
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2827 
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-

τος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Αν-

θρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Μακεδονίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της 

ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μετα-
φοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), καθώς και την εκδοθείσα 
υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση 
«Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών 
Μονάδων» (Β’ 1466).

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»(Α’ 195).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμή-
ματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση 
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας» (Α’ 119).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

6. Τα άρθρα 31, 32, 37, 43 και 45 και των παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 ερμηνευτική 
εγκύκλιο του ΥΠ.Π.ΕΘ. (Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέ-
ματα).

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

9. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 από-
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Υ.Ο.Δ.Δ. 709) «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντι-
πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Συνέ-
λευσης του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνι-
κών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 43/01-12-
2021).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
152/22-12-2021).

12. Την υπό στοιχεία 97/Γ01/09-10-2019 απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη 
συνεδρίασή της.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

την έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Αν-
θρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί διδακτορικές 
σπουδές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και 
των εν ισχύ σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, 
ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστη-
μονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/
της κατόχου στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης 
στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Οι διδακτορικές σπουδές αποσκοπούν μέσω της 
ακαδημαϊκής έρευνας στην παραγωγή πρωτότυπης 
επιστημονικής γνώσης στον τομέα της Ψυχολογίας η 
οποία συμβάλλει στη διεθνή βιβλιογραφία και προάγει 
την επιστήμη σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, 
με αναπτυξιακό προσανατολισμό στην κοινωνία της 
γνώσης. Αυτό συνεπάγεται ότι, οι διδακτορικές σπου-
δές έχουν μια διευρυμένη οπτική που αφορά όχι μόνο 
στην επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κύκλου 
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σπουδών, αλλά και στην προετοιμασία των Υποψηφίων 
Διδακτόρων/ισσών για ανεξάρτητη ερευνητική και επι-
στημονική πορεία σε χώρους που θεραπεύει η επιστήμη 
της ψυχολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της διδακτι-
κής δραστηριότητας.

Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν τις εξής δύο προϋπο-
θέσεις:

1) Είναι κάτοχοι Βασικού Τίτλου Σπουδών και Μεταπτυ-
χιακού Τίτλου Σπουδών Α.Ε.Ι. ή ενιαίου και αδιάσπαστου 
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του 
ν. 4485/2017) της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της 
αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

2) 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.

3) Διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας επιπέδου Β2 κατ' ελάχιστο. Εφόσον ο/η υπο-
ψήφιος/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.

Άρθρο 3
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Προκήρυξη για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων 
γίνεται μία φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά τους μήνες 
Σεπτέμβριο - Νοέμβριο ή όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο 
η Συνέλευση του Τμήματος οι οποίες δημοσιεύονται 
στον ημερήσιο τύπο και στον διαδικτυακό τόπο του 
Τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του 
ν. 4485/2017.

Στην προκήρυξη ορίζονται:
(1) Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων.
(2) Τα γνωστικά πεδία στα οποία δύνανται οι υποψή-

φιοι να εκπονήσουν διατριβή καθώς και ο αριθμός εισα-
κτέων ανά γνωστικό πεδίο.

(3) Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση.
Στην αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να ανα-

γράφεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του
ν. 4485/2017, ο προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής 
Διατριβής, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (ελληνικά 
ή αγγλικά) και ο/η προτεινόμενος/η ως Επιβλέπων/ουσα 
από όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής 
Διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαι-
ολογητικά:

(1) Ο προτεινόμενος τίτλος της διατριβής.
(2) Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διατριβής 

(ελληνικά ή αγγλικά).
(3) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψη-

φίου.
(4) 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 Επι-
βλέποντα/ουσα,

(ii) ευσύνοπτη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, σκοπό 
και στόχους της προτεινόμενης έρευνας και την προσδο-
κώμενη συμβολή της στην επιστήμη, με αναφορά στην 
πρωτοτυπία της,

(iii) προτεινόμενη μεθοδολογία, αναλύσεις δεδομένων 
και εκτίμηση προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και

(ν) βιβλιογραφικές αναφορές.
(5) 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.

(6) Δύο (2) συστατικές επιστολές από διδάσκοντες/
ουσες του/της υποψηφίου/ας στο προπτυχιακό ή και 
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, οι οποίες υπο-
βάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του/
της συντάκτη/τριας.

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας αφού λάβει 
υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγορι-
οποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικει-
μένου και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία 
αιτήσεων, αποτελούμενες από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 
Οι επιτροπές εξετάζουν όλα τα συνυποβαλλόμενα με 
την αίτηση έγγραφα και καλούν σε συνέντευξη τον/την 
υποψήφιο/α. Ακολούθως οι επιτροπές συντάσσουν ανα-
λυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για 
τους οποίους κάθε υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει αποδεκτός/ή και το 
υποβάλλουν στη Συνέλευση. Εάν ο/η υποψήφιος/α στην 
αίτησή του δεν προτείνει επιβλέποντα/πουσα καθηγητή/
τρια αυτός/τή προτείνεται από την επιτροπή και τίθεται 
προς έγκριση από τη Συνέλευση.

Η Συνέλευση του Τμήματος συνεκτιμά το υπόμνημα 
της επιτροπής με την γνώμη του προτεινόμενου επι-
βλέποντα και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την 
αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση 
ορίζεται επίσης η γλώσσα (ελληνικά ή αγγλικά) συγγρα-
φής της διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 4
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

1. Η Γραμματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτή-
σεις 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 παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017.

1. 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 
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υποψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/ή, κα-
θώς 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 δύ-
ναται να ορίσει την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, 
καθώς και τα σεμιναριακά μαθήματα που ο/η υποψήφι-
ος/α υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς, ως προ-
ϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής.

4. Μετά τον ορισμό από τη Συνέλευση του Τμήματος 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αναρτώνται 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα στον διαδικτυ-
ακό τόπο του Τμήματος τα ονόματα των υποψηφίων 
διδακτόρων και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής, ο τίτλος και σύντομη περίληψη της προς 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 5
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν:
(α) Τα μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκου-

ρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.
(β) Ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά 

κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και τις προ-
βλέψεις του άρθρου 39.1 του ν. 4485/2017, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών.

Κάθε μέλος ΔΕΠ δύναται να επιβλέψει συνολικά 5 διδα-
κτορικές διατριβές, είτε με επίβλεψη είτε με συνεπίβλε-
ψη. Στην περίπτωση συνεπίβλεψης συντάσσεται Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινό-

μενο επιβλέποντα την επίβλεψη της Διδακτορικής Δι-
ατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, 
με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την 
εκπόνηση και τη συγγραφή της.

Μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
Στη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 

μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, 
αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή 
Καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 
και τις προβλέψεις του άρθρου 39.1 του ν. 4485/2017, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμέ-
να ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και 
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την 
υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Ως μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να οριστούν και 

καθηγητές που βρίσκονται σε επιστημονική άδεια.
Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλά-

χιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από το οικείο Τμήμα.
Ο/Η Επιβλέπων/ουσα, σε συνεργασία με τον/την 

υποψήφιο/α διδάκτορα/ισσα, 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.

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι δυνατόν 
να διορθωθεί/τροποποιηθεί μερικώς, σε οποιοδήποτε 
χρονικό διάστημα πριν τη σύσταση της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αιτιολογημένης εισή-
γησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής που 
εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η σχετική 
εισήγηση καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του/της 
υποψηφίου/ας διδάκτορα/ισσας.

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια καθοδηγεί και 
υποστηρίζει την έρευνα το/της υποψηφίου/ας διδάκτο-
ρα. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία Επιβλέποντος και 
υποψηφίου/ας διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και 
συνεχής. Τον/την καθοδηγεί, προτείνει διορθώσεις και 
συμβουλές σε επιμέρους κεφάλαια κατά την πορεία συγ-
γραφής της Διδακτορικής Διατριβής και ελέγχει τη γενική 
πληρότητά της. Ταυτόχρονα, παρακινεί την ενασχόληση 
του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα/ισσας με ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων, που άπτονται της ευρύτερης 
γνωστικής περιοχής του θέματος της Διδακτορικής Δια-
τριβής, ενθαρρύνοντας, παράλληλα, τη συμμετοχή του/
της σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια ή ημερίδες.

3. Αντικατάσταση επιβλέποντος/ουσας
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλεί-

ψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέπο-
ντος/πουσας για ένα έτος, η Συνέλευση του Τμήματος, 
εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/η την επί-
βλεψη, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα 
και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετι-
κά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς συμ-
βουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του 
μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί 
να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα που ορίζει ο πα-
ρών Κανονισμός.

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 των διδακτορικών διατριβών 
που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι. 
στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση 
της διατριβής.

Άρθρο 6
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με Συνεπίβλεψη

Για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπί-
βλεψη το Τμήμα Ψυχολογίας δύναται να συνεργάζεται με 
Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς 
και με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητι-
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κών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, όπως 
ορίζει η παρ. 3. του άρθρου 43 του ν. 4485/2017.

Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκπό-
νησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα από 
τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέπων 
από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση 
της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον 
ορισμό των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ/ερευνητών.

Καταρτίζεται μεταξύ των συνεργαζομένων τμημάτων 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) στο οποίο ορί-
ζονται τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων, 
την εκπόνηση της διατριβής καθώς και της χορήγησης 
ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά.

Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης 
ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο σχετι-
κό Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) που καταρ-
τίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με συνε-
πίβλεψη, το Τμήμα Ψυχολογίας μπορεί επίσης να συ-
νεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή 
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής. Στην 
περίπτωση αυτή, καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συ-
νεργασίας (Ε.Π.Σ.) στο οποίο προσδιορίζονται οι υποχρε-
ώσεις του κάθε Τμήματος ή ερευνητικού κέντρου ή ινστι-
τούτου ξεχωριστά. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη 
της εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής αναλαμβάνει 
ένα εκ των συνεργαζόμενων Τμημάτων/φορέων που 
ορίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ). 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι επιμέρους διατάξεις, έτσι όπως 
ορίζονται στην υπ΄αρ. 41931/21/19.3.2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 972).

Άρθρο 7
Δικαιώματα/Παροχές
και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων
Δικαιώματα/Παροχές

1. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (παρ. 3 του άρθρου 40 
του  ν. 4485/2017), οι διδακτορικές σπουδές παρέχονται 
δωρεάν.

1. 2. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν για πέ-
ντε (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 την παρ. 3
του άρθρου 40 του ν. 4485/2017, οι υποψήφιοι/ες διδά-
κτορες/ισσες διατηρούν δικαιώματα της φοιτητικής τους 
ιδιότητας, π.χ. πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλι-
οθηκών, μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση 
της Διδακτορικής Διατριβής τους.

Υποχρεώσεις
1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα κάθε ακαδη-

μαϊκό έτος παρουσιάζει προφορικά και υποχρεούται να 
υποβάλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την 
πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Η έκθεση προό-
δου της έρευνάς του συνιστά ανανέωση της εγγραφής 
του. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας τον Σεπτέμβριο κάθε 
έτους παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως 
αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της διδα-
κτορικής του διατριβής καθώς και αναφορικά με την 
ανταπόκρισή του/της στις υποχρεώσεις του, έτσι όπως 
προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό. Αντίγραφο 
του υπομνήματος καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον/
την επιβλέποντα/πουσα ή την τριμελή επιτροπή και εκ-
θέσεις προόδου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο 
του υποψηφίου. Η μη υποβολή έκθεσης προόδου ισο-
δυναμεί με αρνητική εισήγηση.

2. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες έχουν την υπο-
χρέωση να ανανεώνουν την εγγραφή τους κατά την 
έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, σε ημερομηνία που 
υποδεικνύεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, μετά τη 
συμπλήρωση ειδικού έτοιμου εγγράφου που διατίθεται 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

3. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες ενθαρρύνονται 
από τον/την Επιβλέποντα/ουσα και την τριμελή Συμ-
βουλευτική Επιτροπή να συμμετέχουν σε σεμινάρια, 
συνέδρια, εργαστήρια, προκειμένου να παρουσιάζουν 
μέρος της Διδακτορικής Διατριβής τους στην επιστη-
μονική κοινότητα.

4. Υποχρεούνται επίσης να συμμετέχουν στο Σχολείο 
των Υποψηφίων Διδακτόρων το οποίο λειτουργεί μία 
φορά το χρόνο και αντιστοιχεί συνολικά με φόρτο εργα-
σίας για την φοιτήτρια ή φοιτητή ίσο με 30 μονάδες ECTS. 
Τα Μαθήματα του Σχολείου Υποψηφίων Διδακτόρων ή 
μέρος αυτών δύναται να προσφέρονται σε συνεργασία 
και με άλλα Τμήματα του ΠΔΜ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να 
παρακολουθήσουν επιτυχώς τις παρακάτω θεματικές:

Θεματική ενότητα 1 (8 ECTS)
Στην πρώτη θεματική ενότητα παρουσιάζονται οι βα-

σικές έννοιες, πρακτικές και θέματα, όπως η λογική της 
έρευνας, τα είδη της έρευνας, η βιβλιογραφική έρευνα, 
οι μονάδες ανάλυσης, η δειγματοληψία, ο στατιστικός 
πληθυσμός, μέτρα θέσεων και διασποράς, τα κριτήρια 
καθορισμού μεγέθους δείγματος, η αναζήτηση, η ανά-
λυση και η σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη 
χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών.

Θεματική ενότητα 2 (2 ECTS)
Στην δεύτερη θεματική ενότητα παρουσιάζεται η δι-

αθέσιμη υποδομή του Πανεπιστημίου, εστιάζοντας στις 
συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά, τις βιβλιοθήκες 
και τα εργαστήρια. Παράλληλα, παρουσιάζεται το στυλ 
γραφής και αναφοράς βιβλιογραφικών πηγών APA.

Θεματική ενότητα 3 (3 ECTS)
Στην τρίτη θεματική ενότητα γίνεται παρουσίαση και 

πρακτική εξάσκηση στα βήματα που καλείται να ακολου-
θήσει ο/η ερευνητής/ια για την υλοποίηση συστηματι-
κής επισκόπησης της βιβλιογραφίας στο πεδίο μελέτης
του/της.
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Θεματική ενότητα 4 (4 ECTS)
Στην τέταρτη θεματική ενότητα αναπτύσσονται οι με-

θοδολογίες έρευνας πεδίου, με ανάλυση της πρωτογε-
νούς έρευνας και των ειδών έρευνας πεδίου. Επίσης, ανα-
λύονται κατάλληλα παραδείγματα για την εξοικείωση 
με έννοιες όπως ο ρόλος του ερευνητή, οι συνεντεύξεις 
και οι ομάδες εστίασης. Ακόμη, αναπτύσσονται περαιτέ-
ρω οι ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι, με 
έμφαση στη δευτερογενή έρευνα, τους πειραματικούς 
σχεδιασμούς, τα θέματα δεοντολογίας, εγκυρότητας και 
αξιοπιστίας. Αναπτύσσεται η μεθοδολογία σύνθεσης και 
οργάνωσης πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων, 
αξιολόγησης και αξιοποίησης ευρημάτων ερευνών και 
αναλύονται οι τεχνικές συγγραφής επιστημονικών ερ-
γασιών.

Θεματική ενότητα 5 (3 ECTS)
Στην πέμπτη θεματική ενότητα γίνεται παρουσίαση 

και πρακτική εξάσκηση σε πρόγραμμα σχεδίασης έργων 
συλλογής δεδομένων μέσω Η/Υ (e-prime).

Θεματική ενότητα 6 (3 ECTS)
Στην έκτη θεματική ενότητα γίνεται παρουσίαση και 

πρακτική εξάσκηση σε προγράμματα ανάλυσης ποι-
οτικών δεδομένων (π.χ., NVivo, ATLAS. ti, Interact) και 
ποσοτικών δεδομένων (π.χ., JASP, R, SPSS, AMOS, EQS).

Θεματική ενότητα 7 (2 ECTS)
Στην έβδομη θεματική ενότητα γίνεται παρουσίαση 

και πρακτική εξάσκηση σε θέματα ισότητας των φύλων 
στη ψυχολογική έρευνα.

4. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες έχουν υποχρέω-
ση, εφόσον τους ζητηθεί από την Τριμελή Επιτροπή, να 
παρέχουν επικουρικό εκπαιδευτικό έργο, στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης τους για ανεξάρτητη ερευνητική και 
επιστημονική πορεία σε χώρους που θεραπεύει η επι-
στήμη της ψυχολογίας (π.χ. διδακτική και εργαστηριακή 
απασχόληση). Επιπλέον, καλούνται να υποστηρίζουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία, συμβάλλοντας, για παράδειγ-
μα, σε επιτηρήσεις εξετάσεων. Η ανάθεση επικουρικού 
έργου γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
η οποία κατά την ανάθεση του έργου της επικουρίας θα 
πρέπει να ορίζει και τον αντίστοιχο φόρτο που αντιστοι-
χεί το έργο της επικουρίας (μέγιστο 5 ECTS).

5. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες έχουν υποχρέω-
ση να συγκεντρώσουν 30 ECTS κατά τον χρόνο της διδα-
κτορικής τους διατριβής. Τα 25 ECTS που αφορούν την 
παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων θα πρέπει 
να παραγματοποιηθούν κατά τον πρώτο χρόνο από την 
έναρξη των διδακτορικών σπουδών. Σε περίπτωση που 
υπάρξει αδυναμία προσφοράς από το Τμήμα μέρους των 
επιμορφωτικών σεμιναρίων, αυτά μπορεί να προσφερ-
θούν σε επόμενο χρόνο. Η επιτυχής παρακολούθηση 
των σεμιναρίων βεβαιώνεται στην Tριμελή Συμβουλευ-
τική Επιτροπή η οποία και κρίνει για τη συνέχιση ή μη 
της διατριβής κατά τον δεύτερο χρόνο.

6. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ισσα 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.

7. Για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου απαιτούνται 
συνολικά 180 ECTS, αναλυτικά αναγράφονται στον πα-
ρακάτω πίνακα:

Συμμετοχή στο σχολείο υποψηφίων
διδακτόρων 25 ECTS

Συμμετέχουν επικουρικά στην
εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

5 ECTS

Διατριβή 150 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 180 ECTS

Άρθρο 8
Χρόνος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Χρόνος εκπόνησης

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολο-
γιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής (σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 39 του ν. 4485/2017).

Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής δια-
τριβής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα (5) πλήρη ημερολο-
γιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής.

Παράταση του χρόνου εκπόνησης της Διδακτορικής 
Διατριβής

Ο χρόνος περάτωσης δύνανται να παραταθεί για δύο 
(2) επιπλέον έτη κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του 
υποψηφίου την οποία αφού εγκρίνουν τα μέλη της τρι-
μελούς συμβουλευτικής επιτροπής εισηγούνται στη Συ-
νέλευση του Τμήματος για την έγκρισή της.

Αναστολή
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα δύναται να αιτη-

θεί την αναστολή εκπόνησης της διατριβής 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 
αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. Η αναστολή εκπόνησης της διατριβής εγκρί-
νεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά 
τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητα του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα και τα εξ’ αυτής απορρέοντα 
δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται 
στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορι-
κής διατριβής.

Για τη δυνατότητα αναστολής φοίτησης σε υποψη-
φίους/ες διδάκτορες/ισσες που είναι υπότροφοι του 
Ι.Κ.Υ. ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, ισχύουν 
οι σχετικές διατάξεις των Εσωτερικών Κανονισμών των 
συγκεκριμένων φορέων.

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη της 
Διδακτορικής Διατριβής

1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, σε συνεργασία με 
την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και ανάλογα με 
τις θεματικές απαιτήσεις της υπό εκπόνηση διδακτορι-
κής έρευνας, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει είτε (1) τη 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ82784 Τεύχος B’ 6496/31.12.2021

συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής με τη μορφή ενός 
εκτενούς, ενιαίου σώματος διατριβής είτε (2) τη συγγρα-
φή Διδακτορικής Διατριβής με τη μορφή σειράς επιστη-
μονικών εργασιών. Για καθεμιά από αυτές τις επιλογές, 
ισχύουν οι παρακάτω προδιαγραφές και προϋποθέσεις:

α) 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 δημο-
σίευση δύο τουλάχιστον άρθρων, η οποία θα απορρέει 
από τη Διδακτορική Διατριβή του/της, σε επιστημονι-
κό περιοδικό που χρησιμοποιεί το σύστημα κριτών και 
συμπεριλαμβάνεται σε διεθνείς βάσεις επιστημονικών 
δεδομένων (Q1, Q2 ή Q3, ενδεικτικά, ISI Web of Science, 
PsyclNFO, Scopus-Elsevier). 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) Nα έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο συναφή 
με το θέμα της έρευνας του/της πανελλήνια ή διεθνή 
επιστημονικά συνέδρια με κριτές, με μία από τις δύο 
συμμετοχές να έχει τη μορφή ανακοίνωσης. Στις συγκε-
κριμένες εργασίες, είναι δυνατόν να εμφανίζονται ως 
συν- συγγραφείς μέλος ή μέλη της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, αλλά ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει 
να εμφανίζεται ως πρώτος/η συγγραφέας.

γ) Σε χρονικό διάστημα, τουλάχιστον δύο μηνών, πριν 
τη τελική δημόσια υποστήριξη ενώπιον της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας/
ρισσα οφείλει να παρουσιάσει τη διδακτορική διατριβή 
σε Colloquium ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

Άρθρο 10
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτο-
ρικής Διατριβής, η Tριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δη-
μόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η Συμβου-
λευτική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση, συντάσσει και 
διαθέτει στον/στην υποψήφιο/α αναλυτικό υπόμνημα με 
προτεινόμενες τροποποιήσεις και βελτιώσεις, καθώς και 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους, το οποίο δεν μπο-
ρεί να ξεπερνά τον προσδιορισμένο ανώτατο χρόνο ολο-
κλήρωσης 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.

Συγκρότηση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
Αν η Tριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί 

την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική ειση-
γητική έκθεση και την υποβάλλει στην Συνέλευση του 
Τμήματος ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής. 

Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη 
της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα 
αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα 
μέλη, καθώς και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα 
κριτήρια του δέυτερου εδαφίου  της παρ. 2 του άρθρου 
39 του ν. 4485/2017.

Μετά τη συγκρότηση της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής:

α) ο/η υποψήφιος/α καταθέτει στη Γραμματεία του Τμή-
ματος Ψυχολογίας επτά (7) έντυπα αντίγραφα της Διδα-
κτορικής 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 ιστότο-
πο 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.

Δημόσια Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής
Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημοσία από 

τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα/ισσα. 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 αποφασί-
ζουν 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 έρευ-
νας 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) λε-
πτών της ώρας. Στη συνέχεια, ο/η υποψήφιος /α δέχεται 
τις ερωτήσεις της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
και αποκρίνεται σε αυτές. Η διαδικασία της δημόσιας 
υποστήριξης από τον υποψήφιο/α διδάκτορα/ρισσα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις (2) ώρες. Μετά την ολοκλήρω-
ση της δημόσιας υποστήριξης και των ερωτήσεων που 
υποβάλλονται, ο υποψήφιος/α αποχωρεί.

Μετά το πέρας της συζήτησης αυτής, η Εξεταστική 
Επιτροπή συνεδριάζει, χωρίς την παρουσία τρίτων και 
αξιολογεί τη Διδακτορική Διατριβή. Τα αφυπηρετήσα-
ντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής που 
έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 39 του ν. 4485/2017 μπορεί να παρίστανται κατά 
τη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
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Κριτήρια Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής
Η Διδακτορική Διατριβή αξιολογείται από τα μέλη της 

Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ως προς την ποιό-
τητα, 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 αποφαίνε-
ται για τη βαθμολογία της, επιλέγοντας ανάμεσα στους 
ποιοτικούς προσδιορισμούς: «Άριστα», «Λίαν καλώς» και 
«Καλώς». Στο τέλος της διαδικασίας, τα μέλη της Επτα-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής υπογράφουν πρακτικό 
αξιολόγησης.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο από τουλάχιστον πέντε (5) 
μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, μπορεί να 
προταθούν στον/στην υποψήφιο/α σειρά ησσόνων διορ-
θώσεων, 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 ολοκλή-
ρωσης των διορθώσεων. Σε περίπτωση εκτενών αλλα-
γών, 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.

Στην περίπτωση που έχει επιλεχθεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού, η κατάθεση επιστη-
μονικών εργασιών, αντί για εκτενές σώμα διατριβής, οι 
όποιες προτεινόμενες διορθώσεις αφορούν το συνεκτικό 
κείμενο που τις συνοδεύει.

Στη συνέχεια η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συ-
ντάσσει σχετικό πρακτικό και κρίνει τη διατριβή ως προς 
την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτοτυπία και τη συμ-
βολή της στην προαγωγή της επιστήμης.

Η εγκριθείσα Διδακτορική Διατριβή αξιολογείται με 
την ακόλουθη κλίμακα:

- Άριστα, - Λίαν Καλώς, - Καλώς
Μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής ο υπο-

ψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να καταθέσει τη διδακτο-
ρική διατριβή και περίληψή της στην ελληνική/αγγλική 
ως εξής:

- Αντίτυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στο Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης

- Ψηφιακή μορφή για τη βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής 
Σχολής του ΠΔΜ.

Άρθρο 11
Απονομή Διδακτορικού Τίτλου
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

Η διαδικασία αναγόρευσης-καθομολόγησης του/της 
υποψηφίου/ας διδάκτορα/ισσας γίνεται από τη Συνέλευ-
ση του Τμήματος Ψυχολογίας, σε δημόσια συνεδρίαση 
της, και αφού ο/η Πρόεδρος ανακοινώσει στο Σώμα το 
πρακτικό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η συ-
νεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος πραγματοποι-

είται παρουσία του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα/ισσας, 
του/της Πρυτάνεως/ισσας ή του/της Αντιπρυτάνεως/
ισσας. Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, καθώς 
και ο τύπος του διδακτορικού διπλώματος (Τμηματικό, 
Διατμηματικό ή Διιδρυματικό) ορίζονται από σχετικές 
αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

Ο διδακτορικός τίτλος υπογράφεται από τον/την Πρύ-
τανη/ισσα του Π.Δ.Μ., τον/την Πρόεδρο του Τμήματος 
Ψυχολογίας και τον/την Προϊστάμενο/η της Γραμματείας 
του Τμήματος Ψυχολογίας και φέρει τη σφραγίδα του 
Π.Δ.Μ. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ισσα μπορεί, πριν 
την αναγόρευση και καθομολόγησή του/της, να αιτηθεί 
και να λάβει βεβαίωση επιτυχούς αποπεράτωσης σπου-
δών. Προϋπόθεση για την καθομολόγηση αποτελεί η 
εκτύπωση, βιβλιοδεσία και κατάθεση του προβλεπό-
μενου αριθμού αντιτύπων της Διδακτορικής Διατριβής:
α) στη Γραμματεία του Τμήματος, β) στη βιβλιοθήκη του 
Π.Δ.Μ. και γ) στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Άρθρο 12
Λόγοι διαγραφής

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 υποψή-
φιο/α διδάκτορα/ισσα:

α) όταν έχει ξεπεραστεί το ανώτατο χρονικό όριο εκ-
πόνησης της Διδακτορικής Διατριβής που προβλέπεται 
στον παρόντα Κανονισμό διδακτορικών σπουδών,

β) όταν, χωρίς ικανοποιητική αιτιολόγηση, δεν κα-
τατεθεί 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 εκπόνηση 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 υπο-
ψηφίου/ας.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει 
την αφαίρεση του διδακτορικού τίτλου αν, μετά την απο-
νομή του, αποδειχθεί ότι:

α) δεν πληρούνταν τα τυπικά κριτήρια εισαγωγής του/
της υποψηφίου/ας στο πρόγραμμα διδακτορικών σπου-
δών του Τμήματος, καθώς τα δικαιολογητικά που κατα-
τέθηκαν ήταν παραποιημένα/μη έγκυρα,

β) δεν τηρήθηκαν βασικοί κανόνες της ακαδημαϊκής, 
ερευνητικής και συγγραφικής δεοντολογίας.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Θέματα που δεν προβλέπονται από τον ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) και δεν ορίζονται άμεσα από τον παρόντα Κα-
νονισμό Διδακτορικών Σπουδών επιλύονται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.
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Η Συνέλευση έχει το δικαίωμα τροποποίησης της λειτουργίας του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών σε κάθε 
περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη για την διασφάλιση της ποιότητας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 28 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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