
 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ  
ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ  
 
 

 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  
 

 

 

 

ΚΑΣΕΒΑΣΕ ΣΟ ΧΕΣΙΚΟ ΦΕΚ 

 

 ΚΑΣΕΒΑΣΕ ΣΟ ΧΕΣΙΚΟ ΦΕΚ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

 

  

http://www.dhee.hua.gr/images/Article-pdf/fek-5145-kanonismos-didaktorikon-spoudon-tooo.pdf
http://www.dhee.hua.gr/images/Article-pdf/fek-5145-kanonismos-didaktorikon-spoudon-tooo.pdf
http://www.dhee.hua.gr/images/Article-pdf/fek-tropopoihsis-didaktorikon-spoudon-10-03-2020.pdf
http://www.dhee.hua.gr/images/Article-pdf/fek-tropopoihsis-didaktorikon-spoudon-10-03-2020.pdf


 

 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

 

 
2 

 

 
 

Περιεχόμενα 
 
 

1. Γενικζσ Διατάξεισ .................................................................................. 3 

2. υντονιςτικι Επιτροπι Διδακτορικϊν πουδϊν ................................. 3 

3. Προχποκζςεισ Ειςαγωγισ .................................................................... 3 

4. Τποβολι Αιτιςεων ............................................................................... 4 

5. Διαδικαςία Επιλογισ Τποψθφίων Διδακτόρων ................................... 6 

6. Χρονικι Διάρκεια .................................................................................. 6 

7. Επίβλεψθ Διδακτορικισ Διατριβισ ...................................................... 7 

8. Σροποποίθςθ Σίτλου Διδακτορικισ Διατριβισ .................................... 8 

9. Δικαιϊματα και Τποχρεϊςεισ Τποψιφιων Διδακτόρων ..................... 8 

10. Τποτροφίεσ – Παροχζσ ....................................................................... 10 

11. Διαγραφι Τποψθφίων Διδακτόρων ................................................... 10 

12. Τποςτιριξθ και Αξιολόγθςθ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ ................. 11 

13. Αναγόρευςθ Τποψθφίου ςε Διδάκτορα ............................................ 12 

14. Μορφι και Περιεχόμενο Διδακτορικοφ Σίτλου ................................. 12  

15. Κανόνεσ Δεοντολογίασ που Αφοροφν ςτα Πνευματικά Δικαιϊματα 

και τισ Δθμοςιεφςεισ ................................................................................. 13 

16. Λοιπά Θζματα ..................................................................................... 14   



 

 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

 

 
3 

 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

 

1. Γενικζσ Διατάξεισ  

Οι διδακτορικζσ ςπουδζσ αποςκοποφν ςτθν προαγωγι τθσ γνϊςθσ 

και τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ ςτα επιςτθμονικά πεδία που κεραπεφει το 

Σμιμα Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ. Οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ Δι-

δακτορικοφ Διπλϊματοσ (Δ.Δ.), το οποίο πιςτοποιεί τθν εκπόνθςθ πρωτό-

τυπθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και τθν ουςιαςτικι ςυνειςφορά του κατό-

χου του ςτθν ανάπτυξθ καίριων γνωςτικϊν περιοχϊν που εμπίπτουν ςτα 

επιςτθμονικά αντικείμενα του Σμιματοσ. 

Οι διδακτορικζσ ςπουδζσ ςτο Σμιμα Οικιακισ Οικονομίασ και Οι-

κολογίασ προςφζρονται δωρεάν. 

 

2. υντονιςτική Επιτροπή Διδακτορικϊν πουδϊν 

Η υντονιςτικι Επιτροπι Διδακτορικϊν πουδϊν ορίηεται με από-

φαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ, ζχει τριετι κθτεία και απαρτίηεται 

από πζντε μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ, από αυτά που ζχουν τθ δυνατότθτα 

ανάλθψθσ και επίβλεψθσ διδακτορικϊν διατριβϊν. Η υντονιςτικι Επι-

τροπι Διδακτορικϊν πουδϊν είναι υπεφκυνθ για τθν παρακολοφκθςθ 

και τον ςυντονιςμό τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των υποψθφίων διδακτόρων 

του Σμιματοσ. Γενικά, ο ρόλοσ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ Διδακτορικϊν 

πουδϊν είναι να εποπτεφει, να διαχειρίηεται και να ειςθγείται κζματα 

που αφοροφν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία των Διδακτορικϊν πουδϊν του 

Σμιματοσ.  

 

3. Προχποθζςεισ Ειςαγωγήσ 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ 

ζχουν οι κάτοχοι Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Δ.Μ..) Α.Ε.Ι. τθσ 

θμεδαπισ ι οι κάτοχοι αναγνωριςμζνου (από το ΔΟΑΣΑΠ) τίτλου ςπου-

δϊν μεταπτυχιακοφ επιπζδου ωσ ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ ι οι κάτοχοι 

ενιαίου και αδιάςπαςτου τίτλου ςπουδϊν μεταπτυχιακοφ επιπζδου, ο ο-

ποίοσ ζχει αποκτθκεί μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του πρϊτου κφκλου 

ςπουδϊν, που οργανϊνεται ςε τμιματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιςτον 
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δζκα (10) ακαδθμαϊκά εξάμθνα (υποχρεωτικά εξάμθνα για τθ λιψθ πτυχί-

ου ι διπλϊματοσ ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν). 

Επίςθσ, κα πρζπει να γνωρίηουν επαρκϊσ και πιςτοποιθμζνα του-

λάχιςτον τθν αγγλικι γλϊςςα (ςε επίπεδο Γ1/C1).Οι αλλοδαποί πτυχιοφχοι 

κα πρζπει να γνωρίηουν επαρκϊσ και πιςτοποιθμζνα τθν ελλθνικι γλϊς-

ςα. 

Σο αντικείμενο τθσ διατριβισ κα πρζπει να εντάςςεται ςτα αντικεί-

μενα του Σμιματοσ και οι ςπουδζσ του υποψθφίου ςε προπτυχιακό ι με-

ταπτυχιακό επίπεδο πρζπει να είναι ςυναφείσ με τα αντικείμενα του Σμι-

ματοσ. 

 

4. Τποβολή Αιτήςεων 

Κατά τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ο ενδιαφερόμενοσ για 

τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ ςτθ 

Γραμματεία του Σμιματοσ από 1 ζωσ 15 Οκτωβρίου και από 1 ζωσ 15 

Μαρτίου κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ.  

Επίςθσ, το Σμιμα μπορεί να προκθρφςςει κζςεισ υποψθφίων διδα-

κτόρων, υποτρόφων ι μθ, μετά από ειςιγθςθ του ενδιαφερομζνου μζ-

λουσ ΔΕΠ με απόφαςθ τθσ υνζλευςισ του. Η προκιρυξθ των κζςεων α-

ναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ και δθμοςιοποιείται και ςτον 

θμεριςιο τφπο. τθν προκιρυξθ μνθμονεφονται ρθτά το ερευνθτικό κζμα, 

ο επιβλζπων κακθγθτισ, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ, οι προχποκζςεισ, οι όροι, οι προκε-

ςμίεσ και οι διαδικαςίεσ κατάκεςθσ υποψθφιοτιτων και επιλογισ υποψι-

φιων διδακτόρων, κακϊσ και οι πρόςκετεσ υποχρεϊςεισ αυτϊν, παραδο-

τζα και χρονικά όρια ολοκλιρωςθσ των διατριβϊν.  

Και ςτισ δφο προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ (είτε μζςω αίτθςθσ 

του ενδιαφερομζνου είτε μζςω προκιρυξθσ από το Σμιμα) ςτθν αίτθςθ 

που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ προσ το Σμιμα πρζπει να αναγράφονται 

τα ακόλουκα:  

α. Ο προτεινόμενοσ τίτλοσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ. 

β.  Η γλϊςςα εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ. 

γ.  Ο προτεινόμενοσ επιβλζπων κακθγθτισ ο οποίοσ είναι μζλοσ Δ.Ε.Π. 

του Σμιματοσ. 

 

Μαηί με τθν αίτθςι του, ο υποψιφιοσ οφείλει να υποβάλει τα κά-

τωκι δικαιολογθτικά ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι: 
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α.  Αντίγραφο πτυχίου τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ αναγνωριςμζ-

νου από τον ΔΟΑΣΑΠ. 

β.  Αντίγραφο διπλϊματοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι 

αναγνωριςμζνου από τον ΔΟΑΣΑΠ ωσ ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ ι 

ενιαίου και αδιάςπαςτου τίτλου ςπουδϊν μεταπτυχιακοφ επιπζ-

δου του άρκρου 46 του ν. 4485/2017. 

γ.  Πιςτοποιθτικά αναλυτικισ βακμολογίασ προπτυχιακϊν και μετα-

πτυχιακϊν ςπουδϊν. 

δ.  Πρόταςθ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ (προςχζδιο διδακτο-

ρικισ διατριβισ) που περιλαμβάνει: 

 Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ (κεωρθτικό πλαίςιο και επιςκόπθ-

ςθ ερευνϊν). 

 θμεία καινοτομίασ και ςθμαντικότθτα τθσ προτεινόμενθσ δια-

τριβισ. 

 Ερευνθτικό μζροσ (ςκοποί και ςτόχοι τθσ ζρευνασ, ερευνθτικά 

ερωτιματα μεκοδολογία, δεοντολογία ζρευνασ, ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα ζρευνασ). 

 Βιβλιογραφία.  

ε.  Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα.  

ςτ.  Πιςτοποιθτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν.  

η.  Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ (εάν υπάρχουν). 

θ.  Πτυχιακι και διπλωματικι εργαςία (εάν υπάρχουν). 

κ.  Φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. 

ι.  Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ από κακθγθτζσ Πανεπιςτθμίου (με το 

ονοματεπϊνυμο, τον τίτλο, τθ κζςθ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ 

του ςυντάξαντοσ). 

ια.  Βεβαιϊςεισ για τθν επαγγελματικι εμπειρία ςε πεδία ςυναφι με 

το προτεινόμενο αντικείμενο τθσ διδακτορικισ διατριβισ (εάν υ-

πάρχουν). 

ιβ.  Αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν φπαρξθ, από διάφορουσ φορείσ, υπο-

τροφίασ ι οικονομικισ κάλυψθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ (εάν 

υπάρχουν). 

ιγ.  Κάκε ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο χριςιμο για τθν αξιολόγθςθ του 

υποψθφίου. 

 

 
5. Διαδικαςία Επιλογήσ Τποψηφίων Διδακτόρων  
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Η υνζλευςθ του Σμιματοσ, αφοφ λάβει υπόψθ τισ αιτιςεισ  των 

ενδιαφερομζνων, τισ κατθγοριοποιεί με βάςθ τθν ςυνάφεια  του  ερευνθ-

τικοφ  αντικειμζνου,  και  ορίηει  τριμελείσ  επιτροπζσ, αποτελοφμενεσ από 

μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ ανά κατθγορία αιτιςεων. τθν αντίςτοιχθ επιτρο-

πι δφναται να ςυμμετάςχει και το μζλοσ ΔΕΠ που προτείνεται  ωσ επιβλζ-

πων. Κάκε  τριμελισ  επιτροπι  εξετάηει  τισ  αντίςτοιχεσ  αιτιςεισ  και  τα 

ςυνυποβαλλόμενα  ζγγραφα, αξιολογεί  τα  τυπικά  προςόντα και  καλεί 

τουσ υποψθφίουσ ςε ςυνζντευξθ. Κάκε τριμελισ Επιτροπι ςυνεδριάηει 

δφο (2) φορζσ το χρόνο, ενϊ ςε περίπτωςθ προκιρυξθσ τθσ κζςθσ δφναται 

να ςυνεδριάςει εκτάκτωσ μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθ λιξθ τθσ προκε-

ςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. Κατόπιν υποβάλλει ςτθ υνζλευςθ του 

Σμιματοσ αναλυτικό υπόμνθμα, ςτο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για 

τουσ οποίουσ κάκε υποψιφιοσ πρζπει ι δεν πρζπει να γίνει δεκτόσ, κακϊσ 

και ο προτεινόμενοσ επιβλζπων, εφόςον δεν ζχει προτακεί από τον υπο-

ψιφιο. Η υνζλευςθ του Σμιματοσ, αφοφ λάβει υπόψθ τθσ το υπόμνθμα 

τθσ Επιτροπισ  κακϊσ και τθ γνϊμθ του προτεινόμενου ωσ επιβλζποντοσ 

εγκρίνει ι απορρίπτει αιτιολογθμζνα τθν αίτθςθ του υποψθφίου. τθν ε-

γκριτικι απόφαςθ θ υνζλευςθ του Σμιματοσ ανακζτει ςτον προτεινόμε-

νο επιβλζποντα τθν επίβλεψθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ και ορίηει τριμε-

λι υμβουλευτικι Επιτροπι, με αρμοδιότθτα να πλαιςιϊνει και να υπο-

ςτθρίηει τθν εκπόνθςθ και ςυγγραφι τθσ. Επίςθσ, ςτθν εγκριτικι απόφαςθ 

ορίηεται και θ γλϊςςα ςυγγραφισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ. Εάν θ δι-

δακτορικι διατριβι γράφεται ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ ελλθνικισ, κα πε-

ριζχει εκτεταμζνθ ελλθνικι περίλθψθ ενδεικτικοφ μεγζκουσ 10 ςελίδων. 

Μζςα ςε διάςτθμα 10 θμερϊν από τον οριςμό τθσ τριμελοφσ υμ-

βουλευτικισ Επιτροπισ ο υποψιφιοσ διδάκτορασ πραγματοποιεί εγγραφι 

ςτο Σμιμα.  

 

6. Χρονική Διάρκεια 

Η ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια για τθν απονομι Διδακτορικοφ Δι-

πλϊματοσ είναι τα τρία (3) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ και θ μζγιςτθ δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) θμερολογιακά ζτθ από τθν θμερομθνία 

οριςμοφ τθσ τριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ.  

Για ςοβαροφσ λόγουσ και μετά από αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του δι-

δακτορικοφ φοιτθτι, θ οποία ςυνοδεφεται από τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του 

επιβλζποντοσ, θ υνζλευςθ του Σμιματοσ μπορεί να παρατείνει τθ διάρ-

κεια ςπουδϊν του. Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να δι-
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ακόψουν προςωρινά τισ ςπουδζσ τουσ, με ζγγραφθ πλιρωσ τεκμθριωμζνθ 

και αιτιολογθμζνθ αίτθςι τουσ, τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του επιβλζποντοσ Κα-

κθγθτι και ζγκριςθ τθσ υνζλευςθσ, για ςυνεχόμενεσ ι μθ εκπαιδευτικζσ 

περιόδουσ, που ακροιηόμενεσ δεν μποροφν να υπερβοφν το διάςτθμα των 

δφο (2) ετϊν. Σο διάςτθμα αυτό δεν προςμετράται ςτθ διάρκεια φοίτθςθσ. 

Ο χρόνοσ υποχρεωτικισ ςτράτευςθσ, ωσ και θ προβλεπόμενθ από τθ νο-

μοκεςία άδεια μθτρότθτασ, κεωρείται αυτοδίκαια ωσ χρόνοσ διακοπισ 

ςπουδϊν, πζραν του τυχόν πιο πάνω αναφερόμενου χρόνου αναςτολισ 

ςπουδϊν. 

Κατά τθν περίοδο διακοπισ των ςπουδϊν του ο υποψιφιοσ διδά-

κτορασ χάνει προςωρινά τα δικαιϊματα και τισ παροχζσ που προβλζπο-

νται από τον Ν. 4485/2017. Μετά το πζρασ τθσ εγκεκριμζνθσ διακοπισ 

ςπουδϊν ο υποψιφιοσ διδάκτορασ οφείλει να υποβάλει αίτθςθ επανεγ-

γραφισ ςτο Σμιμα. 

 

7. Επίβλεψη Διδακτορικήσ Διατριβήσ 

Δικαίωμα επίβλεψθσ διδακτορικϊν διατριβϊν ζχουν τα μζλθ Δ.Ε.Π. 

του Σμιματοσ ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι ι του Αναπλθρωτι Κακθγθτι ι 

του Επίκουρου Κακθγθτι. Κάκε μζλοσ ΔΕΠ μπορεί να επιβλζπει ζωσ και 

οκτϊ (8) υποψιφιουσ διδάκτορεσ.  

Η υνζλευςθ του Σμιματοσ ανακζτει ςτο μζλοσ ΔΕΠ που ζχει προ-

τακεί τθν επίβλεψθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ και ορίηει τριμελι ςυμ-

βουλευτικι επιτροπι με αρμοδιότθτα να πλαιςιϊνει και να υποςτθρίηει 

τθν εκπόνθςθ και ςυγγραφι τθσ.  

τθν τριμελι υμβουλευτικι Επιτροπι μετζχουν ωσ μζλθ ο επιβλζ-

πων και δφο ακόμθ μζλθ τα οποία πρζπει να είναι μζλθ Δ.Ε.Π. αϋ βακμί-

δασ, 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 Αϋ, Βϋ ι Γϋ 

από ερευνθτικά κζντρα του άρκρου 13Α του Ν. 4310/2014, ςυμπεριλαμ-

βανομζνων των ερευνθτικϊν κζντρων τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν και του Ι-

δρφματοσ Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν ι από ανα-

γνωριςμζνα ερευνθτικά κζντρα ι ινςτιτοφτα τθσ αλλοδαπισ που ζχουν το 

ίδιο ι ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο με τθν υπό κρίςθ διδακτορικι δια-

τριβι.  

Αν για οποιονδιποτε λόγο ο επιβλζπων εκλείψει ι διαπιςτωμζνα 

αδυνατεί να τελζςει χρζθ επιβλζποντοσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα θ 
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υνζλευςθ του Σμιματοσ, εκτιμϊντασ τισ περιςτάςεισ, ανακζτει ςε άλλον 

τθν επίβλεψθ, φςτερα από αίτθςθ του υποψιφιου διδάκτορα και γνϊμθ 

του προτεινόμενου επιβλζποντοσ, διαφορετικά ςε ζνα από τα άλλα δφο 

(2) μζλθ τθσ τριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ, ακόμθ και κακ’ υπζρ-

βαςθ του μζγιςτου αρικμοφ υποψιφιων διδακτόρων που μπορεί να επι-

βλζπεται από κάκε επιβλζποντα.  

Αν ο αρχικόσ επιβλζπων μετακινθκεί ςε άλλο Α.Ε.Ι. ι Σμιμα 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 Σμιμα, όπου ξεκίνθςε θ εκπόνθςθ τθσ διατριβισ. Σα α-

φυπθρετιςαντα μζλθ τθσ τριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ, που ζ-

χουν αντικαταςτακεί ςφμφωνα με τον νόμο, μπορεί να παρίςτανται κατά 

τθ ςυνεδρίαςθ χωρίσ δικαίωμα ψιφου. Αντικατάςταςθ επιβλζποντοσ 

μπορεί να γίνει μόνο με αίτθςι του και μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ.  

 

8. Σροποποίηςη Σίτλου Διδακτορικήσ Διατριβήσ 

Σροποποίθςθ του τίτλου τθσ διδακτορικισ διατριβισ πραγματοποι-

είται με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ φςτερα από αιτιολογθμζ-

νθ αίτθςθ του υποψθφίου διδάκτορα με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ τριμε-

λοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ. Επίςθσ, μπορεί να πραγματοποιθκεί αλ-

λαγι μζλουσ τθσ τριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ φςτερα από αιτιο-

λογθμζνθ αίτθςθ του επιβλζποντοσ και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των άλλων 

μελϊν τθσ τριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ αλλά και του νζου προ-

τεινόμενου μζλουσ προσ τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ.  
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9. Δικαιϊματα και Τποχρεϊςεισ Τποψήφιων Διδακτόρων 

Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ ζχουν, μζχρι πζντε (5) πλιρθ ακαδθμαϊ-

κά ζτθ από τθν πρϊτθ εγγραφι τουσ, όλα τα δικαιϊματα και τισ παροχζσ 

που προβλζπονται και για τουσ φοιτθτζσ του δεφτερου κφκλου ςπουδϊν. 

Μζχρι και πζντε (5) ζτθ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτορικισ τουσ δια-

τριβισ, διατθροφν δικαιϊματα πρόςβαςθσ, δανειςμοφ και χριςθσ των θ-

λεκτρονικϊν υπθρεςιϊν των πανεπιςτθμιακϊν βιβλιοκθκϊν. 

Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ υποχρεοφνται να ανανεϊνουν τθν εγ-

γραφι τουσ ςτο Σμιμα ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ. Η ανανζωςθ εγγραφισ των 

υποψθφίων διδακτόρων ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ γίνεται κατά τθν ζναρξθ 

του χειμερινοφ εξαμινου και ειδικότερα από 1 ζωσ 20 Οκτωβρίου. 

Ο υποψιφιοσ διδάκτορασ, κάκε ζτοσ (το δεφτερο δεκαπενκιμερο 

του Μαΐου) παρουςιάηει προφορικά (ςφμφωνα και με τθν κρίςθ του επι-

βλζποντα Κακθγθτι) και υποβάλλει εγγράφωσ αναλυτικό υπόμνθμα ςτθν 

τριμελι υμβουλευτικι Επιτροπι ςχετικά με τθν πρόοδο τθσ διδακτορικισ 

του διατριβισ.  

το αναλυτικό υπόμνθμα αναφζρεται θ ερευνθτικι πρόοδοσ τθσ 

διδακτορικισ διατριβισ, ςτθν οποία περιλαμβάνονται το αντικείμενο τθσ 

ζρευνασ και ενδεχόμενεσ αναπροςαρμογζσ του, θ μεκοδολογία, τα βαςικά 

προςωρινά ευριματα και ςυμπεράςματα, θ περιγραφι και τεκμθρίωςθ 

των εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια του επόμενου ζτουσ και το χρονοδιά-

γραμμα ολοκλιρωςθσ τθσ εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ. Επίςθσ, 

περιλαμβάνονται τυχόν δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά, ςυμμε-

τοχζσ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια, κακϊσ και παρακολοφκθςθ άλλων εκ-

παιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Σζλοσ, πρζπει να αναφζρονται ςτο αναλυ-

τικό υπόμνθμα οι ενδεχόμενεσ δυςκολίεσ και τα προβλιματα που εμφανί-

ςτθκαν το προθγοφμενο ζτοσ και ο τρόποσ με τον οποίο αυτζσ αντιμετω-

πίςτθκαν. 

Αντίγραφο του υπομνιματοσ, κακϊσ και ςχόλια επ’ αυτοφ από τον επι-
βλζποντα ι/και τα υπόλοιπα μζλθ τθσ τριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτρο-
πισ και εκκζςεισ προόδου που υποβάλλονται ςε ςυνζχεια του ανωτζρω 
υπομνιματοσ και υπογράφονται από τθν τριμελι επιτροπι καταχωρίηο-
νται ςτον ατομικό φάκελο του υποψθφίου.  

Οι νζοι υποψιφιοι διδάκτορεσ του Σμιματοσ ενδζχεται να κλθκοφν 

να παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςε κάποια μακιματα 

προπτυχιακοφ ι μεταπτυχιακοφ επιπζδου προκειμζνου να ενιςχφςουν το 

επιςτθμονικό – ερευνθτικό τουσ υπόβακρο μετά από ειςιγθςθ τθσ τριμε-
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λοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ, θ οποία εγκρίνεται από τθ υνζλευςθ 

του Σμιματοσ. Επίςθσ, οι υποψιφιοι διδάκτορεσ ενδζχεται να κλθκοφν να 

παρακολουκιςουν ι να ςυμμετζχουν ςε εργαςτιρια ι ςεμινάρια ςχετικά 

με τθ διδακτορικι τουσ διατριβι. 

Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ, ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ τθσ διδακτορι-

κισ τουσ διατριβισ, οφείλουν να ςυμμετζχουν ςτισ ακαδθμαϊκζσ δραςτθ-

ριότθτεσ του Σμιματοσ (π.χ. διοργάνωςθ επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων, θμε-

ρίδων κ.ά.) ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ. Ε-

πίςθσ,  πρζπει να αναγράφουν πάντα το Σμιμα ςτισ δθμοςιεφςεισ και ςτισ 

ανακοινϊςεισ τουσ, που προζρχονται από τθ διδακτορικι τουσ διατριβι. 

Με ςτόχο τθν εποπτεία τθσ προόδου τθσ διδακτορικισ διατριβισ ο 

υποψιφιοσ διδάκτορασ οφείλει να ζχει τακτικζσ ςυναντιςεισ με τον επι-

βλζποντα κακθγθτι και με τα άλλα δφο μζλθ τθσ τριμελοφσ υμβουλευτι-

κισ Επιτροπισ, είτε κατόπιν δικισ του πρωτοβουλίασ είτε κατόπιν πρό-

ςκλθςθσ του επιβλζποντοσ ι άλλου μζλουσ τθσ τριμελοφσ υμβουλευτικισ 

Επιτροπισ. 

Σα ονόματα των υποψθφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων με-

λϊν Δ.Ε.Π. ι ερευνθτϊν, οι τίτλοι των εκπονοφμενων διδακτορικϊν δια-

τριβϊν και ςφντομθ περίλθψθ αυτϊν, κακϊσ και τα μζλθ των υμβουλευ-

τικϊν Επιτροπϊν αναρτϊνται ςτον διαδικτυακό τόπο του Ιδρφματοσ ςτθν 

ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

 

10. Τποτροφίεσ – Παροχζσ 

 τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ παρζχεται αβίαςτθ πρόςβαςθ ςε 

όλεσ τισ ερευνθτικζσ και λοιπζσ υποδομζσ που είναι απαραίτθ-

τεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνάσ τουσ. 

 Παρζχεται, επίςθσ, εφόςον αυτό είναι εφικτό, και θ κάλυψθ ε-

ξόδων για τθ δθμοςίευςθ και παρουςίαςθ του ερευνθτικοφ ζρ-

γου που δθμοςιεφουν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτορικισ 

τουσ διατριβισ, όπωσ και θ παροχι εργαςτθριακϊν αναλωςίμων 

που  πικανά να απαιτοφνται. 

 Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε ερευνθ-

τικά ζργα του Ιδρφματοσ και να χρθματοδοτοφνται από αυτά εί-

τε με τθ μορφι υποτροφίασ είτε με τθ μορφι αμοιβισ. 
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11. Διαγραφή Τποψηφίων Διδακτόρων 

Η υνζλευςθ του Σμιματοσ δφναται να αποφαςίςει, μετά από ει-

ςιγθςθ του επιβλζποντοσ, τθ διαγραφι του υποψθφίου διδάκτορα ςτισ 

κάτωκι περιπτϊςεισ: 

 Μθ υποβολισ αναλυτικοφ υπομνιματοσ προόδου ι αρνθτικϊν 

εκκζςεων προόδου για δφο ςυνεχόμενα ακαδθμαϊκά ζτθ.  

 Μθ ανανζωςθσ εγγραφισ για δφο ςυνεχόμενα ακαδθμαϊκά ζτθ. 

 Μθ ολοκλιρωςθσ εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ εντόσ 

τθσ προβλεπόμενθσ χρονικισ διάρκειασ, όπωσ ορίηεται από τον 

Κανονιςμό. 

 Λογοκλοπισ 

 Μετά από αίτθςθ διαγραφισ του ίδιου του υποψθφίου διδά-

κτορα.  

 

12. Τποςτήριξη και Αξιολόγηςη τησ Διδακτορικήσ Διατριβήσ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγγραφισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ 

και τθν κατάκεςι τθσ ςτθν τριμελι υμβουλευτικι Επιτροπι, θ τελευταία 

δζχεται ι απορρίπτει αίτθςθ του υποψθφίου για τθ δθμόςια υποςτιριξθ 

και τθν αξιολόγθςι τθσ. Αν θ τριμελισ υμβουλευτικι Επιτροπι αποδεχκεί 

τθν αίτθςθ του υποψθφίου, ςυντάςςει αναλυτικι ειςθγθτικι ζκκεςθ και 

τθν υποβάλλει ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ, ηθτϊντασ τον οριςμό επτα-

μελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ για τθν κρίςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ. 

Κάκε διαφωνία μζλουσ τθσ τριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ διατυ-

πϊνεται εγγράφωσ με ςυγκεκριμζνεσ υποδείξεισ, παρατθριςεισ και διορ-

κϊςεισ προσ τον υποψιφιο διδάκτορα. 

τθν επταμελι Εξεταςτικι Επιτροπι μετζχουν τα μζλθ τθσ τριμε-

λοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ, κακϊσ και τζςςερα (4) επιπλζον μζλθ τα 

οποία είναι μζλθ Δ.Ε.Π. αϋ βακμίδασ, Αναπλθρωτι και Επίκουρου από το 

οικείο ι άλλο Α.Ε.Ι. ι Κακθγθτζσ αναγνωριςμζνων ωσ ομοταγϊν ιδρυμά-

των τθσ αλλοδαπισ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ, ι 

ερευνθτζσ των βακμίδων Αϋ, Βϋ ι Γϋ από ερευνθτικά κζντρα του άρκρου 

13Α του Ν. 4310/2014, ςυμπεριλαμβανομζνων των ερευνθτικϊν κζντρων 

τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν και του Ιδρφματοσ Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν 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. Σα αφυπθρετιςαντα μζλθ τθσ τριμελοφσ 
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υμβουλευτικισ Επιτροπισ με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ 

αντικακίςτανται από ιςάρικμα μζλθ, όπωσ ορίηει ο νόμοσ. 

Ο υποψιφιοσ οφείλει να παραδϊςει αντίτυπο τθσ διατριβισ ςτθν 

επταμελι εξεταςτικι επιτροπι και να κατακζςει ςτθ Γραμματεία περίλθ-

ψθ τθσ διδακτορικισ του διατριβισ και ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τον οριςμό επταμελοφσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ αποτελεί θ δθμοςίευςθ εκ μζρουσ του υποψθφίου διδάκτορα 

τουλάχιςτον δφο (2) δθμοςιεφςεων ςτο αντικείμενο τθσ διδακτορικισ δια-

τριβισ ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά/ςυλλογικοφσ τόμουσ με κριτζσ ι 

εναλλακτικά τουλάχιςτον μίασ (1) δθμοςίευςθσ ςε διεκνζσ επιςτθμονικό 

περιοδικό με κριτζσ και τουλάχιςτον δφο (2) ανακοινϊςεων ςε διεκνι υ-

νζδρια με κριτζσ. Σα παραπάνω αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για 

τον οριςμό επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ.  

Η διδακτορικι διατριβι υποςτθρίηεται δθμόςια από τον υποψιφιο 

διδάκτορα. Η διαδικαςία τθσ δθμόςιασ υποςτιριξθσ προχποκζτει τθ φυςι-

κι παρουςία των τεςςάρων (4) τουλάχιςτον μελϊν τθσ Εξεταςτικισ Επι-

τροπισ, ενϊ τα λοιπά μζλθ μποροφν να ςυμμετζχουν και μζςω τθλεδιά-

ςκεψθσ. τθ ςυνζχεια, θ Εξεταςτικι Επιτροπι ςυνεδριάηει χωρίσ τθν πα-

ρουςία τρίτων, κρίνει τθν εργαςία ωσ προσ τθν ποιότθτα, τθν πλθρότθτα, 

τθν πρωτοτυπία τθσ και τθ ςυμβολι τθσ ςτθν επιςτιμθ και με βάςθ αυτά 

τα κριτιρια τθν εγκρίνει, με πλειοψθφία πζντε (5) τουλάχιςτον από τα μζ-

λθ τθσ, και αξιολογεί τθ διδακτορικι διατριβι με βακμοφσ ΚΑΛΩ, ΛΙΑΝ 

ΚΑΛΩ ι ΑΡΙΣΑ. Σα αφυπθρετιςαντα μζλθ τθσ τριμελοφσ υμβουλευτικισ 

Επιτροπισ, που ζχουν αντικαταςτακεί ςφμφωνα με τον νόμο, μπορεί να 

παρίςτανται κατά τθ ςυνεδρίαςθ χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 

 

13. Αναγόρευςη Τποψηφίου ςε Διδάκτορα 

Η εγκεκριμζνθ διδακτορικι διατριβι, μετά τισ τυχόν διορκϊςεισ 

που προτείνει θ επταμελισ Εξεταςτικι Επιτροπι, κατατίκεται ςτθ βιβλιο-

κικθ του Πανεπιςτθμίου ςε δφο αντίτυπα, ιτοι ζνα (1) βιβλιοδετθμζνο 

ζντυπο και ζνα (1) ςε θλεκτρονικι μορφι και ςτο Εκνικό Αποκετιριο Δι-

δακτορικϊν Διατριβϊν του Εκνικοφ Κζντρου Σεκμθρίωςθσ. 

Ο υποψιφιοσ διδάκτορασ φζρει τον τίτλο του διδάκτορα του Σμι-

ματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ χολισ Περιβάλλοντοσ, Γε-

ωγραφίασ και Εφαρμοςμζνων Οικονομικϊν του Χαροκοπείου Πανεπιςτθ-

μίου, μετά τθν υποςτιριξθ και επιτυχι εξζταςθ τθσ διδακτορικισ διατρι-

βισ από τθν επταμελι Εξεταςτικι Επιτροπι. Προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ 
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βεβαίωςθσ περάτωςθσ αποτελεί θ κατάκεςθ των αντιτφπων ςτθ βιβλιοκι-

κθ του Πανεπιςτθμίου και ςτο Εκνικό Κζντρο Σεκμθρίωςθσ. 

Η αναγόρευςθ του διδάκτορα γίνεται από τθ υνζλευςθ του Σμι-

ματοσ, ενϊ θ ορκωμοςία του ςε ειδικι τελετι που πραγματοποιείται με 

τθν παρουςία του Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου. 

 
14. Μορφή και Περιεχόμενο Διδακτορικοφ Σίτλου 
Η μορφι και το περιεχόμενο του απονεμόμενου διπλϊματοσ κα-

κορίηεται ςτον κανονιςμό διδακτορικϊν ςπουδϊν του Ιδρφματοσ. 

 

15. Κανόνεσ Δεοντολογίασ που Αφοροφν ςτα Πνευματικά Δι-
καιϊματα και τισ Δημοςιεφςεισ  
  

1.  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 απαγό-

ρευςθ αυτι ιςχφει ανεξάρτθτα από τθ μορφι αναπαραγωγισ (ζντυπθ, 

θλεκτρονικι, φωτογραφικι, κ.λπ.) και ςυνιςτά αφενόσ αςτικό και ποι-

νικό αδίκθμα, αφετζρου ςοβαρι πεικαρχικι παράβαςθ. Σο Σμιμα Οι-

κιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ ερευνά όλεσ τισ κατατεκειμζνεσ δι-

ατριβζσ των υποψθφίων διδακτόρων, αξιοποιϊντασ το λογιςμικό ανί-

χνευςθσ αντιγραφϊν που διακζτει το Πανεπιςτιμιο. 

2.  Η παράλειψθ τθσ αναφοράσ τθσ πνευματικισ ςυνειςφοράσ τρίτων 

προςϊπων ςε οποιοδιποτε δθμοςιευμζνο ζργο κακϊσ και θ ςυμπερί-

λθψθ 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.  

3.  ε περίπτωςθ πνευματικοφ ζργου που είναι ςυλλογικό αποτζλεςμα 

ςυνειςφοράσ περιςςοτζρων του ενόσ προςϊπων, τα πρόςωπα αυτά 

πρζπει να αναφζρονται όλα ωσ ςυν-δθμιουργοί του εν λόγω πνευμα-

τικοφ ζργου και ενδεχομζνωσ κατά τθ ςειρά ςπουδαιότθτασ τθσ ςυμ-

βολισ τουσ ι όπωσ ςυνθκίηεται ςε κάκε επιςτθμονικι περιοχι, κακϊσ 

επιμζρουσ περιοχζσ ζχουν διαφορετικζσ ςυμβάςεισ για τθ ςειρά των 

ονομάτων. 

4.  Αν το πνευματικό ζργο είναι το τελικό εξαγόμενο αμειβόμενου ερευ-

νθτικοφ ζργου που ανατζκθκε μζςω ςφμβαςθσ, είτε από φορζα του 
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δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, είτε από ιδιωτικό φο-

ρζα, πρζπει να λαμβάνεται ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν τιρθςθ των 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ζχουν αναλθφκεί μζςω των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ.  

5.  Για τθν περίπτωςθ τθσ εκμετάλλευςθσ των περιουςιακϊν δικαιωμά-

των που ενδεχομζνωσ προκφπτουν από τθν εκμετάλλευςθ δικαιωμά-

των 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.  

6.  τθν περίπτωςθ εκπόνθςθσ διδακτορικϊν διατριβϊν, τα πνευματικά 

δικαιϊματά τουσ, κατ’ αρχιν, ανικουν από κοινοφ και εξ ίςου ςτον 

υποψιφιο, ςτον επιβλζποντα και ςτο Σμιμα, εκτόσ αν προβλζπεται 

διαφορετικά ςε περίπτωςθ που θ ζρευνα ζχει χρθματοδοτθκεί από 

ερευνθτικά προγράμματα του Ιδρφματοσ. Θεωρείται αυτονόθτο ότι θ 

διδακτορικι διατριβι είναι πρωτότυπο ζργο του υποψθφίου, ο ο-

ποίοσ τθν υποβάλλει προσ κρίςθ ςτισ αρμόδιεσ επιτροπζσ αξιολόγθςθσ 

του Πανεπιςτθμίου.  

7. Όταν ο διδακτορικόσ φοιτθτισ δθμοςιεφει πρωτότυπεσ εργαςίεσ που 

προκφπτουν από τθ διδακτορικι διατριβι, εφόςον ο επιβλζπων κα-

κθγθτισ ι άλλοι ερευνθτζσ ι άλλα πρόςωπα ζχουν ουςιαςτικι και 

πραγματικι ςυνειςφορά ςτθν ανάπτυξθ των ςυγκεκριμζνων εργα-

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

ςυγγραφζασ ςφμφωνα με τθν ςυνειςφορά ςτθν παραγωγι τθσ ςυγκε-

κριμζνθσ εργαςίασ.  

8. Εφόςον υποψιφιοσ διδάκτορασ εκδϊςει ςε οποιαδιποτε μορφι τθ 

διδακτορικι του διατριβι, είναι υποχρεωμζνοσ να αναφζρει το όνομα 

του Ιδρφματοσ, τθσ χολισ και του Σμιματοσ. Σο ίδιο πρζπει να γίνεται 

και ςτθν περίπτωςθ των πρωτότυπων δθμοςιεφςεων.  

9.  Όταν ο επιςτθμονικά υπεφκυνοσ του ερευνθτικοφ ζργου προβεί ςε 

ζντυπθ ι θλεκτρονικι ζκδοςθ μζρουσ ι/και του ςυνόλου των αποτε-

λεςμάτων του ερευνθτικοφ ζργου, τότε είναι υποχρεωμζνοσ να ανα-

γράφει παντοφ το όνομα του Ιδρφματοσ, εφόςον το ςυγκεκριμζνο ε-

ρευνθτικό ζργο υλοποιικθκε εντόσ των εγκαταςτάςεων αυτοφ. Σο ί-

διο ιςχφει για κάκε δθμοςίευςθ που προζρχεται από μζλοσ του Ιδρφ-

ματοσ.  
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10. Σο Σμιμα διατθρεί το δικαίωμα δθμοςίευςθσ των διδακτορικϊν δια-

τριβϊν των φοιτθτϊν του ςτον δικτυακό τόπου του Σμιματοσ ι/και ςε 

διαδικτυακϊσ προςβάςιμα αποκετιρια ψθφιακϊν εγγράφων ςτα ο-

ποία ςυμμετζχει. 

 

16. Λοιπά Θζματα 

Η υνζλευςθ του Σμιματοσ είναι αρμόδια για τθν επίλυςθ κεμά-

των που δεν διευκρινίηονται ςτον παρόντα κανονιςμό ι χριηουν ιδιαίτε-

ρθσ αντιμετϊπιςθσ, κακϊσ και για κάκε ανακεϊρθςθ-τροποποίθςθ ι και 

επικαιροποίθςθ του ίδιου του κανονιςμοφ. 


