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Στόχος των διδακτορικών Σπουδών 

Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.3685/2008 όπως ισχύει, 

καθώς και από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ (συνεδρίαση Συγκλήτου 

Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 127/2-2-2011) και αποβλέπουν αφενός στην παραγωγή πρωτότυπης 

επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων ικανών 

να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και των εφαρμογών της. Οι 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος προορίζονται να στελεχώσουν το 

ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Παράλληλα, τα Διδακτορικά Προγράμματα αποτελούν για τα Τμήματα, αλλά και για το 

Πανεπιστήμιο συνολικά, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης και 

συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής με έμφαση στη δημοσίευση των 

επιστημονικών εργασιών που συντελείται στ0 πλαίσιό τους. 
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Άρθρο 1.  Διαδικασία Υποβολής Υποψηφιοτήτων 

α. Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ) μπορούν να υποβάλουν φάκελο 

υποψηφιότητας κάθε Απρίλιο ή/και Νοέμβριο προς τη Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος, ύστερα από: 

i) προκήρυξη θέσεων σε ερευνητικά πεδία. Στο τέλος Μαρτίου και Οκτωβρίου κάθε 

ακαδημαϊκού έτους, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος 

καταθέτουν για έγκριση στη ΓΣΕΣ του Τμήματος τα πεδία έρευνας, στα οποία 

προτείνουν να εκπονηθούν Διδακτορικές Διατριβές. Ακολουθεί διαδικασία 

προκήρυξης θέσεων στα προτεινόμενα ερευνητικά πεδία.  

 ii)  απευθείας συνεννόηση με διδάσκοντα του ΤΕΠΑΕ. 

 β.  Ο φάκελος υποψηφιότητας για όλους τους ενδιαφερόμενους περιλαμβάνει: 

i) έντυπη αίτηση στην οποία αναφέρεται το πεδίο έρευνας, 

ii) αναλυτικό  Βιογραφικό  Σημείωμα, 

iii) αντίγραφο Πτυχίου, 

iv) αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (συναφές με το πεδίο 

έρευνας. Όταν ο μεταπτυχιακός τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο 

Εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύεται με επίσημη αναγνώριση από το 

ΔΟΑΤΑΠ), 

v) πιστοποιητικά  αναλυτικής  βαθμολογίας Πτυχίου και Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης, 

vi) τεκμηριωμένη άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Γ2), κατά προτίμηση 

της αγγλικής.  

Ειδικότερα,  

οι ενδιαφερόμενοι της περίπτωσης (α.i) συμπεριλαμβάνουν στον φάκελο 

υποψηφιότητας: 

1. επιστημονικές δημοσιεύσεις, 

2. δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών 

παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος), 

3. ένα κείμενο 500 λέξεων, στο οποίο περιγράφονται τα επί μέρους ερευνητικά 

ενδιαφέροντα του υποψηφίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού 

αντικειμένου της υπό προκήρυξη θέσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι της περίπτωσης (α.ii) συμπεριλαμβάνουν στον φάκελο 

υποψηφιότητας και υπόμνημα εκπόνησης Διδακτορικής Εργασίας (σύμφωνα με τον 

Οδηγό Υποβολής). 
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Άρθρο 2.  Διαδικασία Αξιολόγησης των Υποψηφίων 

  α. Ουσιαστικά Προσόντα - Κριτήρια Αξιολόγησης  

  Για την επιλογή υποψηφίων από προκήρυξη τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα: 

1. βαθμός πρώτου Πτυχίου (βαρύτητα 20%).  Το ποσοστό αυτό επιμερίζεται σε 10% στο 

γενικό βαθμό Πτυχίου και σε 10% στο βαθμό των συναφών με την προκήρυξη της 

θέσης μαθημάτων,  

2. βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (μόνο σε συναφές γνωστικό 

αντικείμενο με την προκήρυξη) (βαρύτητα 20%),  

3. αποδεδειγμένη  καλή γνώση μίας δεύτερης γλώσσας (επίπεδο Β2) πέραν της 

αγγλικής (βαρύτητα 5%), 

4. η ικανότητα που διαθέτει ο υποψήφιος και η προοπτική του για την 

πραγματοποίηση έρευνας. Η ερευνητική ικανότητα αποδεικνύεται πρωτίστως με 

δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή με εισήγηση σε 

συνέδρια με κριτές και, δευτερευόντως, με αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά 

προγράμματα (βαρύτητα 25%), 

5. αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία συναφής με την προκηρυσσόμενη θέση 

(βαρύτητα 10%), και 

6. συνέντευξη του υποψηφίου (βαρύτητα 20%). 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν υποχρεούνται να καταθέσουν βιογραφικό 

σημείωμα και υπόμνημα (σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής). 

Για την επιλογή υποψηφίων κατόπιν συνεννόησης τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:  

1. το βιογραφικό του υποψηφίου, το οποίο τεκμηριώνει την ικανότητά του για 

πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας, 

2.το υπόμνημα, το οποίο θεμελιώνει μια αρχική ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση 

(σύμφωνα με τον Οδηγό Υποβολής). 

β. Η Γραμματεία παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια, διαβιβάζει τους φακέλους για αξιολόγησή τους σε 

μέλη του διδακτικού προσωπικού που έχουν ορισθεί από την ΓΣΕΣ βάσει γνωστικού 

αντικειμένου. Η επιλογή των υποψηφίων οριστικοποιείται από τις ΓΣΕΣ του Τμήματος 

που πραγματοποιούνται το Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε έτους. Στην ίδια συνεδρίαση 

ορίζεται και η Τριμελής Συμβουλευτικής Επιτροπή (3ΣΕ). 

 

Άρθρο 3.  Έναρξη και εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ). 
 

α.  Ως ημερομηνία έναρξης εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής λαμβάνεται  η 

ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 

β.  Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, η 3ΣΕ οφείλει να καταθέσει το θέμα της ΔΔ στη 

ΓΣΕΣ. Υπάρχει η δυνατότητα μεταγενέστερης ειδικότερης αναδιατύπωσης του 

θέματος της ΔΔ, η οποία επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Στην περίπτωση 



αριθμ. πρωτ.  
1430/21.6.2016 

Ό πω ς  τ ροπ οπο ιή θηκ ε  σ τ η Γε ν ική  Σ υ νέλ ε υσ η Ει δικ ής  Σ ύ νθ ε σης  (α ρ ιθ.  συ ν.  1 2 /3 0. 6.2 0 1 6)  

Π
Α

Ρ
Α

Ρ
ΤΗ

Μ
Α

 Γ 

αυτή, ο ΥΔ μπορεί να υποστηρίξει τη ΔΔ μόνο μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) 

μηνών από την αναδιατύπωση του θέματος της ΔΔ. 

γ.  Η διάρκεια εκπόνησης της ΔΔ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα τρία (3) έτη από 

τον ορισμό της 3ΣΕ. 

δ.  Η 3ΣΕ για την επίβλεψη και καθοδήγηση κάθε ΥΔ ορίζεται από τη ΓΣΕΣ. Σε αυτή 

μετέχει ένα (1) μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του 

οικείου Τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου 

καθηγητή, ως επιβλέπων, ο οποίος θα πρέπει να έχει, κατά την τελευταία πενταετία, 

δημοσιεύσεις σε συναφή γνωστική περιοχή του προτεινόμενου διδακτορικού σε 

έγκριτα περιοδικά (με σύστημα κριτών) και συνέδρια (με σύστημα κριτών). Τα άλλα 

δύο μέλη της 3ΣΕ μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ (καθηγητές/λέκτορες), όπως μπορεί να 

προέρχονται από μέλη του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου 

Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας 

καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή 

ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του 

εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και 

έχουν δημοσιεύσεις σε συναφή γνωστική περιοχή του προτεινόμενου διδακτορικού 

σε έγκριτα περιοδικά (με σύστημα κριτών) και συνέδρια (με σύστημα κριτών). 

ε.  Η 3ΣΕ έχει την ευθύνη της προόδου του ΥΔ και συντάσσει έκθεση προόδου σε ετήσια 

βάση την οποία υποβάλει στη ΓΣΕΣ . 

 

Άρθρο 4.  Σπουδές 

Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών (ΠΔΣ) είναι πλήρους φοίτησης. Η 

ολοκλήρωση των σπουδών για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος 

περιλαμβάνει δύο χρονικές περιόδους:  

α.  Η πρώτη περίοδος σπουδών διαρκεί δύο (2) τουλάχιστον ακαδημαϊκά εξάμηνα και 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στην περίοδο αυτή 

ο ΥΔ υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα εφόσον κριθεί απαραίτητο από 

την 3ΣΕ. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών του ΤΕΠΑΕ, εάν ο ΥΔ προέρχεται από σπουδές σε διαφορετικό γνωστικό 

αντικείμενο η/και από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, τόσο του 

Τμήματος όσο και άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ.  

Στη φάση αυτή, ο ΥΔ προετοιμάζεται στην περιοχή του ευρύτερου γνωστικού 

αντικειμένου στο οποίο εντάσσεται και το θέμα της διδακτορικής διατριβής, 

πραγματοποιεί την επισκόπηση γενικής και ειδικής με το αντικείμενό του 

βιβλιογραφίας, την οποία παρουσιάζει στο τέλος της φάσης σε ειδικές συναντήσεις 

ΥΔ που οργανώνονται από οριζόμενες από τη ΓΣΕΣ επιτροπές των επιβλεπόντων 

καθηγητών. Υπεύθυνη για την αξιολόγηση της εργασίας (επισκόπησης) αυτής είναι 

η 3ΣΕ, η οποία ενημερώνει εγγράφως τη ΓΣΕΣ για την ολοκλήρωση της πρώτης 

φάσης.    

β.  H δεύτερη περίοδος σπουδών διαρκεί τέσσερα (4) τουλάχιστον ακαδημαϊκά 

εξάμηνα. Κατά την περίοδο αυτή, ο ΥΔ ολοκληρώνει και οριστικοποιεί  την 

ερευνητική πρόταση και αρχίζει την προετοιμασία της έρευνας. 
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Με την ολοκλήρωση της φάσης αυτής ο ΥΔ θα πρέπει να έχει παρουσιάσει  τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση και το ερευνητικό  μεθοδολογικό σχέδιο για την έρευνα 

της ΔΔ στις ειδικές συναντήσεις ΥΔ. 

Επίσης,  κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής ο ΥΔ οφείλει να έχει συμμετοχή σε  

ελληνικά και διεθνή συνέδρια με κριτές και πριν από την ολοκλήρωση της Διατριβής 

να έχει μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση με θέμα που προέρχεται από τη Διατριβή 

του σε έγκριτο διεθνές ή ελληνικό περιοδικό (με σύστημα κριτών) ή σε Πρακτικά 

Συνεδρίου (με σύστημα κριτών). Η ερευνητική δραστηριότητα του ΥΔ περιγράφεται 

στις ετήσιες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται από την 3ΣΕ και κατατίθενται 

προς τη ΓΣΕΣ. 

Εάν κατά τη διάρκεια της 2ης χρονικής περιόδου ο ΥΔ δεν έχει ικανοποιητική πρόοδο 

για δύο συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα και αφού έχει λάβει τη σχετική προειδοποίηση, 

η ΓΣΕΣ αποφασίζει τη διαγραφή του από το Διδακτορικό Πρόγραμμα μετά από 

σχετική εισήγηση της 3ΣΕ. 

 

Άρθρο 5.  Διαδικασία ολοκλήρωσης της ΔΔ και απονομής Διδακτορικού Διπλώματος 

α.  Εφόσον κριθεί ότι έχει ολοκληρωθεί το επιστημονικό έργο και η συγγραφή της ΔΔ, 

η 3ΣΕ καταθέτει στη ΓΣΕΣ εισηγητική έκθεση και ζητά σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 9, παρ. 4α του Ν. 3685/2008 όπως ισχύει, τον ορισμό της Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής (7ΕΕ) στην οποία μετέχουν και τα μέλη της 3ΣΕ.  Τέσσερα 

τουλάχιστον μέλη της 7ΕΕ πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον 

δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο ΤΕΠΑΕ. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι Καθηγητές 

ή λέκτορες Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 

αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ ή μέλη ΕΠ των 

ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄, Γ΄ αναγνωρισμένου 

ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΔΔ. Όλα 

τα μέλη της 7ΕΕ πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 

αυτήν στην οποία ο Υποψήφιος Διδάκτορας εκπόνησε τη ΔΔ του. 

β.  Ο ΥΔ υποβάλλει αντίγραφο της ΔΔ απευθείας στα μέλη της 7ΕΕ σε έντυπη ή/και 

ηλεκτρονική μορφή.  

γ.  Η ημερομηνία, ο χρόνος και ο τόπος  της δημόσιας υποστήριξης της ΔΔ ορίζεται από 

την 7ΕΕ και ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημερομηνία της δημόσιας υποστήριξης.  

δ.  Η 7ΕΕ κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της Διδακτορικής Διατριβής, την 

ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη και την επάρκεια του ΥΔ στον επιστημονικό 

κλάδο που ανήκει το γνωστικό αντικείμενο της Διατριβής.  

ε.  Για την έγκριση της ΔΔ  απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των πέντε (5) τουλάχιστον 

μελών της 7ΕΕ. Η Διατριβή βαθμολογείται κατά την ισχύουσα κλίμακα: “άριστα”, 

“λίαν καλώς” και “καλώς”, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε κάθε περίπτωση, αν 

υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της 7ΕΕ. 

στ. Ο υποψήφιος υποχρεούται να πραγματοποιήσει τυχόν υποδεικνυόμενες από την 

7ΕΕ βελτιώσεις, την ευθύνη για την ολοκλήρωση των οποίων έχει η 3ΣΕ. 
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ζ.  Η έγκριση βεβαιώνεται με πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει εισήγηση από τον 

επιβλέποντα και αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της 7ΕΕ. Υπογράφεται από όλα 

τα μέλη της Επιτροπής και διαβιβάζεται στη ΓΣΕΣ.  

η.  Στη συνέχεια, ο Υποψήφιος καταθέτει τη ΔΔ σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία, και 

σε ψηφιακή στη Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και το Εθνικό Ίδρυμα Τεκμηρίωσης 

θ.  Η ΓΣΕΣ σε δημόσια συνεδρίασή της αναγορεύει σε Διδάκτορα τον Υποψήφιο με την 

ανάγνωση του πρακτικού. Στη συνεδρίαση αυτή παρίσταται ο Πρύτανης ή ένας από 

τους Αναπληρωτές του, ενώ μπορεί να παρίσταται και ο Κοσμήτορας. Η 

καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται μέχρι τρεις (3) φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος.  

 

Άρθρο 6.  Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ΥΔ 

α.  Οι ΥΔ προσφέρουν επικουρική εργασία (εργαστηριακή ή/και φροντιστηριακή) στο 

Τμήμα και στον οικείο Τομέα, όπως επιτηρήσεις στις εξετάσεις μαθημάτων του 

Τμήματος, υποστήριξη φροντιστηρίων, διοργάνωση και διοικητική / γραμματειακή 

υποστήριξη Συνεδρίων του Τμήματος, κ.ά. 

β. Όποιος /όποια ΥΔ που δεν συμμορφώνεται με όσα ο παρών κανονισμός ορίζει, 

θεωρείται ότι παραβιάζει τα απαιτούμενα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος. Η 3ΣΕ οφείλει να επισημάνει στον/ην ΥΔ την 

πλημμελή εφαρμογή των όσων ορίζονται παραπάνω. Εάν ο/η ΥΔ συνεχίζει να μην 

τηρεί τις υποχρεώσεις του/της, όπως ορίζονται στον παρόντα εσωτερικό 

οργανισμό, το θέμα παραπέμπεται στη ΓΣΕΣ του Τμήματος, η οποία μπορεί να 

αποφασίσει τη διαγραφή του/της ΥΔ από το Διδακτορικό Πρόγραμμα.  

 

Άρθρο 7.      Λογοκλοπή / παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία 

Ο ΥΔ υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η 

αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η 

αντιγραφή εργασίας άλλου/άλλης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/άλλης 

– δημοσιευμένης ή μη – χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού 

τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του /της ίδιου / ίδιας ΥΔ, χωρίς σχετική αναφορά, 

μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΓΣΕΣ για διαγραφή του/της.  Στις παραπάνω 

περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας 

καθηγητή/τριας- η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ιας. 

 

Άρθρο 8.      Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις 
 

α. Ο παρών κανονισμός ισχύει για διδακτορικές διατριβές που ορίσθηκαν στην ΓΣΕΣ 

από την επομένη της ημερομηνίας (9/25-6-2015) έγκρισής του από τη ΓΣΕΣ του ΤΕΠΑΕ 

ΑΠΘ.  

β. Ο παρών εσωτερικός κανονισμός είναι δυνατόν να συμπληρώνεται, τροποποιείται 

και να καταργείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του 

Τμήματος και έγκριση από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) του ΑΠΘ. 

γ. Αριθμός υποψηφίων για το Τμήμα και επιμερισμός   
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Ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων και η κατανομή / επιμερισμός στους Τομείς, 

καθορίζεται από τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και δυνατότητες του Τμήματος 

ανά τριετία.  

Οι ΥΔ υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή συμμετέχοντες σε προγράμματα που υποστηρίζουν 

την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεν προσμετρούνται στον συνολικό αριθμό 

υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, οι προαναφερθέντες υποψήφιοι διδάκτορες 

ακολουθούν σε όλη τη διαδικασία του Διδακτορικού Προγράμματος τις απαιτήσεις 

του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 


