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 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ &ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

EΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΣΧΟΛΗ  ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

 

Ο παρών Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 

Περιφερειακών Σπουδών εκπονήθηκε βάσει της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 45 παρ. 2 

του ν. 4485/2017 και ψηφίστηκε στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος της 7ης 

Φεβρουαρίου2018. εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Άρθρο 1 

Γνωστικά πεδία 

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών 

Σπουδών αφορά στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: α) Διεθνές Δίκαιο, β) Διπλωματική 

Ιστορία, γ) Διεθνείς Σχέσεις, δ) Στρατηγικές Σπουδές, ε) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, στ) Διεθνές 

Ποινικό Δίκαιο, ζ) Ευρωπαϊκό Δίκαιο, η) Ευρωπαϊκή Πολιτική, θ) Περιβαλλοντική 

Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, ι) Διεθνής Πολιτική Οικονομία. 

 

Άρθρο 2 

Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος 

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου ως 

ισοτίμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών του άρθρου 46 του Ν. 

4485/2017. Σε ειδικές περιπτώσεις, το ανωτέρω δικαίωμα αναγνωρίζεται και σε μη κάτοχο 

ΔΜΣ, εφόσον παρέχει απόδειξη διακεκριμένης συνεισφοράς του στην ανάπτυξη της 

επιστήμης ή της μελέτης του επιστημονικού κλάδου, στον οποίο αναφέρεται η προτεινόμενη 

διατριβή. 

2. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την υποχρέωση του υποψήφιου Διδάκτορα να 

παρακολουθήσει μαθήματα του ΠΜΣ του Τμήματος, που θα του ορίσει ο Επιβλέπων. 

3. Γλώσσες εκπόνησης της διατριβής μπορεί να είναι, πέραν της ελληνικής, η αγγλική, 

ηγαλλική και η γερμανική γλώσσα. 

4. Οι αιτήσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία 

οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εξετάζονται από τη Συνέλευση 

του Τμήματος. 
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5. Στην αίτηση οι υποψήφιοι αναγράφουν τον προσωρινό τίτλο της διατριβής, τον 

προτεινόμενο ως Επιβλέποντα, την γλώσσα συγγραφής της διατριβής, όταν δεν είναι η 

ελληνική, και τα λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα της αίτησης, που 

αναρτάται κατ’ έτος στον ιστότοπο του Τμήματος. 

6. Μαζί με την αίτηση, ο υποψήφιος καταθέτει υποχρεωτικά: 

i. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

ii. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

iii. Αντίγραφα πτυχίων από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής επικυρωμένα από 

το ΔΟΑΤΑΠ. 

iv. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων. 

v. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει άριστη γνώση (επίπεδο Γ2/C2) της αγγλικής, γαλλικής 

ή γερμανικής γλώσσας· εάν ο υποψήφιος έχει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές 

στο εξωτερικό, ο τίτλος σπουδών του νοείται ως  πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της 

ξένης γλώσσας· το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ξένη γλώσσα ως 

μητρική.  

vi. Υπόμνημα (πρόταση) για το θέμα της διατριβής (έκτασης περίπου 2.500 λέξεων). Στο 

υπόμνημα καταγράφεται η πρωτοτυπία της ερευνητικής πρότασης, η σημασία της στο 

πλαίσιο του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου, οι βασικές ενότητες και η δομή του 

θέματος, η ερευνητική μεθοδολογία και οι πιθανές δυσχέρειες καθώς και ενδεικτική 

επίκαιρη βιβλιογραφία. 

vii. Ειδικώς για τους μη κατόχους ΔΜΣ απαιτείται επιπρόσθετα η τεκμηρίωση της 

ικανότητάς τους για επιστημονική έρευνα, με την προσκόμιση επιστημονικών έργων ή 

κάθε άλλου στοιχείου που αποδεικνύει την συναφή επιστημονική τους δραστηριότητα.  

7. Ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει οτιδήποτε επιπλέον ενισχύει την υποψηφιότητά του. 

 

Άρθρο 3 

Προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών μπορεί να προκηρύσσει, 

οποτεδήποτε, θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, υποτρόφων ή όχι, για την εκπόνηση διατριβής σε 

συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Οι σχετικές προκηρύξεις μπορούν να προβλέπουν ειδικούς 

όρους, προθεσμίες και διαδικασίες εκπόνησης, πρόσθετες υποχρεώσεις, ρήτρες, παραδοτέα, 

διαφοροποιούμενα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, επιπλέον διαδικασίες και 

κριτήρια, πέραν όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. Οι προκηρύξεις αυτές 

αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος καθώς και του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

Άρθρο 4 

Ο Επιβλέπων και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής έχουν οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές 

και οι επίκουροι καθηγητές του Τμήματος. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται Τριμελής 

Συμβουλευτική Επιτροπή με έναν Επιβλέποντα, ως ανωτέρω, και δύο ακόμη μέλη της 

Επιτροπής, που μπορεί να είναι α) είτε μέλη ΔΕΠ των τριών πρώτων βαθμίδων του ίδιου ή 

άλλου Τμήματος, του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου, της Ελλάδας ή ομοταγούς ιδρύματος 
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της αλλοδαπής, β) είτε ερευνητές Α', Β' ή Γ' βαθμίδας από τα ερευνητικά κέντρα που 

καταγράφουν ρητά οι σχετικοί νόμοι. 

 

2. Ο Επιβλέπων και τα λοιπά μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν 

ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το προτεινόμενο θέμα της διατριβής. 

 

3. Κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος μπορεί να επιβλέπει έως τέσσερις(4) υποψήφιους διδάκτορες. 

Αν ο Επιβλέπων, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, μετακινηθεί προς άλλο Τμήμα του Παντείου 

Πανεπιστημίου, ή προς άλλο ΑΕΙ, συνεχίζει να τελεί χρέη Επιβλέποντος των διδακτορικών 

διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος του διδάκτορα απονέμεται από το Τμήμα Διεθνών, 

Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών. Αν ένα μέλος ΔΕΠ μετακινηθεί  προς το 

ΤμήμαΔιεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, παραμένει Επιβλέπων των 

διδακτορικών διατριβών που είχε αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα προέλευσής 

του. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υποψήφιοι διδάκτορες από το Τμήμα προέλευσης δεν 

υπολογίζονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των τεσσάρων. 

 

4. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Τριμελείς Συμβουλευτικές 

Επιτροπές, ούτε σε Επταμελείς Εξεταστικές Επιτροπές. Όσοι καθηγητές ή ερευνητές είχαν 

ορισθεί Επιβλέποντες, ή μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, πριν τη συνταξιοδότησή 

τους, παραμένουν και αντικαθίστανται υποχρεωτικώς από τη Συνέλευση όταν ορίζεται η 

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή. 

 

5. Κάθε μέλος ΔΕΠ, εντός του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους πριν την αφυπηρέτησή του, 

καταθέτει υπόμνημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος στο οποίο κρίνει αιτιολογημένα κατά 

πόσον οι υποψήφιοι διδάκτορες, που επιβλέπει, μπορούν να ολοκληρώσουν ή όχι τη διατριβή 

τους. Στο ίδιο υπόμνημα αναφέρει εάν θέλει να παραμείνει Επιβλέπων. 

 

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει, ή κρίνει ο ίδιος ότι αδυνατεί να τελέσει 

χρέη Επιβλέποντος, η Συνέλευση του Τμήματος, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, ακόμη και 

καθ' υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των τεσσάρων υποψηφίων διδακτόρων.  

  

Άρθρο 5 

Αποδοχή αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

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

κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το αντικείμενο των Τομέων 

του Τμήματος και ορίζει μία Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή ανά τομέα, με μέλη από τον οικείο 

Τομέα.  

 

2. Κάθε Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα 

συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη 

καλείται και ο προτεινόμενος Επιβλέπων. Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή υποβάλλει στη 

Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους 

οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας, καθώς 

και το όνομα του Επιβλέποντος.  
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3. 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. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Επιβλέπων, που προτείνει τα λοιπά δύο μέλη 

της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα 

συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. 

 

4. Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων και των λοιπών μελών των 

Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, καθώς και οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών 

διατριβών μαζί με μία σύντομη περίληψη, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος 

στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

 

Άρθρο 6 

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

1. Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη 

ημερολογιακά έτη, με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

2. Ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι πέντε(5) πλήρη 

ημερολογιακά έτη, με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής από την Συνέλευση του Τμήματος. Παράταση έως δύο(2) έτη, επιπλέον, είναι 

δυνατόν να δοθεί με πλήρως αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 

3. Με την αποδοχή της υποψηφιότητάς του ο υποψήφιος διδάκτορας λαμβάνει αριθμό μητρώου 

και ειδική ταυτότητα.  

 

4. Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, έως τέλος Φεβρουαρίου, καταθέτει γραπτό υπόμνημα 

για την πρόοδο της διατριβής του και παρουσιάζει προφορικά τα σχετικά στοιχεία ενώπιον της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει το πρώτο γραπτό 

υπόμνημα εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα μήνες από την εγγραφή του. Η 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου, που στηρίζεται στο 

υπόμνημα και στην προφορική παρουσίαση του υποψηφίου, έως το τέλος Μαΐου. 

 

5. Η μερική τροποποίηση του τίτλου της διατριβής, χωρίς ουσιαστική αλλαγή του περιεχομένου 

της, είναι δυνατή με πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της 

Συνέλευσης και δεν μεταβάλλει τον χρόνο έναρξης της διατριβής. 

 

6. Η ολική τροποποίηση του τίτλου της διατριβής, με πλήρη αλλαγή του περιεχομένου της, 

συνεπιφέρει την εξ υπαρχής εξέταση της προτεινόμενης διατριβής με ενδεχόμενη 

αντικατάσταση του Επιβλέποντος και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, και 

με επανεκκίνηση του χρόνου έναρξης της διατριβής. 
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Άρθρο 7 

Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

1. Ο υποψήφιος διδάκτορας, όταν ολοκληρώσει τη συγγραφή της διδακτορικής του διατριβής, 

καταθέτει αίτηση υποστήριξης της διατριβής του στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Τριμελής 

Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια 

υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Εάν 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. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή θεωρήσει ότι η  

διδακτορική διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί, υποβάλλει παρατηρήσεις στον υποψήφιο για τη 

συνέχισή της. Εάν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής, ή μεταξύ 

αυτών και του υποψηφίου, αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος. 

 

2. Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν α) είτε μέλη ΔΕΠ των τριών 

πρώτων βαθμίδων του ίδιου ή άλλου Τμήματος, του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου, της 

Ελλάδας ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, β) είτε ερευνητές Α', Β' ή Γ' βαθμίδας από τα 

αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα που ορίζονται ανωτέρω, στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος. 

Σε αυτή δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν αφυπηρετήσαντες. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει 

τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό 

αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στην περίπτωση που στην Τριμελή 

Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει αφυπηρετήσας, είτε ως Επιβλέπων, είτε ως μέλος, αυτός 

αντικαθίσταται κατά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.  

 

 Άρθρο 8 

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής 

1. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η 

υποστήριξη οφείλει να λάβει χώρα εντός τεσσάρων (4) μηνών από τον ορισμό της Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική 

παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη 

μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Επιβλέπων τη διατριβή προεδρεύει κατά 

την προφορική δοκιμασία. Ο υποψήφιος υποστηρίζει προφορικά τη διδακτορική του διατριβή 

·ακολουθούν οι ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και οι απαντήσεις από τον 

υποψήφιο διδάκτορα. 

 

2. Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής δοκιμασίας, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει 

χωρίς την παρουσία τρίτωνκαικρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την 

πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη. Στη συνέχεια, με βάση τα ανωτέρω 

κριτήρια, η Εξεταστική Επιτροπή, με πλειοψηφία των πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της:  

α) Εγκρίνει τη διδακτορική διατριβή όπως αυτή έχειυποβληθεί  

β) Εγκρίνει τη διδακτορική διατριβή, υπό τον όρο ότι θα συμπεριληφθούν, εντός ορισμένης 

προθεσμίας, ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις που υποδεικνύονται από την Εξεταστική 

Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, η Εξεταστική Επιτροπή εξουσιοδοτεί την Συμβουλευτική 
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Επιτροπή να ελέγχει την τήρηση των υποδείξεων και να δώσει την έγκριση για τη δημοσίευση 

της διατριβής στον σχετικό ιστότοπο του Παντείου Πανεπιστημίου. 

3. Η κλίμακα βαθμολόγησης της διατριβής, όταν αυτή εγκρίνεται, έχει ως εξής: 

• Άριστα 

• Λίαν Καλώς 

• Καλώς 

 

 Άρθρο 9 

Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη 

1. Η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με αναγνωρισμένα ως ομοταγή 

Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής είναι  δυνατή σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο νόμο. 

 

2. Το Τμήμα μπορεί να συνεργάζεται με τα αναγνωρισμένα από τον σχετικό νόμο ερευνητικά 

κέντρα και ινστιτούτα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Σύμφωνα 

με το άρθρο 13Α του Ν. 4310/2014 και τις τροποποιήσεις των άρθρων 12 του Ν. 4386/2016 και 

του άρθρου 69 παρ.10 του Ν. 4485/2017, ο συνοπτικός κατάλογος όλων έχει ως εξής: 1) «Αθηνά 

- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και 

της Γνώσης», 2) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), 3) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), 4) 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), 5) Εθνικό Κέντρο Έρευνας 

Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», 6) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), 7) 

Το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ (Ε.Ι.Π.), 8) Ελληνικό Κέντρο 

Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), 9) «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», 10) Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), 11) Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών.  

3. Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής 

αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας Επιβλέπων από κάθε 

συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη 

από τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ/ερευνητών. Τα σχετικά με τη διαδικασία 

εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του υποψήφιου διδάκτορα έως και την απονομή του 

διδακτορικού τίτλου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση 

συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

(ΕΠΣ), που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την 

οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.  

 

Άρθρο 10 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων 

1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών Επιπλέον, διαθέτουν τις παροχές 

που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς φοιτητές (πλην της χορήγησης συγγραμμάτων) και 

για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, για διάστημα πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών από την πρώτη 

εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων. 
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2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την 

εκλογή οργάνων διοίκησης ΑΕΙ και εκλογής τους στα όργανα αυτά για διάστημα πέντε (5) 

ακαδημαϊκών ετών από την πρώτη εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων. Ειδικότερα, οι 

εκπρόσωποί τους μπορούν να συμμετέχουν στη Σύγκλητο, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στη 

Γενική Συνέλευση της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, στην Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών 

Επιστημών, στη Συνέλευση του Τμήματος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος, και στις 

Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων, σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017. 

 

3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να εντάσσονται στα Κέντρα του Τμήματος και να 

παρακολουθούν τα σεμινάρια και τις επιστημονικές εκδηλώσεις του Τμήματος. Μπορούν, 

επιπλέον, να συνδράμουν στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος και να παρέχουν 

υπηρεσίες επιτήρησης κατά τις εξεταστικές περιόδους. 

 

4. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση επικοινωνίας με τον Επιβλέποντα και με τα μέλη 

της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Επίσης οφείλει να ακολουθεί τους κανόνες που 

προβλέπει η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος 

Κανονισμού. 

 

5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ακολουθούν την ακαδημαϊκή δεοντολογία και να 

τηρούν τους κανόνες της Επιτροπής Δεοντολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

6. Σε περίπτωση που διαπιστωμένα αποδειχθεί λογοκλοπή, η Συνέλευση του Τμήματος 

διαγράφει τον υποψήφιο διδάκτορα, μετά από προηγούμενη ακρόασή του. Εάν έχει λάβει τον 

τίτλο του διδάκτορα, η Συνέλευση του Τμήματος προβαίνει στην αφαίρεση του τίτλου. 

 

 Άρθρο 11 

Διαγραφή Υποψήφιου Διδάκτορα 

Ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται : 

i. αυτοδικαίως, όταν το ζητήσει ο ίδιος με γραπτή του αίτηση, 

ii. όταν διαπιστωμένα αποδειχθεί λογοκλοπή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 

του άρθρου 10 του παρόντος Κανονισμού, 

iii. όταν ο Επιβλέπων ή μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ζητήσει την 

διαγραφή του υποψηφίου με αιτιολογημένη πρόταση που να αφορά την ικανότητα 

του τελευταίου να συγγράψει την διατριβή· την απόφαση λαμβάνει η Συνέλευση 

του Τμήματος, μετά από προηγούμενη ακρόαση του υποψηφίου, 

iv. όταν ο υποψήφιος διδάκτορας αποδεδειγμένα παραβεί τους κανόνες της Επιτροπής 

Δεοντολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, μετά από προηγούμενη ακρόασή του, 

σύμφωνα με το νόμο. 
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 Άρθρο 12 

Αναρτήσεις στον ιστότοπο του Τμήματος 

Τα ονόματα των διδακτόρων, των υποψηφίων διδακτόρων, των Επιβλεπόντων και των μελών 

των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, καθώς και οι τίτλοι των εκπονούμενων 

διδακτορικών διατριβών αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος. 

 

Άρθρο 13 

Η μορφή και το περιεχόμενο του διδακτορικού τίτλου 

1. Ο τίτλος του Διδάκτορα απονέμεται από το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών 

Σπουδών. Στον τίτλο αναγράφεται και το γνωστικό πεδίο που αφορά η διατριβή, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού. 

 

2. Η μορφή και το περιεχόμενο του διδακτορικού τίτλου μπορεί να τροποποιείται για λόγους 

ενότητας των διπλωμάτων και των πτυχίων που χορηγεί το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστημών. Αρμόδιο όργανο για τα ανωτέρω είναι η Σύγκλητος του Παντείου 

Πανεπιστημίου. 

 

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 

1.Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής του στο ΦΕΚ. 

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται και για τους υποψήφιους διδάκτορες 

που έχουν γίνει δεκτοί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4485/2017, εφόσον δεν έχει 

ορισθεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή τους πριν από τις 4.8.2017. 

 


