
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 78330 
  Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλ-

λοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονο-

μικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(συνεδρίαση 345/31.10.2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 4317/Ζ1/14.01.2016 διαπιστωτική πρά-

ξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων περί διορισμού της Μαρίας Νικολαΐδη, 
Καθηγήτριας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματι-
κής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας, ως Πρύτανη του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με πλήρη θητεία, από την 
έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2, περ. ιε’, των άρ-
θρων 30 - 45 του ΣΤ΄ Κεφαλαίου και του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως ισχύουν.

3. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεω-
γραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και 
Εφαρμοσμένων Οικονομικών (αρ. συν. 70/07. 06. 2018).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται
Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 

Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και 
Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπι-
στημίου ως ακολούθως:

Γενικές διατάξεις
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 

Γεωγραφίας οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώ-
ματος.

Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα Γεω-
γραφίας ε ίναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων 
ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο, εξέλιξη και προαγω-
γή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας σε τομείς/
αντικείμενα της επιστήμης της Γεωγραφίας ή διεπιστημο-
νικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν τη Γεωγραφία. Οι 
διδακτορικές σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνη-

ση διδακτορικής διατριβής, η οποία αποτελεί πρωτότυ-
πη επιστημονική εργασία και οδηγεί στην απονομή του 
τίτλου του «Διδάκτορα του Τμήματος Γεωγραφίας της 
Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου».

Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία, οι προϋποθέσεις 
ε ισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, οι 
διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής αξιολό-
γησής της και απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος 
στο Τμήμα Γεωγραφίας, τα δικαιώματα και οι υποχρε-
ώσεις των υποψηφίων διδακτόρων διέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία και από τ ις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού στον οποίο εξειδικεύεται και συμπληρώ-
νεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Δι-
δακτορικές Σπουδές (ν. 4485/4-8-2017, τ.Α’ «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις») και ενσωματώνονται οι 
σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων 
του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, 
Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαρο-
κοπείου Πανεπιστημίου.

Ορισμός Συντονιστικής Επιτροπής 
Διδακτορικών Σπουδών

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται 
Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος Γεωγραφίας ως 
υπεύθυνη του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, 
που εισηγείται τα σχετικά θέματα στη Συνέλευση του 
Τμήματος. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για 
την προετοιμασία της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων 
γ ια εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τη διαχείριση και 
ενημέρωση των ατομικών φακέλων τους, την παρακο-
λούθηση και εποπτεία του έργου τους και την οργάνωση 
του ετήσιου σεμιναρίου παρουσίασης της προόδου των 
υποψηφίων διδακτόρων. Όλα τα παραπάνω καθήκοντα 
ασκούνται σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήμα-
τος. Η Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών 
αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρω-
ματικά μέλη με διετή θητεία.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 
για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
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αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου 
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέ-
δου όπως ορίζονται στο άρθρο 46 του ν. 4485/2017. Οι 
αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία 
του Τμήματος.

Προς το μέσον κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, η Συνέ-
λευση του Τμήματος καθορίζει τις επιστημονικές περι-
οχές και τα ειδικότερα πεδία τους, στα οποία θα γίνουν 
δεκτοί Υποψήφιοι Διδάκτορες κατά το επόμενο εξάμηνο, 
μετά από εισηγήσεις των μελών Δ.Ε.Π. που δικαιούνται 
να επιβλέψουν Διδακτορικές Διατριβές (επίκουροι κα-
θηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και καθηγητές, που 
δεν έχουν εξαντλήσει τον επιτρεπόμενο αριθμό επιβλε-
πόμενων διατριβών). Στη συνέχεια (κάθε Νοέμβριο και 
Απρίλιο), η Συνέλευση προβαίνει εγκαίρως σε ανοικτή 
πρόσκληση/προκήρυξη στον τύπο και δημοσιοποίησή 
της στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στην πρόσκληση/ 
προκήρυξη περιλαμβάνονται οι ευρύτερες επιστημο-
νικές/ερευνητικές περιοχές και τα ειδικότερα πεδία που 
οι Καθηγητές του Τμήματος Γεωγραφίας προτείνουν ως 
ερευνητικά αντικείμενα ενδιαφέροντός τους και τον 
επιβλέποντα Καθηγητή ανά ερευνητικό αντικείμενο. 
Επιπλέον, η πρόσκληση/προκήρυξη περιγράφει τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης από τους 
ενδιαφερόμενους, τις προϋποθέσεις, όρους, προθεσμίες 
και διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής 
υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και τις πρόσθετες υπο-
χρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια 
ολοκλήρωσης των διατριβών.

Υποβολή Αιτήσεων
Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ο ενδια-

φερόμενος υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος 
Γεωγραφίας τα εξής: 

1. Αίτηση, στην οποία αναγράφεται η προτεινόμενη 
ερευνητική περιοχή, ο προτεινόμενος τίτλος, η προτει-
νόμενη γλώσσα εκπόνησης, και ο προτεινόμενος ως 
επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής. Δηλαδή ερευ-

νητική πρόταση εκπόνησης διατριβής, σε θέμα το οποίο 
πρέπει να εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα της εκά-
στοτε προκήρυξης. Η πρόταση (περίπου 3.000 λέξεις) 
υποβάλλεται στα ελληνικά (στην περίπτωση αλλοδαπών 
είναι δυνατή η υποβολή στα αγγλικά).

4. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή αναγνωρισμέ-
νου τίτλου προπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής και ανα-
λυτική βαθμολογία σπουδών, ή ενιαίου και αδιάσπαστου 
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 
46 του ν. 4485/2017 και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθ-
μολογίας.

5. Αντίγραφο μεταπτυχιακών σπουδών ή αναγνωρι-
σμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και 
αναλυτική βαθμολογία σπουδών.

6. Αντίγραφα πτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας 
καθώς και δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν).

7. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας. 
8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

9. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επαγγελματικής ή ερευ-
νητικής απασχόλησης σε πεδία συναφή με το προτεινό-
μενο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής. 

10. Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη, από διάφο-
ρους φορείς, υποτροφίας ή οικονομικής κάλυψης της 
διδακτορικής διατριβής, εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση 
οικονομικής ενίσχυσης.

Η Γραμματεία του Τμήματος ελέγχει την πληρότητα 
των φακέλων των ενδιαφερομένων.

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων
Η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση 

της Συντονιστικής Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, 
τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνη-
τικού αντικειμένου, και ορίζει ειδική τριμελή επιτροπή 
επιλογής ανά κατηγορία αιτήσεων, που αποτελείται από 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος συγγενούς ειδικότητας προς 
το αντικείμενο της κάθε κατηγορίας αιτήσεων. 

Κάθε τριμελής επιτροπή εξετάζει τ ις αντίστοιχες αιτή-
σεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους 
υποψήφιους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συ-
νέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο 
αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφι-
ος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προ-
τεινόμενος από τον υποψήφιο επιβλέπων. Η Συνέλευση 
του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου 
επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτρο-
πής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση 
του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η 
γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Προϋποθέσεις Για την Εκπόνηση Διδακτορικής 
Διατριβής - Κριτήρια Αποδοχής Υποψηφιότητας

Τα κριτήρια αποδοχής της υποψηφιότητας για την εκ-
πόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Γεωγραφίας 
είναι τα ακόλουθα:

• Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι πτυχι-
ούχοι Τμημάτων Γεωγραφίας ή άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής των οποίων το γνωστικό αντικείμενο ε ίναι 
συναφές με ένα από τα γνωστικά αντικείμενα διδασκαλί-
ας και έρευνας του Τμήματος ή πτυχιούχοι αντιστοίχων 
Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς 
και συναφών Τμημάτων ΤΕΙ.

• Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ε ίναι κάτοχος Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής 
ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυ-
χιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 σε 
αντικείμενο συναφές με την επιστημονική περιοχή στην 
οποία επιθυμεί να εκπονήσει τη διατριβή.

• Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει καλή γνώση (επί-
πεδο τουλάχιστον Β2) τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας 
(αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών) η οποία επιβεβαιώ-
νεται με πιστοποιητικό. Στην πρόσκληση του εκάστοτε 
γνωστικού αντικειμένου μπορεί να προβλέπονται ειδικές 
πρόσθετες απαιτήσεις γλωσσομάθειας. 

Σε κάθε περίπτωση η αποδοχή γίνεται από τη Συνέ-
λευση του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη το αναλυτικό 
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υπόμνημα των τριμελών επιτροπών επιλογής στο οποίο 
αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφι-
ος πρέπει ή δεν πρέπει να γ ίνει δεκτός. 

Αποδοχή της Αίτησης και Ορισμός 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και Τίτλου

Μετά την έγκριση της αίτησης του υποψήφιου, η Συ-
νέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επι-
βλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 
38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της διδακτορικής 
διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, 
με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την 
εκπόνηση και συγγραφή της. 

Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών (σύμ-
φωνα με το άρθρο 39 του ν. 4485/2017) έχουν τα μέλη 
Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οι-
κείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών. 

Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων ανά 
επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. ορίζεται σε οκτώ (8) συμπε-
ριλαμβανομένων και όσων υποψηφίων διδακτόρων 
βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σπουδών. Ως μόνη 
εξαίρεση υπέρβασης αυτού του αριθμού είναι σε πε-
ρίπτωση που προβλέπει επόμενη παράγραφος όταν 
και αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή 
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα (λόγω θανάτου, βαριάς 
ασθένειας ή λόγω συνταξιοδότησής του πριν το χρόνο 
ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής του υποψη-
φίου). Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να εγκρίνει 
την αλλαγή επιβλέποντος κατόπιν γραπτής και δικαι-
ολογημένης πρότασης του επιβλέποντα καθηγητή ή 
του ίδιου του υποψηφίου αν ο επιβλέπων αδυνατεί να 
συντάξει αντίστοιχη πρόταση.

Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. από το οι-
κείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομο-
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων 
Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων 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. Στη συμβουλευτική 
επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από 
τ ις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή 
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα (όπως λόγω θανάτου, βα-
ριάς ασθένειας ή λόγω συνταξιοδότησής του πριν το 
χρόνο ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής του 
υποψήφιου), η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας 
τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμ-
φωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγρά-
φους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και 
γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά 

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, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Αν 
ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα 
Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέ-
ποντος 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.

Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλε-
πόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονού-
μενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη 
αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτρο-
πών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία 
με τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει τον τίτλο της δι-
δακτορικής διατριβής, ο οποίος εγκρίνεται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος. Μερική τροποποίηση του τίτλου 
της διδακτορικής διατριβής ή τυχόν αναπροσαρμογή 
του στα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα του 
Υποψήφιου Διδάκτορα επιτρέπεται μετά από σχετική 
αίτηση του Υποψήφιου Διδάκτορα που συνοδεύεται από 
τεκμηριωμένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτι-
κής επιτροπής και θετική απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος. Σημαντική αλλαγή όμως του τίτλου η οποία 
υποδηλώνει μεταβολή του θέματος και του αντικειμένου 
έρευνας σημαίνει την έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνη-
σης διδακτορικής διατριβής.

Συνεπίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών
Το Τμήμα Γεωγραφίας συνεργάζεται με ερευνητικά κέ-

ντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310 / 2014, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών με συνεπίβλεψη. Στην περίπτωση αυτή, τη 
διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργα-
ζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής 
διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των 
επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./ερευνητών. Τα σχετικά με 
τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επι-
λογή του Υποψήφιου Διδάκτορα έως και την απονομή 
του Διδακτορικού Τίτλου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου 
ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ 
Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), που καταρτίζεται από τα συνεργα-
ζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία 
Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευ-
νητικών Κέντρων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε θέμα 
σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με 
συνεπίβλεψη με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα 
ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής.
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Εγγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων
Μετά την αποδοχή της αίτησης, του ορισμού του επι-

βλέποντα και της τριμελούς επιτροπής και του τίτλου της 
διδακτορικής διατριβής από τη Συνέλευσης του Τμήμα-
τος, ο υποψήφιος διδάκτορας καλείται να εγγραφεί στη 
Γραμματεία του Τμήματος. Με την πρώτη εγγραφή στo 
Τμήμα, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τον παρό-
ντα κανονισμό.

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες ανανεώνουν την εγγραφή 
τους ετησίως στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τη δι-
άρκεια των σπουδών τους στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού 
έτους. Τυχόν μη εγγραφή τους για ένα ακαδημαϊκό έτος 
συνεπάγεται την διαγραφή τους από τη λίστα των υπο-
ψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

Παροχές - Υποτροφίες
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν για μέχρι πέντε (5) 

πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, 
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και 
για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως 
ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς του Τμήματος και 
του Ιδρύματος.

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες αποκτούν με την εγγραφή 
τους κωδικό αναγνώρισης με τον οποίο έχουν πρόσβαση 
στο σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέ-
χονται από το Πανεπιστήμιο και την πολιτεία. Η χρήση 
του κωδικού αναγνώρισης είναι αυστηρά προσωπική. Το 
Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων του Πανεπιστημίου 
αναλαμβάνει την εγγραφή των φοιτητών στον κατάλογο 
χρηστών του Πανεπιστημίου (LDAP) και στην συνέχεια 
δημιουργεί κωδικό πρόσβασης τον οποίο οι φοιτητές 
μπορούν να παραλάβουν από την γραμματεία του οι-
κείου Τμήματος.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν πρόσβαση σε διάφο-
ρες κατηγορίες υπηρεσιών όπως οι παρακάτω:

α) βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, φιλοξενία ιστοσελίδων, δημιουργίας ιδεα-
τών μηχανών και αποθήκευσης αρχείων και δεδομένων 
στο υπολογιστικό νέφος,

β) υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, 
γ) υπηρεσίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές και
δ) χρήση εφαρμογών που εξασφαλίζει το Πανεπιστή-

μιο για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να συμμορφώνο-

νται με τους όρους χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
και εφαρμογών, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Κέντρου Πληροφορικής και Δικτύων 
και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Στους υποψήφιους διδάκτορες παρέχεται αβίαστη 
πρόσβαση σε όλες τις ερευνητικές και λοιπές υποδομές 
του Τμήματος, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρω-
ση της έρευνάς τους. Τους παρέχεται χώρος εργασίας 
στα εργαστήρια του τμήματος, με την προϋπόθεση ότι 
θα έχουν συστηματική παρουσία ή/ και θα απασχολού-
νται σε ερευνητικά προγράμματα μελών Δ.Ε.Π.

Παρέχεται επίσης, εφόσον αυτό είναι εφικτό, και η 
κάλυψη εξόδων, μέχρι του ποσού των 300 ευρώ, για τη 

δημοσίευση ή/και παρουσίαση του ερευνητικού τους 
έργου στα πλαίσια της διδακτορικής τους διατριβής, 
όπως και η παροχή εργαστηριακών αναλωσίμων που 
πιθανόν χρειάζονται.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να συμμετέχουν 
σε ερευνητικά έργα του Ιδρύματος και να χρηματοδο-
τούνται από αυτά είτε με τη μορφή υποτροφίας είτε με 
τη μορφή αμοιβής. 

Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της 
διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα 
πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής, 
Ελάχιστη Διάρκεια, Δικαιώματα 
και Υποχρεώσεις Υποψήφιων Διδακτόρων

Για τους νέους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος, 
οι οποίοι δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωγραφίας ή 
κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. 
Τμημάτων Γεωγραφίας, δύναται να ζητηθεί, μετά από 
πρόταση του επιβλέποντα, να παρακολουθήσουν και να 
εξεταστούν επιτυχώς στο διάστημα των δύο (2) πρώτων 
χρόνων των σπουδών τους σε έως τρία (3) μαθήματα 
από τα Προγράμματα Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος.

Η σχετική πρόταση του επιβλέποντα επικυρώνεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Συντονιστική 
Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών λαμβάνει γνώση και η 
Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει το σχετικό αρχείο/ 
φάκελο κάθε Υποψήφιου Διδάκτορα. Κάθε υποψήφι-
ος διδάκτορας οφείλει να δηλώσει στη Γραμματεία του 
Τμήματος τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ύστερα 
από την υπόδειξη του επιβλέποντα σε κάθε εξάμηνο.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης από την ημε-
ρομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής από τη Συνέλευση του Τμήματος (σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017) μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της διδακτορικής διατριβής προς 
υποστήριξη ορίζεται σε τρία (3) πλήρη ημερολογιακά 
έτη ενώ η μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται 
σε οκτώ (8) πλήρη ημερολογιακά έτη (χωρίς να προσμε-
τρούνται τα δύο (2) έτη αναστολής φοίτησης τα οποία 
δικαιούται να αιτηθεί ο υποψήφιος διδάκτορας).

Με απόφαση της Συνέλευσης μετά από αιτιολογημένη 
αίτηση του Υποψήφιου Διδάκτορα και τη σύμφωνη γνώ-
μη του επιβλέποντα Καθηγητή, ε ίναι δυνατή η αναστολή 
φοίτησης για περίοδο έως δύο (2) έτη. Ο χρόνος υπο-
χρεωτικής στράτευσης, ως και η προβλεπόμενη από την 
νομοθεσία άδεια μητρότητας θεωρείται αυτοδίκαια ως 
χρόνος διακοπής σπουδών, πέραν του τυχόν πιο πάνω 
χρόνου αναστολής σπουδών των δύο (2) ετών.

Αν παρέλθει το ανώτερο χρονικό διάστημα φοίτησης 
χωρίς να έχει υποβληθεί το κείμενο της διατριβής για την 
τελική αξιολόγηση, δύναται η Συνέλευση, με τη σύμφω-
νη γνώμη του Επιβλέποντα, να τον διαγράψει από τη λ 
ίστα των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος αφού 
πρώτα επικοινωνήσει μαζί του η Γραμματεία.

Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, την περίοδο 
του Ιουνίου, και μετά από το χρονικό διάστημα δώδε-
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κα (12) μηνών από την εγγραφή του στο πρόγραμμα 
διδακτορικών σπουδών του Τμήματος, υποχρεούται να 
παρουσιάζει προφορικά και να υποβάλλει εγγράφως 
αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευ-
τικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής 
του διατριβής, (αντικείμενο έρευνας και ενδεχόμενες 
αναπροσαρμογές του, μεθοδολογία, βασικά προσωρινά 
ευρήματα και συμπεράσματα, περιγραφή και τεκμηρί-
ωση εργασιών κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους 
και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκπόνησης της 
διατριβής, οι τυχόν δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε σεμι-
νάρια και συνέδρια, όπως επίσης και η παρακολούθηση 
άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων). Η Συντονιστική 
Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών οργανώνει τον Ιούνιο 
κάθε έτους ανοικτά σεμινάρια παρουσίασης της προό-
δου όλων των Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος. 
Το πρόγραμμα παρουσιάσεων διαμορφώνεται από τη 
Συντονιστική Επιτροπή. Σκοπός των σεμιναρίων ε ίναι 
η έκθεση των Υποψηφίων Διδακτόρων σε ένα ευρύ επι-
στημονικό κοινό, η ανταλλαγή απόψεων και η ανάπτυ-
ξη συνεργειών στο σύνολο του ερευνητικού δυναμικού 
του Τμήματος. Η παρουσίαση πρέπει να αναφέρεται 
στο κύριο αντικείμενο της διατριβής, στην ανάπτυξη 
της ακολουθούμενης μεθοδολογίας και στην παρουσί-
αση και συζήτηση των αποτελεσμάτων του Υποψήφιου 
Διδάκτορα, ανάλογα με τη φάση εκπόνησης της διδακτο-
ρικής διατριβής του. Στα σεμινάρια παρευρίσκονται τα 
μέλη της τριμελούς επιτροπής, οι υποψήφιοι διδάκτορες 
του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. και προσκαλούνται οι μετα-
πτυχιακοί φοιτητές. Μετά τη διεξαγωγή των σεμιναρίων, 
η Συνέλευση θα διαπιστώνει αν αυτά εξελίχθηκαν στο 
πλαίσιο που ορίζεται παραπάνω και μπορεί να διατυπώνει 
προτάσεις γ ια περαιτέρω βελτίωση ή προβολή αυτών.

Η μη υποβολή αναλυτικού υπομνήματος της διδακτο-
ρικής διατριβής από τον υποψήφιο διδάκτορα, μέσα στα 
προβλεπόμενα χρονικά όρια, καθώς και η μη συμμετοχή- 
παρουσίαση - στα σεμινάρια παρουσιάσεων προόδου 
για δύο έτη συνεπάγεται τη διαγραφή του από τη λίστα 
των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

Παράλληλα με το αναλυτικό υπόμνημα, κατατίθεται 
στη Γραμματεία του Τμήματος υπογεγραμμένη από την 
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή έκθεση προόδου όπου 
αναφέρεται η ερευνητική πρόοδος της διδακτορικής 
διατριβής. Ακόμη, στην έκθεση πρέπει να αναφέρονται 
οι ενδεχόμενες δυσκολίες και τα προβλήματα που πα-
ρουσιάστηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ 
αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή και 
οι εκθέσεις προόδου της διδακτορικής διατριβής, κατα-
χωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να ενημερώνει το 
Τμήμα για όλες τις δημοσιεύσεις που προκύπτουν από 
την έρευνα στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής 
και να χρησιμοποιεί ρητά το affiliation του Ιδρύματος. 

Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση να προ-
σφέρει υπηρεσίες στο Τμήμα, με τη συμμετοχή του στις 
ακαδημαϊκές δραστηριότητές του. Η Συνέλευση του 
Τμήματος καθορίζει τους γενικούς όρους και τ ις προ-
ϋποθέσεις για αυτήν την απασχόληση των Υποψηφίων 

Διδακτόρων. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται παρα-
κολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε 
σεμινάρια, εκπαιδευτικές υπηρεσίες (εργαστηριακές και 
φροντιστηριακές ασκήσεις προπτυχιακών και μεταπτυ-
χιακών φοιτητών), καθοδήγηση επισκεπτών φοιτητών, 
επιτηρήσεις εξετάσεων καθώς και τεχνική υποστήριξη 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τμήματος. Η σχε-
τική απόφαση δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν προτεραιότητα στην 
επιλογή για αμειβόμενη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμε-
να ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα του Χαρο-
κοπείου Πανεπιστημίου, εφ’ όσον το αντικείμενο αυτών 
είναι συναφές με το αντικείμενο της διδακτορικής τους 
διατριβής. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Γεωγραφίας 
θα πρέπει να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ακαδη-
μαϊκές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από 
τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση θα θεωρείται ότι δεν επιθυμούν τη συνέχιση 
των σπουδών τους και αυτομάτως θα διαγράφονται από 
τη λίστα υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

Σπουδές σε Άλλο Ίδρυμα
Έπειτα από πρόταση του επιβλέποντος και σχετική 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος παρέχεται η δυ-
νατότητα στους υποψήφιους διδάκτορες να εκπονήσουν 
μέρος της διδακτορικής τους έρευνας σε Πανεπιστήμιο 
ή Ερευνητικό Κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφό-
σον η δυνατότητα αυτή περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένο 
πρόγραμμα δια- τμηματικής ή δια- ιδρυματικής συνερ-
γασίας.

Η δυνατότητα προσωρινής φοίτησης του φοιτητή του 
Ιδρύματος σε Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ένα ακαδημαϊκό έτος.

Συγγραφή, Υποστήριξη και 
Αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής

Η διδακτορική διατριβή γράφεται ως μονογραφία, η 
δομή και παρουσίαση της οποίας οφείλει να πληροί τις 
προδιαγραφές που θέτει ο «Οδηγός Συγγραφής Διδα-
κτορικών Διατριβών» του Τμήματος.

Υπάρχει η δυνατότητα συγγραφής της διδακτορικής 
διατριβής στην αγγλική γλώσσα με τη σύμφωνη γνώμη 
του επιβλέποντος. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση 
του Τμήματος, μπορεί να ορίζεται άλλη γλώσσα, πέραν 
της Ελληνικής και της Αγγλικής, για την συγγραφή της 
διδακτορικής διατριβής υποψηφίων διδακτόρων, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η συγκρότηση εξετα-
στικής επιτροπής από επιλέξιμα (από άποψη γνωστικού 
αντικειμένου και βαθμίδας) μέλη Δ.Ε.Π. που γνωρίζουν 
τη γλώσσα αυτή. Στην περίπτωση που κάποιος υποψή-
φιος διδάκτορας θέλει να κάνει χρήση αυτής της δυνα-
τότητας, θα πρέπει να ζητήσει εγκαίρως (δηλ. πριν από 
τη συγγραφή του τελικού κειμένου της διατριβής) σχε-
τική απόφαση από τη Συνέλευση του Τμήματος. Εφόσον 
υπάρξει σχετική απόφαση, θα πρέπει ο υποψήφιος να 
καταθέσει και εκτεταμένη και αντιπροσωπευτική περίλη-
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ψη (6.000 λέξεων) της διατριβής στην ελληνική γλώσσα 
με όλα τα κύρια στοιχεία και χαρακτηριστικά της ολοκλη-
ρωμένης διδακτορικής διατριβής (δομημένο κείμενο), 
ή ολόκληρο το κείμενο της διατριβής μεταφρασμένο 
στα ελληνικά.

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δη-
μόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορισμό της επταμε-
λούς εξεταστικής επιτροπής αποτελεί η δημοσίευση εκ 
μέρους του υποψήφιου διδάκτορα ως πρώτος συγγρα-
φέας τουλάχιστον τριών (3) δημοσιεύσεων στο αντικεί-
μενο της διατριβής με τον επιβλέποντα, εκτός αν ρητά 
ο επιβλέπων επιτρέψει δημοσίευση χωρίς τη συμμετοχή 
του, σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
και πρακτικά αναγνωρισμένων συνεδρίων με κρίση εκ 
των οποίων απαραιτήτως η μία (1) να είναι σε περιοδικό. 
Για το σκοπό αυτό, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 
ενημερώνει τη Γραμματεία του Τμήματος για όλες τις 
δημοσιευμένες εργασίες και ανακοινώσεις σε συνέδρια 
που ο υποψήφιος διδάκτορας υλοποίησε ή υλοποιεί.

Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την 
αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική 
έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος 
ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής 
για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. Κάθε διαφω-
νία μέλους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 
διατυπώνεται εγγράφως με συγκεκριμένες υποδείξεις, 
παρατηρήσεις και διορθώσεις προς τον υποψήφιο δι-
δάκτορα.

Η επταμελής εξεταστική επιτροπή ορίζεται σύμφω-
να με όσα προβλέπονται στο νόμο. Μετέχουν τα μέλη 
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από 
τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφα-
ση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από 
ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου 
και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 
του ν. 4485/2017, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, 
που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017. Όλα 
τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 
αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε 
τη διατριβή του.

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από 
τον Υποψήφιο Διδάκτορα εφόσον έχει καταθέσει την 
τελική έντυπη και/ ή ψηφιακή μορφή της διατριβής του 
στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Στην Γραμματεία 
καλείται μαζί με τη διατριβή να καταθέσει και σύντομο 
βιογραφικό σημείωμα. Ταυτόχρονα με την κατάθεση της 
διατριβής του, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να 
υπογράψει και καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος 
δήλωση σε έντυπη μορφή όπου θα αναφέρεται ότι η 
μελέτη αυτή ε ίναι γνήσια και αποκλειστικά προϊόν δικής 
του ανεξάρτητης έρευνας, ότι δεν έχει αντιγράψει τ ίποτε 
από καμία άλλη έρευνα δημοσιευμένη ή αδημοσίευτη, 
καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί για αξιολόγηση στο 
ίδιο ή σε άλλο εκπαιδευτικό ή/ και ερευνητικό ίδρυμα 

της ημεδαπής ή του εξωτερικού. Η δήλωση δεν θεωρεί-
ται επαρκής απόδειξη ως προς το ότι η κατατεθειμένη 
μελέτη δεν είναι προϊόν αντιγραφής.

Μετά τον ορισμό της επταμελούς επιτροπής και κα-
τόπιν εισήγησης του επιβλέποντος καθηγητή ορίζεται η 
ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής. Η ημερομηνία 
αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τεσσάρων 
(4) μηνών από την ημέρα της έγκρισης της διατριβής 
από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Επιπλέον η 
υποστήριξη δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από τέσσερις 
(4) εβδομάδες από την ημέρα της κατάθεσης των αντι-
τύπων στη Γραμματεία του Τμήματος και στα μέλη της 
εξεταστικής επιτροπής. Η διαδικασία της δημόσιας υπο-
στήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσά-
ρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, 
ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω 
τηλεδιάσκεψης.

Ο υποψήφιος παίρνει πρώτος το λόγο και παρουσιάζει 
το θέμα της έρευνας του, τον τρόπο εργασίας του και 
υπογραμμίζει τα σημεία εκείνα που τεκμηριώνουν το 
πρωτότυπο της διατριβής του. Η ε ισήγηση αυτή δεν 
μπορεί να ξεπερνάει τα 45 λεπτά. Στη συνέχεια παίρνει 
το λόγο καθένα από τα μέλη της επταμελούς εξεταστι-
κής επιτροπής. Ο υποψήφιος διδάκτορας απαντά στις 
ερωτήσεις τους σχετικά με το θέμα του, τη μέθοδο και 
τα πορίσματα της εργασίας του. Η προφορική αυτή δο-
κιμασία, που είναι δημόσια και ανοικτή, δεν μπορεί να 
διαρκέσει περισσότερο από τέσσερις (4) ώρες. 

Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χω-
ρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς 
την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη 
και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα 
κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλά-
χιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντι-
κατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 
41 του ν. 4485/2017, μπορούν να παρίστανται κατά τη 
συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης του υποψηφίου 
καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 
Ιδρύματος 

Μετά τη λήψη της απόφασής της, η εξεταστική επιτρο-
πή επανέρχεται ενώπιον του ακροατηρίου και ανακοι-
νώνει στον ως τότε υποψήφιο διδάκτορα την απόφασή 
της. Επιπρόσθετα, η εξεταστική επιτροπή ανακοινώνει 
στον υποψήφιο ότι επιτρέπει την οριστική υποβολή 
της διδακτορικής διατριβής, είτε αυτούσιας, είτε αφού 
πραγματοποιηθούν κάποιες επί μέρους βελτιώσεις και 
διορθώσεις. 

Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής αν 
υπάρχουν παρατηρήσεις για βελτιώσεις, ο υποψήφιος 
είναι υποχρεωμένος να διορθώσει το κείμενο της δια-
τριβής σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής και 
μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός 
να καταθέσει στον επιβλέποντα την τελική μορφή της 
διατριβής.

Στο τέλος της διαδικασίας εξέτασης συντάσσεται 
πρακτικό που περιλαμβάνει τη γνώμη των μελών της 
εξεταστικής επιτροπής όσον αφορά στην πρωτοτυπία 
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της διατριβής και στη συμβολή της στην προαγωγή της 
επιστήμης, την αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της 
εξεταστικής επιτροπής, καθώς και την τελική απόφα-
ση. Το Πρακτικό συντάσσεται από τον επιβλέποντα της 
διδακτορικής διατριβής και υπογράφεται από όλα τα 
μέλη της. Ο επιβλέποντας της διατριβής προωθεί το 
πρακτικό με την απόφαση της εξεταστικής επιτροπής 
προς τη Γραμματεία του Τμήματος και αναλαμβάνει να 
το διαβιβάσει στην Συνέλευση του Τμήματος, μαζί με 
μια βεβαίωση κατάθεσης των διορθωμένων αντιτύπων.

Μετά την υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής ο 
υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει διορθωμένα αντίτυ-
πα της οριστικής διδακτορικής του διατριβής, έντυπα ή 
ηλεκτρονικά ως εξής: 

• στα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (ένα 
έντυπο για τον επιβλέποντα καθηγητή και τα υπόλοιπα 
ηλεκτρονικά),

• στη Βιβλιοθήκη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον κα-
νονισμό της,

• ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία 
του Τμήματος,

• ένα αντίτυπο έντυπο στη Γραμματεία του Τμήματος 
για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τα παραπάνω αντί-
τυπα της διδακτορικής διατριβής, η αναγόρευση του 
υποψηφίου σε διδάκτορα αναβάλλεται.

Τέλος και σε επόμενη συνεδρία της Συνέλευσης του 
Τμήματος αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Τμήμα-
τος το πρακτικό εκλογής του υποψηφίου διδάκτορα και 
τον αναγορεύει σε «Διδάκτορα του Τμήματος Γεωγραφί-
ας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμο-
σμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου».

Η απονομή του διδακτορικού διπλώματος πραγματο-
ποιείται από τον Πρύτανη σε ειδική τελετή ορκωμοσίας.

Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων
Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να αποφασίσει, 

μετά από εισήγηση του επιβλέποντος, τη διαγραφή του 
υποψηφίου διδάκτορα στις κάτωθι περιπτώσεις:

• Μη ανανέωση εγγραφής για ένα ακαδημαϊκό έτος.
• Μη υποβολή αναλυτικού υπομνήματος της διδακτο-

ρικής διατριβής μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, 
ή μη συμμετοχή - παρουσίαση - στα σεμινάρια παρου-
σιάσεων προόδου για δύο έτη. 

• Λογοκλοπή.
• Μη ολοκλήρωση εκπόνησης της διδακτορικής δια-

τριβής εντός της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας. 
• Κατόπιν αίτησης διαγραφής του ίδιου του υποψήφιου 

διδάκτορα.

Κανόνες Δεοντολογίας που Αφορούν 
στα Πνευματικά Δικαιώματα και τις Δημοσιεύσεις

Η χρήση ερευνητικού υλικού, των καταγεγραμμένων 
ιδεών ή η αντιγραφή άλλων επιστημονικών πονημάτων 
χωρίς την παραπομπή στον πνευματικό δημιουργό ή 
δημιουργούς τους θεωρείται λογοκλοπή.

Το Τμήμα Γεωγραφίας ερευνά όλες τις κατατεθειμένες 
διατριβές υποψηφίων διδακτόρων αξιοποιώντας ένα 

λογισμικό ανίχνευσης αντιγραφών. Για να διευκολυνθεί 
αυτή η διαδικασία όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 
καταθέσουν τις διατριβές τους πριν την προφορική τους 
υποστήριξη τόσο σε έντυπη, όσο και σε ψηφιακή μορφή 
χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα Turnitin. 

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή του όλου ή μέ-
ρους πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, 
άρθρων, εργασιών, κ.λπ.) καθώς και η μετάφραση, δι-
ασκευή, παραποίηση ή η απομίμηση τους χωρίς την 
κατάλληλη άδεια, όπως επιβάλλεται από τη νομοθεσία. 
Η απαγόρευση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από τη μορφή 
αναπαραγωγής (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, 
κ.λπ.) και συνιστά αφενός αστικό και ποινικό αδίκημα, 
αφετέρου σοβαρή πειθαρχική παράβαση.

Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής συνει-
σφοράς τρίτων προσώπων σε οποιοδήποτε δημοσι-
ευμένο έργο καθώς και η συμπερίληψη προσώπου ως 
δημιουργού ή συν- δημιουργού σε έργο στο οποίο δεν 
συνεισέφερε προσωπικό πνευματικό έργο, συνιστούν 
σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, πέραν των λοιπών 
νομικών συνεπειών που μπορεί να έχουν.

Εάν ο επιβλέπων ή μέλος της τριμελούς επιτροπής 
υποπτευθούν ότι τμήμα της διδακτορικής διατριβής έχει 
αντιγραφεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ανίχνευ-
ση αυτής με τη χρήση σχετικού λογισμικού με σχετικό 
αίτημα στη Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπου-
δών. Του όλου θέματος επιλαμβάνεται η επιτροπή (στην 
οποία δεν μετέχει το μέλος της τριμελούς επιτροπής που 
υπέβαλε το αίτημα ανίχνευσης της αντιγραφής). Η Συ-
ντονιστική Επιτροπή οφείλει σε εύλογο χρονικό διάστη-
μα πριν την υποστήριξη να αποφανθεί για το κατά πόσο 
ευσταθεί η κατηγορία. Η απόδειξη της αντιγραφής μπο-
ρεί να επιφέρει διαγραφή του Υποψήφιου Διδάκτορα.

Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπόνησης της δια-
τριβής, ή ακόμα και μετά την έγκρισή της και την ανα-
γόρευση του υποψηφίου ως διδάκτορα, διαπιστωθεί 
φαινόμενο αντιγραφής (plagiarism), κατά περίπτωση 
γίνεται διαγραφή από τη λίστα υποψηφίων διδακτόρων 
του Τμήματος ή ανάκληση του διδακτορικού διπλώμα-
τος. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος.

Σε περίπτωση πνευματικού έργου που είναι συλλογι-
κό αποτέλεσμα συνεισφοράς περισσοτέρων του ενός 
πρόσωπα, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα 
ως συν- δημιουργοί του εν λόγω πνευματικού έργου και 
ενδεχομένως κατά τη σειρά σπουδαιότητας της συμ-
βολής τους ή όπως συνηθίζεται σε κάθε επιστημονική 
περιοχή, καθώς επιμέρους περιοχές έχουν διαφορετικές 
συμβάσεις για τη σειρά των ονομάτων.

Αν το πνευματικό έργο είναι το τελικό εξαγόμενο 
αμειβόμενου ερευνητικού έργου που ανατέθηκε μέσω 
σύμβασης, είτε από φορέα του δημόσιου και του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα, είτε από ιδιωτικό φορέα, πρέπει 
να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη τήρηση των συμ-
βατικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί μέσω των 
όρων της σύμβασης.

Για την περίπτωση της εκμετάλλευσης των περιουσι-
ακών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύπτουν από 
την εκμετάλλευση δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευ-
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ματικής ιδιοκτησίας, είτε από τον δημιουργό, είτε από 
τον εφευρέτη, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί οι 
οποίοι θα πρέπει να διερευνώνται κατά περίπτωση. Η 
περίπτωση αυτή ισχύει για έργα τα οποία παρήχθησαν 
με μέσα ή με τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου ή 
και άλλου φορέα.

Τα πνευματικά δικαιώματα των διδακτορικών διατρι-
βών που έχουν γίνει αποδεκτές, κατ’ αρχήν, ανήκουν από 
κοινού και εξ ίσου στον διδάκτορα, στον επιβλέποντα 
και στο αντίστοιχο Τμήμα, εκτός αν προβλέπεται δια-
φορετικά σε περίπτωση που η έρευνα έχει χρηματοδο-
τηθεί από ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος ή 
από επιχείρηση.

Θεωρείται αυτονόητο ότι η διδακτορική διατριβή είναι 
πρωτότυπα έργα του υποψηφίου, ο οποίος τα υποβάλλει 
προς κρίση στις αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης του 
Πανεπιστημίου.

Όταν ο διδακτορικός φοιτητής δημοσιεύει πρωτό-
τυπες εργασίες που προκύπτουν από τη διδακτορική 
διατριβή, εφόσον ο επιβλέπων καθηγητής ή άλλοι ερευ-
νητές ή άλλα πρόσωπα έχουν ουσιαστική και πραγματική 
συνεισφορά στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων εργα-
σιών, τότε καθένας από αυτούς θα πρέπει να αναφέρε-
ται ως συν- συγγραφέας σύμφωνα με την συνεισφορά 
στην παραγωγή της συγκεκριμένης εργασίας. Εφόσον 
ο υποψήφιος διδάκτορας (ή διδάκτορας) εκδώσει σε 
οποιαδήποτε μορφή τη διδακτορική του διατριβή, είναι 
υποχρεωμένος να αναφέρει το όνομα του Ιδρύματος, 

της Σχολής και του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η 
συγκεκριμένη εργασία. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και στην 
περίπτωση των πρωτότυπων δημοσιεύσεων.

Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των δι-
δακτορικών διατριβών των φοιτητών του στον δικτυακό 
τόπου του Τμήματος ή/ και σε διαδικτυακώς προσβάσιμα 
αποθετήρια ψηφιακών εγγράφων στα οποία συμμετέχει. 

Μορφή και Περιεχόμενο Διδακτορικού Τίτλου
Η μορφή και το περιεχόμενο του απονεμόμενου δι-

πλώματος καθορίζεται στον κανονισμό διδακτορικών 
σπουδών του Ιδρύματος.

Τελική Διάταξη
Η Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για την 

επίλυση θεμάτων που δεν διευκρινίζονται είτε στον πα-
ρόντα κανονισμό είτε στις σχετικές παραπομπές που 
αναφέρθηκαν και για κάθε ζήτημα που προκύπτει και 
που αντίκειται στην εφαρμογή του κανονισμού, καθώς 
και για κάθε αναθεώρηση του κανονισμού.

Μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο ο παρών κα-
νονισμός τίθεται σε ισχύ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2019 

Η Πρύτανης

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ    

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