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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Α.

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής αποβλέπει στην απόκτηση Διδακτορικού

Διπλώματος. Ο χρόνος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από τρία (3) έτη και μεγαλύτερος από έξι (6) έτη.
Ο ενδιαφερόμενος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει
σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, με την οποία προσδιορίζει σε γενικές
γραμμές το αντικείμενό της. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί
τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα κριτήρια που
τίθενται κατωτέρω στον παρόντα Κανονισμό.
Β.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν
1. κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Τμημάτων Θεολογικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής (αφού έχουν αναγνωρίσει τον μεταπτυχιακό τους τίτλο από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
2. κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Τμημάτων, Σχολών ή ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

εφ᾽ όσον έχουν αντικείμενο συναφές με το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματός
μας. Η συνάφεια του αντικειμένου της Μ.Δ.Ε. κρίνεται από το Τμήμα κατά περίπτωση
(επί τη βάσει του συνολικού φακέλου του υποψηφίου: δημοσιεύματα, πρόταση
θέματος, εργασία/ες σχετική/ές με το θέμα που αιτείται, λοιπό συγγραφικό έργο κ.λπ.)
και κατόπιν αποφάσεως της ΓΣΕΣ μπορεί να επιβάλει στον υποψήφιο την
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση έως τεσσάρων (4) προπτυχιακών μαθημάτων.
Γ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του

Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας πτυχιούχος Πανεπιστημίου
μη κάτοχος Μ.Δ.Ε., εφόσον έχει αναγνωρισμένο ερευνητικό και συγγραφικό
επιστημονικό έργο και μόνο μετά την εξέταση από επιτροπή, την οποία ορίζει η
Γ.Σ.Ε.Σ. Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης του αναγνωρισμένου ερευνητικού ή
συγγραφικού επιστημονικού έργου απαιτείται αιτιολογημένη εισήγηση του Τομέα, στο
γνωστικό αντικείμενο του οποίου εμπίπτει το εν λόγω επιστημονικό έργο. Τη συνδρομή
της προϋπόθεσης διαπιστώνει η Γ.Σ.Ε.Σ.
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Αιτήσεις των υποψηφίων διδακτόρων γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του

ακαδημαϊκού έτους.
Ε.

Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τριμελής

συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγησή του, η οποία αποτελείται
από τον Επιβλέποντα, ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ του οικείου Τμήματος της βαθμίδας
του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, και άλλα δύο μέλη, τα
οποία μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ του ίδιου ή άλλου Τμήματος, του ίδιου ή άλλου
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας
καθηγητές Α.Ε.Ι. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή
επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη
διατριβή του.
ΣΤ.

Η Διδακτορική Διατριβή συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Για τους

υποψηφίους, οι οποίοι δεν διαθέτουν απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξατάξιου
Γυμνασίου ή πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ελληνικού ΑΕΙ (από πρόγραμμα σπουδών,
το οποίο διοργανώθηκε στην ελληνική γλώσσα) προϋπόθεση για την αποδοχή της
αιτήσεώς τους για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής είναι και η κατοχή
πιστοποιητικού ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή
αντιστοίχου επιπέδου βεβαίωσης ελληνομάθειας του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι.
Ζ.

Μετά τη συγκρότηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

ο υποψήφιος διδάκτωρ εγγράφεται στο Μητρώο υποψηφίων Διδακτόρων του
Τμήματος. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο
διδάκτορα καθορίζει το θέμα της Διδακτορικής διατριβής. Ο Επιβλέπων καθηγητής
καταθέτει το θέμα στη Γ.Σ.Ε.Σ.
Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή έχει την επίβλεψη και την ευθύνη
καθοδήγησης του υποψηφίου και σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα
υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος στο τέλος κάθε χρόνου από τον
ορισμό της. Με το πέρας της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής η τριμελής
συμβουλευτική επιτροπή υποβάλλει σχετική τελική εισηγητική έκθεση.
Ο υποψήφιος διδάκτωρ έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει
εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα, στο οποίο εκπονεί τη διατριβή του.
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Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής μετά την ολοκλήρωση των

υποχρεώσεων του υποψηφίου, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταμελής εξεταστική
επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
Τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων
τουλάχιστον δύο πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της
επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι. Όλα
τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή
επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη
διατριβή του.
Θ.

Η Διδακτορική Διατριβή κατατίθεται σε 7 αντίτυπα για τα μέλη της επταμελούς

εξεταστικής επιτροπής. Μετά την κρίση και την αναγόρευση του διδάκτορα
κατατίθεται 1 αντίτυπο σε έντυπη μορφή στο αρχείο του Τομέα, 3 στη Βιβλιοθήκη της
Θεολογικής Σχολής (2 σε έντυπη μορφή και 1 σε ηλεκτρονική) και 1 σε ηλεκτρονική
μορφή στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Ι.

Ο υποψήφιος διδάκτορας υποστηρίζει τη διατριβή του δημόσια ενώπιον της

επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και
κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής
διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε μελών της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής.
Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
ΙΑ. Για κάθε θέμα που αφορά τις σπουδές για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής και
δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γ.Σ.Ε.Σ., η
οποία και θα επιλύει τα αναφυόμενα ζητήματα.
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