
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 11/53/25-01-2018 
  Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-

τος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνι-

κών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/ 
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Τα 
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να καταρτίσουν και 
να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».

3. Την αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017
απόφαση Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον 
ορισμό «Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων Πρύτανη - Αναπλήρωση Πρύτανη» (ΦΕΚ 327/ 
08-02-2017/Β΄).

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών στην αρ. 47/21-12-2017 συνεδρίασή της.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Άρθρο 1 
Γενικές Αρχές

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, 
ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστη-

μονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του 
κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης 
στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και 
οι κανόνες λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοι-
νωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως αυτός κα-
ταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
(αριθμ. 47/21-12-2017), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του 
Δ.Π.Θ., δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος 
και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2 
Σκοπός - Αντικείμενο

Οι Διδακτορικές Σπουδές παρέχουν εξειδίκευση στα 
γνωστικά πεδία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και σε 
συγγενή πεδία και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορι-
κού Διπλώματος. Αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώ-
σης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, καθώς 
και στη συγκρότηση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν 
στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρ-
μογών. Οι Διδάκτορες προορίζονται να στελεχώσουν το 
εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό 
της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 3 
Νομικό πλαίσιο

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του Δ.Π.Θ. οργανώνονται και λειτουργούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) 
και των εν ισχύ ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και 
αποφάσεων.

Άρθρο 4 
Αρμόδια Όργανα

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση των διδακτορικών 
σπουδών είναι: α) η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομι-
κών Επιστημών, β) η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ..

Άρθρο 5 
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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του Δ.Π.Θ. έχουν όσοι πληρούν τουλάχιστον τις κάτωθι 
προϋποθέσεις:

Α. Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημί-
ου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο 
ελάχιστος αποδεκτός βαθμός πτυχίου προκειμένου ο 
υποψήφιος να μπορεί να γίνει δεκτός είναι 6,5. Σε ειδι-
κές περιπτώσεις η Συνέλευση του Τμήματος μετά από 
αιτιολογημένη έκθεση μπορεί να παρεκκλίνει του ελά-
χιστου αποδεκτού βαθμού και να κάνει δεκτό υποψήφιο 
με χαμηλότερο βαθμό πτυχίου.

Β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς 
Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 
ΔΟΑΤΑΠ, σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με ένα 
τουλάχιστον από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Γ. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου 
Β2.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορι-
κού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.

Ο υποψήφιος διδάκτορας σε ειδικές περιπτώσεις και 
με αιτιολογημένη αίτηση μπορεί να αιτηθεί αναστολής 
σπουδών μια φορά κατά τη διάρκεια των διδακτορικών 
σπουδών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο των δυο (2) ετών, η οποία μετά από επαρκώς 
αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτι-
κής Επιτροπής, εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται 
η ιδιότητά του υποψηφίου διδάκτορα και τα εξ’ αυτής 
απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν 
προσμετράται στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της Δι-
δακτορικής Διατριβής. Δεν προσμετράται επίσης στο 
μέγιστο αριθμό των υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί 
να επιβλέπει μέλος Δ.Ε.Π.

Τροποποίηση ή εξειδίκευση του τίτλου, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 7 
Δικαιώματα/Παροχές Υποψηφίων Διδακτόρων

Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις πα-
ροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του β΄ 
κύκλου σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική 
υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα 
και εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι διδάκτορες διατηρούν δικαιώ-
ματα δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσι-
ών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών και πρόσβασης 
σε αυτές μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του 
Διδακτορικού Διπλώματος.

Άρθρο 8 
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Το τμήμα δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων για διεξα-
γωγή διδακτορικής διατριβής 2 φορές το χρόνο: 1-31 
Οκτωβρίου και 1-30 Απριλίου. Κατ’ εξαίρεση και σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί 
να δεχτεί αιτήσεις υποψηφιοτήτων για εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής και σε διαφορετικές ημερομηνίες. Σε 
αυτήν την περίπτωση η αίτηση συνοδεύεται με τεκμη-
ριωμένη έκθεση των λόγων που καθιστούν επιτακτική 
την έναρξη της διδακτορικής έρευνας εκτός των δυο 
προκαθορισμένων περιόδων.

α) Ενέργειες του υποψηφίου
Ο υποψήφιος υποβάλλει στις ημερομηνίες που προ-

βλέπονται στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών 
Σπουδών, σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα συνοδευ-
τικά έγγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος.

Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η 
προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να 
είναι η ελληνική ή η αγγλική, καθώς και ο προτεινόμε-
νος ως επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής, ο οποίος 
α) ανήκει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, β) έχει 
δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και 
γ) είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα του υποψηφίου και προσχέδιο διδακτορικής 
διατριβής ή ερευνητική πρόταση.

β) Ενέργειες του Τμήματος
H Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια 

του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί, ορίζει Τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή 
εξετάζει τις αντίστοιχες υποβληθείσες αιτήσεις και τα 
συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη 
τον υποψήφιο.

Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση 
του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο 
οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψή-
φιος πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου 
να γίνει δεκτός. Επιπρόσθετα, προτείνει τον επιβλέποντα, 
ακόμη και αν αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. 
Σε κάθε περίπτωση το θέμα άπτεται των αρμοδιοτήτων 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας τη διαθε-
σιμότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και το υπόμνημα 
της Επιτροπής, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου 
επιβλέποντος, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την 
αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση της 
Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της Δι-
δακτορικής Διατριβής.

Άρθρο 9 
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν 
οι Καθηγητές Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτές ή και Επίκουροι 
Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
ΔΠΘ.
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2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτει-
νόμενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Διδα-
κτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υπο-
στηρίζει τη συγγραφή της. Ο αριθμός των υποψηφίων 
διδακτόρων που επιβλέπει ένα μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους πέντε (5) ανά επιβλέποντα. Οι περι-
πτώσεις συνεπίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών δεν θα 
προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό των Διδακτορικών 
Διατριβών που μπορεί να έχει υπό την επίβλεψη του ένα 
μέλος ΔΕΠ.

3. Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρί-
ζει την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα. Η λειτουργία 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι σημαντική αλλά 
δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του Επιβλέποντος 
Καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή στην επιβλεπόμενη 
έρευνα είναι κρίσιμη. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία 
επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι 
συνεχής.

4. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν 
ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη είτε Καθηγητές Α΄ 
βαθμίδας, είτε Αναπληρωτές ή και Επίκουροι Καθηγητές 
από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμέ-
νων 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 Αθηνών και 
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημί-
ας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή 
ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με την υπό εκπόνηση Διδακτορική 
Διατριβή.

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή 
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμή-
ματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον 
την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγού-
μενες παραγράφους, κατόπιν αίτησης του υποψήφιου 
διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης του νέου προτεινό-
μενου επιβλέποντος. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα 
από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής αναλαμβάνουν χρέη επιβλέποντος, ακόμη 
και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων 
διδακτόρων. Οι χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται 
για τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος από τον υπο-
ψήφιο, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ερευνητική περιοχή, 
παραμένουν ως είχαν και πριν την έγκριση της αλλαγής 
του Επιβλέποντος Καθηγητή ή κάποιου μέλους της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής.

6. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο 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 Διδακτορικής 
Διατριβής.

7. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει 
στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και στην αγγλική 

γλώσσα, τα ονόματα των Υποψηφίων Διδακτόρων, τους 
τίτλους και τις σύντομες περιλήψεις των εκπονούμενων 
Διδακτορικών Διατριβών (δίδονται από τον επιβλέποντα 
Καθηγητή), τα ονόματα των επιβλεπόντων και των άλλων 
δυο (2) μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 10 
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
με συνεπίβλεψη

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. είναι 
δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπο-
νται στο άρθρο 43 του ν.4485/2017, με Τμήματα ΑΕΙ, 
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του 
ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την 
εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη 
διαδικασία εκπόνησης της διατριβής και χορήγησης ενι-
αίου ή χωριστού τίτλου, προβλέπονται στο οικείο Ειδι-
κό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, που καταρτίζεται από τα 
συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την 
οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των 
Ερευνητικών Κέντρων.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. είναι 
δυνατό επίσης να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ομο-
ταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της 
αλλοδαπής για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλε-
ψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής 
και χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου, προβλέπονται 
στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, που καταρ-
τίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 11 
Υποχρεώσεις Υποψηφίου Διδάκτορα 
κατά τη διαδικασία εκπόνησης

Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση ανανέω-
σης της εγγραφής του κάθε ακαδημαϊκού έτους από 1 
ως 30 Οκτωβρίου. Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος 
παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως σε αυτήν 
έκθεση προόδου σχετικά με την πρόοδο της έρευνας 
για την Διδακτορική του Διατριβή. Οι εκθέσεις προόδου, 
καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου 
διδάκτορα. Επιπροσθέτως, ο επιβλέπων καθηγητής δύ-
ναται να υποβάλει εισήγηση αναφορικά με την πρόοδο 
της διατριβής του υποψηφίου. Σε περίπτωση αρνητικών 
κρίσεων σε δύο τουλάχιστον έτη, ο υποψήφιος παύεται 
από τη θέση του Υποψήφιου Διδάκτορα του Τμήματος, 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών κατόπιν εισηγήσεως της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής.

Η Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν αιτιολογημένης 
σύστασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
είναι δυνατό να επιτρέψει στον Υποψήφιο Διδάκτορα να 
εργασθεί για ένα χρονικό διάστημα υπό την επίβλεψη 
Καθηγητή αλλοδαπού Πανεπιστημίου κάτω από όρους 
που εγκρίνουν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή και 
η Συνέλευση του Τμήματος.
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Άρθρο 12 
Υποστήριξη και Αξιολόγηση 
της Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής 
Διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αίτηση 
στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της Γραμ-
ματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει την 
έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. 
Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητι-
κή Έκθεση. Στην Εισηγητική Έκθεση καταγράφεται η 
ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατρι-
βής και προτείνεται ο ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής για τον υποψήφιο διδάκτορα. Εάν η Τριμελής 
Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του 
υποψηφίου διδάκτορα, του δίνει αναλυτικά επιστημο-
νικές παρατηρήσεις – βελτιώσεις καθώς και χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησης.

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση ανα-
λυτικής θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστι-
κή Επιτροπή για την αξιολόγηση της Διδακτορικής Δι-
ατριβής του υποψήφιου διδάκτορα. Σε αυτήν μετέχουν 
τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και 
τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του 
άρθρου 39 παρ. 2 εδάφιο β΄ του ν. 4485/2017 και έχουν 
την ίδια ή συναφή ειδικότητα με το επιστημονικό πεδίο 
της Διδακτορικής Διατριβής.

Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστι-
κή Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα οποία δεν μπορούν να 
μετέχουν σε αυτήν, αντικαθίστανται από νέα μέλη που 
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ.2 εδάφια β΄ 
και γ΄ του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη δι-
καιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας 
παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα λόγου, χωρίς 
όμως δικαίωμα ψήφου.

Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον υπο-
ψήφιο διδάκτορα δημόσια, ενώπιον της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημόσιας υπο-
στήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τουλάχιστον 
των τεσσάρων (4) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν 
και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο υποψήφιος απαντά στις ερωτήσεις των μελών της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με τη σύμφωνη 
γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι δυ-
νατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακροατήριο.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος αποχωρεί και η Επταμελής 
Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται χωρίς την παρουσία 
τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς την ποιότητα, την 
πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και την συμβολή της 
στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει 
την τελική της κρίση και τη βαθμολογεί.

Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό 
πρακτικό. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειο-
ψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξε-
ταστικής Επιτροπής. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα 
τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της 

διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
και διαβιβάζεται δια της Γραμματείας, στη Συνέλευση 
του Τμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρακτικό 
φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επι-
τροπής και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική 
Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως 
(ν. 4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18).

Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με 
την ακόλουθη κλίμακα:

- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς
Στην αξιολόγηση συνυπολογίζεται ο αριθμός και η επι-

στημονική βαρύτητα των δημοσιεύσεων του υποψηφίου 
κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών.

Στην περίπτωση κατά την οποία ζητούνται ήσσονος 
σημασίας τροποποιήσεις, η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόματος της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις 
τροποποιήσεις, να δώσει την τελική έγκριση. Στην πε-
ρίπτωση κατά την οποία ζητούνται μείζονος σημασίας 
τροποποιήσεις, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή ως 
σώμα πρέπει να εγκρίνει την τροποποιημένη διατριβή. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επικοινωνία των με-
λών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να 
γίνει μέσω ηλεκτρονικών μέσων και η απόφασή της θα 
είναι τελική.

Προϋπόθεση υποστήριξης της διατριβής είναι ο υπο-
ψήφιος να έχει κατά το ελάχιστο δύο (2) δημοσιεύσεις 
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, και να έχει 
παρουσιάσει εργασίες σε δύο (2) επιστημονικά συνέδρια. 
Σε κάθε περίπτωση η διδακτορική διατριβή πρέπει να 
είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική συνεισφορά 
στην επιστημονική γνώση.

Άρθρο 13 
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

Η επίσημη αναγόρευση και καθομολόγηση του υπο-
ψήφιου διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του Τμή-
ματος σε δημόσια συνεδρίαση παρουσία του υποψήφι-
ου Διδάκτορα. Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη 
του Σώματος το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής, 
που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της 
Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση 
και καθομολόγηση του υποψηφίου σε Διδάκτορα του 
Τμήματος. Η τελετή περιγράφεται στο παράρτημα του 
παρόντος Κανονισμού.

Προϋπόθεση για την αναγόρευση αποτελεί η κατά-
θεση της Διδακτορικής Διατριβής και της περίληψης 
της στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορ-
φή), στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στην Εθνική Βι-
βλιοθήκη και, εφόσον το οικείο Τμήμα το επιθυμεί, με 
απόφαση της Συνέλευσης θα διατηρείται αντίγραφό 
της σε ηλεκτρονική μορφή σε ειδικά διαμορφωμένο 
ηλεκτρονικό αρχείο.

Στον Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτορικού 
Διπλώματος.
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Άρθρο 14 
Είδος και Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος

Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο 
έγγραφο, απονέμεται δε στο γνωστικό αντικείμενο του 
Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η διδακτορική δια-
τριβή.

Τον τύπο του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζει με από-
φασή της η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (περγαμηνή/πάπυρος) 
υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμή-
ματος και τον Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται 
με τη σφραγίδα του Δ.Π.Θ.

Στον/ην διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν 
από την καθομολόγηση, πιστοποιητικό επιτυχούς περά-
τωσης της διδακτορικής διατριβής εφόσον έχει εγκριθεί 
και βαθμολογηθεί η διδακτορική διατριβή.

Άρθρο 15 
Παράλληλες Δραστηριότητες

1. Ο Επιβλέπων μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο 
διδάκτορα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, την υπο-
χρεωτική παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων 
προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου ή την εξέταση 
του σε αυτά.

2. Εάν απαιτηθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση μα-
θημάτων από τον υποψήφιο διδάκτορα, αυτό πρέπει να 
συμβεί κατά το πρώτο έτος εγγραφής του στο Διδακτο-
ρικό Πρόγραμμα Σπουδών.

3. Ο υποψήφιος Διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να πραγ-
ματοποιήσει ένα μέρος της έρευνάς του σε Πανεπιστήμιο 
άλλης χώρας μετά από σύμφωνη γνώμη της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής και της Συνέλευσης του Τμήματος.

4. Εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, τα Π.Μ.Σ. 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών επιχορηγούν τη 
συμμετοχή των υποψηφίων Διδακτόρων σε εθνικά ή 
διεθνή συνέδρια μετά από απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

5. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι όταν 
αυτό κριθεί απαραίτητο να συμμετέχουν στις εκδηλώ-
σεις και δραστηριότητες του Τμήματος που θα ζητηθεί 
η υποστήριξη τους.

Άρθρο 16 
Διαγραφή

Η διαγραφή Υποψηφίου Διδάκτορα μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) μετά από αίτηση του υποψηφίου προς τη Συνέλευση 
του Τμήματος,

β) η άρση της Ιδιότητας Υποψήφιου Διδάκτορα συμ-
βαίνει αυτομάτως και αυτοδικαίως σύμφωνα με το άρ-
θρο 45 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017) και σύμ-
φωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Διδακτορικού Προγράμματος του Τμήματος Οικονομι-
κών Επιστημών, σε περίπτωση μη ανανέωσης εγγραφής 
του Υποψήφιου Διδάκτορα.

γ) σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουρ-
γίας του Διδακτορικού Προγράμματος του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών ο επιβλέπων καθηγητής δύ-
ναται να υποβάλει αρνητική εισήγηση αναφορικά με την 
πρόοδο της διατριβής του υποψηφίου. Σε περίπτωση 
αρνητικών κρίσεων σε δύο τουλάχιστον έτη, ο υποψήφι-
ος παύεται από τη θέση του Υποψήφιου Διδάκτορα του 
Τμήματος, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών με τη σύμφωνη γνώμη της Τρι-
μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

δ) καταγεγραμμένη και κατατεθειμένη στη Συνέλευση 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από οποιοδήπο-
τε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης, αντιακαδημαϊκή συμπε-
ριφορά του Υποψήφιου Διδάκτορα, εξετάζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και 
κατά την κρίση της μπορεί να οδηγήσει σε διαγραφή 
του Υποψήφιου Διδάκτορα. Μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η 
Συνέλευση μπορεί κατ’ εξαίρεση να αποφασίσει τη μη 
διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα.

Άρθρο 17 
Διοικητική Υποστήριξη 
των Διδακτορικών Σπουδών

Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών 
γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών.

Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με ατο-
μική μερίδα για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, στην οποία 
καταγράφεται κάθε στοιχείο σχετικό με τις σπουδές του.

Άρθρο 18 
Αναθεώρηση του Κανονισμού

Ο παρών κανονισμός αναθεωρείται με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και 
τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ..

Άρθρο 19 
Ισχύς του Κανονισμού

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Για ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό αρ-
μόδια είναι η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών.

Μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής ή της Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης των 
αιτήσεων των υποψηφίων διδακτόρων, η Συνέλευση του 
Τμήματος μπορεί να λειτουργήσει κατ' εξαίρεση και σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις των άρθρων του ισχύοντος κα-
νονισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 31 Ιανουαρίου 2018 

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ  
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*02004991602180020*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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