθηγητής ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή 

ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος. Τα άλλα δύο μέλη ορίζονται με απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.   

Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει μέχρι τρεις (3) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες. 

 

Άρθρο 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

Η διάρκεια των Διδακτορικών Σπουδών δε μπορεί να είναι μικρότερη από τρία πλήρη ημερο-

λογιακά έτη από την ημέρα λήψης της απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικά με την αποδοχή του 

υποψηφίου για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευ-

τικής Επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή του φοιτητή σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

ορίζεται στα έξι (6) έτη.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη έτος 

μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή προς τη Συμβουλευτική Επι-

τροπή και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ..  

Σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος από τη χρονική στιγμή 

έναρξης της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτωρ υποβάλλει στη Συμβουλευτική 

Επιτροπή εκτενή και λεπτομερή ερευνητική πρόταση, η οποία επεκτείνει, εξειδικεύει, ή ανα-

θεωρεί την αρχική πρόταση, που υπέβαλε κατά την έναρξη των σπουδών. Με πρόταση του 

Επιβλέποντος Καθηγητή ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μέχρι ένα α-

κόμη έτος. Η Τριμελής Συµβουλευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση ή αναθεώρη-

ση της ερευνητικής πρότασης και ενημερώνει τη Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικά µε την κρίση της. Σε περί-

πτωση απόρριψης από την Τριμελή Συµβουλευτική Επιτροπή, ο υποψήφιος διδάκτωρ υπο-
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βάλλει νέα, αναθεωρημένη πρόταση εντός εξαμήνου, η οποία ακολουθεί την ίδια διαδικασία 

µε την αρχική. Αν και η νέα πρόταση δεν γίνει δεκτή από την Τριμελή Συµβουλευτική Επι-

τροπή τότε µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο υποψήφιος διαγράφεται. 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 

ένα έτος, ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς 

Συµβουλευτικής Επιτροπής το έργο που έχει πραγματοποιήσει κατά το αμέσως προηγούμενο 

έτος. Η παρουσίαση πραγματοποιείται σε ανοικτή συνεδρία της Τριμελούς Συµβουλευτικής 

Επιτροπής, την οποία δύνανται να παρακολουθήσουν όλα τα µέλη ∆.Ε.Π., οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος ή και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστη-

μίου. Η ακριβής ημερομηνία της παρουσίασης (ημέρα, ώρα και αίθουσα), θα γνωστοποιείται 

από τη Γραμματεία του Τμήματος σε όλους τους ενδιαφερομένους. Ακόμη, οι υποψήφιοι δι-

δάκτορες υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους εργασίας στις η-

μερίδες που θα οργανώνονται περιοδικά για το σκοπό αυτό, με ευθύνη του Προέδρου του 

Τμήματος. 

Τον μήνα Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργα-

σία με τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει Ετήσια Έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμή-

ματος. Την ευθύνη σύνταξης της έκθεσης έχει ο Επιβλέπων Καθηγητής. Η πρώτη έκθεση 

προόδου υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών του υποψηφίου. 

Στην Έκθεση περιγράφεται η ερευνητική και επικουρική εργασία που ολοκληρώθηκε κατά το 

προηγούμενο έτος και τίθενται οι στόχοι του επόμενου έτους. Η  Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφα-

σίσει τη συμπλήρωση ή/και εξειδίκευση των στόχων αυτών, ώστε να εναρμονίζονται με τους 

στόχους της διατριβής και να καθίσταται ευκολότερος ο έλεγχος της προόδου του υποψηφίου 

διδάκτορος. 

Οι Ετήσιες Εκθέσεις προόδου όλων των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος συζητούνται 

στην πρώτη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος κάθε Ακαδημαϊκού Έτους. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί Ετήσια Έκθεση προόδου για κάποιον υποψήφιο διδάκτορα 

εντός των προβλεπόμενων χρονικών προθεσμιών ο Πρόεδρος του Τμήματος ενημερώνει εγ-

γράφως τον υποψήφιο διδάκτορα και την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή προκειμένου να 

καταθέσουν άμεσα την Ετήσια Έκθεση προόδου. Αν και πάλι δεν υποβληθεί η πιο πάνω Έκ-

θεση και η συνολική καθυστέρηση υποβολής της υπερβεί τις 45 ημέρες, ο Πρόεδρος εισάγει 

το θέμα στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία αποφασίζει αν θα δοθεί παράταση ή αν θα διαγραφεί ο υποψή-

φιος διδάκτωρ.  

Η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να αποφασίσει τη δια-

γραφή από το διδακτορικό πρόγραμμα υποψηφίου διδάκτορα, του οποίου η πρόοδος κρίνεται 

ανεπαρκής ή σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν ανταποκρίνεται στην επικουρι-

κή εργασία που του έχει ανατεθεί από το Τμήμα. Διαγραφή υποψήφιου διδάκτορα από το δι-

δακτορικό πρόγραμμα μπορεί να γίνει και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.  

Ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται να ζητήσει αναστολή σπουδών μία φορά κατά τη διάρ-



 

 

 

-5- 

κεια των σπουδών του. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 

από δύο (2) έτη. Η Γ.Σ.Ε.Σ. κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της αιτούμενης αναστολής 

και εφ’όσον γίνουν αποδεκτοί, ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του μετά το 

χρονικό διάστημα της αναστολής, αλλά σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά την κατάθεση της 

αίτησης εκπόνησης όρους.  

Σε περίπτωση μετάκλησης, μετακίνησης ή εκλογής μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα, προερχόμενου 

από Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής, οι υποψήφιοι διδάκτο-

ρες που το μέλος ΔΕΠ επέβλεπε στο Τμήμα που υπηρετούσε προηγουμένως, δύνανται να ζη-

τήσουν την εγγραφή τους για Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστι-

κής Επιστήμης, υπό την επίβλεψη του μετακληθέντος ή μετακινηθέντος ή εκλεγέντος μέλους 

ΔΕΠ, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του παρόντος.  

Μετά από αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα προς το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήμης, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μπορεί να αναγνωρίσει το χρόνο σπουδών του στο τμή-

μα προέλευσης εφόσον κρίνει ότι το θέμα της διδακτορικής του διατριβής ως προς το αντικεί-

μενο και το εφικτό είναι το αυτό ή εφόσον αιτιολογημένα κρίνει ότι είναι συναφές με το θέμα 

της διδακτορικής διατριβής που εκπονούσε στο προηγούμενο πρόγραμμα 

 

Άρθρο 7 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η τελική κρίση και αξιολόγηση της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα γίνεται από επταμε-

λή Εξεταστική Επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ, στην οποία συμμετέχουν τα τρία μέ-

λη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα μέλη που ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., σύμφω-

να με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, η 

οποία κρίνει την πρωτοτυπία της και τη συμβολή της στην επιστήμη. Η έγκρισή της απαιτεί 

τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η Εξεταστική 

Επιτροπή τηρεί πρακτικά, στα οποία περιέχονται οι γνώμες όλων των μελών της σχετικά με 

την πρωτοτυπία και την επιστημονική συμβολή της διατριβής, καθώς και η αιτιολογημένη 

θετική ή αρνητική ψήφος κάθε μέλους και η τελική απόφαση της Επιτροπής. Η επίσημη ανα-

γόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. βάσει των πρακτικών της Ε-

ξεταστικής Επιτροπής. 

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

επεξηγήσεις για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. Το τελικό πρακτικό της Εξεταστικής Επιτρο-

πής υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη, ενώ ένα ξεχωριστό έγγραφο με τις υπογραφές 

των μελών της επιτροπής που ψηφίζουν θετικά ενσωματώνεται στο κείμενο της διατριβής. 

Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με την κλίμακα καλώς, λίαν καλώς ή άριστα. 
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Άρθρο 8 

ΌΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Οι Διδακτορικές Σπουδές είναι πλήρους φοίτησης. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να 

συμμετέχουν στις εργαστηριακές ασκήσεις, στη διδασκαλία και επιτήρηση προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών φροντιστηριακών μαθημάτων και σε άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες του 

Τμήματος. Οι λεπτομέρειες ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  

Άρθρο 9 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

Ο Επιβλέπων, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί, να ζητήσει 

από τον υποψήφιο διδάκτορα εφ’όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, την υποχρεωτική παρακο-

λούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου του οικείου Τμήματος, ή άλ-

λων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Τη σχετική έ-

γκριση αιτείται ο Επιβλέπων Καθηγητής. Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να συνεπάγεται τη 

συμμετοχή σε εξετάσεις όχι όμως δικαίωμα ή υποχρέωση εγγραφής ή αποφοίτησης από άλλο 

Πρόγραμμα. 

Ο υποψήφιος διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ένα μέρος της έρευνάς του 

σε Πανεπιστήμιο άλλης χώρας μετά από σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και 

της Γ.Σ.Ε.Σ., προκειμένου να εξοικειωθεί με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίω-

σης της επιστημονικής γνώσης. Ο υποψήφιος οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διε-

θνές ακαδημαϊκό σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια, αποβλέ-

ποντας στην αναγνώριση της έρευνάς του με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, 

όπου αυτό είναι εφικτό. 

Εφ' όσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, τα ΠΜΣ επιχορηγούν τη συμμετοχή των υποψη-

φίων διδακτόρων σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ..  

 

Άρθρο 10 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο έγγραφο, απονέμεται δε στο γνωστικό 

αντικείμενο του Τμήματος  στο οποίο εκπονήθηκε η διδακτορική διατριβή. 

Τον τύπο του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζει με απόφασή της η Σύγκλητος του Πανεπι-

στημίου Πειραιώς. Το Διδακτορικό Δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο 

του Τμήματος και τον Προϊστάμενο Γραμματείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σε κάθε πε-

ρίπτωση στο Διδακτορικό Δίπλωμα αναγράφονται τα στοιχεία που ορίζονται από το άρθρο 17 

του ΠΔ 380/99. 

 

Άρθρο 11 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών γίνεται από τη Γραμματεία του Τμή-

ματος. 

 

Άρθρο 12 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό µε τις Διδακτορικές Σπουδές για το οποίο δεν υπάρχει πρό-

βλεψη στον Κανονισμό Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-

στημίου Πειραιώς ή στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας, αρμόδια για να αποφασίσει είναι 

η Γ.Σ.Ε.Σ..  

 

Άρθρο 13 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για τους υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι άρχισαν να εκπονούν τη διατριβή τους προ της 

ισχύος του παρόντος Κανονισμού, ισχύουν οι σχετικές αποφάσεις της 5ης Γ.Σ.Ε.Σ., της 17-5-

2010. 

  


