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Γενικζσ διατάξεισ 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Γεωγραφίασ οδθγεί ςτθν απονομι 

Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ.  

Σκοπόσ των Διδακτορικϊν Σπουδϊν ςτο Τμιμα Γεωγραφίασ είναι θ εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ επιςτθμόνων ικανϊν να ςυμβάλουν ςτθν πρόοδο, εξζλιξθ και προαγωγι τθσ 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ και τθσ ζρευνασ ςε τομείσ/αντικείμενα τθσ επιςτιμθσ τθσ 

Γεωγραφίασ ι διεπιςτθμονικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν τθ Γεωγραφία. Οι 

διδακτορικζσ ςπουδζσ ολοκλθρϊνονται με τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ, θ οποία 

αποτελεί πρωτότυπθ επιςτθμονικι εργαςία και οδθγεί ςτθν απονομι του τίτλου του 

''Διδάκτορα του Τμιματοσ Γεωγραφίασ τθσ Σχολισ Περιβάλλοντοσ, Γεωγραφίασ και 

Εφαρμοςμζνων Οικονομικϊν του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου". 

Η δομι, θ οργάνωςθ, θ λειτουργία, οι προχποκζςεισ ειςαγωγισ ςτο Πρόγραμμα 

Διδακτορικϊν Σπουδϊν, οι διαδικαςίεσ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ αξιολόγθςισ τθσ 

και απόκτθςθσ του Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ ςτο Τμιμα Γεωγραφίασ, τα δικαιϊματα και οι 

υποχρεϊςεισ των υποψθφίων διδακτόρων διζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και από 

τισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ ςτον οποίο εξειδικεφεται και ςυμπλθρϊνεται το 

ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τισ Διδακτορικζσ Σπουδζσ (ν. 4485/4-8-2017, τ. Α’ 

«Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ 

διατάξεισ») και ενςωματϊνονται οι ςχετικζσ αποφάςεισ των αρμόδιων ςυλλογικϊν 

οργάνων του Τμιματοσ Γεωγραφίασ τθσ Σχολισ Περιβάλλοντοσ, Γεωγραφίασ και 

Εφαρμοςμζνων Οικονομικϊν του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου.  

 

Οριςμόσ υντονιςτικήσ Επιτροπήσ Διδακτορικϊν πουδϊν 

Με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ ορίηεται Συντονιςτικι Επιτροπι του Τμιματοσ 

Γεωγραφίασ ωσ υπεφκυνθ του Προγράμματοσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν, που ειςθγείται τα 

ςχετικά κζματα ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. Η Συντονιςτικι Επιτροπι είναι αρμόδια για 

τθν προετοιμαςία τθσ Πρόςκλθςθσ υποβολισ αιτιςεων για εκπόνθςθ διδακτορικισ 

διατριβισ, τθ διαχείριςθ και ενθμζρωςθ των ατομικϊν φακζλων τουσ, τθν παρακολοφκθςθ 

και εποπτεία του ζργου τουσ και τθν οργάνωςθ του ετιςιου ςεμιναρίου παρουςίαςθσ τθσ 

προόδου των υποψθφίων διδακτόρων. Όλα τα παραπάνω κακικοντα αςκοφνται ςε 

ςυνεργαςία με τθ Γραμματεία του Τμιματοσ. Η Συντονιςτικι Επιτροπι Διδακτορικϊν 

Σπουδϊν αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπλθρωματικά μζλθ με διετι 

κθτεία. 

 



Πρόςκληςη Τποβολήσ Αιτήςεων για Εκπόνηςη Διδακτορικήσ 

Διατριβήσ 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ζχουν οι κάτοχοι 

Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου ωσ 

ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ ι ενιαίου και αδιάςπαςτου τίτλου ςπουδϊν μεταπτυχιακοφ 

επιπζδου όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 46 του ν. 4485/2017. Οι αιτιςεισ των υποψθφίων 

υποβάλλονται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ.  

Προσ το μζςον κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου, θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ κακορίηει τισ 

επιςτθμονικζσ περιοχζσ και τα ειδικότερα πεδία τουσ, ςτα οποία κα γίνουν δεκτοί 

Υποψιφιοι Διδάκτορεσ κατά το επόμενο εξάμθνο, μετά από ειςθγιςεισ των μελϊν Δ.Ε.Π. 

που δικαιοφνται να επιβλζψουν Διδακτορικζσ Διατριβζσ (επίκουροι κακθγθτζσ, 

αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ και κακθγθτζσ, που δεν ζχουν εξαντλιςει τον επιτρεπόμενο 

αρικμό επιβλεπόμενων διατριβϊν). Στθ ςυνζχεια (κάκε Νοζμβριο και Απρίλιο), θ 

Συνζλευςθ προβαίνει εγκαίρωσ ςε ανοικτι πρόςκλθςθ/προκιρυξθ ςτον τφπο και 

δθμοςιοποίθςι τθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ. Στθν πρόςκλθςθ/προκιρυξθ 

περιλαμβάνονται οι ευρφτερεσ επιςτθμονικζσ/ερευνθτικζσ περιοχζσ και τα ειδικότερα 

πεδία που οι Κακθγθτζσ του Τμιματοσ Γεωγραφίασ προτείνουν ωσ ερευνθτικά αντικείμενα 

ενδιαφζροντόσ τουσ και τον επιβλζποντα Κακθγθτι ανά ερευνθτικό αντικείμενο. Επιπλζον, 

θ πρόςκλθςθ/προκιρυξθ περιγράφει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά υποβολισ αίτθςθσ 

από τουσ ενδιαφερόμενουσ, τισ προχποκζςεισ, όρουσ, προκεςμίεσ και διαδικαςίεσ 

κατάκεςθσ υποψθφιοτιτων και επιλογισ υποψιφιων διδακτόρων, κακϊσ και τισ πρόςκετεσ 

υποχρεϊςεισ αυτϊν, ριτρεσ, παραδοτζα και χρονικά όρια ολοκλιρωςθσ των διατριβϊν. 

 

Τποβολή Αιτήςεων 

Για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ, ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει ςτθ Γραμματεία 

του Τμιματοσ Γεωγραφίασ τα εξισ:  

1. Αίτθςθ, ςτθν οποία αναγράφεται θ προτεινόμενθ ερευνθτικι περιοχι, ο 

προτεινόμενοσ τίτλοσ, θ προτεινόμενθ γλϊςςα εκπόνθςθσ, και ο προτεινόμενοσ ωσ 

επιβλζπων τθσ διδακτορικισ διατριβισ. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα. 

3. Προςχζδιο διδακτορικισ διατριβισ. Δθλαδι ερευνθτικι πρόταςθ εκπόνθςθσ 

διατριβισ, ςε κζμα το οποίο πρζπει να εντάςςεται ςτα γνωςτικά αντικείμενα τθσ 

εκάςτοτε προκιρυξθσ. Η πρόταςθ (περίπου 3.000 λζξεισ) υποβάλλεται ςτα ελλθνικά 

(ςτθν περίπτωςθ αλλοδαπϊν είναι δυνατι θ υποβολι ςτα αγγλικά). 

4. Αντίγραφο διπλϊματοσ ι πτυχίου ι αναγνωριςμζνου τίτλου προπτυχιακϊν 

ςπουδϊν αλλοδαπισ και αναλυτικι βακμολογία ςπουδϊν, ι ενιαίου και 

αδιάςπαςτου τίτλου ςπουδϊν μεταπτυχιακοφ επιπζδου του άρκρου 46 του ν. 

4485/2017 και πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ. 

5. Αντίγραφο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι αναγνωριςμζνου μεταπτυχιακοφ τίτλου 

ςπουδϊν αλλοδαπισ και αναλυτικι βακμολογία ςπουδϊν. 



6. Αντίγραφα πτυχιακισ και μεταπτυχιακισ εργαςίασ κακϊσ και δθμοςιεφςεων (αν 

υπάρχουν). 

7. Αποδεικτικό γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 

8. Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ. 

9. Πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ επαγγελματικισ ι ερευνθτικισ απαςχόλθςθσ ςε πεδία 

ςυναφι με το προτεινόμενο αντικείμενο τθσ διδακτορικισ διατριβισ. 

10. Αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν φπαρξθ, από διάφορουσ φορείσ, υποτροφίασ ι 

οικονομικισ κάλυψθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ, εάν υπάρχει τζτοια περίπτωςθ 

οικονομικισ ενίςχυςθσ. 

Η Γραμματεία του Τμιματοσ ελζγχει τθν πλθρότθτα των φακζλων των ενδιαφερομζνων. 

 

Διαδικαςία επιλογήσ υποψήφιων διδακτόρων 

Η Συνζλευςθ του Τμιματοσ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ 

Διδακτορικϊν Σπουδϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί, τισ 

κατθγοριοποιεί με βάςθ τθν ςυνάφεια του ερευνθτικοφ αντικειμζνου, και ορίηει ειδικι 

τριμελι επιτροπι επιλογισ ανά κατθγορία αιτιςεων, που αποτελείται από μζλθ Δ.Ε.Π. του 

Τμιματοσ ςυγγενοφσ ειδικότθτασ προσ το αντικείμενο τθσ κάκε κατθγορίασ αιτιςεων.  

Κάκε τριμελισ επιτροπι εξετάηει τισ αντίςτοιχεσ αιτιςεισ και τα ςυνυποβαλλόμενα 

ζγγραφα και καλεί τουσ υποψιφιουσ ςε ςυνζντευξθ. Κατόπιν υποβάλλει ςτθ Συνζλευςθ του 

Τμιματοσ αναλυτικό υπόμνθμα, ςτο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ κάκε 

υποψιφιοσ πρζπει ι δεν πρζπει να γίνει δεκτόσ, κακϊσ και ο προτεινόμενοσ από τον 

υποψιφιο επιβλζπων. Η Συνζλευςθ του Τμιματοσ, αφοφ λάβει τθ γνϊμθ του 

προτεινόμενου επιβλζποντοσ, τθ ςυνεκτιμά με το υπόμνθμα τθσ επιτροπισ και εγκρίνει ι 

απορρίπτει αιτιολογθμζνα τθν αίτθςθ του υποψθφίου. Στθν εγκριτικι απόφαςθ ορίηεται 

και θ γλϊςςα ςυγγραφισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ. 

 

Προχποθζςεισ Για την Εκπόνηςη Διδακτορικήσ Διατριβήσ - Κριτήρια 

Αποδοχήσ Τποψηφιότητασ 

Τα κριτιρια αποδοχισ τθσ υποψθφιότθτασ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ςτο 

Τμιμα Γεωγραφίασ είναι τα ακόλουκα:  

 Δικαίωμα υποβολισ υποψθφιότθτασ ζχουν οι πτυχιοφχοι Τμθμάτων Γεωγραφίασ ι 

άλλων Τμθμάτων Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ των οποίων το γνωςτικό αντικείμενο είναι 

ςυναφζσ με ζνα από τα γνωςτικά αντικείμενα διδαςκαλίασ και ζρευνασ του Τμιματοσ ι 

πτυχιοφχοι αντιςτοίχων Τμθμάτων ομοταγϊν Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ κακϊσ και 

ςυναφϊν Τμθμάτων ΤΕΙ. 

 Ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει να είναι κάτοχοσ Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν 

(Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου ωσ ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ ι ενιαίου 

και αδιάςπαςτου τίτλου ςπουδϊν μεταπτυχιακοφ επιπζδου του άρκρου 46 του 



ν.4485/2017 ςε αντικείμενο ςυναφζσ με τθν επιςτθμονικι περιοχι ςτθν οποία επικυμεί 

να εκπονιςει τθ διατριβι. 

 Ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει να ζχει καλι γνϊςθ (επίπεδο τουλάχιςτον Β2) τουλάχιςτον 

μιασ ξζνθσ γλϊςςασ (αγγλικϊν, γαλλικϊν ι γερμανικϊν) θ οποία επιβεβαιϊνεται με 

πιςτοποιθτικό. Στθν πρόςκλθςθ του εκάςτοτε γνωςτικοφ αντικειμζνου μπορεί να 

προβλζπονται ειδικζσ πρόςκετεσ απαιτιςεισ γλωςςομάκειασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ θ αποδοχι γίνεται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ λαμβάνοντασ 

υπόψθ το αναλυτικό υπόμνθμα των τριμελϊν επιτροπϊν επιλογισ ςτο οποίο αναγράφονται 

οι λόγοι για τουσ οποίουσ κάκε υποψιφιοσ πρζπει ι δεν πρζπει να γίνει δεκτόσ. 

 

Αποδοχή τησ Αίτηςησ και Οριςμόσ Σριμελοφσ υμβουλευτικήσ 

Επιτροπήσ και Σίτλου 

Μετά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ του υποψιφιου, θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ ανακζτει ςτον 

προτεινόμενο επιβλζποντα, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 38 του 

ν.4485/2017, τθν επίβλεψθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ και ορίηει τριμελι ςυμβουλευτικι 

επιτροπι, με αρμοδιότθτα να πλαιςιϊνει και να υποςτθρίηει τθν εκπόνθςθ και ςυγγραφι 

τθσ.  

Δικαίωμα επίβλεψθσ διδακτορικϊν διατριβϊν (ςφμφωνα με το άρκρο 39 του ν.4485/2017) 

ζχουν τα μζλθ Δ.Ε.Π. αϋ βακμίδασ, αναπλθρωτι και επίκουρου του οικείου ι άλλου Α.Ε.Ι. ι 

ερευνθτζσ Αϋ, Βϋ ι Γϋ βακμίδασ από ερευνθτικά κζντρα του άρκρου 13Α του ν. 4310/2014, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ερευνθτικϊν κζντρων τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν. 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ υποψθφίων διδακτόρων ανά επιβλζπον μζλοσ Δ.Ε.Π. ορίηεται ςε οκτϊ 

(8) ςυμπεριλαμβανομζνων και όςων υποψθφίων διδακτόρων βρίςκονται ςε κακεςτϊσ 

αναςτολισ ςπουδϊν. Ωσ μόνθ εξαίρεςθ υπζρβαςθσ αυτοφ του αρικμοφ είναι ςε περίπτωςθ 

που προβλζπει επόμενθ παράγραφοσ όταν και αν για οποιονδιποτε λόγο ο επιβλζπων 

εκλείψει ι διαπιςτωμζνα αδυνατεί να τελζςει χρζθ επιβλζποντοσ για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα (λόγω κανάτου, βαριάσ αςκζνειασ ι λόγω ςυνταξιοδότθςισ του πριν το χρόνο 

ολοκλιρωςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του υποψθφίου). Η Συνζλευςθ του Τμιματοσ 

δφναται να εγκρίνει τθν αλλαγι επιβλζποντοσ κατόπιν γραπτισ και δικαιολογθμζνθσ 

πρόταςθσ του επιβλζποντα κακθγθτι ι του ίδιου του υποψθφίου αν ο επιβλζπων αδυνατεί 

να ςυντάξει αντίςτοιχθ πρόταςθ.  

Στθν τριμελι ςυμβουλευτικι επιτροπι μετζχουν ωσ μζλθ, ο επιβλζπων και δφο ακόμθ μζλθ 

Δ.Ε.Π. α’ βακμίδασ, αναπλθρωτι και επίκουρου από το οικείο ι άλλο Α.Ε.Ι. ι κακθγθτζσ 

αναγνωριςμζνων ωσ ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, οι οποίοι είναι κάτοχοι 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ, ι ερευνθτζσ των βακμίδων Α’, Β’ ι Γ’ από ερευνθτικά κζντρα του 

άρκρου 13Α του ν. 4310/2014, ςυμπεριλαμβανομζνων των ερευνθτικϊν κζντρων τθσ 

Ακαδθμίασ Ακθνϊν ι από αναγνωριςμζνα ερευνθτικά κζντρα ι ινςτιτοφτα τθσ αλλοδαπισ 

και ζχουν το ίδιο ι ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο με τθν υπό κρίςθ διδακτορικι διατριβι. 

Στθ ςυμβουλευτικι επιτροπι μετζχει τουλάχιςτον ζνα (1) μζλοσ Δ.Ε.Π. από τισ τρεισ πρϊτεσ 

βακμίδεσ του οικείου Τμιματοσ.  



Αν για οποιονδιποτε λόγο ο επιβλζπων εκλείψει ι διαπιςτωμζνα αδυνατεί να τελζςει χρζθ 

επιβλζποντοσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα (όπωσ λόγω κανάτου, βαριάσ αςκζνειασ ι λόγω 

ςυνταξιοδότθςισ του πριν το χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του 

υποψιφιου), θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ, εκτιμϊντασ τισ περιςτάςεισ, ανακζτει ςε άλλον 

τθν επίβλεψθ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, φςτερα από 

αίτθςθ του υποψιφιου διδάκτορα και γνϊμθ του προτεινόμενου επιβλζποντοσ, 

διαφορετικά ςε ζνα από τα άλλα δφο (2) μζλθ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ, 

ακόμθ και κακ’ υπζρβαςθ του μζγιςτου αρικμοφ υποψιφιων διδακτόρων που μπορεί να 

επιβλζπεται από κάκε επιβλζποντα, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον Κανονιςμό 

Διδακτορικϊν Σπουδϊν. Αν ο αρχικόσ επιβλζπων μετακινθκεί ςε άλλο Α.Ε.Ι. ι Τμιμα Α.Ε.Ι. ι 

ςυνταξιοδοτθκεί, ςυνεχίηει να τελεί χρζθ επιβλζποντοσ των διδακτορικϊν διατριβϊν που 

ζχει αναλάβει, και ο τίτλοσ απονζμεται από το Α.Ε.Ι., ςτο οποίο ανικει το Τμιμα, όπου 

ξεκίνθςε θ εκπόνθςθ τθσ διατριβισ.  

Τα ονόματα των υποψιφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελϊν Δ.Ε.Π. ι ερευνθτϊν, οι 

τίτλοι των εκπονοφμενων διδακτορικϊν διατριβϊν και ςφντομθ περίλθψθ αυτϊν, κακϊσ 

και τα μζλθ των ςυμβουλευτικϊν επιτροπϊν αναρτϊνται ςτον διαδικτυακό τόπο του 

Τμιματοσ ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα.  

Η τριμελισ ςυμβουλευτικι επιτροπι ςε ςυνεργαςία με τον υποψιφιο διδάκτορα κακορίηει 

τον τίτλο τθσ διδακτορικισ διατριβισ, ο οποίοσ εγκρίνεται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. 

Μερικι τροποποίθςθ του τίτλου τθσ διδακτορικισ διατριβισ ι τυχόν αναπροςαρμογι του 

ςτα δεδομζνα που προκφπτουν από τθν ζρευνα του Υποψιφιου Διδάκτορα επιτρζπεται 

μετά από ςχετικι αίτθςθ του Υποψιφιου Διδάκτορα που ςυνοδεφεται από τεκμθριωμζνθ 

ειςιγθςθ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ και κετικι απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ 

του Τμιματοσ. Σθμαντικι αλλαγι όμωσ του τίτλου θ οποία υποδθλϊνει μεταβολι του 

κζματοσ και του αντικειμζνου ζρευνασ ςθμαίνει τθν ζναρξθ νζασ διαδικαςίασ εκπόνθςθσ 

διδακτορικισ διατριβισ. 

 

υνεπίβλεψη Διδακτορικϊν Διατριβϊν 

Το Τμιμα Γεωγραφίασ ςυνεργάηεται με ερευνθτικά κζντρα και ινςτιτοφτα του άρκρου 13Α 

του ν. 4310/2014, ςυμπεριλαμβανομζνων των ερευνθτικϊν κζντρων τθσ Ακαδθμίασ 

Ακθνϊν, για τθν εκπόνθςθ διδακτορικϊν διατριβϊν με ςυνεπίβλεψθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 

τθ διοικθτικι ευκφνθ τθσ εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ αναλαμβάνει ζνα από τα 

ςυνεργαηόμενα Ιδρφματα, ορίηεται ζνασ επιβλζπων από κάκε ςυνεργαηόμενο 

Κδρυμα/φορζα και θ εκπόνθςθ τθσ διατριβισ διαρκεί τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ από τον 

οριςμό των επιβλεπόντων μελϊν Δ.Ε.Π./ερευνθτϊν. Τα ςχετικά με τθ διαδικαςία 

εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ, από τθν επιλογι του Υποψιφιου Διδάκτορα ζωσ και τθν απονομι 

του Διδακτορικοφ Τίτλου, κακϊσ και θ χοριγθςθ ενιαίου ι χωριςτοφ τίτλου ςε περίπτωςθ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ Ιδρυμάτων, προβλζπονται ςτο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργαςίασ 

(Ε.Π.Σ.), που καταρτίηεται από τα ςυνεργαηόμενα Τμιματα/φορείσ και εγκρίνεται από τθν 

οικεία Σφγκλθτο και τα ςυλλογικά όργανα διοίκθςθσ των Ερευνθτικϊν Κζντρων. Με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν 



Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, κακορίηεται κάκε κζμα ςχετικά με τθν εκπόνθςθ 

διδακτορικϊν διατριβϊν με ςυνεπίβλεψθ με αναγνωριςμζνα ωσ ομοταγι Ιδρφματα ι 

ερευνθτικά κζντρα και ινςτιτοφτα τθσ αλλοδαπισ. 

 

Εγγραφή Τποψηφίων Διδακτόρων  

Μετά τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ, του οριςμοφ του επιβλζποντα και τθσ τριμελοφσ επιτροπισ 

και του τίτλου τθσ διδακτορικισ διατριβισ από τθ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, ο υποψιφιοσ 

διδάκτορασ καλείται να εγγραφεί ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ. Με τθν πρϊτθ εγγραφι 

ςτo Τμιμα, ο υποψιφιοσ διδάκτορασ υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ ότι ζχει λάβει γνϊςθ 

και αποδζχεται τον παρόντα κανονιςμό. 

Οι Υποψιφιοι Διδάκτορεσ ανανεϊνουν τθν εγγραφι τουσ ετθςίωσ ςτθ Γραμματεία του 

Τμιματοσ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Τυχόν 

μθ εγγραφι τουσ για ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ ςυνεπάγεται τθν διαγραφι τουσ από τθ λίςτα 

των υποψθφίων διδακτόρων του Τμιματοσ.  

 

Παροχζσ – Τποτροφίεσ 

Οι διδακτορικζσ ςπουδζσ προςφζρονται δωρεάν. 

Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ ζχουν για μζχρι πζντε (5) πλιρθ ακαδθμαϊκά ζτθ από τθν πρϊτθ 

εγγραφι τουσ, όλα τα δικαιϊματα και τισ παροχζσ που προβλζπονται και για τουσ φοιτθτζσ 

του δεφτερου κφκλου ςπουδϊν, όπωσ ορίηονται ςτουσ οικείουσ Κανονιςμοφσ του Τμιματοσ 

και του Ιδρφματοσ. 

Οι Υποψιφιοι Διδάκτορεσ αποκτοφν με τθν εγγραφι τουσ κωδικό αναγνϊριςθσ με τον 

οποίο ζχουν πρόςβαςθ ςτο ςφνολο των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που παρζχονται από το 

Πανεπιςτιμιο και τθν πολιτεία. Η χριςθ του κωδικοφ αναγνϊριςθσ είναι αυςτθρά 

προςωπικι. Το Κζντρο Πλθροφορικισ και Δικτφων του Πανεπιςτθμίου αναλαμβάνει τθν 

εγγραφι των φοιτθτϊν ςτον κατάλογο χρθςτϊν του Πανεπιςτθμίου (LDAP) και ςτθν 

ςυνζχεια δθμιουργεί κωδικό πρόςβαςθσ τον οποίο οι φοιτθτζσ μποροφν να παραλάβουν 

από τθν γραμματεία του οικείου Τμιματοσ.  

Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ ζχουν πρόςβαςθ ςε διάφορεσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν όπωσ οι 

παρακάτω:  

α) βαςικζσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ όπωσ θλεκτρονικό ταχυδρομείο, φιλοξενία 

ιςτοςελίδων, δθμιουργίασ ιδεατϊν μθχανϊν και αποκικευςθσ αρχείων και 

δεδομζνων ςτο υπολογιςτικό νζφοσ,  

β) υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ,  

γ) υπθρεςίεσ πρόςβαςθσ ςε θλεκτρονικζσ πθγζσ και  

δ) χριςθ εφαρμογϊν που εξαςφαλίηει το Πανεπιςτιμιο για όλα τα μζλθ τθσ 

ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ. 



Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τουσ όρουσ χριςθσ θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν, όπωσ αναφζρονται ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ του Κζντρου 

Πλθροφορικισ και Δικτφων και ανακοινϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ. 

Στουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ παρζχεται αβίαςτθ πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ ερευνθτικζσ και 

λοιπζσ υποδομζσ του Τμιματοσ, που είναι απαραίτθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ 

τουσ. Τουσ παρζχεται χϊροσ εργαςίασ ςτα εργαςτιρια του τμιματοσ, με τθν προχπόκεςθ 

ότι κα ζχουν ςυςτθματικι παρουςία ι/και κα απαςχολοφνται ςε ερευνθτικά προγράμματα 

μελϊν Δ.Ε.Π.. 

Παρζχεται επίςθσ, εφόςον αυτό είναι εφικτό, και θ κάλυψθ εξόδων, μζχρι του ποςοφ των 

300 ευρϊ, για τθ δθμοςίευςθ ι/και παρουςίαςθ του ερευνθτικοφ τουσ ζργου ςτα πλαίςια 

τθσ διδακτορικισ τουσ διατριβισ, όπωσ και θ παροχι εργαςτθριακϊν αναλωςίμων που 

πικανόν χρειάηονται. 

Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε ερευνθτικά ζργα του Ιδρφματοσ και 

να χρθματοδοτοφνται από αυτά είτε με τθ μορφι υποτροφίασ είτε με τθ μορφι αμοιβισ. 

Μζχρι και πζντε (5) ζτθ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτορικισ τουσ διατριβισ, διατθροφν 

δικαιϊματα πρόςβαςθσ, δανειςμοφ και χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν των 

πανεπιςτθμιακϊν βιβλιοκθκϊν.  

 

Εκπόνηςη τησ Διδακτορικήσ Διατριβήσ, Ελάχιςτη Διάρκεια, 

Δικαιϊματα και Τποχρεϊςεισ Τποψήφιων Διδακτόρων 

Για τουσ νζουσ Υποψιφιουσ Διδάκτορεσ του Τμιματοσ, οι οποίοι δεν είναι πτυχιοφχοι 

Τμθμάτων Γεωγραφίασ ι κάτοχοι Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Π.Μ.Σ. Τμθμάτων 

Γεωγραφίασ, δφναται να ηθτθκεί, μετά από πρόταςθ του επιβλζποντα, να 

παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςτο διάςτθμα των δφο (2) πρϊτων χρόνων 

των ςπουδϊν τουσ ςε ζωσ τρία (3) μακιματα από τα Προγράμματα Προπτυχιακϊν ι 

Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ.  

Η ςχετικι πρόταςθ του επιβλζποντα επικυρϊνεται με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του 

Τμιματοσ. Η Συντονιςτικι Επιτροπι Διδακτορικϊν Σπουδϊν λαμβάνει γνϊςθ και θ 

Γραμματεία του Τμιματοσ ενθμερϊνει το ςχετικό αρχείο/φάκελο κάκε Υποψιφιου 

Διδάκτορα. Κάκε υποψιφιοσ διδάκτορασ οφείλει να δθλϊςει ςτθ Γραμματεία του 

Τμιματοσ τα μακιματα που κα παρακολουκιςει φςτερα από τθν υπόδειξθ του 

επιβλζποντα ςε κάκε εξάμθνο. 

Η ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ από τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ Τριμελοφσ 

Συμβουλευτικισ Επιτροπισ από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ (ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

2 του άρκρου 39 του ν.4485/2017) μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ διδακτορικισ 

διατριβισ προσ υποςτιριξθ ορίηεται ςε τρία (3) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ ενϊ θ μζγιςτθ 

χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ ορίηεται ςε οκτϊ (8) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ (χωρίσ να 

προςμετροφνται τα δφο (2) ζτθ αναςτολισ φοίτθςθσ τα οποία δικαιοφται να αιτθκεί ο 

υποψιφιοσ διδάκτορασ).  



Με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ μετά από αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του Υποψιφιου Διδάκτορα 

και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του επιβλζποντα Κακθγθτι, είναι δυνατι θ αναςτολι φοίτθςθσ για 

περίοδο ζωσ δφο (2) ζτθ. Ο χρόνοσ υποχρεωτικισ ςτράτευςθσ, ωσ και θ προβλεπόμενθ από 

τθν νομοκεςία άδεια μθτρότθτασ κεωρείται αυτοδίκαια ωσ χρόνοσ διακοπισ ςπουδϊν, 

πζραν του τυχόν πιο πάνω χρόνου αναςτολισ ςπουδϊν των δφο (2) ετϊν. 

Αν παρζλκει το ανϊτερο χρονικό διάςτθμα φοίτθςθσ χωρίσ να ζχει υποβλθκεί το κείμενο 

τθσ διατριβισ για τθν τελικι αξιολόγθςθ, δφναται θ Συνζλευςθ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του 

Επιβλζποντα, να τον διαγράψει από τθ λίςτα των υποψθφίων διδακτόρων του Τμιματοσ 

αφοφ πρϊτα επικοινωνιςει μαηί του θ Γραμματεία.  

Ο υποψιφιοσ διδάκτορασ, κάκε ζτοσ, τθν περίοδο του Ιουνίου, και μετά από το χρονικό 

διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν εγγραφι του ςτο πρόγραμμα διδακτορικϊν ςπουδϊν 

του Τμιματοσ, υποχρεοφται να παρουςιάηει προφορικά και να υποβάλλει εγγράφωσ 

αναλυτικό υπόμνθμα ενϊπιον τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ ςχετικά με τθν 

πρόοδο τθσ διδακτορικισ του διατριβισ, (αντικείμενο ζρευνασ και ενδεχόμενεσ 

αναπροςαρμογζσ του, μεκοδολογία, βαςικά προςωρινά ευριματα και ςυμπεράςματα, 

περιγραφι και τεκμθρίωςθ εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια του επόμενου ζτουσ και 

χρονοδιάγραμμα ολοκλιρωςθσ τθσ εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ, οι τυχόν δθμοςιεφςεισ, 

ςυμμετοχζσ ςε ςεμινάρια και ςυνζδρια, όπωσ επίςθσ και θ παρακολοφκθςθ άλλων 

εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων). Η Συντονιςτικι Επιτροπι Διδακτορικϊν Σπουδϊν 

οργανϊνει τον Ιοφνιο κάκε ζτουσ ανοικτά ςεμινάρια παρουςίαςθσ τθσ προόδου όλων των 

Υποψθφίων Διδακτόρων του Τμιματοσ. Το πρόγραμμα παρουςιάςεων διαμορφϊνεται από 

τθ Συντονιςτικι Επιτροπι. Σκοπόσ των ςεμιναρίων είναι θ ζκκεςθ των Υποψθφίων 

Διδακτόρων ςε ζνα ευρφ επιςτθμονικό κοινό, θ ανταλλαγι απόψεων και θ ανάπτυξθ 

ςυνεργειϊν ςτο ςφνολο του ερευνθτικοφ δυναμικοφ του Τμιματοσ. Η παρουςίαςθ πρζπει 

να αναφζρεται ςτο κφριο αντικείμενο τθσ διατριβισ, ςτθν ανάπτυξθ τθσ ακολουκοφμενθσ 

μεκοδολογίασ και ςτθν παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων του Υποψιφιου 

Διδάκτορα, ανάλογα με τθ φάςθ εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του. Στα ςεμινάρια 

παρευρίςκονται τα μζλθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ, οι υποψιφιοι διδάκτορεσ του Τμιματοσ, 

τα μζλθ Δ.Ε.Π. και προςκαλοφνται οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ. Μετά τθ διεξαγωγι των 

ςεμιναρίων, θ Συνζλευςθ κα διαπιςτϊνει αν αυτά εξελίχκθκαν ςτο πλαίςιο που ορίηεται 

παραπάνω και μπορεί να διατυπϊνει προτάςεισ για περαιτζρω βελτίωςθ ι προβολι αυτϊν. 

Η μθ υποβολι αναλυτικοφ υπομνιματοσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ από τον υποψιφιο 

διδάκτορα, μζςα ςτα προβλεπόμενα χρονικά όρια, κακϊσ και θ μθ ςυμμετοχι – 

παρουςίαςθ – ςτα ςεμινάρια παρουςιάςεων προόδου για δφο ζτθ ςυνεπάγεται τθ 

διαγραφι του από τθ λίςτα των υποψθφίων διδακτόρων του Τμιματοσ. 

Παράλλθλα με το αναλυτικό υπόμνθμα, κατατίκεται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ 

υπογεγραμμζνθ από τθν τριμελι ςυμβουλευτικι επιτροπι ζκκεςθ προόδου όπου 

αναφζρεται θ ερευνθτικι πρόοδοσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ. Ακόμθ, ςτθν ζκκεςθ πρζπει 

να αναφζρονται οι ενδεχόμενεσ δυςκολίεσ και τα προβλιματα που παρουςιάςτθκαν κατά 

το προθγοφμενο ζτοσ.  



Αντίγραφο του υπομνιματοσ, κακϊσ και ςχόλια επ’ αυτοφ από τον επιβλζποντα ι τθν 

τριμελι επιτροπι και οι εκκζςεισ προόδου τθσ διδακτορικισ διατριβισ, καταχωροφνται 

ςτον ατομικό φάκελο του υποψθφίου. 

Ο υποψιφιοσ διδάκτορασ πρζπει να ενθμερϊνει το Τμιμα για όλεσ τισ δθμοςιεφςεισ που 

προκφπτουν από τθν ζρευνα ςτο πλαίςιο τθσ διδακτορικισ του διατριβισ και να 

χρθςιμοποιεί ρθτά το affiliation του Ιδρφματοσ.  

Ο υποψιφιοσ διδάκτορασ ζχει υποχρζωςθ να προςφζρει υπθρεςίεσ ςτο Τμιμα, με τθ 

ςυμμετοχι του ςτισ ακαδθμαϊκζσ δραςτθριότθτζσ του. Η Συνζλευςθ του Τμιματοσ 

κακορίηει τουσ γενικοφσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για αυτιν τθν απαςχόλθςθ των 

Υποψθφίων Διδακτόρων. Μεταξφ αυτϊν ςυμπεριλαμβάνονται παρακολοφκθςθ 

μεταπτυχιακϊν μακθμάτων, ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια, εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ 

(εργαςτθριακζσ και φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν 

φοιτθτϊν), κακοδιγθςθ επιςκεπτϊν φοιτθτϊν, επιτθριςεισ εξετάςεων κακϊσ και τεχνικι 

υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων του Τμιματοσ. Η ςχετικι απόφαςθ 

δθμοςιοποιείται ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ. 

Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ ζχουν προτεραιότθτα ςτθν επιλογι για αμειβόμενθ ςυμμετοχι 

ςε χρθματοδοτοφμενα ερευνθτικά ι αναπτυξιακά προγράμματα του Χαροκοπείου 

Πανεπιςτθμίου, εφ’ όςον το αντικείμενο αυτϊν είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ 

διδακτορικισ τουσ διατριβισ. 

Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ του Τμιματοσ Γεωγραφίασ κα πρζπει να ανταποκρίνονται με 

ςυνζπεια ςτισ ακαδθμαϊκζσ τουσ υποχρεϊςεισ, όπωσ αυτζσ απορρζουν από τον Κανονιςμό 

Διδακτορικϊν Σπουδϊν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα κεωρείται ότι δεν επικυμοφν τθ 

ςυνζχιςθ των ςπουδϊν τουσ και αυτομάτωσ κα διαγράφονται από τθ λίςτα υποψθφίων 

διδακτόρων του Τμιματοσ. 

 

πουδζσ ςε Άλλο Ίδρυμα 

Ζπειτα από πρόταςθ του επιβλζποντοσ και ςχετικι απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ 

παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ να εκπονιςουν μζροσ τθσ 

διδακτορικισ τουσ ζρευνασ ςε Πανεπιςτιμιο ι Ερευνθτικό Κζντρο τθσ θμεδαπισ ι 

αλλοδαπισ, εφόςον θ δυνατότθτα αυτι περιλαμβάνεται ςε εγκεκριμζνο πρόγραμμα δια-

τμθματικισ ι δια-ιδρυματικισ ςυνεργαςίασ. 

Η δυνατότθτα προςωρινισ φοίτθςθσ του φοιτθτι του Ιδρφματοσ ςε Πανεπιςτιμιο ι 

Ερευνθτικό Κζντρο τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ζνα 

ακαδθμαϊκό ζτοσ. 

 

υγγραφή, Τποςτήριξη και Αξιολόγηςη τησ Διδακτορικήσ Διατριβήσ 



Η διδακτορικι διατριβι γράφεται ωσ μονογραφία, θ δομι και παρουςίαςθ τθσ οποίασ 

οφείλει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ που κζτει ο «Οδθγόσ Συγγραφισ Διδακτορικϊν 

Διατριβϊν» του Τμιματοσ. 

Υπάρχει θ δυνατότθτα ςυγγραφισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ ςτθν αγγλικι γλϊςςα με τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του επιβλζποντοσ. Με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Τμιματοσ, 

μπορεί να ορίηεται άλλθ γλϊςςα, πζραν τθσ Ελλθνικισ και τθσ Αγγλικισ, για τθν ςυγγραφι 

τθσ διδακτορικισ διατριβισ υποψθφίων διδακτόρων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι είναι δυνατι 

θ ςυγκρότθςθ εξεταςτικισ επιτροπισ από επιλζξιμα (από άποψθ γνωςτικοφ αντικειμζνου 

και βακμίδασ) μζλθ Δ.Ε.Π. που γνωρίηουν τθ γλϊςςα αυτι. Στθν περίπτωςθ που κάποιοσ 

υποψιφιοσ διδάκτορασ κζλει να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ, κα πρζπει να ηθτιςει 

εγκαίρωσ (δθλ. πριν από τθ ςυγγραφι του τελικοφ κειμζνου τθσ διατριβισ) ςχετικι 

απόφαςθ από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. Εφόςον υπάρξει ςχετικι απόφαςθ, κα πρζπει ο 

υποψιφιοσ να κατακζςει και εκτεταμζνθ και αντιπροςωπευτικι περίλθψθ (6000 λζξεων) 

τθσ διατριβισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με όλα τα κφρια ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ διδακτορικισ διατριβισ (δομθμζνο κείμενο), ι ολόκλθρο το κείμενο τθσ 

διατριβισ μεταφραςμζνο ςτα ελλθνικά. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγγραφισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ, θ τριμελισ 

ςυμβουλευτικι επιτροπι δζχεται ι απορρίπτει αίτθςθ του υποψθφίου για τθ δθμόςια 

υποςτιριξθ και τθν αξιολόγθςι τθσ.  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τον οριςμό τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ αποτελεί θ 

δθμοςίευςθ εκ μζρουσ του υποψιφιου διδάκτορα ωσ πρϊτοσ ςυγγραφζασ τουλάχιςτον 

τρεισ (3) δθμοςιεφςεισ ςτο αντικείμενο τθσ διατριβισ με τον επιβλζποντα εκτόσ αν ρθτά ο 

επιβλζπων επιτρζψει δθμοςίευςθ χωρίσ τθ ςυμμετοχι του, ςε ζγκριτα διεκνι επιςτθμονικά 

περιοδικά με κριτζσ και πρακτικά αναγνωριςμζνων ςυνεδρίων με κρίςθ εκ των οποίων 

απαραιτιτωσ θ μία (1) να είναι ςε περιοδικό. Για το ςκοπό αυτό, θ τριμελισ ςυμβουλευτικι 

επιτροπι ενθμερϊνει τθ Γραμματεία του Τμιματοσ για όλεσ τισ δθμοςιευμζνεσ εργαςίεσ 

και ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια που ο υποψιφιοσ διδάκτορασ υλοποίθςε ι υλοποιεί. 

Αν θ τριμελισ ςυμβουλευτικι επιτροπι αποδεχκεί τθν αίτθςθ του υποψθφίου, ςυντάςςει 

αναλυτικι ειςθγθτικι ζκκεςθ και τθν υποβάλλει ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ ηθτϊντασ τον 

οριςμό επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ για τθν κρίςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ. Κάκε 

διαφωνία μζλουσ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ διατυπϊνεται εγγράφωσ με 

ςυγκεκριμζνεσ υποδείξεισ, παρατθριςεισ και διορκϊςεισ προσ τον υποψιφιο διδάκτορα.  

Η επταμελισ εξεταςτικι επιτροπι ορίηεται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο νόμο. 

Μετζχουν τα μζλθ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ, εκτόσ από τα 

αφυπθρετιςαντα μζλθ αυτισ, τα οποία με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ 

αντικακίςτανται από ιςάρικμα μζλθ που πλθροφν τα κριτιρια του δεφτερου και τρίτου 

εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 39 του ν.4485/2017, κακϊσ και τζςςερα (4) 

επιπλζον μζλθ, που πλθροφν τα κριτιρια του δευτζρου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 39 του ν.4485/2017. Όλα τα μζλθ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ πρζπει να 

ζχουν τθν ίδια ι ςυναφι επιςτθμονικι ειδικότθτα με αυτι, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ 

διδάκτορασ εκπόνθςε τθ διατριβι του. 



Η διδακτορικι διατριβι υποςτθρίηεται δθμόςια από τον Υποψιφιο Διδάκτορα εφόςον ζχει 

κατακζςει τθν τελικι ζντυπθ και/ι ψθφιακι μορφι τθσ διατριβισ του ςτα μζλθ τθσ 

εξεταςτικισ επιτροπισ. Στθν Γραμματεία καλείται μαηί με τθ διατριβι να κατακζςει και 

ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα. Ταυτόχρονα με τθν κατάκεςθ τθσ διατριβισ του, ο 

υποψιφιοσ διδάκτορασ υποχρεοφται να υπογράψει και κατακζςει ςτθ Γραμματεία του 

Τμιματοσ διλωςθ ςε ζντυπθ μορφι όπου κα αναφζρεται ότι θ μελζτθ αυτι είναι γνιςια 

και αποκλειςτικά προϊόν δικισ του ανεξάρτθτθσ ζρευνασ, ότι δεν ζχει αντιγράψει τίποτε 

από καμία άλλθ ζρευνα δθμοςιευμζνθ ι αδθμοςίευτθ, κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί 

για αξιολόγθςθ ςτο ίδιο ι ςε άλλο εκπαιδευτικό ι/και ερευνθτικό ίδρυμα τθσ θμεδαπισ ι 

του εξωτερικοφ. Η διλωςθ δεν κεωρείται επαρκισ απόδειξθ ωσ προσ το ότι θ 

κατατεκειμζνθ μελζτθ δεν είναι προϊόν αντιγραφισ. 

Μετά τον οριςμό τθσ επταμελοφσ επιτροπισ και κατόπιν ειςιγθςθσ του επιβλζποντοσ 

κακθγθτι ορίηεται θ θμερομθνία υποςτιριξθσ τθσ διατριβισ. Η θμερομθνία αυτι δεν 

μπορεί να απζχει περιςςότερο των τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν θμζρα τθσ ζγκριςθσ τθσ 

διατριβισ από τθν τριμελι ςυμβουλευτικι επιτροπι. Επιπλζον θ υποςτιριξθ δεν μπορεί να 

γίνει νωρίτερα από τζςςερισ (4) εβδομάδεσ από τθν θμζρα τθσ κατάκεςθσ των αντιτφπων 

ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ και ςτα μζλθ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ. 

Η διαδικαςία τθσ δθμόςιασ υποςτιριξθσ προχποκζτει τθ φυςικι παρουςία των τεςςάρων 

(4) τουλάχιςτον μελϊν τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ, ενϊ τα λοιπά μζλθ μποροφν να 

ςυμμετζχουν και μζςω τθλεδιάςκεψθσ.  

Ο υποψιφιοσ παίρνει πρϊτοσ το λόγο και παρουςιάηει το κζμα τθσ ζρευνασ του, τον τρόπο 

εργαςίασ του και υπογραμμίηει τα ςθμεία εκείνα που τεκμθριϊνουν το πρωτότυπο τθσ 

διατριβισ του. Η ειςιγθςθ αυτι δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 45 λεπτά. Στθ ςυνζχεια παίρνει 

το λόγο κακζνα από τα μζλθ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ. Ο υποψιφιοσ 

διδάκτορασ απαντά ςτισ ερωτιςεισ τουσ ςχετικά με το κζμα του, τθ μζκοδο και τα 

πορίςματα τθσ εργαςίασ του. Η προφορικι αυτι δοκιμαςία, που είναι δθμόςια και ανοικτι, 

δεν μπορεί να διαρκζςει περιςςότερο από τζςςερισ (4) ϊρεσ. 

Στθ ςυνζχεια, θ εξεταςτικι επιτροπι ςυνεδριάηει χωρίσ τθν παρουςία τρίτων, κρίνει τθν 

εργαςία ωσ προσ τθν ποιότθτα, τθν πλθρότθτα, τθν πρωτότυπθ ςκζψθ και τθ ςυμβολι τθσ 

ςτθν επιςτιμθ και με βάςθ αυτά τα κριτιρια τθν εγκρίνει, με πλειοψθφία πζντε (5) 

τουλάχιςτον από τα μζλθ τθσ. Τα αφυπθρετιςαντα μζλθ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ 

επιτροπισ, που ζχουν αντικαταςτακεί ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 41 του 

ν.4485/2017, μποροφν να παρίςτανται κατά τθ ςυνεδρίαςθ χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 

Μετά τθ λιψθ τθσ απόφαςισ τθσ, θ εξεταςτικι επιτροπι επανζρχεται ενϊπιον του 

ακροατθρίου και ανακοινϊνει ςτον ωσ τότε υποψιφιο διδάκτορα τθν απόφαςι τθσ. 

Επιπρόςκετα, θ εξεταςτικι επιτροπι ανακοινϊνει ςτον υποψιφιο ότι επιτρζπει τθν 

οριςτικι υποβολι τθσ διδακτορικισ διατριβισ, είτε αυτοφςιασ, είτε αφοφ 

πραγματοποιθκοφν κάποιεσ επί μζρουσ βελτιϊςεισ και διορκϊςεισ.  

Μετά τθν ζγκριςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ αν υπάρχουν παρατθριςεισ για βελτιϊςεισ, ο 

υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διορκϊςει το κείμενο τθσ διατριβισ ςφμφωνα με τισ 



υποδείξεισ τθσ επιτροπισ και μζςα ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο του ενόσ (1) μθνόσ να 

κατακζςει ςτον επιβλζποντα τθν τελικι μορφι τθσ διατριβισ. 

Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ ςυντάςςεται πρακτικό που περιλαμβάνει τθ γνϊμθ των 

μελϊν τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ όςον αφορά ςτθν πρωτοτυπία τθσ διατριβισ και ςτθ 

ςυμβολι τθσ ςτθν προαγωγι τθσ επιςτιμθσ, τθν αιτιολόγθςθ τθσ ψιφου των μελϊν τθσ 

εξεταςτικισ επιτροπισ, κακϊσ και τθν τελικι απόφαςθ. Το Πρακτικό ςυντάςςεται από τον 

επιβλζποντα τθσ διδακτορικισ διατριβισ και υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ. Ο 

επιβλζποντασ τθσ διατριβισ προωκεί το πρακτικό με τθν απόφαςθ τθσ εξεταςτικισ 

επιτροπισ προσ τθ Γραμματεία του Τμιματοσ και αναλαμβάνει να το διαβιβάςει ςτθν 

Συνζλευςθ του Τμιματοσ, μαηί με μια βεβαίωςθ κατάκεςθσ των διορκωμζνων αντιτφπων. 

Μετά τθν υποςτιριξθ και αξιολόγθςθ τθσ διατριβισ ο υποψιφιοσ διδάκτορασ κατακζτει 

διορκωμζνα αντίτυπα τθσ οριςτικισ διδακτορικισ του διατριβισ, ζντυπα ι θλεκτρονικά ωσ 

εξισ: 

 ςτα μζλθ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ (ζνα ζντυπο για τον επιβλζποντα 

κακθγθτι και τα υπόλοιπα θλεκτρονικά), 

 ςτθ Βιβλιοκικθ του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου ςφμφωνα με τουσ όρουσ που 

προβλζπονται ςτον κανονιςμό τθσ, 

 ζνα αντίτυπο ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ, 

 ζνα αντίτυπο ζντυπο ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ για το Εκνικό Κζντρο 

Τεκμθρίωςθσ. 

Σε περίπτωςθ που δεν κατατεκοφν τα παραπάνω αντίτυπα τθσ διδακτορικισ διατριβισ, θ 

αναγόρευςθ του υποψθφίου ςε διδάκτορα αναβάλλεται. 

Τζλοσ και ςε επόμενθ ςυνεδρία τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ αναγιγνϊςκεται από τον 

Πρόεδρο του Τμιματοσ το πρακτικό εκλογισ του υποψθφίου διδάκτορα και τον αναγορεφει 

ςε ''Διδάκτορα του Τμιματοσ Γεωγραφίασ τθσ Σχολισ Περιβάλλοντοσ, Γεωγραφίασ και 

Εφαρμοςμζνων Οικονομικϊν του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου". 

Η απονομι του διδακτορικοφ διπλϊματοσ πραγματοποιείται από τον Πρφτανθ ςε ειδικι 

τελετι ορκωμοςίασ.  

Διαγραφή Τποψηφίων Διδακτόρων 

Η Συνζλευςθ του Τμιματοσ δφναται να αποφαςίςει, μετά από ειςιγθςθ του επιβλζποντοσ, 

τθ διαγραφι του υποψθφίου διδάκτορα ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 

 Μθ ανανζωςθ εγγραφισ για ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ. 
 

 Μθ υποβολι αναλυτικοφ υπομνιματοσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ μζςα ςτα 
προβλεπόμενα χρονικά όρια, ι μθ ςυμμετοχι – παρουςίαςθ – ςτα ςεμινάρια 
παρουςιάςεων προόδου για δφο ζτθ. 

 Λογοκλοπι. 



 Μθ ολοκλιρωςθ εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ 

χρονικισ διάρκειασ. 

 Κατόπιν αίτθςθσ διαγραφισ του ίδιου του υποψιφιου διδάκτορα. 

 

Κανόνεσ Δεοντολογίασ που Αφοροφν ςτα Πνευματικά Δικαιϊματα και 

τισ Δημοςιεφςεισ 

Η χριςθ ερευνθτικοφ υλικοφ, των καταγεγραμμζνων ιδεϊν ι θ αντιγραφι άλλων 

επιςτθμονικϊν πονθμάτων χωρίσ τθν παραπομπι ςτον πνευματικό δθμιουργό ι 

δθμιουργοφσ τουσ κεωρείται λογοκλοπι. 

Το Τμιμα Γεωγραφίασ ερευνά όλεσ τισ κατατεκειμζνεσ διατριβζσ υποψθφίων διδακτόρων 

αξιοποιϊντασ ζνα λογιςμικό ανίχνευςθσ αντιγραφϊν. Για να διευκολυνκεί αυτι θ 

διαδικαςία όλοι οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να κατακζςουν τισ διατριβζσ τουσ πριν τθν 

προφορικι τουσ υποςτιριξθ τόςο ςε ζντυπθ, όςο και ςε ψθφιακι μορφι χρθςιμοποιϊντασ 

τθν ψθφιακι πλατφόρμα Turnitin. 

Απαγορεφεται ρθτά θ αναπαραγωγι του όλου ι μζρουσ πνευματικϊν ζργων τρίτων 

προςϊπων (βιβλίων, άρκρων, εργαςιϊν, κ.λπ.) κακϊσ και θ μετάφραςθ, διαςκευι, 

παραποίθςθ ι θ απομίμθςθ τουσ χωρίσ τθν κατάλλθλθ άδεια, όπωσ επιβάλλεται από τθ 

νομοκεςία. Η απαγόρευςθ αυτι ιςχφει ανεξάρτθτα από τθ μορφι αναπαραγωγισ (ζντυπθ, 

θλεκτρονικι, φωτογραφικι, κ.λπ.) και ςυνιςτά αφενόσ αςτικό και ποινικό αδίκθμα, 

αφετζρου ςοβαρι πεικαρχικι παράβαςθ.  

Η παράλειψθ τθσ αναφοράσ τθσ πνευματικισ ςυνειςφοράσ τρίτων προςϊπων ςε 

οποιοδιποτε δθμοςιευμζνο ζργο κακϊσ και θ ςυμπερίλθψθ προςϊπου ωσ δθμιουργοφ ι 

ςυν-δθμιουργοφ ςε ζργο ςτο οποίο δεν ςυνειςζφερε προςωπικό πνευματικό ζργο, 

ςυνιςτοφν ςοβαρά πεικαρχικά παραπτϊματα, πζραν των λοιπϊν νομικϊν ςυνεπειϊν που 

μπορεί να ζχουν.  

Εάν ο επιβλζπων ι μζλοσ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ υποπτευκοφν ότι τμιμα τθσ 

διδακτορικισ διατριβισ ζχει αντιγραφεί ζχουν το δικαίωμα να ηθτιςουν τθν ανίχνευςθ 

αυτισ με τθ χριςθ ςχετικοφ λογιςμικοφ με ςχετικό αίτθμα ςτθ Συντονιςτικι Επιτροπι 

Διδακτορικϊν Σπουδϊν. Του όλου κζματοσ επιλαμβάνεται θ επιτροπι (ςτθν οποία δεν 

μετζχει το μζλοσ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ που υπζβαλε το αίτθμα ανίχνευςθσ τθσ 

αντιγραφισ). Η Συντονιςτικι Επιτροπι οφείλει ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα πριν τθν 

υποςτιριξθ να αποφανκεί για το κατά πόςο ευςτακεί θ κατθγορία. Η απόδειξθ τθσ 

αντιγραφισ μπορεί να επιφζρει διαγραφι του Υποψιφιου Διδάκτορα. 

Αν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ, ι ακόμα και μετά τθν ζγκριςι τθσ 

και τθν αναγόρευςθ του υποψθφίου ωσ διδάκτορα, διαπιςτωκεί φαινόμενο αντιγραφισ 

(plagiarism), κατά περίπτωςθ γίνεται διαγραφι από τθ λίςτα υποψθφίων διδακτόρων του 

Τμιματοσ ι ανάκλθςθ του διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Η απόφαςθ αυτι λαμβάνεται από τθ 

Συνζλευςθ του Τμιματοσ. 



Σε περίπτωςθ πνευματικοφ ζργου που είναι ςυλλογικό αποτζλεςμα ςυνειςφοράσ 

περιςςοτζρων του ενόσ πρόςωπα, τα πρόςωπα αυτά πρζπει να αναφζρονται όλα ωσ ςυν-

δθμιουργοί του εν λόγω πνευματικοφ ζργου και ενδεχομζνωσ κατά τθ ςειρά 

ςπουδαιότθτασ τθσ ςυμβολισ τουσ ι όπωσ ςυνθκίηεται ςε κάκε επιςτθμονικι περιοχι, 

κακϊσ επιμζρουσ περιοχζσ ζχουν διαφορετικζσ ςυμβάςεισ για τθ ςειρά των ονομάτων. 

Αν το πνευματικό ζργο είναι το τελικό εξαγόμενο αμειβόμενου ερευνθτικοφ ζργου που 

ανατζκθκε μζςω ςφμβαςθσ, είτε από φορζα του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου 

τομζα, είτε από ιδιωτικό φορζα, πρζπει να λαμβάνεται ιδιαίτερθ μζριμνα για τθ τιρθςθ 

των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ζχουν αναλθφκεί μζςω των όρων τθσ ςφμβαςθσ.  

Για τθν περίπτωςθ τθσ εκμετάλλευςθσ των περιουςιακϊν δικαιωμάτων που ενδεχομζνωσ 

προκφπτουν από τθν εκμετάλλευςθ δικαιωμάτων βιομθχανικισ ι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, 

είτε από τον δθμιουργό, είτε από τον εφευρζτθ, ενδζχεται να υπάρχουν περιοριςμοί οι 

οποίοι κα πρζπει να διερευνϊνται κατά περίπτωςθ. Η περίπτωςθ αυτι ιςχφει για ζργα τα 

οποία παριχκθςαν με μζςα ι με τθ χρθματοδότθςθ του Πανεπιςτθμίου ι και άλλου 

φορζα.  

Τα πνευματικά δικαιϊματά των διδακτορικϊν διατριβϊν που ζχουν γίνει αποδεκτζσ, κατ’ 

αρχιν, ανικουν από κοινοφ και εξ ίςου ςτον διδάκτορα, ςτον επιβλζποντα και ςτο 

αντίςτοιχο Τμιμα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςε περίπτωςθ που θ ζρευνα ζχει 

χρθματοδοτθκεί από ερευνθτικά προγράμματα του Ιδρφματοσ ι από επιχείρθςθ.  

Θεωρείται αυτονόθτο ότι θ διδακτορικι διατριβι είναι πρωτότυπα ζργα του υποψθφίου, ο 

οποίοσ τα υποβάλλει προσ κρίςθ ςτισ αρμόδιεσ επιτροπζσ αξιολόγθςθσ του Πανεπιςτθμίου.  

Όταν ο διδακτορικόσ φοιτθτισ δθμοςιεφει πρωτότυπεσ εργαςίεσ που προκφπτουν από τθ 

διδακτορικι διατριβι, εφόςον ο επιβλζπων κακθγθτισ ι άλλοι ερευνθτζσ ι άλλα πρόςωπα 

ζχουν ουςιαςτικι και πραγματικι ςυνειςφορά ςτθν ανάπτυξθ των ςυγκεκριμζνων 

εργαςιϊν, τότε κακζνασ από αυτοφσ κα πρζπει να αναφζρεται ωσ ςυν-ςυγγραφζασ 

ςφμφωνα με τθν ςυνειςφορά ςτθν παραγωγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ.  

Εφόςον ο υποψιφιοσ διδάκτορασ (ι διδάκτορασ) εκδϊςει ςε οποιαδιποτε μορφι τθ 

διδακτορικι του διατριβι, είναι υποχρεωμζνοσ να αναφζρει το όνομα του Ιδρφματοσ, τθσ 

Σχολισ και του Τμιματοσ ςτο οποίο εκπονικθκε θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Το ίδιο πρζπει να 

γίνεται και ςτθν περίπτωςθ των πρωτότυπων δθμοςιεφςεων.  

Το Τμιμα διατθρεί το δικαίωμα δθμοςίευςθσ των διδακτορικϊν διατριβϊν των φοιτθτϊν 

του ςτον δικτυακό τόπου του Τμιματοσ ι/και ςε διαδικτυακϊσ προςβάςιμα αποκετιρια 

ψθφιακϊν εγγράφων ςτα οποία ςυμμετζχει. 

 

Μορφή και Περιεχόμενο Διδακτορικοφ Σίτλου 

Η μορφι και το περιεχόμενο του απονεμόμενου διπλϊματοσ κακορίηεται ςτον κανονιςμό 

διδακτορικϊν ςπουδϊν του Ιδρφματοσ. 



 

Σελική Διάταξη 

Η Συνζλευςθ του Τμιματοσ είναι αρμόδια για τθν επίλυςθ κεμάτων που δεν 

διευκρινίηονται είτε ςτον παρόντα κανονιςμό είτε ςτισ ςχετικζσ παραπομπζσ που 

αναφζρκθκαν και για κάκε ηιτθμα που προκφπτει και που αντίκειται ςτθν εφαρμογι του 

κανονιςμοφ, κακϊσ και για κάκε ανακεϊρθςθ του κανονιςμοφ.  

Μετά τθν ζγκριςι του από τθ Σφγκλθτο ο παρϊν κανονιςμόσ τίκεται ςε ιςχφ. 

 

 

 

 


