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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Απριλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2201
(1)
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αρ. Συνεδρίασης 9η/08-03-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 38 έως 43 και 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017
(Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
2. το 1149/20.02.2018 έγγραφο του Προέδρου του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και το συνημμένο σε
αυτό απόσπασμα πρακτικών απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 4η/14.02.2018), που αφορά
στον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος,
3. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εγκρίνει τον κανονισμό διδακτορικών
σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ο οποίος έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1. Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα

Αρ. Φύλλου 1348

ερευνητικά ενδιαφέροντα και στο γνωστικό αντικείμενο
του Τμήματος.
2. Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται στο γνωστικό αντικείμενο
του Τμήματος.
Άρθρο 2
Στόχος
1. Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν αφενός στην
παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού
επιπέδου και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων
ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της
εκπαίδευσης και των εφαρμογών.
Άρθρο 3
Νομικό και θεσμικό πλαίσιο
1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης οργανώνεται και λειτουργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, τις ισχύουσες
λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς
και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
2. Η διοικητική διεκπεραίωση των διαδικασιών για
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού διδακτορικών
σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης καθώς
και του νομικού πλαισίου που αφορά στις διδακτορικές
σπουδές αποτελεί αρμοδιότητα και τομέα ευθύνης της
Γραμματείας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, στην οποία
υπάγεται το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (άρθρο 2 της
4277/30.06.2016 (Β'2250) απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α.).
Άρθρο 4
Υποψήφιοι
1. Οι υποψήφιοι φοιτητές του διδακτορικού προγράμματος πρέπει να έχουν τα εξής κατ' ελάχιστον τυπικά
προσόντα:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομική Επιστήμη
(Master's in Economics) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου, ιδρύματος
της αλλοδαπής.
γ) Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2 ή Γ1).
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Άρθρο 5
Υποβολή Αιτήσεων
1. Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων κάθε έτος, οι οποίες δημοσιοποιούνται διά του
ημερησίου τύπου ή/και αναρτώνται ηλεκτρονικά στον
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις
αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής καθορίζονται ρητά στην
παραπάνω προκήρυξη.
3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:
α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και
Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Στην αίτηση αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης
(ελληνική ή αγγλική) και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων
της διδακτορικής διατριβής (αν υπάρχει).
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ) Λεπτομερές προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.
δ) Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων
και προτεραιοτήτων.
ε) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Οικονομική
Επιστήμη (Master's in Economics) με αναλυτική βαθμολογία, από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως
ισότιμου, ιδρύματος της αλλοδαπής. Βεβαίωση ισοτιμίας
ΔΟΑΤΑΠ (αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
στ) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
(προπτυχιακό).
ζ) Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της
αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2 ή Γ1).
η) Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. σε
φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική.
θ) Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί (αν υπάρχουν).
Άρθρο 6
Αξιολόγηση Αιτήσεων
1. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με
βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και
ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων.
Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις
και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση
του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει
ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος
επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον/την
υποψήφιο/α. 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/της υποψηφίου/ας. Στην
εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής
της διδακτορικής διατριβής.
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2. Οι παραπάνω τριμελείς επιτροπές που εξετάζουν
τις αιτήσεις δύνανται ταυτόχρονα με την αποδοχή ενός/
μιας υποψηφίου να προτείνουν προς τη Συνέλευση να
ζητήσει από αυτόν/αυτή να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς, μέσα στα δύο πρώτα έτη εκπόνησης
της Διδακτορικής Διατριβής, σε έναν αριθμό μαθημάτων
από το ΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη που προσφέρει
το Τμήμα.
3. Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των
εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη
περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται από την Γραμματεία του
Τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 7
Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία
ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή του/της φοιτητή/τριας σε Πρόγραμμα
Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα έξι (6) χρόνια μετά
την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής (πλέον των περιόδων που ο φοιτητής/τρια
δικαιολογημένα απουσιάζει από το Πρόγραμμα λόγω
ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχει πάρει αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος). Μετά την παρέλευση των τριών (3) ετών χρειάζεται
ειδική δικαιολόγηση από την τριμελή συμβουλευτική
επιτροπή, καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος που
να τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε τρία (3)
το πολύ ακόμη έτη.
2. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δικαιούται να ζητήσει
αναστολή σπουδών μια φορά κατά την διάρκεια των
σπουδών του/της. Το χρονικό διάστημα της αναστολής
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη. Η Συνέλευση του Τμήματος κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων
της αιτούμενης αναστολής και εφόσον οι λόγοι αυτοί
γίνουν αποδεκτοί, ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει τις
σπουδές του μετά το χρονικό διάστημα της αναστολής
αλλά σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες όρους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από το
διδακτορικό πρόγραμμα.
3. Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, μπορεί να
πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση
της Συνέλευσης του Τμήματος. Στην περίπτωση κατά
την οποία η αλλαγή τίτλου οδηγεί σε νέο θέμα και νέο
επιστημονικό πεδίο, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 8
Δικαιώματα Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
2. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει μέχρι πέντε (5)
πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή του/της,
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και
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για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως
ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε
(5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής του/της
διατριβής διατηρεί δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα πρέπει να ανανεώνει την εγγραφή του/της ανά ακαδημαϊκό έτος.
2. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, κάθε ακαδημαϊκό
έτος και εντός ενός μήνα από σχετική ειδοποίηση της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της επιτροπής, σχετικά με την πρόοδο της
διδακτορικής του/της διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ' αυτού από τον επιβλέποντα ή/και την τριμελή επιτροπή υποβάλλονται από τον
επιβλέποντα μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού
έτους στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, στην
οποία υπάγεται το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και
καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
3. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να παρουσιάζει τα στάδια της ερευνητικής του/της εργασίας
σε σεμινάρια, τα οποία οργανώνονται από το Τμήμα κάθε
ακαδημαϊκό έτος για το σκοπό αυτό.
4. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να επιδεικνύει
εξωστρεφή προσανατολισμό και επικοινωνία με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα συμμετέχοντας, όσον είναι
δυνατόν, σε σεμινάρια διδακτορικών φοιτητών ή επιστημονικά συνέδρια και επιδιώκοντας την αναγνώριση
της έρευνάς του/της με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με σύστημα κριτών.
5. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα ή
σεμινάρια που προσφέρει το Τμήμα για αυτόν/αυτήν.
6. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση να
παρέχει επικουρικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο
προς το Τμήμα.
Άρθρο 10
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Είναι δυνατή η διαγραφή υποψηφίου/ας διδάκτορα
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από
εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
Μεταξύ των λόγων για τη διαγραφή περιλαμβάνονται
και οι ακόλουθοι:
α. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς
αναφορά σε αυτούς.
β. Δράσεις του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο
οποίο είναι εγγεγραμμένος/η.
γ. Ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, η οποία τεκμηριώνεται με αρνητικά σχόλια της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε δυο (2) τουλάχιστον συνεχείς εκθέσεις προόδου του υποψηφίου
διδάκτορα.
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δ. Μη ανταπόκριση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορος στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
που του/της έχουν ανατεθεί από το Τμήμα.
ε. Μη ανανέωση της εγγραφής του/της υποψηφίου
μετά από υπενθύμιση από την Γραμματεία.
στ. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα.
ζ. Μη επιτυχής ολοκλήρωση από τον/την υποψήφιο/α
διδάκτορα των μαθημάτων που αναφέρονται στο άρθρο
6 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 11
Περάτωση Διδακτορικών Σπουδών
1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του/της υποψηφίου/ας για τη
δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Η ανωτέρω
αίτηση υποβάλλεται από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα στην τριμελή Συμβουλευτική επιτροπή διά της Γραμματείας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών, στην οποία υπάγεται
το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Η αίτηση πρέπει να
συνοδεύεται από τρία αντίγραφα της διδακτορικής διατριβής. Εντός δύο (2) μηνών η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση
σχετικά με την ανωτέρω αίτηση του/της υποψήφιου/
ας διδάκτορα και την υποβάλλει στη Συνέλευση του
Τμήματος. Στην περίπτωση κατά την οποία η τριμελής
συμβουλευτική επιτροπή αποδέχεται την αίτηση του/
της υποψήφιου/ας διδάκτορα, ζητά από τη Συνέλευση
τον ορισμό Επταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για
την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής. Στην αντίθετη
περίπτωση, κατά την οποία η επιτροπή απορρίπτει την
αίτηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, η επιτροπή
πρέπει να αιτιολογήσει ενδελεχώς την απόφασή της και
να προτείνει τις διορθώσεις, προσθήκες και αλλαγές που
θεωρεί απαραίτητες για να κάνει δεκτή την αίτηση.
2. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν 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 δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και τέσσερα
(4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του
παρόντος κανονισμού. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη
της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι
μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να
ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Όλα τα μέλη της επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο/η
υποψήφιος/α διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του/της.
3. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από
τον/την υποψήφιο/α 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
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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 παράγραφο
2, μπορούν να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
4. Η επταμελής εξεταστική επιτροπή τηρεί πρακτικά,
στα οποία περιέχονται οι γνώμες όλων των μελών της
σχετικά με την πρωτοτυπία και συμβολή της διατριβής,
η αιτιολογημένη θετική ή αρνητική ψήφος κάθε μέλους
και η τελική απόφαση της εξεταστικής επιτροπής. Η επίσημη αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας σε διδάκτορα
γίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος με βάση τα
πρακτικά της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
5. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται ως επιτυχής ή
ως ανεπιτυχής. Επιτρέπεται η αξιολόγηση υπό την αίρεση
διορθώσεων, προσθηκών και αλλαγών που προτείνει στο
πρακτικό της η επταμελής εξεταστική επιτροπή. Μετά την
ολοκλήρωση των ανωτέρω διορθώσεων, προσθηκών και
αλλαγών από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα, τα μέλη
της επταμελούς επιτροπής αποφασίζουν ως προς την
πλήρωση των όρων που είχε θέσει η εξεταστική επιτροπή.
Άρθρο 12
Αναγόρευση Διδακτόρων
1. Η Συνέλευση του Τμήματος αναγορεύει τον/την
υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του
Τμήματος. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη
του Σώματος το πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή
ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής, και
ακολουθεί η αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας σε
Διδάκτορα του Τμήματος.
2. Η τελετή ορκωμοσίας και καθομολόγησης, καθώς
και ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο του Διδακτορικού Διπλώματος του/της διδάκτορος ακολουθεί τα
πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της Συγκλήτου του ΟΠΑ.
3. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, πριν από την αναγόρευση και καθομολόγησή του/της από την Συνέλευση
του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης
επιτυχούς περάτωσης.
4. Στον/Στην διδάκτορα χορηγείται αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης
του Ο.Π.Α. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Επιπλέον του
τίτλου του Διδακτορικού Διπλώματος χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος.
5. Προϋπόθεση για τη χορήγηση αντιγράφου Διδακτορικού Διπλώματος είναι η προγενέστερη:
α) δημοσίευση από τον/την Διδάκτορα της Διδακτορικής Διατριβής του/της στο ηλεκτρονικό αποθετήριο
«Πυξίδα» της βιβλιοθήκης του Ο.Π.Α. και
β) ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της Διδακτορικής Διατριβής στο ΕΑΔΔ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), η οποία περιλαμβάνει α) την ηλεκτρονική υποβολή της Διδακτορικής Διατριβής από τον/την
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Διδάκτορα και β) την αποστολή της σε έντυπη μορφή
από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, στην
οποία υπάγεται το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.
Άρθρο 13
Επίβλεψη 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.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην
προτεινόμενο/η επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος, την επίβλεψη της
διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να
υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη,
ο/η επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α' βαθμίδας,
αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή
καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες 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 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
τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες
βαθμίδες του οικείου Τμήματος.
3. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα
εκλείψει ή έχει καταθέσει αιτιολογημένο αίτημα που
γίνεται δεκτό από την Συνέλευση του Τμήματος ή για
διάστημα πέραν του ενός έτους α) διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος, β) έχει λάβει άδεια
άνευ αποδοχών ή γ) βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων,
η Συνέλευση, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε
άλλον/ην την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του/
της υποψήφιου/ας 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. Αν ο/η αρχικός/η
επιβλέπων/ουσα 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 Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα,
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.
4. Το ανώτατο όριο επίβλεψης διδακτορικών διατριβών ανά μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος είναι πέντε (5) διατριβές. Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών ως μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
δεν προσμετρούνται στο σύνολο.
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Άρθρο 14
Συνεπίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
1. Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης δύναται να συνεργάζεται με Τμήματα Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών,
για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας/μια επιβλέπων/ουσα από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα
και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία
(3) έτη από τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./
ερευνητών. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της
διατριβής, από την επιλογή του/της 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 που καταρτίζεται
από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται
από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
1. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος,
για τους οποίους δεν έχει οριστεί επταμελής εξεταστική
επιτροπή, μετά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών υπάγονται στις διατάξεις του
ν. 4485/2017 και στον παρόντα Κανονισμό.
2. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος
έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, υποχρεούνται στην ολοκλήρωσή
της εντός δύο (2) ετών. Μετά την παρέλευση των δύο
ετών και εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει την διδακτορικής τους διατριβή διαγράφονται αυτοδίκαια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2199
(2)
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αρ. Συνεδρίασης 9η/08-03-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 38 έως 43 και 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017
(Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
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2. το 1165/21.02.2018 έγγραφο του Προέδρου του
Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και το συνημμένο σε αυτό απόσπασμα πρακτικών απόφασης της
Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 7η/14.02.2018),
που αφορά στον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του
Τμήματος,
3. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εγκρίνει τον κανονισμό διδακτορικών
σπουδών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ο οποίος έχει ως
εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1. Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα
διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών έρευνας σε τομείς
που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
2. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.)
οδηγεί σε λήψη Διδακτορικού Διπλώματος που είναι ο
ανώτατος τίτλος σπουδών που μπορεί να χορηγήσει ένα
πανεπιστήμιο.
3. Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται σε ένα από τα γνωστικά
αντικείμενα του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
Η μορφή και το περιεχόμενο του διδακτορικού τίτλου
ακολουθεί το εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου πρότυπο τίτλο διδακτορικού διπλώματος.
Άρθρο 2
Στόχος
1. Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν αφενός στην
παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού
επιπέδου και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων
ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της
εκπαίδευσης και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν
το ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό δυναμικό
της Ελλάδας και του εξωτερικού.
2. Παράλληλα, τα διδακτορικά προγράμματα αποτελούν για το Τμήμα, αλλά και το Πανεπιστήμιο συνολικά,
πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης
και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής
έρευνας που συντελείται στα πλαίσιά τους. Στόχος του
Π.Δ.Σ. είναι να προσελκύει τους καλύτερους φοιτητές και
να τους προσφέρει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και
ακαδημαϊκή αγωγή.
Άρθρο 3
Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο
1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, τις
ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

