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Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Ρ Η Τ Η Σ   

Τ Μ Η Μ Α  O I K O N O M I K Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν  

 

Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς  Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν  

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει διδακτορικές σπουδές και 

απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. O 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών εξειδικεύει το θεσμικό πλαίσιο για τις διδακτορικές σπουδές του 

Ν.4485/2017, των κανονιστικών κειμένων  του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και μία σειρά σχετικών 

αποφάσεων των Συνελεύσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι αρμόδια να κρίνει και να διευθετεί κάθε 

οργανωτικό, διοικητικό ή ακαδημαϊκό ζήτημα, του οποίου η ρύθμιση δεν προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία ή τα λοιπά κανονιστικά κείμενα του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος, ή από τις 

αποφάσεις των παραπάνω αρμοδίων οργάνων ή τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ  

 

Οι Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εμβαθύνουν τη σπουδή στο αντικείμενο 

της Οικονομικής Επιστήμης. Στρατηγικός στόχος τους είναι η εξειδίκευση και η εκπαίδευση 

επιστημόνων-ερευνητών στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης, και μέσω αυτής η 

προώθηση της οικονομικής έρευνας στη χώρα μας συμβάλλοντας έτσι στην ποιοτική αναβάθμισή της. 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι η επιστημονική συνεισφορά στην πολύπλευρη ανάλυση των ζητημάτων 

που εστιάζονται σε θέματα οικονομικής ανάλυσης, εφαρμοσμένης οικονομικής, ποσοτικών μεθόδων, 

πολιτικής οικονομίας, οικονομικής ιστορίας και οικονομικής πολιτικής. Επιπρόσθετα, η εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής και η απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, έχει στόχο να παρέχει στους 

κατόχους του τις υψηλού επιπέδου δεξιότητες που είναι απαραίτητες ώστε να εργαστούν ως 

διδάσκοντες και ερευνητές σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής, ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα, ως επιστημονικοί σύμβουλοι και ως στελέχη 

Δημόσιων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.  

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  

Υποψήφιοι – Προϋποθέσεις 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ 
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ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του 

άρθρου 46 του Ν. 4485/2017.   

Η Συνέλευση μπορεί, εάν κριθεί απαραίτητο, πέραν των άλλων κριτηρίων, να ζητήσει από τους 

υποψηφίους να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μέρος ή στο σύνολο του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της 

διδακτορικής διατριβής. Ειδικά, οι κάτοχοι τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών άλλων Τμημάτων, εκτός 

των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, θα πρέπει πέραν των άλλων κριτηρίων, να παρακολουθήσουν 

και να εξεταστούν επιτυχώς τουλάχιστον στα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών.  

Οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι γίνονται δεκτοί υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις εγγράφονται στο 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Τυχόν μη επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση στα οριζόμενα 

μαθήματα οδηγεί στη διαγραφή τους από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών έπειτα από απόφαση 

της Συνέλευσης. 

Αίτηση και Δικαιολογητικά 

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μπορούν να υποβάλουν τα 

κάτωθι κάθε Νοέμβριο και Μάιο (αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτάται στον ιστότοπο του 

Τμήματος και στη Διαύγεια): 

1. Αίτηση με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά στην προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και τον 

προτεινόμενο επιβλέποντα 

2. Λεπτομερή πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής προς τη Συνέλευση του Τμήματος  

3. Αντίγραφο Πτυχίου/-ων 

4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον 

ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 

μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017. 

5. Αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των τίτλων σπουδών   

6. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, η 

ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου 

7. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα θα 

αποδεικνύεται με βαθμολογία TOEFL από το βαθμό 80 και πάνω ή IELTS από το βαθμό 6,0 και 

πάνω, με Proficiency Cambridge ή Proficiency Michigan ή και με τα λοιπά αποδεκτά 

πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ για τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο 

Γ1/C1 ή Γ2/C2).  

8. Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές 

9. Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν). 

Διαδικασία Επιλογής 

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί 

με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία 

αιτήσεων. 

Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες 

αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν 
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υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για 

τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος 

επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού 

λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και 

εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται η 

γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή. 

Κριτήρια επιλογής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. ή ενιαίου και 

αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, η επίδοση 

του υποψήφιου σε μαθήματα με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο της διδακτορικής 

διατριβής, η ποιότητα και επάρκεια της πρότασης, δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες του 

υποψηφίου (εφόσον υπάρχουν), δύο τουλάχιστον ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές, η επαρκής 

γνώση αγγλικής γλώσσας (βλ. «Αίτηση και Δικαιολογητικά») και η παρουσία του ενδιαφερομένου στην 

προσωπική συνέντευξη. 

Χρονική διάρκεια – Παράταση 

 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη 

ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ενώ η  

μέγιστη διάρκεια δεν μπορεί να ξεπερνά τα έξι (6) ημερολογιακά έτη. 

Δικαίωμα παράτασης ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής δίνεται έπειτα από πλήρως 

αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα, η οποία υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος 

(6) έξι τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της μέγιστης διάρκειας. 

Την τελική απόφαση λαμβάνει η Συνέλευση έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση του επιβλέποντα και 

τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η μέγιστη διάρκεια παράτασης ολοκλήρωσης της 

διδακτορική διατριβής δεν μπορεί να ξεπερνά τα δύο (2) ημερολογιακά έτη. 

Γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής 

Η διδακτορική διατριβή μπορεί να εκπονείται σε ξένη γλώσσα πλην της Ελληνικής. Σε περίπτωση κατά 

την οποία η διδακτορική διατριβή συντάσσεται σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, ο υποψήφιος 

πρέπει να συμπεριλάβει εκτενή περίληψη (ποσοστό 10%) της διατριβής του στην ελληνική γλώσσα και 

το αντίστροφο αν εκπονείται στην Ελληνική.  

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 

 

Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και 

επίκουρου του οικείου 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 και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 

 Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη της 

διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και 

να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν 

ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το 

οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών 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 
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Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα 

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 τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος. 

 Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη 

επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό 

Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την 

επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του 

υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα 

δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 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 επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που 

έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η 

εκπόνηση της διατριβής. 

Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών, 

σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον 

διαδικτυακό τόπο του Τμήματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει συνολικά μέχρι πέντε (5) υποψήφιους διδάκτορες, εντός του 

Τμήματος.  

 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

 

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν 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. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, 

διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 

πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν υποχρέωση να ανανεώνουν την εγγραφή τους ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Η ανανέωση εγγραφής των υποψηφίων διδακτόρων ανά ακαδημαϊκό έτος γίνεται πριν τη έναρξη του 

χειμερινού εξαμήνου. Η ανανέωση εγγραφής κατά το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο συμπληρώνεται η 

μέγιστη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ισχύει μέχρι και τη συμπλήρωση αυτής.  

Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει ετησίως (μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου) και εγγράφως στην 

τριμελή συμβουλευτική επιτροπή αναλυτικό υπόμνημα/ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με την πρόοδο 

της διδακτορικής του διατριβής. Η παρουσίαση του υπομνήματος ενώπιον της τριμελούς 

συμβουλευτικής πραγματοποιείται στη διάρκεια του Μαρτίου. 

Αντίγραφο του υπομνήματος/ετήσιας έκθεσης προόδου, καθώς και τυχόν σχόλια επ’ αυτού από τον 

επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. 

Επίσης, στις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή τους στο 

εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα:  

α) Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να προσφέρουν φροντιστηριακά μαθήματα στο προπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κάθε φροντιστηριακό μάθημα αποτελείται από 4 

τρίωρα διδασκαλίας. 
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β) Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον σε 4 επιτηρήσεις σε κάθε μία από 

τις 3 εξεταστικές περιόδους. 

 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου με ευθύνη των διδασκόντων του εκάστοτε μαθήματος θα ενημερώνεται η 

Συνέλευση του Τμήματος για την πορεία των φροντιστηριακών μαθημάτων από τους υποψήφιους 

διδάκτορες. 

 

Υποτροφίες 

Τα τελευταία χρόνια ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει 

υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.  

Οι διαδικασίες που αφορούν στην υποβολή αιτήσεων, στην αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων 

καθώς και η τελική επιλογή αναφέρονται στο Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. 

Αναστολή φοίτησης  

Σε περιπτώσεις στράτευσης, εγκυμοσύνης, σοβαρής ασθένειας ή άλλων σοβαρών λόγων, ο υποψήφιος 

διδάκτορας έχει το δικαίωμα, με πλήρως τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη αίτησή του, να ζητήσει 

αναστολή φοίτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά 

το ένα (1) ημερολογιακό έτος. Κατά την περίοδο αναστολής ο υποψήφιος διδάκτορας χάνει προσωρινά 

τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται σύμφωνα με το Ν. 4485/2017. Η αναστολή μπορεί να 

διακοπεί ύστερα από αίτηση επανεγγραφής του υποψήφιου διδάκτορος προς τη Συνέλευση του 

Τμήματος. Μετά το πέρας της εγκεκριμένης αναστολής, ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να υποβάλει 

αίτηση επανεγγραφής στο Τμήμα. 

Όροι διαγραφής 

 

Λόγοι διαγραφής του υποψήφιου διδάκτορα από το μητρώο του Τμήματος συνιστούν: 

1. Η μη υποβολή ή υποβολή ανεπαρκούς υπομνήματος προόδου για 2 συνεχόμενα έτη 

2. Η μη παρουσίαση του υπομνήματος ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής, 

3. Η κατ’ εξακολούθηση μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 

4. Η μη ανανέωση εγγραφής, 

5. Η μη περάτωσης εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής εντός της προβλεπόμενης διάρκειας 

όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό 

6. Η διαπίστωση από τη Συνέλευση λογοκλοπής σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπόνησης της 

διδακτορικής διατριβής, 

7. Ο καταλογισμός σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος. 

Εφόσον τεθεί ζήτημα διαγραφής του και πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης, ο υποψήφιος 

διδάκτορας καλείται να εκφράσει την άποψή του, την οποία οφείλει να καταθέσει και εγγράφως, στη 

Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισής του, η απόφαση λαμβάνεται από τη 

Συνέλευση ερήμην του.  
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Η απομάκρυνση, όπως και κάθε άλλη αλλαγή της πορείας των σπουδών του υποψήφιου διδάκτορα, 

γίνεται μόνο με απόφαση της Συνέλευσης και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Τ.Σ.Ε. 

Υποστήριξη - Τελική αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής 

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική 

επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή 

της. 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. 

Αν η Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα, του ζητά εγγράφως 

να προβεί στις απαραίτητες αναθεωρήσεις και να επανυποβάλει την διατριβή του μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα.  

Αν η Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει για δεύτερη φορά την αίτηση του, ο υποψήφιος διδάκτορας 

έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τη Συνέλευση του Τμήματος τον ορισμό επταμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του. Η δεύτερη κατά σειρά απόρριψη της αίτησης 

του υποψήφιου διδάκτορα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

προς τη Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται εισηγητική έκθεση από την Συμβουλευτική 

Επιτροπή. 

Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός 

από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της 

παραγράφου 2 του άρθρου 39, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του 

δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017. 

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της 

δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της 

εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη 

συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς 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) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα 

αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα 

με την παράγραφο 2, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Ο υποψήφιος διδάκτορας δεν έχει δικαίωμα ένστασης ενάντια στην απόφαση της επταμελούς 

εξεταστικής επιτροπής. 

Στον διδάκτορα μετά την επιτυχή δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του είναι δυνατόν 

να χορηγείται πριν από την καθομολόγησή του βεβαίωση επιτυχούς περάτωσής της. 

Η κλίμακα βαθμολογίας της διδακτορικής διατριβής που εγκρίνεται έχει ως εξής: Άριστα, Λίαν Καλώς, 

Καλώς. 

 

Αναγόρευση - Καθομολόγηση υποψηφίου σε Διδάκτορα 

Η αναγόρευση και καθομολόγηση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται σε τακτική συνεδρίαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος ή σε προγραμματισμένη ορκωμοσία του Τμήματος. 

Πριν αναγορευτεί ο υποψήφιος σε διδάκτορα θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος: 
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 Δύο (2) αντίτυπα της διδακτορικής διατριβής με συνοπτική περιγραφή της στα Ελληνικά και 

στα Αγγλικά, (για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) 

 Δύο (2) αντίτυπα της διδακτορικής διατριβής σε ψηφιακή μορφή 

 Βεβαιώσεις από τη Βιβλιοθήκη ότι έχει καταθέσει ένα δεμένο αντίτυπο και ένα ψηφιακό 

αντίτυπο της διδακτορικής διατριβής με συνοπτική περιγραφή της στα Ελληνικά και στα 

Αγγλικά, καθώς επίσης βεβαίωση ότι δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα δανεισμού.  

 Δελτίο Ενημέρωσης Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (E.K.T.), συμπληρωμένο από το 

διδάκτορα σε δύο (2) υπογεγραμμένα αντίγραφα. 

Ο τύπος του απονεμόμενου διπλώματος ακολουθεί τις κανονιστικές αποφάσεις της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών 

Η Γραμματεία του Τμήματος που έχει τη διοικητική ευθύνη για τη λειτουργία των διδακτορικών  

σπουδών τηρεί για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ιδιαίτερο φάκελο που περιέχει: α) τους τίτλους 

σπουδών και τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν με την αίτηση εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής, β) αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που του έχουν απονεμηθεί ή τις 

πειθαρχικές ποινές που του έχουν επιβληθεί, γ) σύνοψη προόδου, που συμπεριλαμβάνει τις ετήσιες 

εκθέσεις προόδου, δ) υποτροφίες ή βραβεία που του έχουν απονεμηθεί, ε) το πρακτικό της 

επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής, στ) κάθε σχετικό έγγραφο που 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Το περιεχόμενο του ατομικού φακέλου είναι προσιτό μόνο 

στην αρμόδια υπηρεσία, στον ίδιο τον υποψήφιο διδάκτορα καθώς και στα μέλη της συμβουλευτικής 

Επιτροπής.  

 

Μεταβατικές Διατάξεις 

Οι ήδη εγγεγραμμένοι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος για την κρίση της διδακτορικής διατριβής 

των οποίων δεν έχει ορισθεί Εξεταστική Επιτροπή υπάγονται για την υπόλοιπη φοίτησή τους στις 

διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (4485/2017).  

Υποψήφιοι διδάκτορες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού συμπληρώνουν ή έχουν 

συμπληρώσει έξι (6) ή περισσότερα έτη φοίτησης μπορούν να ζητήσουν παράταση φοίτησης ενός (1)  

ημερολογιακού έτους υποβάλλοντας αίτηση στην Τριμελή Επιτροπή εντός 3 μηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος Κανονισμού και δεν μπορεί να τους δοθούν περισσότερες από δύο ετήσιες 

παρατάσεις. 

Η αίτηση για την δεύτερη ετήσια παράταση πρέπει να υποβληθεί 6 μήνες πριν την λήξη της 

προηγούμενης παράτασης. 

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ή δεν αναφέρεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό Σπουδών 

αρμόδια να αποφασίσει είναι η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 

 

Συντομογραφίες 

 

Δ.Δ. : Διδακτορικό Δίπλωμα 



 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 8 

Δ.Μ.Σ.: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Ε.Κ.Τ.: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Π.Μ.Σ.: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Τ.Σ.Ε.: Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

 


