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Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών  
Τμήματος Ψυχολογίας ΕΚΠΑ 

 
Άρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις 
Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση του Προγράμματος Εκπόνησης 

Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ διέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία και από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

Οι διατάξεις του Κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής εξειδικεύουν και 
συμπληρώνουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Διδακτορικές Σπουδές και 
ενσωματώνουν τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Τμήματος 
Ψυχολογίας. 

O κανονισμός επικαιροποιείται ανά τριετία ή εφόσον προκύπτουν ουσιώδεις 
τροποποιήσεις του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. 
 

Άρθρο 2 
Σκοπός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών   

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ έχει ως 
πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη ερευνητών για την προαγωγή της επιστήμης της Ψυχολογίας 
και των εφαρμογών της. 

Στόχος είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ να 
παράγουν πρωτότυπη και καινοτόμο επιστημονική έρευνα σε όλα τα πεδία και τους κλάδους 
της Ψυχολογίας, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς. 
 

Άρθρο 3 
Διοίκηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

Όργανο διοίκησης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, όπως προβλέπεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία, είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος 
Ψυχολογίας. 

Η ΓΣΕΣ είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να καταρτίζει και να υποβάλλει στη Σύγκλητο 
του ΕΚΠΑ προτάσεις για τη σύνταξη, τροποποίηση ή αναθεώρηση του Κανονισμού 
Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος. Συγκεκριμένα, η ΓΣΕΣ έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 

 Παρακολουθεί και συντονίζει τη λειτουργία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. 
 Αξιολογεί τις υποψηφιότητες, ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών για την 

εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών. 
 Μεριμνά για τη δημιουργία βάσης δεδομένων των υποψήφιων διδακτόρων και την 

επικαιροποίησή της. 
 Εποπτεύει τη λειτουργία του Σεμιναρίου Υποψήφιων Διδακτόρων και ορίζει τα μέλη 

ΔΕΠ που το συντονίζουν. 
 Επικυρώνει τις -εγκεκριμένες από τις τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές- ετήσιες 

εκθέσεις προόδου των υποψήφιων διδακτόρων. 
 Ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. 
 Απονέμει τα διδακτορικά διπλώματα. 
 Διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού. 
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Άρθρο 4 
Κριτήρια Εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

Για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:  

 Πτυχίο  Ελληνικού  ΑΕΙ  ή  ομοταγούς  Πανεπιστημίου  της  αλλοδαπής αναγνωρισμένο 
από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.  

 Πιστοποιημένη επάρκεια υψηλού επιπέδου σε τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. 
Τουλάχιστον ένας από τους τίτλους σπουδών (Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) πρέπει 

να εμπίπτει σαφώς στο γνωστικό αντικείμενο ή σε επιμέρους κλάδο της Ψυχολογίας. Ωστόσο, 
είναι δυνατόν να γίνει δεκτή αίτηση υποψήφιου/ας που δεν διαθέτει τίτλο σπουδών στην 
Ψυχολογία εφόσον έχει αιτιολογηθεί επαρκώς η συνάφεια του πεδίου των σπουδών με την 
ψυχολογική έρευνα. 

Η προϋπόθεση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος δύναται να μην ισχύει σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις όπου, κατά τεκμήριο, οι μεταπτυχιακές σπουδές δεν αποτελούν συνήθη 
ακαδημαϊκή πρακτική (π.χ. νέα ή αναδυόμενα γνωστικά αντικείμενα). Στις περιπτώσεις αυτές, 
για την αναγκαιότητα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος αποφαίνεται η ΓΣΕΣ με αιτιολογημένη 
εισήγηση.   

Επιπλέον των παραπάνω τυπικών προσόντων, κατά την αξιολόγηση της πρότασης από 
τη ΓΣΕΣ συνεκτιμώνται τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα: 

 Ερευνητική επάρκεια. Η ικανότητα για έρευνα τεκμηριώνεται με βάση την ύπαρξη 
προηγούμενης συναφούς εμπειρίας (π.χ., βεβαιωμένη απασχόληση σε 
χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα), την 
παρουσίαση ερευνητικών εργασιών σε διεθνή ή πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια και 
τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε καταλογογραφημένα επιστημονικά 
περιοδικά με το σύστημα των κριτών. 

 Επαγγελματική επάρκεια. Συνεκτιμάται η βεβαιωμένη εμπειρία από την αμειβόμενη ή 
εθελοντική άσκηση του επαγγέλματος σε φορέα συναφή με το αντικείμενο της 
προτεινόμενης διατριβής για εύλογο χρονικό διάστημα. 

 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Αναφέρεται στην πιστοποιημένη κατάρτιση από έγκριτους 
φορείς πάνω σε γνωστικό αντικείμενο ή δεξιότητα (π.χ., στατιστικό λογισμικό, μέθοδο 
αξιολόγησης, ψυχοθεραπευτική τεχνική) συναφή με το αντικείμενο της προτεινόμενης 
διατριβής.   

 
Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά για την Υποβολή Υποψηφιοτήτων  
Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας προσκομίζοντας τα εξής: 
 Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (βλ. τυποποιημένη φόρμα στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος Ψυχολογίας). 
 Βιογραφικό σημείωμα. 
 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νόμιμου παραστατικού για την τεκμηρίωση 

της ταυτοπροσωπίας.  
 Αντίγραφα τίτλων σπουδών, συνοδευόμενα από πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας 

και τίτλους αναγνώρισης (π.χ., ΔΟΑΤΑΠ), εφόσον απαιτούνται. 
 Αντίγραφα τίτλων γλωσσομάθειας. 
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 Παραστατικά (π.χ., τίτλοι, βεβαιώσεις) για την τεκμηρίωση τυχόν ερευνητικής 
επάρκειας, επαγγελματικής επάρκειας ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που επικαλείται ο 
υποψήφιος. 

 Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους 
συντάκτες τους (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο τίτλος, και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του συντάκτη). 

 Αναλυτική ερευνητική πρόταση, στην οποία περιλαμβάνονται: (α) το θέμα, ο 
ψυχολογικός κλάδος, ο προτεινόμενος επόπτης (υποχρεωτικώς μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 
Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ) και –προαιρετικά– τα προτεινόμενα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, (β) οι ερευνητικοί στόχοι με βάση την ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας, (γ) οι βασικές μεθοδολογικές επιλογές όσον αφορά τους συμμετέχοντες, 
τις μετρήσεις και τη διαδικασία, (δ) κατάλογος ενδεικτικής βιβλιογραφίας, (ε) ένα 
εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα, και (στ) αναφορά στην πρωτοτυπία του θέματος και στην 
αναμενόμενη συμβολή της προτεινόμενης διατριβής. Η αναλυτική ερευνητική πρόταση 
διαμορφώνεται σε συνεργασία του/της υποψήφιου/ας με τον προτεινόμενο επόπτη και 
ακολουθεί τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος 
κανονισμού. 
 

Άρθρο 6 
Επιλογή των Υποψήφιων Διδακτόρων 

Η Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσεων και των 
δικαιολογητικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό και 
διαβιβάζει τους φακέλους των υποψηφιοτήτων στην επόμενη ΓΣΕΣ από την ημερομηνία 
υποβολής τους.  

Η ΓΣΕΣ αποφαίνεται σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη μιας υποψηφιότητας για 
ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, κατόπιν εισήγησης του προτεινόμενου 
επόπτη. Σε κάθε περίπτωση, είτε αποδοχής είτε απόρριψης, η απόφαση της ΓΣΕΣ πρέπει να 
είναι επαρκώς αιτιολογημένη.  

Εφόσον μια υποψηφιότητα για ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών γίνει 
αποδεκτή, η ΓΣΕΣ πρέπει να προχωρήσει εντός τριμήνου στον ορισμό Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και στην έγκριση του θέματος-τίτλου της υπό εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής, λαμβάνοντας υπόψη την αναλυτική ερευνητική πρόταση του 
υποψηφίου και την εισήγηση του μέλους ΔΕΠ που προτίθεται να αναλάβει την εποπτεία. 

Η ΓΣΕΣ δύναται να ορίσει την επιτυχή παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων, 
προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, τα οποία διδάσκονται στο Τμήμα 
Ψυχολογίας ή σε άλλα τμήματα του ΕΚΠΑ ή άλλου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, ως προαπαιτούμενο για την εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής, εφόσον κρίνει 
ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο με βάση τα προσόντα του υποψηφίου και τις απαιτήσεις του 
υπό μελέτη θέματος. Τα μαθήματα αυτά δεν μπορούν να είναι περισσότερα από πέντε (5) και 
τα κριτήρια για την επιτυχή παρακολούθησή τους προσδιορίζονται από το ακαδημαϊκό πλαίσιο 
στο οποίο διδάσκονται. Σε κάθε περίπτωση, την τελική ευθύνη για την αναγνώρισή τους έχει η 
ΓΣΕΣ.  
 

Άρθρο 7 
Επίβλεψη Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 

Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 
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Το μέλος ΔΕΠ που έχει αναλάβει την επίβλεψη της εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής: 

 συμβουλεύει και καθοδηγεί τον/την υποψήφιο/α για όλα τα θέματα που σχετίζονται με 
την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, όπως για παράδειγμα τον προσδιορισμό του 
θέματος, τη μεθοδολογία έρευνας, κ.λπ. 

 έχει τακτικές συναντήσεις και στενή ακαδημαϊκή συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α 
διδάκτορα και τον/την ενθαρρύνει να παρουσιάζει την πορεία της διατριβής σε διάφορα 
σεμινάρια ή εκδηλώσεις, σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή σε προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά μαθήματα. 

 μπορεί να παραιτηθεί με γραπτή, επαρκώς αιτιολογημένη πρόταση και κατόπιν αποδοχής 
από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Η ίδια διαδικασία προβλέπεται και για την παραίτηση 
μέλους της επιτροπής. Σε περίπτωση παραίτησης του επιβλέποντα καθηγητή θα πρέπει 
να υποβάλλεται από τον επιβλέποντα η έκθεση προόδου του υποψηφίου διδάκτορα. Στην 
περίπτωση αυτή η ΓΣΕΣ οφείλει να ορίσει νέο επιβλέποντα ή μέλος της επιτροπής 
αντίστοιχα. 
Η γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής είναι η ελληνική αλλά, αν ο/η 

υποψήφιος/α το ζητήσει εγγράφως και εγκριθεί από τη ΓΣΕΣ, μπορεί να είναι και η αγγλική. 
 

Άρθρο 8 
Διάρκεια Σπουδών – Έλεγχος Προόδου 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερα από τρία (3) έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής από τη ΓΣΕΣ και περισσότερα από έξι (6) έτη. Σε περίπτωση 
υπέρβασης του ανώτερου χρονικού ορίου απαιτείται επαρκώς αιτιολογημένη έκθεση της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και έγκρισή της από τη ΓΣΕΣ. 

Η ΓΣΕΣ του Τμήματος Ψυχολογίας μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της φοίτησης 
του υποψήφιου διδάκτορα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατόπιν σχετικής αίτησής του 
και εφόσον συντρέχουν ειδικοί και τεκμηριωμένοι λόγοι. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν 
συνυπολογίζεται στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το χρονικό διάστημα των 18 
μηνών ούτε να είναι μικρότερης διάρκειας των 6 μηνών. Άδεια αναστολής φοίτησης για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων μπορεί να χορηγείται μόνο σε 
περιπτώσεις παρατεταμένης νοσηλείας, η οποία πιστοποιείται από δημόσιο φορέα (διευθυντή 
κλινικής δημόσιου νοσοκομείου ή αρμόδια υγειονομική επιτροπή), ή από εξιτήριο ιδιωτικής 
κλινικής, ή για άλλο σοβαρό λόγο, τον οποίο εκτιμά το κατά νόμο αρμόδιο συλλογικό όργανο. 

Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος επιτηρήσεων της γραπτής εξέτασης των 
προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Ψυχολογίας, ο υποψήφιος διδάκτορας δεν έχει 
δικαίωμα να ζητήσει αναστολή σπουδών στη διάρκεια της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου, 
εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος τον οποίο εκτιμά η ΓΣΕΣ (βλ. Άρθρο 12). 

Η διαδικασία για την έγκριση αναστολής φοίτησης υποτρόφων του ΙΚΥ ή άλλων 
δημόσιων/ιδιωτικών φορέων διέπεται από τον κανονισμό υποτροφιών του αντίστοιχου φορέα. 

Αναστολή ή οριστική διακοπή της φοίτησης του/της υποψηφίου/ας από το πρόγραμμα 
μπορεί επίσης να προκύψει σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι μη ανταπόκρισης του/της 
υποψηφίου/ας στις υποχρεώσεις του/της όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό 
και σύμφωνα με επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει στο τέλος Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους, 
αφού συμπληρωθεί ένας χρόνος από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, 
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έκθεση προόδου με ευθύνη του μέλους ΔΕΠ που έχει την επίβλεψη. Στην έκθεση προόδου ο/η 
υποψήφιος/α παρουσιάζει τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια του έτους και την προβλεπόμενη 
πορεία του στο επόμενο έτος ή έτη. Η έκθεση προόδου συνυπογράφεται από τον/την 
επιβλέποντα/υσα και από τα άλλα δυο (2) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και κατατίθεται 
στη Γραμματεία. 

Η αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει μόνο εντός του πρώτου 
έτους με γραπτή αιτιολογημένη εισήγηση του μέλους ΔΕΠ που επιβλέπει την εκπόνηση της 
διατριβής στη ΓΣΕΣ του Τμήματος, η οποία εγκρίνει την αλλαγή. Ο περιορισμός του ενός έτους 
δεν αφορά απλές τροποποιήσεις, αναμορφώσεις διατύπωσης ή σαφέστερης παρουσίασης του 
ίδιου ουσιαστικά περιεχομένου του τίτλου της διδακτορικής διατριβής. 
 

Άρθρο 9 
Κρίση Διδακτορικής Διατριβής 

Ο/Η υποψήφιος/α, με την ολοκλήρωση της διδακτορικής του/της διατριβής και πριν την 
τελική της κρίση, υποχρεούται να έχει: α) συμμετοχή, με προφορική ή αναρτημένη 
ανακοίνωση, σε τουλάχιστον ένα (1) πανελλήνιο ή διεθνές επιστημονικό συνέδριο με κριτές 
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό εκπόνηση διατριβής, και β) μια (1) τουλάχιστον 
δημοσίευση με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκυρο, πανελλήνιο ή διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό με κριτές (το οποίο να ανήκει σε ένα τουλάχιστον από τα αποδεκτά 
συστήματα καταλογογράφησης ή και στη λίστα περιοδικών του πανεπιστημίου). 

Η τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής γίνεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
από επταμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από την τριμελή επιτροπή 
παρακολούθησης της διατριβής και τέσσερα ακόμη μέλη. Ο ορισμός της επταμελούς 
εξεταστικής επιτροπής γίνεται από τη ΓΣΕΣ με κριτήριο τη συνάφεια του γνωστικού 
αντικειμένου και του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ της επιτροπής με το θέμα της υπό 
κρίση διατριβής. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης της εξεταστικής επιτροπής από μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας, είναι δυνατή η συμπλήρωσή της από μέλη ΔΕΠ άλλου 
Τμήματος του ΕΚΠΑ ή άλλου Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με κριτήριο της 
συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου ή του ερευνητικού τους έργου. Ωστόσο, η εξεταστική 
επιτροπή της υπό κρίση διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από 
τρία μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων, εκτός του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.  

Ο/Η υποψήφιος/α παρουσιάζει στην επταμελή επιτροπή τη διατριβή του/της και στη 
συνέχεια δέχεται ερωτήσεις. Η διάρκεια παρουσίασης της διατριβής από τον/την υποψήφιο/-α 
δεν μπορεί να ξεπερνά τα σαράντα (40) λεπτά. Η διαδικασία παρουσίασης και υποστήριξης της 
διατριβής είναι ανοιχτή στο κοινό και η σχετική ημερομηνία ανακοινώνεται εγκαίρως από τη 
Γραμματεία με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας. 

Με το πέρας της διαδικασίας, η επταμελής επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση κρίνει τη 
διατριβή ως «Επιτυχή» ή «Ανεπιτυχή». Η βαθμολογία της επιτυχούς διατριβής γίνεται με 
ποιοτικό χαρακτηρισμό και μπορεί να είναι «Άριστα», «Λίαν Καλώς» ή «Καλώς». 
 

Άρθρο 10 
Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος 

 Ο τύπος του διδακτορικού διπλώματος (Τμηματικό, Δια-τμηματικό, Δι-ιδρυματικό) 
ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΓΣΕΣ του 
Τμήματος Ψυχολογίας.   
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Άρθρο 11 
Σεμινάριο Υποψήφιων Διδακτόρων 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του 
ΕΚΠΑ οργανώνεται Σεμινάριο Υποψήφιων Διδακτόρων, το οποίο διεξάγεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα (μία ή δύο φορές το ακαδημαϊκό έτος). Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου, οι υποψήφιοι 
διδάκτορες παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους σχέδια και την πορεία της ερευνητικής τους 
εργασίας. Το συντονισμό του Σεμιναρίου Υποψήφιων Διδακτόρων αναλαμβάνει μέλος ΔΕΠ 
του Τμήματος Ψυχολογίας, το οποίο ορίζεται από τη ΓΣΕΣ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού 
έτους.  
 

Άρθρο 12 
Όροι Φοίτησης – Υποχρεώσεις Υποψήφιων Διδακτόρων 

Ο/Η υποψήφιος/α συμβάλλει στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος 
Ψυχολογίας υπό την εποπτεία του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ και συμμετέχει στις επιτηρήσεις 
των εξετάσεων των μαθημάτων του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ (κατά προτεραιότητα) ή άλλων 
μελών ΔΕΠ, πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Τμήματος (π.χ., κατατακτήριες 
εξετάσεις). 
 

Άρθρο 13 
Διεθνής Προσανατολισμός 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες ενθαρρύνονται να επιδεικνύουν εξωστρεφή προσανατολισμό 
και επικοινωνία με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα συμμετέχοντας σε σεμινάρια 
διδακτορικών φοιτητών, θερινά σχολεία ή επιστημονικά συνέδρια και επιδιώκοντας την 
αναγνώριση της έρευνάς τους με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών. 

Το Τμήμα Ψυχολογίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών μπορεί 
να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την από κοινού 
επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται ένας/μία επιβλέπων/ουσα 
από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα. Οι συν-επιβλέποντες συμμετέχουν στην προβλεπόμενη 
συμβουλευτική επιτροπή. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της 
διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων που ορίζεται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) σύμφωνα με τα ορισθέντα στο Άρθρο 10 του 
Ν.3685/2008. Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής ορίζεται από τη νομοθεσία της χώρας, το 
ίδρυμα της οποίας έχει τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη. 

 
Άρθρο 14 

Υλικοτεχνική Υποδομή 
Οι δραστηριότητες και το περιεχόμενο του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

υποστηρίζονται από τις ακαδημαϊκές μονάδες του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και από τις 
υλικοτεχνικές και ψηφιακές υποδομές του ΕΚΠΑ. 
 

Άρθρο 15 
Αξιολόγηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

Την ευθύνη της αξιολόγησης του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Ψυχολογίας έχει η ΟΜΕΑ. 
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Άρθρο 16 
Λόγοι Ακύρωσης της Διαδικασίας και Αφαίρεσης του Τίτλου 

Η διαδικασία απονομής του διδακτορικού τίτλου ακυρώνεται ή ο ήδη απονεμηθείς τίτλος 
αφαιρείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) ο υποψήφιος διδάκτορας δεν πληρούσε τις 
προϋποθέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής προσκομίζοντας πλαστά δικαιολογητικά, 
ή/και β) η διατριβή αντίκειται αποδεδειγμένα στους κανόνες δεοντολογίας (π.χ. το ερευνητικό 
πρωτόκολλο παραβιάζει τα δικαιώματα των συμμετεχόντων, επιχειρείται σκόπιμη αλλοίωση ή 
κατασκευή εμπειρικών δεδομένων, το δοκίμιο αποτελεί εν μέρει ή συνολικά προϊόν 
λογοκλοπής, κ.ά.). 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εκπόνησε τη διατριβή ενώ δεν πληρούσε τις 
προϋποθέσεις, ο τίτλος δεν μπορεί να αφαιρεθεί ούτε η διαδικασία να διακοπεί σε οποιαδήποτε 
φάση της, εφόσον αποδειχθεί ότι ο υποψήφιος δεν ενήργησε με δόλο, αλλά το πρόβλημα 
προκλήθηκε από τρίτα πρόσωπα και εν αγνοία του.  

 
Άρθρο 17 

Απονομή Τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα 
Το Τμήμα απονέμει τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα σε επιστήμονες με διεθνώς 

διακεκριμένη επιστημονική προσφορά. 
Η πρόταση κατατίθεται στη ΓΣΕΣ από μέλος ή μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η απόφαση 

είναι θετική αν η πρόταση ψηφισθεί από τα 2/3 των μελών της ΓΣΕΣ. 
 

Άρθρο 18 
Εφαρμογή του Κανονισμού 

Μετά την έγκρισή του από τη ΓΣΕΣ, ο παρών κανονισμός τίθεται αμέσως σε ισχύ και 
γνωστοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος σε όλους τους ενδιαφερομένους. Ο 
Κανονισμός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας ισχύει από 
την ημερομηνία έγκρισής του από τη ΓΣΕΣ. 

 
Άρθρο 19 

Μεταβατικές Διατάξεις 
Για τους εν ενεργεία υποψήφιους διδάκτορες (ΕΥΔ), των οποίων η εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής (ΕκΔΔ) έχει εγκριθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Κανονισμού, ορίζονται μεταβατικές διατάξεις ως ακολούθως: 

Τα άρθρα 1, 2, 3, 7, 8 (παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6), 9 (παράγραφοι 2, 3 και 4), 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 ισχύουν και για τους ΕΥΔ ως έχουν στον Κανονισμό. 

Τα άρθρα 4, 5, 6, όπως και το Παράρτημα, δεν αφορούν στους ΕΥΔ, καθώς η ερευνητική 
τους πρόταση – αίτηση ΕκΔΔ έχει ήδη εγκριθεί σε προηγούμενο χρόνο. Διευκρινίζεται, 
ωστόσο, ότι ως προς την παρακολούθηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων, αν και 
οι ΕΥΔ δεν υποχρεούνται σε αντίστοιχη παρακολούθηση (καθώς η ΓΣΕΣ δεν έχει λάβει 
σχετική απόφαση κατά την έγκριση της αίτησής τους για ΕκΔΔ), ενθαρρύνονται να 
παρακολουθήσουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και 
κατά περίπτωση, και με τη σύμφωνη γνώμη και καθοδήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 6, και στην περίπτωση των ΕΥΔ, τα μαθήματα αυτά δεν μπορούν να 
είναι περισσότερα από πέντε (5). 
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  Άρθρο 8, παράγραφος 1: Η διάρκεια ΕκΔΔ για τους ΕΥΔ δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των τριών (3) ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία ορισμού της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής από τη ΓΣΕΣ. Η μέγιστη διάρκεια ΕκΔΔ δεν ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό για 
τους ΕΥΔ, αλλά εμφατικά τονίζεται πως οι ΕΥΔ ενθαρρύνονται να ολοκληρώσουν την ΕκΔΔ 
τους σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ορισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
τους, ενώ η ΓΣΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει κατά περίπτωση την περίοδο 
παράτασης, ειδικά για όσους ΕΥΔ έχουν ξεπεράσει τα εννέα (9) ημερολογιακά έτη ΕκΔΔ, όπου 
η περίοδος αυτή δεν θα ξεπερνά τα δύο (2) ημερολογιακά έτη. Οι ΕΥΔ που έχουν συμπληρώσει 
έξι (6) έτη ΕκΔΔ ενθαρρύνονται να ολοκληρώσουν εντός εννέα (9) ημερολογιακών ετών από 
την ημερομηνία ορισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής τους, ενώ, εφόσον ξεπεράσουν το 
χρονικό αυτό όριο, υποχρεούνται να καταθέσουν με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος 
μέλους ΔΕΠ αιτιολογημένη έκθεση για την όποια χρονική καθυστέρηση καθώς και 
χρονοδιάγραμμα πλήρους ολοκλήρωσης της ΕκΔΔ προς έγκριση από τη ΓΣΕΣ. 

  Άρθρο 8, παράγραφος 7: Ισχύει και για τους ΕΥΔ ως έχει στον Κανονισμό, με τη 
διευκρίνιση ότι για τα παρελθόντα από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού έτη ΕκΔΔ, 
αντίστοιχες εκθέσεις δεν είναι απαραιτήτως διαθέσιμες. 

  Άρθρο 8, παράγραφος 8: Η αλλαγή θέματος για τους ΕΥΔ επιτρέπεται ασχέτως έτους 
ΕκΔΔ, μόνον όμως με τη σύμφωνη γνώμη της ΓΣΕΣ και κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης προς 
αυτήν από τον/την ΕΥΔ. Το αυτό ισχύει και για την τροποποίηση του θέματος για την οποία 
όμως δεν απαιτείται αιτιολογημένη έκθεση του ΕΥΔ προς την ΓΣΕΣ παρά μόνον σχετική 
αίτηση.  

Άρθρο 9, παράγραφος 1: Οι προϋποθέσεις δημοσιεύσεων και συμμετοχών σε συνέδρια 
δεν ισχύουν για τους ΕΥΔ ως αναγκαία συνθήκη υποστήριξης της διατριβής, όμως οι ΕΥΔ 
ενθαρρύνονται εμφατικά να δημοσιεύουν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και να μετέχουν με 
παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. 

Άρθρο 17: Δεν αφορά στους ΕΥΔ. 
Άρθρο 18: Για τους ΕΥΔ ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις. 
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Παράρτημα 

 
ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
Ταυτότητα του Υποψηφίου 
 
Ονοματεπώνυμο:  
Διεύθυνση:  
Τηλέφωνο:  
E-mail: 
 
Ταυτότητα της Προτεινόμενης Διατριβής 
 
Τίτλος:  
Θεματική Περιοχή: 
Λέξεις-Κλειδιά (από 2 έως 5): 
Προτεινόμενος Επιβλέπων Καθηγητής:  
Προτεινόμενα μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής (προαιρετικά, έως 2): 
 
Συνοπτική Περιγραφή (200-300 λέξεις) 
[…] 
 
Αναλυτική Περιγραφή  
 
Α. Συνοψίστε τις κρατούσες επιστημονικές αντιλήψεις σχετικά με το θέμα. Εξηγήστε με ποιον 
τρόπο η προτεινόμενη διατριβή τις αναπτύσσει περαιτέρω, τις διορθώνει ή τις μεταβάλλει. 
(800-1.000 λέξεις) 
 
Β. Διευκρινίστε σε τι ακριβώς έγκειται η σημασία/χρησιμότητα και η πρωτοτυπία της 
προτεινόμενης διατριβής. (200-300 λέξεις) 
 
Γ. Εξηγήστε τους βασικούς στόχους της εργασίας σας. (200-300 λέξεις) 
 
Δ. Διευκρινίστε την ερευνητική μεθοδολογία που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. 
Δικαιολογήστε την καταλληλότητά της για τους στόχους/τις υποθέσεις της εργασίας σας. (200-
300 λέξεις) 
 
Ε. Προσδιορίστε την προβλεπόμενη διάρκεια των βασικών εργασιών/σταδίων εκπόνησης της 
διατριβής, π.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, μεθοδολογικός σχεδιασμός, συλλογή των 
δεδομένων, στατιστική επεξεργασία/ανάλυση των δεδομένων, συγγραφή της διατριβής. (200-
300 λέξεις) 
 
ΣΤ. Διευκρινίστε το βαθμό ωριμότητας της προτεινόμενης διατριβής, π.χ. προηγούμενες 
σχετικές επιστημονικές εργασίες/έρευνες/εφαρμογές ή επαγγελματικές δραστηριότητες, εάν 
υπάρχουν. (200-300 λέξεις) 
 
Ζ. Κατάλογος των βιβλιογραφικών αναφορών που περιλαμβάνονται στην πρόταση. 
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Τα προτεινόμενα μέλη ΔΕΠ έχουν λάβει γνώση της πρότασης και συμφωνούν να συμμετέχουν 
στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. 
 
[Ημερομηνία υποβολής της πρότασης] 
 
[Υπογραφή υποψηφίου] 
 


