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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΦ 15/11798
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 45.
3. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017
διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα
(Α΄ 114)».
4. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).
5. Την υπ’ αρ. 6298/08-05-2020 απόφαση της Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
6. Την υπ’ αρ. 9/27-05-2020 (θέμα 4, Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης.
7. Την υπ’ αρ. 19/17-06-2020 (θέμα 28ΙΑ) απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με την οποία
εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης .
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικο-

Αρ. Φύλλου 3477

νομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος, ως εξής:
Άρθρο 1
Σκοπός και προϋποθέσεις οργάνωσης
Διδακτορικών Σπουδών
1. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος, οργανώνει και λειτουργεί Τρίτο Κύκλο Σπουδών, που περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή Διδακτορικού
Τίτλου.
2. Σκοπός του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι
η συμβολή στην προαγωγή των Οικονομικών Επιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου.
Βασικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης των φοιτητών του, η προετοιμασία τους
για σωστή ανάλυση σύνθετων κοινωνικοοικονομικών
δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης και
εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων οικονομικής πολιτικής. H επιδίωξη και προσέγγιση αυτών των σκοπών γίνεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας σε Μεταπτυχιακό
(β΄ κύκλος σπουδών) και Διδακτορικό επίπεδο (γ΄ κύκλος
σπουδών), καθώς και μέσω της οργάνωσης των παρεχομένων γνώσεων, έτσι όπως το απαιτούν τόσο η σύγχρονη
επιστήμη όσο και οι παρούσες και μελλοντικές ανάγκες
της οικονομίας και της κοινωνίας.
3. Το ευρύτερο αντικείμενο της νέας γνώσης, μέσω της
έρευνας, συνίσταται σε θέματα Οικονομικής Θεωρίας και
Πολιτικής, Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Οικονομετρικής, Στατιστικής
Ανάλυσης και Πληροφορικής. Η Στρατηγική Έρευνας του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αναπτύσσεται, εκτός
των άλλων, με βάση την υποστήριξη και ανάπτυξη της
Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας και τη διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών για την ανάδειξη νέων
ερευνητών γενικά και ειδικά μέσω Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, με την ανάπτυξη
της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές των
προγραμμάτων.
4. Οι Επιστημονικές Περιοχές της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας εστιάζονται σε ερευνητικούς τομείς
αιχμής, στις οικονομικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές
και κοινωνικές επιστήμες, της εφαρμοσμένης πληροφορικής και των τεχνολογιών.
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Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ), οδηγούν σε
προσόντα που αναγνωρίζονται σε Φοιτητές του τρίτου
κύκλου σπουδών και καλλιεργούνται γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με βάση τους δείκτες Επιπέδου οκτώ
(8) (τρίτος κύκλος σπουδών) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων Δια Βίου Μάθησης. Ο σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) είναι η παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, η οποία προάγει
την επιστήμη στα πεδία της έρευνας που ορίζει το Τμήμα.
Οι απόφοιτοι του ΠΔΣ αναμένονται να στελεχώσουν
το ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό δυναμικό
της χώρας.
Άρθρο 2
Προκήρυξη για εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής
1. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προκηρύσσει
θέσεις υποψηφίων Διδακτόρων (υποτρόφων ή όχι),
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό
Διδακτορικών Σπουδών. Η σχετική προκήρυξη δημοσιοποιείται στον ημερήσιο τύπο και αναρτάται στον
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
2. Στην προκήρυξη μνημονεύονται τα πεδία της έρευνας, οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις
αυτών, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των
διατριβών.
3. Η ανάθεση επίβλεψης των Διδακτορικών Διατριβών,
βάσει της προκήρυξης, υπόκειται σε διαδικασίες και κριτήρια που προβλέπονται στον νόμο και στον Κανονισμό
Διδακτορικών Σπουδών.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις και χρόνος υποβολής αίτησης
για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
(α) Προπτυχιακό τίτλο σπουδών από ΑΕΙ του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/
ΔΟΑΤΑΠ.
(β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από ΑΕΙ του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με
ένα τουλάχιστον από τα βασικά πεδία έρευνας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, δηλαδή: Οικονομικής
Θεωρίας και Πολιτικής, Οικονομικής των Επιχειρήσεων,
Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Οικονομετρικής,
Στατιστικής Ανάλυσης και Πληροφορικής.
(γ) Να γνωρίζουν επαρκώς την Αγγλική γλώσσα. Ελάχιστη Απαιτούμενη Επίδοση:
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Proficiency Cambridge ή Michigan ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή Ελληνικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 (αντίστοιχο του
Proficiency), ή TOEFLPAPER μεγαλύτερο ή ίσο 550/677 ή
TOEFLIBT μεγαλύτερο ή ίσο 80/120 ή lELTSAcademic μεγαλύτερο ή ίσο 6,5 ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ή μεταπτυχιακό δίπλωμα από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο
(που έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή
πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας
της αλλοδαπής ή πτυχίο τμήματος αγγλικής γλώσσας
και φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής.
(δ) Η αποδοχή αλλοδαπών Φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του
πτυχίου και μεταπτυχιακού τους διπλώματος από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και επιπλέον είναι κάτοχοι της Ελληνικής
πιστοποίησης γλωσσομάθειας.
3. Ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της προκήρυξης και
στις αναφερόμενες σε αυτήν ημερομηνίες υποβάλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής
Διατριβής, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία
είναι η Ελληνική, και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της
διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν
δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 4
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Εφ’ όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις του
άρθρου 3, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο
έρευνας και ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφα Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
4. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου και Μεταπτυχιακού (με ακριβή μέσο όρο).
5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας και δεύτερης ξένης
γλώσσας (εάν υπάρχει).
6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (εάν υπάρχουν).
7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ.
9. Σχέδιο της ερευνητικής πρότασης της Διδακτορικής
Διατριβής, το οποίο περιλαμβάνει: τον τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, το γνωστικό πεδίο, την ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας με τις επιστημονικές απόψεις επί του
θέματος και τη συμβολή της διατριβής, τους σκοπούς
και την/ις υπόθεσ/η/εις της Διδακτορικής Διατριβής ή
τα ερευνητικά ερωτήματα, τη μεθοδολογία, τη σχετική
βιβλιογραφία και το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της
διατριβής. Το θέμα θα πρέπει να είναι ερευνητικά και
επιστημονικά πρωτότυπο και να προάγει την επιστήμη.
10. Η αίτηση υποψηφιότητας για διδακτορικές σπουδές θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον προτεινόμενο

Τεύχος B’ 3477/21.08.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής και να συνυπογράφεται από αυτόν.
Άρθρο 5
Κριτήρια Αξιολόγησης
Αφού η αίτηση του/της υποψηφίου/ας, με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, έχει αξιολογηθεί και κρίνεται ως
τυπικά δεκτός/ή με βάση τα κριτήρια των τυπικών προσόντων των άρθρων 3 και 4, ακολουθεί η ουσιαστική
αξιολόγηση με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Βαθμός Πρώτου Πτυχίου (Βαρύτητα 20%).
2. Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε συναφές
γνωστικό αντικείμενο με την προκήρυξη (Βαρύτητα
20%).
3. Επαρκής γνώση μίας Δεύτερης Γλώσσας πέραν της
Αγγλικής (Βαρύτητα 5%).
4. Η ικανότητα που διαθέτει και η προοπτική του/
της υποψηφίου/ας για την πραγματοποίηση έρευνας.
Η ερευνητική ικανότητα αποδεικνύεται πρωτίστως με την
ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων, συμμετοχή με εισήγηση σε συνέδρια με κριτές, δημοσιεύσεις σε έγκυρα
περιοδικά, και δευτερευόντως με αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (Βαρύτητα 20%).
5. Η επαγγελματική εμπειρία που αποδεικνύεται με
αποδεικτικά (Βαρύτητα 5%).
6. Αξιολόγηση προσχεδίου Διδακτορικής Διατριβής
(Thesis Proposal) (Βαρύτητα 10%).
7. Συνέντευξη του/της υποψηφίου/ας (Βαρύτητα 20%).
Άρθρο 6
Διαδικασία και έγκριση της Τυπικής και
Ουσιαστικής Αξιολόγησης
1. Κατά την τυπική αξιολόγηση των δικαιολογητικών
και προσόντων των υποψηφίων, εξετάζεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 και έχουν κατατεθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 δικαιολογητικά. Με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος συγκροτείται
μία τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης ανά ερευνητικό
πεδίο της προκήρυξης από τα μέλη ΔΕΠ Α΄ βαθμίδας,
αναπληρωτή και επίκουρου του Τμήματος. Οι τριμελείς
Επιτροπές Αξιολόγησης συντάσσουν και εγκρίνουν πίνακα επιλεχθέντων υποψηφίων Διδακτόρων, ο οποίος
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και ανακοινώνεται η ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης των
υποψηφίων.
2. Οι συνεντεύξεις γίνονται ενώπιον των τριμελών Επιτροπών Αξιολόγησης.
3. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία
του κάθε μέλους της Επιτροπής και ο τελικός βαθμός της
συνέντευξης, ως ο μέσος όρος των βαθμών των μελών
της Επιτροπής.
4. Κατά την ουσιαστική αξιολόγηση συνεκτιμώνται τα
ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου, όπως αυτά τεκμηριώνονται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, καθώς
και ο βαθμός της συνέντευξης. Η ουσιαστική αξιολόγηση
πραγματοποιείται από τις τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης. Συντάσσεται πρακτικό και πίνακας αξιολογικής
κατάταξης των υποψηφίων, υπογράφεται από τα μέλη
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της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και υποβάλλεται
στη Συνέλευση του Τμήματος.
5. Τόσο η τυπική όσο και η ουσιαστική αξιολόγηση
μαζί με τα πρακτικά και τους σχετικούς πίνακες επικυρώνονται υποχρεωτικά από τη Συνέλευση του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών, η οποία και ορίζει τον Επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για κάθε υποψήφιο Διδάκτορα.
Άρθρο 7
Γλώσσα υποβολής του προτεινόμενου τίτλου
και προσχεδίου της Διατριβής και γλώσσα
εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής
Η γλώσσα υποβολής του προτεινόμενου τίτλου και
προσχεδίου της Διατριβής, καθώς και η γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής είναι η Ελληνική.
Άρθρο 8
Η διαδικασία ανάθεσης και επίβλεψης
Διδακτορικής Διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν
τα μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄
βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο Επιβλέποντα την επίβλεψη της Διδακτορικής
Διατριβής και ορίζει τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή,
με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την
εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή μετέχουν
ως μέλη, ο Επιβλέπων, ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος, και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή
καθηγητές αναγνωρισμένων 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 Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την
υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη Συμβουλευτική
Επιτροπή μετέχει υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών, εκτός του Επιβλέποντα.
3. Τα ονόματα των υποψήφιων Διδακτόρων, των Επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων Διδακτορικών Διατριβών, καθώς και τα μέλη
των Συμβουλευτικών Επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
Άρθρο 9
Ειδικότεροι λόγοι και προϋποθέσεις
αντικατάστασης Επιβλέποντος
1. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει ή
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη Επιβλέποντος
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για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες,
η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις,
αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από
αίτηση του υποψηφίου Διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα
δύο (2) μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων Διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε
Επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
2. Αν ο αρχικός Επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή
Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη
Επιβλέποντος των Διδακτορικών Διατριβών που έχει
αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Διεθνές Πανεπιστήμιο από
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της Διατριβής.
3. Αντικατάσταση μέλους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής γίνεται μόνο μετά από τεκμηριωμένο
αίτημα των άλλων δύο μελών και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Άρθρο 10
Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων Διδακτόρων που
μπορεί να επιβλέπεται από κάθε Επιβλέποντα
1. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του Τμήματος
(μικρός αριθμός Δ.Ε.Π., μεγάλος όγκος προπτυχιακών
φοιτητών/τριών) θα πρέπει ο εκάστοτε προτεινόμενος
αριθμός υποψηφίων Διδακτόρων να αντιστοιχίζεται με
τις δυνατότητες και τις ανάγκες του Τμήματος για την
ύπαρξη νέου προσωπικού που θα συνδράμει στο ερευνητικό και διδακτικό έργο.
2. Ο προτεινόμενος αριθμός υποψηφίων Διδακτόρων κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο και έως ότου
προσληφθούν νέα μέλη ΔΕΠ είναι: έξι (6) υποψήφιοι/ες
και ένας (1) υποψήφιος ανά μέλος ΔΕΠ Επιβλέποντα για
χρονικό διάστημα 3 ετών (από την ημερομηνία ορισμού
της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής). Ο τρόπος με
τον οποίο κατανέμεται ο αριθμός των έξι (6) υποψηφίων
Διδακτόρων ανά Τομέα στην τριετία, καθορίζεται από
τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του
κάθε Τομέα, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυξημένων υποψηφίων
με πολύ ουσιαστικά προσόντα, ο αριθμός αυτός μπορεί
να προσαυξάνεται έως το ανώτατο όριο των εννέα (9), με
σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.
3. Μετά την πρώτη τριετία, ο συνολικός αριθμός υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
θα ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,
ανάλογα κάθε φορά με τον αριθμό των μελών ΔΕΠ και
ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων θα είναι
τρεις (3) υποψήφιοι ανά μέλος ΔΕΠ Επιβλέποντα.
4. Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή
συμμετέχοντες/ουσες σε ερευνητικά προγράμματα για
εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ή Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες που είναι μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (χωρίς διδακτορικό) δεν
προσμετρούνται στον συνολικό αριθμό υποψηφίων.
Σε κάθε περίπτωση οι προαναφερθέντες/είσες υποψή-
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φιοι/ες Διδάκτορες ακολουθούν σε όλη τη διαδικασία
του διδακτορικού προγράμματος τις απαιτήσεις του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 11
Οδηγός Ερευνητικής Πρότασης και Συγγραφής
της Διδακτορικής Διατριβής
Η Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έκδοση της
προκήρυξης, διαμορφώνει και εγκρίνει Οδηγό του σχεδίου της Ερευνητικής Πρότασης για τους υποψήφιους
διδάκτορες και Οδηγό Συγγραφής της Διδακτορικής
Διατριβής, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος.
Άρθρο 12
Ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια, δικαιώματα
υποψηφίων Διδακτόρων
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και όχι μεγαλύτερη από
πέντε (5) έτη. Μετά την παρέλευση των πέντε (5) ετών
χρειάζεται ειδική αιτιολόγηση από τη Συμβουλευτική
Επιτροπή και νέο χρονοδιάγραμμα που θα τεκμηριώνει
τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της ΔΔ σε ένα (1) το πολύ
ακόμη έτος και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από αίτηση του/
της υποψηφίου/ας και συναίνεση του/της Επιβλέποντος/
ουσας Καθηγητή/τριας, μπορεί να εγκρίνει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι διακοπής της ροής του χρόνου για
την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής π.χ.: Λόγοι
υγείας, στρατιωτική θητεία, λοχεία κ.λπ.
3. Οι Διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη
ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για
τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών.
Άρθρο 13
Ετήσια προφορική παρουσίαση, υποβολή
υπομνήματος για την πρόοδο της Διατριβής
1. Ο υποψήφιος Διδάκτορας, κάθε ακαδημαϊκό έτος και
έως το τέλος του Νοεμβρίου, παρουσιάζει προφορικά και
υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον
της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με
την πρόοδο της Διδακτορικής του Διατριβής. Αντίγραφο
του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον
Επιβλέποντα ή την τριμελή Επιτροπή, υπογεγραμμένο
και από τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής,
καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
Η υποβολή του υπομνήματος προόδου έχει και ρόλο
ανανέωσης της εγγραφής.
2. Ο/η υποψήφιος/α Διδάκτορας στα πλαίσια της εκπόνησης της διατριβής και πριν τη δημόσια υποστήριξή
της, οφείλει να έχει συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές και μια τουλάχιστον δημοσίευση
σε διεθνές περιοδικό με κριτές με θέμα που προέρχεται
από τη διατριβή του/της. Συνιστάται, η Επταμελής Επιτροπή να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ύπαρξη επί πλέον
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των δυο αναφερόμενων δημοσιεύσεων, προκειμένου να
απονεμηθεί ο βαθμός «Άριστα» στον/ην υποψήφιο/α.
Άρθρο 14
Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση
της Διδακτορικής Διατριβής
1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής, η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του
υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και
την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος.
Η εισηγητική έκθεση περιλαμβάνει:
α. Διαπίστωση ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τις
ερευνητικές του υποχρεώσεις.
β. Σύντομα βιογραφικά στοιχεία του υποψήφιου διδάκτορα (100 έως 200 λέξεις).
γ. Κατάλογο δημοσιεύσεων του υποψηφίου.
δ. Συνοπτικό περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής
(από 500 έως 1.000 λέξεις).
ε. Τεκμηρίωση της πρωτότυπης επιστημονικής συνεισφοράς (από 200 έως 400 λέξεις).
στ. Εισήγηση προς τη Συνέλευση για τη συγκρότηση
της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
Η εισηγητική έκθεση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου διδάκτορα περί μη λογοκλοπής.
Το σχετικό έντυπο παρέχεται από τη Γραμματεία του
Τμήματος.
2. Στην επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος και άλλων ΑΕΙ των τριών πρώτων
βαθμίδων και τα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής,
τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα
κριτήρια του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού.
3. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια
από τον υποψήφιο Διδάκτορα. 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. Στη συνέχεια, η Εξεταστική
Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει
την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την
πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και
με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία
πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που
έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 2, μπορεί να
παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 15
Υποχρεώσεις υποψηφίων Διδακτόρων
1. Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος φοίτησης που διαρκεί δύο (2) τουλάχιστον ακαδημαϊκά εξάμηνα, το Τμήμα,
με απόφαση της Συνέλευσης, είναι δυνατόν να ζητήσει
από τον /την υποψήφιο/α Διδάκτορα, κατά περίπτωση,
να παρακολουθήσει αντίστοιχα μαθήματα, εάν αυτό κρί-
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νεται ως απαραίτητο από τον/την Επιβλέποντα/ουσα
και την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Τα μαθήματα
αυτά μπορεί να είναι προπτυχιακά εάν ο υποψήφιος/α
προέρχεται από διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο,
αλλά μπορεί να είναι και μεταπτυχιακού επιπέδου του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Τα μαθήματα μπορεί
να αναφέρονται στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο
της Διατριβής ή και να είναι μαθήματα ειδικού υποβάθρου. Τα μαθήματα αυτά λαμβάνονται ως επιπρόσθετα
των μαθημάτων που παρακολούθησε ο/η υποψήφιος/α
στο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
και μπορεί να είναι από ένα (1) έως τέσσερα (4) μαθήματα
κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος. Τα μαθήματα αυτά εξετάζονται στις καθιερωμένες εξεταστικές περιόδους με
βαθμό επιτυχίας το επτά (7) και άνω. Παρέχεται η δυνατότητα εάν ζητηθεί από τον/την υποψήφιο/α βεβαίωση
παρακολούθησης μαθημάτων.
2. Είναι υποχρεωτική παρακολούθηση από όλους
τους υποψήφιους διδάκτορες, ενός ειδικού Σεμιναρίου
Μεθοδολογίας Έρευνας και Συγγραφής Διδακτορικής
Διατριβής. Το Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας και Συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής θα διοργανώνεται είτε
σε επίπεδο Σχολής (με σύμπραξη όλων των Τμημάτων
της Σχολής), είτε από κοινού από Σχολές με συναφή γνωστικά πεδία είτε από το Τμήμα, εφόσον δεν διοργανωθεί
από τη Σχολή. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση
των υποψηφίων με τις μεθόδους και τον τρόπο έρευνας
και συγγραφής μίας διατριβής και έχει ως στόχο την αρτιότερη δυνατή εκπόνησή της.
3. Στα πλαίσια της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής οι υποψήφιοι Διδάκτορες, υποχρεούνται να επικουρούν στη διδασκαλία μαθημάτων του γνωστικού
αντικειμένου (φροντιστήρια, εργαστηριακές και άλλες
ασκήσεις, βαθμολόγηση εργασιών, επιτηρήσεις κ.λπ.). Τα
μαθήματα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το γνωστικό
αντικείμενο του Διδακτορικού και να επιβλέπεται η διδασκαλία τους από τον Επιβλέποντα του/της υποψηφίου/
ας. Ο υποψήφιος υποχρεούται να βρίσκεται στο Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών τουλάχιστον δέκα (10) ώρες
κάθε εβδομάδα κατανεμημένες υποχρεωτικά τουλάχιστον σε δύο (2) ημέρες, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες υπό την εποπτεία του
επιβλέποντα Καθηγητή ή και των δύο (2) άλλων μελών
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, με σκοπό την
απόκτηση χρήσιμων γι’ αυτόν και την μετέπειτα επιστημονική του εξέλιξη διδακτικών - ερευνητικών εμπειριών.
Σε κάθε άλλη περίπτωση και για ειδικούς λόγους αποφασίζει τεκμηριωμένα η Συνέλευση του Τμήματος.
4. Οι υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται καθ’ όλη
τη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι την προφορική
υποστήριξη της Διατριβής τους, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις επιτηρήσεις των εξετάσεων, σύμφωνα
με τις ανάγκες του Τμήματος και με βάση το πρόγραμμα
επιτηρήσεων σε κάθε εξεταστική περίοδο.
5. Ειδικότερα, ο/η υποψήφιος/α Διδάκτορας, εάν και
εφόσον ενισχύεται οικονομικά με οποιοδήποτε τρόπο
από το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα (υποτροφία, συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα, χορηγία κ.α.), οφείλει
να απασχολείται επικουρικά (ερευνητικά και διδακτικά)
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στο Τμήμα και στον οικείο Τομέα σε εβδομαδιαία βάση,
όπως ορίζεται στη σχετική σύμβαση κάθε φορά και τουλάχιστον για δεκαπέντε (15) ώρες, κατανεμημένες σε
τρεις (3) ημέρες.
6. Η αναιτιολόγητη μη συμμόρφωση ή αποδοχή των
ανωτέρω υποχρεώσεων συνεπάγεται την παραπομπή
του υποψηφίου στη Συνέλευση του Τμήματος με το
ερώτημα διαγραφής από το Πρόγραμμα εκπόνησης
της Διδακτορικής Διατριβής. Η παραπομπή μπορεί να
γίνει από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, εάν
διαπιστωθεί τεκμηριωμένα παραβίαση των παραπάνω
υποχρεώσεων.
Άρθρο 16
Λόγοι και διαδικασία διαγραφής
από τα μητρώα υποψηφίων Διδακτόρων
1. Υποψήφιος Διδάκτορας μπορεί να παραπεμφθεί με
πρόταση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής με το
ερώτημα της διαγραφής, στην περίπτωση αναιτιολόγητης μη συμμόρφωσης ή μη αποδοχής των υποχρεώσεών
του ή στην περίπτωση που παρέλθουν πέντε (5) έτη από
την πρώτη εγγραφή του και δεν έχει παρουσιάσει τη Διδακτορική Διατριβή, εφόσον δεν έχει εγκριθεί από τη
Συνέλευση ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι διακοπής της
ροής του χρόνου για την ολοκλήρωση της διδακτορικής
διατριβής ή δυνατότητα ολοκλήρωσης της ΔΔ σε ένα (1)
το πολύ ακόμη έτος.
2. Εφόσον δύο διαδοχικές εκθέσεις προόδου της Τριμελούς Επιτροπής είναι αρνητικές.
3. Αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως του/της Υποψήφιου/
ας Διδάκτορα.
4. Εάν ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, κατά τη διάρκεια
εκπόνησης ή παρουσίασης της Διδακτορικής Διατριβής του/της, υποπέσει ανά πάσα στιγμή σε παράπτωμα
που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας
(ν. 2121/1993, όπως ισχύει) και υπόκειται στις ρυθμίσεις
εννόμου προστασίας, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις
κατόπιν απόφασης των αρμοδίων Οργάνων, με βάση τις
κείμενες διατάξεις.
5. Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
Άρθρο 17
Δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής
1. Η Διδακτορική Διατριβή υποβάλλεται σε έντεκα (11)
αντίτυπα: ένα (1) για τη γραμματεία του Τμήματος, δύο
(2) για τη βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Σερρών,
ένα (1) για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και από ένα (1) για
τα μέλη της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
2. Η επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, αφού μελετήσει
το κείμενο της Διατριβής και κρίνει την επιτυχή περάτωσή της, ορίζει με απόφασή της την ημερομηνία, την ώρα
και τον τόπο της δημόσιας παρουσίασης και εξέτασης
του υποψηφίου Διδάκτορα.
Η απόφαση αυτή, διά της Γραμματείας, γνωστοποιείται στον υποψήφιο και στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και
ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημερομηνία της δημόσιας παρουσίασης στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.
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3. Ο υποψήφιος Διδάκτορας αναπτύσσει τη Διατριβή
του σε διάρκεια χρόνου έως μιας (1) ώρας, δημόσια, ενώπιον της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Μετά την
ολοκλήρωση της ανάπτυξης του θέματος και σε διάρκεια
χρόνου που θα ορίζεται από την επταμελή επιτροπή,
αποχωρεί το ακροατήριο και ο υποψήφιος. Ακολουθεί
η διαδικασία αξιολόγησης και τελικής κρίσης της Διατριβής από την επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Η επταμελής Εξεταστική Επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του
περιεχομένου της Διατριβής, την ουσιαστική συμβολή
της στην επιστήμη και την επάρκεια του υποψηφίου στον
επιστημονικό κλάδο που ανήκει το γνωστικό αντικείμενο
της Διατριβής. Την όλη διαδικασία της επταμελούς επιτροπής συντονίζει ο Επιβλέπων της Διατριβής.
4. Για την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών
της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η Διατριβή βαθμολογείται κατά την ισχύουσα κλίμακα: "άριστα", "λίαν
καλώς" και "καλώς". Η μη έγκριση της Διδακτορικής
Διατριβής βαθμολογείται ως «Ανεπιτυχής». Στην περίπτωση αυτή και σε διάστημα έξι (6) μηνών ο υποψήφιος
διδάκτορας έχει δικαίωμα, αφού ενσωματώσει τις παρατηρήσεις και προτάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής
σε νέα έκδοση της ΔΔ, να καταθέσει εκ νέου τη ΔΔ για
τη δημόσια υποστήριξη, με την ίδια προαναφερόμενη
διαδικασία.
5. Μετά την έγκριση συντάσσεται από την επταμελή
Εξεταστική Επιτροπή πρακτικό για τη διαδικασία και το
αποτέλεσμα κρίσης της Διατριβής και υπογράφεται από
όλα τα μέλη της. Το πρακτικό στη συνέχεια διαβιβάζεται
στη Συνέλευση του Τμήματος δια του Επιβλέποντος της
Διδακτορικής Διατριβής.
6. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα γίνεται
από τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού διαβαστεί το
πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο
του Τμήματος, αναγορεύει τον υποψήφιο σε Διδάκτορα.
Άρθρο 18
Απονομή του Διδακτορικού Τίτλου
Ορκωμοσία
1. Η ορκωμοσία οργανώνεται σε δημόσια ανοιχτή
τελετή μαζί με την ορκωμοσία του ΠΜΣ ή μπορεί να
συμπίπτει με την εαρινή ή χειμερινή ορκωμοσία των
Πτυχιούχων του Τμήματος, παρουσία του Πρύτανη και
Αντιπρυτάνεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, του Προέδρου και των μελών ΔΕΠ του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών.
2. Στους αναγορευθέντες Διδάκτορες χορηγείται Διδακτορικό Δίπλωμα, το οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και τον
Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, σφραγίζεται δε με τη σφραγίδα του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα τυπώνεται σε καλαίσθητη
ειδική περγαμηνή, για την οποία οι υποψήφιοι Διδάκτορες καταβάλλουν στην Επιτροπή Ερευνών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος, το ποσόν που ορίζεται από το
Σύγκλητο του ΔΙΠΑΕ. Το ποσό αυτό αφορά στη δαπάνη
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αγοράς της μεμβράνης και των εξόδων εκτύπωσής της.
Με την καταβολή του ποσού οι μεταπτυχιακοί φοιτητές,
πέρα από τη μεμβράνη του Διδακτορικού Διπλώματος,
λαμβάνουν και δύο (2) αντίγραφά του.
Άρθρο 19
Κανόνες Δεοντολογίας για την Έρευνα,
Πνευματικά Δικαιώματα, Λογοκλοπή
1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες δεσμεύονται να τηρούν
τους κανόνες δεοντολογίας για την έρευνα, που εφαρμόζονται σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες που
διεξάγονται υπό την ευθύνη ή με συμμετοχή του Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών, στους χώρους του ή εκτός αυτών, με ή χωρίς
χρηματοδότηση, όπως αυτοί εξειδικεύονται στη σχετική
απόφαση για τη Στρατηγική Έρευνας του Τμήματος.
2. Η έρευνα, στο πλαίσιο της διατριβής, πρέπει να διεξάγεται με σεβασμό στην επιστημονική αλήθεια, στην
ακαδημαϊκή ελευθερία, στη ζωή, στην φύση και στο
περιβάλλον, στη βιολογική και πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην
πνευματική ιδιοκτησία και στα προσωπικά δεδομένα.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας πρέπει να
αποφεύγεται κάθε δυσμενής διάκριση πολιτών κατά την
εθνότητα, την φυλή, την εθνική καταγωγή, τη γλώσσα,
το φύλο, την θρησκεία, την ιδιωτική ζωή, τη σωματική
ικανότητα, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.
3. Κατά την ανάληψη, τη διεξαγωγή και τη δημοσίευση
των αποτελεσμάτων της έρευνας, οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι: α) έχουν ληφθεί
οι απαραίτητες και απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας από τους αρμόδιους
κάθε φορά φορείς, β) δεν υφίσταται ή δεν πρόκειται να
προκύψει κατά τη διεξαγωγή της έρευνας οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, η οποία θα απαγόρευε ή
θα δυσχέραινε τη διεξαγωγή της έρευνας κατά τρόπο
αντικειμενικό και επιστημονικά αδιάβλητο, γ) τηρούνται
τυχόν ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται
στο συγκεκριμένο είδος έρευνας, δ) δεν παραβιάζονται
σε καμία περίπτωση διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
που αναφέρεται και αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων και ε) δεν παραβιάζεται η προστασία
της πνευματικής ιδιοκτησίας.
4. Οι διδακτορικές διατριβές συνιστούν πρωτότυπα
έργα των υποψηφίων διδακτόρων και απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι των επιβλεπόντων. Οι υποψήφιοι διδάκτορες κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα,
ηθικά και περιουσιακά, ως δημιουργοί των έργων. Κατά
τη δημοσίευση σε οποιαδήποτε μορφή ή χρήση μέρους
ή του συνόλου της διατριβής, πρέπει να αναφέρεται από
τους διδάκτορες, το όνομα του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης και
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθώς και τα
ονόματα και οι ιδιότητες των μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δύνανται
να κάνουν χρήση των έργων αυτών για εκπαιδευτικούς
και ερευνητικούς σκοπούς, μόνο εφόσον αναφέρονται
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η πηγή και ο δημιουργός του έργου. Τα πνευματικά δικαιώματα διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο
πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, υπόκεινται στους εκάστοτε περιορισμούς και
όρους, που προβλέπονται για την υλοποίησή τους. Οι
υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να δημοσιοποιούν
την πηγή ή τις πηγές χρηματοδότησης της έρευνάς τους.
5. Η λογοκλοπή και η ιδιοποίηση ξένων επιτευγμάτων
απαγορεύονται ρητά. Η υποβολή της διδακτορικής διατριβής για υποστήριξη, συνοδεύεται και από βεβαίωση
περί μη λογοκλοπής.
6. Οι συγγραφείς της διατριβής, οι επιβλέποντες και οι
τίτλοι των διατριβών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
Άρθρο 20
Διοίκηση του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών (ΠΔΣ)
1. Διοικητικά όργανα του ΠΔΣ είναι: α) η Σύγκλητος του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και β) η Συνέλευση
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
2. Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα
ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού
χαρακτήρα του ΠΔΣ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες
αρμοδιότητες σχετικά με το ΠΔΣ δεν ανατίθενται από
τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
3. Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, έχει τις εξής αρμοδιότητες:
- Προκηρύσσει τις θέσεις των υποψήφιων διδακτόρων.
- Καθορίζει τα ερευνητικά πεδία και τον αριθμό εισακτέων ανά πεδίο.
- Ορίζει τις Επιτροπές αξιολόγησης για την αξιολόγηση
των υποψηφιοτήτων και τη σύνταξη υπομνήματος προς
τη Συνέλευση του Τμήματος με τους πίνακες επιτυχόντων.
- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη των τριμελών
Συμβουλευτικών Επιτροπών για την επίβλεψη κάθε διδακτορικής διατριβής και τα μέλη των επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών.
- Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των Υποψήφιων Διδακτόρων και των επιβλεπόντων τους.
- Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης,
προκειμένου να απονεμηθεί το Διδακτορικό Δίπλωμα.
- Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα.
- Διευθετεί κάθε θέμα που προβλέπεται στον Κανονισμό αυτό και από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 21
Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών
1. Η Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι και Γραμματεία του ΠΔΣ, που επιλαμβάνεται
των θεμάτων: εγγραφές υποψηφίων Διδακτόρων, τήρηση ατομικών φακέλων προόδου, χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ενημέρωση για διάφορες
υποτροφίες κ.λπ.
2. Τα προβλεπόμενα καθήκοντα της γραμματείας δύναται να ανατίθενται σε στελέχη της Γραμματείας του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, μετά από απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος.
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3. Στη Γραμματεία δύναται, επίσης, να προσλαμβάνονται υπάλληλοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, στην οποία προσδιορίζονται
τα προσόντα, οι υποχρεώσεις, η διάρκεια και το ύψος
της αμοιβής. Στην περίπτωση αυτή η πρόσληψη γίνεται
μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος για διάστημα
τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.
Άρθρο 22
Αξιολόγηση ΠΔΣ
Η αξιολόγηση του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 44 του ν. 4485/2017 και ειδικότερα εκτός από τις
διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης,
καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στον ν. 4009/2011 (Α΄ 189),
εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των
Διδακτορικών Σπουδών κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).
Άρθρο 23
Διαδικασία Έγκρισης και Τροποποίησης του ΠΔΣ
Ο παρών Κανονισμός του ΠΔΣ είναι δυνατόν να συμπληρώνεται και να τροποποιείται με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και
έγκριση της Συγκλήτου του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος.
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών
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Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Άρθρο 24
Μεταβατικές Διατάξεις
Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου
και του Πρύτανη, ασκούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και τον
Πρόεδρό της, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12 του ν. 4610/2019, όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4653/2020.
Οποιοδήποτε θέμα προκύπτει στο μέλλον, στο πλαίσιο
του μεταβατικού διαστήματος λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, το οποίο δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα
Κανονισμό ή τον τροποποιεί, θα αντιμετωπίζεται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Διοικούσας
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Άρθρο 25
Ισχύς του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2020
Ο Πρόεδρος
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