
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 14982 
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της 

Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινω-

νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 

38/τ.Α΄/2.3.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
6.9.2011) «Δομή, Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 45 και της παρ. 6 του 
άρθρου 85.

4. Την με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορι-
σμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των επιμέρους αρμοδι-
οτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος», όπως 
τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 163494/Ζ1/2.10.2018 
(ΦΕΚ 577/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.10.2018) υπουργική απόφαση.

5. Την πράξη 8/10.5.2018 (Θέμα 26ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε «Σχέδιο Κανονισμού Εκπονήσεως Διδα-
κτορικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» 
(ΑΔΑ: ΩΧΟ446Μ9ΞΗ-ΡΤΥ).

6. Το απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 20/
29.11.2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οι-
κονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σχετικά με την 
«Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών» του 
Τμήματος.

7. Την πράξη 27/11.12.2018 (Θέμα 31Δ) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοι-
κητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοι-
κητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως ακολούθως:

Άρθρο 1. 
Γενικές Αρχές

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές (εφεξής Δ.Σ.) του Τμήμα-
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής προσφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου, όπως 
κάθε φορά ισχύει.

2. Στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών 
ορίζονται οι κανόνες που διέπουν τις Διδακτορικές Σπου-
δές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής.

3. Ο Κανονισμός στηρίζεται στην εξουσιοδοτική 
διάταξη του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017, σε συν-
δυασμό με το άρθρο 85 παρ. 6 του ίδιου νόμου, απο-
φασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, εγκρίνεται 
από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναρτάται στον διαδι-
κτυακό τόπο του Τμήματος.

4. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού 
Διπλώματος. Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία, η αξιο-
λόγηση και οι προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτές, καθώς 
και οι διαδικασίες εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 
και απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος διέπονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού. Στον Κανονισμό εξειδικεύεται 
και συμπληρώνεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που 
διέπει τις Διδακτορικές Σπουδές και ενσωματώνονται οι 
σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2. 
Αντικείμενο - Σκοπός

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 σε γνωστικά αντικεί-
μενα που θεραπεύει το Τμήμα και οι Τομείς του.

2. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσδίδουν ακαδημαϊ-
κό κύρος και διεθνή αναγνώριση και συμβάλλουν στην 
προώθηση της επιστημονικής έρευνας.

3. Ο σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών εκπληρώ-
νεται με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής Δι-
ατριβής, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, 
υπό την επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 3. 
Απονεμόμενος Τίτλος

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων απονέμει Διδακτο-
ρικό Δίπλωμα σε τομείς που εμπίπτουν στα γνωστικά 
αντικείμενα του Τμήματος και στα γνωστικά αντικείμενα 
των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ.

Άρθρο 4. 
Αρμόδια Όργανα

Τα όργανα του Τμήματος για την ίδρυση, οργάνωση 
και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών είναι:

• Η Συνέλευση Τμήματος (Σ.Τ.)
• Οι Τομείς του Τμήματος

Άρθρο 5. 
Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισοτίμου 
της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ), ή ο 
απόφοιτος Τμήματος του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

2. Σε ειδικές περιπτώσεις εξαιρετικού επιστημονικού 
ή επαγγελματικού έργου μπορεί να γίνει, με ειδική αιτι-
ολογία, δεκτός, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος, ως Υποψήφιος Διδάκτωρ (Υ.Δ.) και μη κάτοχος 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (άρθρο 38 του 
ν. 4485/2017). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος είναι 
υποχρεωμένος να παρακολουθήσει μαθήματα τα οποία 
ορίζει η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή του.

3. Οι αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατρι-
βής υποβάλλονται στη Γραμματεία, οποτεδήποτε, κατά 
τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εξετάζονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος. Στην αίτηση, οι υποψήφιοι 
αναγράφουν τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής 
Διατριβής, τον προτεινόμενο ως Επιβλέποντα και τη 
γλώσσα συγγραφής της Διατριβής. Η Διδακτορική Δια-
τριβή συντάσσεται σε γλώσσα που αποφασίζει η Συνέ-
λευση του Τμήματος (άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 4485/2017).

4. Μαζί με την αίτηση, ο υποψήφιος καταθέτει:
α. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου ή διπλώματος πρώτου 

κύκλου σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων) από Α.Ε.Ι. 

της ημεδαπής, ή ομοταγή της αλλοδαπής, αναγνωρισμέ-
να από το ΔΟΑΤΑΠ.

δ. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού 
και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

ε. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τη γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας, σε βαθμό επαρκή για την έρευνα 
(πρωτογενή, βιβλιογραφική, εμπειρική) που θα διενερ-
γήσει ο υποψήφιος.

στ. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές. 
Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη Δ.Ε.Π.. 
Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματι-
κή εμπειρία, μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές 
προερχόμενες από άτομα που τους έχουν επιβλέψει 
επαγγελματικά.

ζ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτι-
κώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1) Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδι-
αφερόντων, στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για 
τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορι-
κές σπουδές στο Τμήμα.

2) Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον 
υπάρχουν.

3) Περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας (για κατόχους 
Δ.Μ.Σ.).

η. Πρόταση έρευνας, η οποία θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει μία επαρκή περιγραφή της θεματικής περιοχής, 
τον στόχο της επιδιωκόμενης ερευνητικής μελέτης, 
παρουσίαση και περιγραφή του γενικού επιστημονικού 
τομέα και του υπό εξέταση θέματος, τις κύριες θεματικές 
ενότητες, την μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος, 
την προσδοκώμενη συνεισφορά στην προαγωγή της 
επιστημονικής γνώσης στο συγκεκριμένο θέμα, τον 
προσδιορισμό των σταδίων εκπόνησης της διδακτορι-
κής Διατριβής, αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και 
σχετικές ενδεικτικές βιβλιογραφικές αναφορές.

θ. Επιπλέον, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει οποιο-
δήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει 
την υποψηφιότητά του.

Άρθρο 6. 
Προκήρυξη για εκπόνηση 
Διδακτορικής Διατριβής

1. Εκτός της διαδικασίας της παραγράφου 3 του προ-
ηγούμενου άρθρου, το Τμήμα δύναται να προκηρύσ-
σει, οποτεδήποτε, θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), 
υποτρόφων ή όχι, με απόφαση της Συνέλευσης μετά 
από πρόταση του κάθε Τομέα. Η σχετική προκήρυξη ή 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση 
Διδακτορικής Διατριβής δημοσιοποιείται δια του ημε-
ρήσιου τύπου και αναρτάται στον οικείο δικτυακό τόπο 
του Ιδρύματος (άρθρο 42 του ν. 4485/2017).

2. Η προκήρυξη / πρόσκληση περιλαμβάνει τις ευρύ-
τερες ερευνητικές περιοχές που τα μέλη του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος προτεί-
νουν ως ερευνητικά αντικείμενα ενδιαφέροντός τους, 
τον Επιβλέποντα Καθηγητή ανά ερευνητικό αντικείμενο 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

3. Οι σχετικές προκηρύξεις / προσκλήσεις αναφέρουν 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης από 
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τους ενδιαφερομένους και μπορούν να προβλέπουν 
προϋποθέσεις, ειδικούς όρους, προθεσμίες και διαδικα-
σίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής Υ.Δ., καθώς 
και τις πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παρα-
δοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, 
πέραν όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.

4. Σε περίπτωση προκήρυξης / πρόσκλησης εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Δ.Δ., η ανάθεση της 
επίβλεψης μπορεί, βάσει της προκήρυξης, να υπόκειται 
σε επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια από εκείνα που 
προβλέπονται στον νόμο και στον παρόντα Κανονισμό 
Διδακτορικών Σπουδών (άρθρο 42 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 7. 
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 
και Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν 
τα μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλου 
Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών ή ως διαφορετικά ορίζεται από 
το ισχύον εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.

2. Κάθε Επιβλέπων μπορεί να Επιβλέπει έως πέντε (5) 
υποψήφιους διδάκτορες, μη συνυπολογιζομένων τυχόν 
συνεπιβλέψεων. (άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017). Εξ 
αυτών, οι δύο (2) τουλάχιστον υποψήφιοι διδάκτορες 
μπορεί να προέρχονται από διαδικασία επιλογής υποψη-
φίων διδακτόρων με βάση σχετικές προκηρύξεις.

3. Σε περίπτωση προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής, η ανάθεση της επίβλεψης μπορεί, βάσει 
της προκήρυξης, να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες 
και κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον νόμο 
και στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (άρ-
θρο 42 του ν. 4485/2017).

4. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτει-
νόμενο Επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Διδακτο-
ρικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επι-
τροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει 
την εκπόνηση και συγγραφή της.

5. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν 
ως μέλη, ο Επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. από το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, 
ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνη-
τικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση 
Διδακτορική Διατριβή.

6. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει 
τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες 
βαθμίδες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως 
επιβλέπων.

7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει ή, 
διαπιστωμένα, αδυνατεί να τελέσει χρέη Επιβλέποντα, 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήμα-
τος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο άτομο 
την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγού-
μενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του Υ.Δ. και 
γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος, διαφορετικά 
αναθέτει σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση 
του μέγιστου αριθμού Υποψήφιων Διδακτόρων, που 
μπορεί να επιβλέπει καθένα από αυτά, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

8. Αν ο Επιβλέπων συνταξιοδοτηθεί ή μετακινηθεί σε 
άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι., μπορεί να συνε-
χίσει να εκτελεί χρέη Επιβλέποντος των Διδακτορικών 
Διατριβών που είχε αναλάβει πριν τη μετακίνηση ή συ-
νταξιοδότηση.

9. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ δεν ορίζονται ως 
μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, ούτε Επτα-
μελών Εξεταστικών Επιτροπών. Όσα μέλη ΔΕΠ ή ερευνη-
τές είχαν ορισθεί ως Επιβλέποντες ή ως μέλη Τριμελών 
Συμβουλευτικών Επιτροπών, πριν από τη συνταξιοδό-
τησή τους, παραμένουν και αντικαθίστανται υποχρεω-
τικώς από τη Συνέλευση του Τμήματος, όταν ορίζεται η 
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή.

10. Τα καθήκοντα του Επιβλέποντος Καθηγητή είναι να:
10.1) Συναντάται με τον Υ.Δ. σε τακτά χρονικά διαστή-

ματα,
10.2) Καθοδηγεί και να παρέχει βοήθεια στον σχεδια-

σμό του ερευνητικού προγράμματος,
10.3) Συμβουλεύει τον Υ.Δ. στην επιλογή των επιστη-

μονικών μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν,
10.4) Καθοδηγεί και να συμβουλεύει τον Υ.Δ. στην 

επιλογή του κατάλληλου επιστημονικού περιοδικού 
αναγνωρισμένου κύρους (διεθνούς επιστημονικού πε-
ριοδικού με σύστημα κριτών) στο οποίο θα υποβληθεί 
η εργασία που απαιτείται από τον παρόντα Κ.Δ.Σ.,

10.5) Παρέχει ουσιαστική ανατροφοδότηση, σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα, στα υποβαλλόμενα, από τον Υ.Δ., 
τμήματα της Δ.Δ. και της προς δημοσίευση εργασίας,

10.6) Ελέγχει αν η Δ.Δ. πληροί τα κριτήρια ποιότητας 
που προβλέπονται από τον παρόντα Κ.Δ.Σ. και

10.7) Μεριμνά ώστε ο Υ.Δ. να καταθέσει την Δ.Δ. εντός 
των προβλεπομένων χρονικών ορίων.

Άρθρο 8. 
Εξέταση 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 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 υποψη-
φίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση 
του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγρά-
φονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει 
ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμε-
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νος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον 
υποψήφιο. 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 η τριμελής συμβουλευτική 
επιτροπή και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής 
διατριβής. Η σύνθεση της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής μπορεί να τροποποιηθεί μετά από απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος. Η συμμετοχή μέλους ΔΕΠ 
σε τριμελή συμβουλευτική επιτροπή προϋποθέτει τη 
σύμφωνη γνώμη του.

2. Η Συνέλευση Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο 
Επιβλέποντα (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 38 του 
ν. 4485/2017), την επίβλεψη της Δ.Δ. και ορίζει Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.), με αρμοδιότητα να 
πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγ-
γραφή της. Στην Επιτροπή αυτή μετέχουν, ως μέλη, ο 
Επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. από το οικείο ή 
άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι δι-
δακτορικού 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 Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από 
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της 
αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντι-
κείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στην 
Τ.Σ.Ε. μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις 
τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος. Σε ειδικές 
περιπτώσεις διεπιστημονικής έρευνας, τα μέλη της Τ.Σ.Ε. 
προέρχονται, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευ-
σης, από τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

3. Τα ονόματα των Υποψήφιων Διδακτόρων, οι τίτλοι 
των εκπονούμενων Διδακτορικών Διατριβών και περί-
ληψή τους, τα ονόματα των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. 
ή ερευνητών/τριών, καθώς και των υπολοίπων μελών 
των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, αναρτώνται 
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 9.
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 Συμβου-
λευτικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος.

2. Ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορι-
κού διπλώματος είναι έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη, 
με έναρξη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής από την Συνέλευση του Τμή-
ματος. Με αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, μπορεί η ως άνω διάρκεια να παρατείνεται 
έως δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη.

3. Ο Υ.Δ. κάθε έτος, έως τέλος Μαΐου, υποβάλλει στην 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή αναλυτικό γραπτό 
υπόμνημα, το οποίο συνοδεύεται από προφορική πα-

ρουσίαση αναφορικά με την πρόοδο της Διατριβής (άρ-
θρο 40 παρ. 2 του ν. 4485/2017). Η Τριμελής Συμβου-
λευτική Επιτροπή υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου 
κάθε έτος, έως τέλος Ιουνίου. Η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα στην Έκθεση Προόδου 
εάν ο Υ.Δ. είναι ικανός ή όχι να συνεχίσει τη Διδακτορική 
του Διατριβή. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
κρίνει ότι είναι ικανός να συνεχίσει τη Διδακτορική του 
Διατριβή, τότε ο Υ.Δ. ανανεώνει την εγγραφή του έως 
το τέλος Σεπτεμβρίου. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή κρίνει ότι ο υποψήφιος δεν έχει σημειώσει πρό-
οδο και δεν είναι ικανός να συνεχίσει τη Διδακτορική 
του Διατριβή, προτείνει στη Συνέλευση του Τμήματος 
τη διαγραφή του.

4. Αντίγραφο του γραπτού υπομνήματος και της ετή-
σιας Έκθεσης Προόδου της προηγούμενης παραγράφου 
καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του Υ.Δ..

5. Η μερική τροποποίηση του τίτλου της Διδακτορι-
κής Διατριβής ενός Υ.Δ. είναι δυνατή με πρόταση της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος και δεν μεταβάλλει τον χρόνο 
έναρξης της Διατριβής.

6. Η ολική τροποποίηση του τίτλου και του περιεχομέ-
νου της Διδακτορικής Διατριβής ενός Υ.Δ., συνεπιφέρει 
την εξ υπαρχής εξέταση της προτεινόμενης Διατριβής, 
με ενδεχόμενη αντικατάσταση του Επιβλέποντος και 
των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
καθώς και την επανεκκίνηση του χρόνου εκπόνησης της 
Διατριβής.

7. Ο Υ.Δ. που δεν τηρεί το σύνολο των σχετικών διατά-
ξεων του νόμου, του παρόντος Κανονισμού και τις αρ-
χές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, παραπέμπεται, είτε 
κατόπιν έγγραφης καταγγελίας, είτε κατόπιν εισήγησης 
του Επιβλέποντος ή, κατά πλειοψηφία, της Τ.Σ.Ε., στη 
Σ.Τ. η οποία δύναται, να αποφασίσει την επιβολή ποινών 
που κλιμακώνονται από επίπληξη έως και οριστική δια-
γραφή του Υ.Δ., μετά από ακρόασή του (με δυνατότητα 
ανταπόδειξης ή επίκλησης σοβαρών λόγων εκ μέρους 
του). Ενδεικτικοί λόγοι μπορούν να είναι οι παρακάτω:

α. Δεν έχει ανανεώσει την ετήσια εγγραφή του μετά 
από υπενθύμιση από τη Γραμματεία,

β. Δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα στα 
οποία εξετάστηκε βάσει της παρ. 2 του άρθρου 5,

γ. Παρουσιάζεται αναιτιολόγητη στασιμότητα των ερ-
γασιών του στο πλαίσιο της Δ.Δ. ή η πρόοδός του κρί-
νεται ανεπαρκής και τεκμηριώνεται με αρνητικά σχόλια 
της Τ.Σ.Ε. σε δύο (2) εκθέσεις προόδου του,

δ. Έχει αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνησης 
της Δ.Δ.,

ε. Δεν υποβάλλει ετήσια αναλυτικά υπομνήματα σχε-
τικά με την πρόοδο της Δ.Δ. του,

στ. Έχει υποπέσει σε σοβαρό ηθικό ή / και πειθαρχικό 
παράπτωμα, που δεν συνάδει με την ιδιότητα του Υ.Δ., 
όπως, ενδεικτικά, αυτό της λογοκλοπής,

ζ. Έχει υποπέσει σε παράπτωμα που εκθέτει και ζημι-
ώνει το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα,

η. Δεν συνεργάζεται με τον Επιβλέποντα και την Τ.Σ.Ε..
θ. Δεν τηρεί κανονικά τις ακαδημαϊκές του υποχρεώ-

σεις μετά το πέρας της αναστολής φοίτησής του,
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ι. Έχει υπερβεί το μέγιστο χρονικό διάστημα εκπόνη-
σης της Δ.Δ. όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό.

8. Ο Υ.Δ. διαγράφεται, επίσης, κατόπιν δικής του αίτη-
σης προς το Τμήμα που υποβάλλεται στη Γραμματεία 
αυτού.

Άρθρο 10. 
Γλώσσα συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής

1. Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται στην ελληνική 
γλώσσα ή στην αγγλική γλώσσα (άρθρο 38 παραγρ. 3 
του ν. 4485/2017).

2. Σε περίπτωση που η Διδακτορική Διατριβή έχει γρα-
φεί σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, ο υποψήφιος 
διδάκτορας υποβάλλει επίσης, εκτενή περίληψή της 
στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 11. 
Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

1. Ο Υ.Δ. όταν ολοκληρώσει τη συγγραφή της Διδα-
κτορικής του Διατριβής, καταθέτει αίτηση αξιολόγησης 
και υποστήριξής της στη Γραμματεία του Τμήματος. Η 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει 
την αίτηση του Υ.Δ. για αξιολόγηση και υποστήριξη της 
Διατριβής του.

2. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί 
την αίτηση του Υ.Δ., συντάσσει αναλυτική Εισηγητική 
Έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμή-
ματος, ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής για την κρίση της Διατριβής. Εάν η Τριμελής 
Συμβουλευτική Επιτροπή θεωρήσει ότι η Διδακτορική 
Διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί, υποβάλλει σχόλια και 
παρατηρήσεις στον Υ.Δ. για τη συνέχισή της και την επι-
τυχή ολοκλήρωσή της.

3. Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα 
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός 
από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής τα οποία, με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αντικαθίστανται 
από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρ-
θρου 39 παρ. 2 εδ. β’ και γ’ του ν. 4485/2017, καθώς και 
τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του 
άρθρου 39 παρ. 2 εδ. β’ και γ’ του ν. 4485/2017.

4. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα 
με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να παρίστα-
νται κατά τη συνεδρίαση της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 12. 
Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

1. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια 
από τον Υ.Δ. Μετά την κοινοποίηση της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής ο υποψήφιος έχει την υποχρέω-
ση να υποβάλλει την διδακτορική Διατριβή στην Επτα-
μελή Εξεταστική Επιτροπή, μέσω της γραμματείας του 
Τμήματος. Στη συνέχεια, ο Επιβλέπων και ο υποψήφιος, 
σε συνεννόηση με τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής, 
ορίζουν ημερομηνία δημόσιας παρουσίασης και εξέτα-
σης της Διδακτορικής Διατριβής, η οποία δεν μπορεί να 
λάβει χώρα πριν την παρέλευση τουλάχιστον ενός (1) 

μηνός από την υποβολή της Διδακτορικής Διατριβής 
στα μέλη της Επιτροπής. Το χρονικό αυτό όριο μπορεί 
κατ’ εξαίρεση να είναι μικρότερο, ύστερα από αιτιολο-
γημένο αίτημα του Υποψηφίου και έγκριση της Σ.Τ., κα-
τόπιν θετικής εισήγησης του Επιβλέποντος Καθηγητή. Η 
διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη 
φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά 
μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκε-
ψης. Ο Υ.Δ. υποστηρίζει προφορικά τη Διδακτορική του 
Διατριβή και ακολουθούν οι ερωτήσεις των μελών της 
Εξεταστικής Επιτροπής και οι απαντήσεις από τον Υ.Δ.

2. Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής εξέτασης, 
η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία 
τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την 
πληρότητα, την πρωτοτυπία της και τη συμβολή της στην 
επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, ή 
την απορρίπτει, με πλειοψηφία των πέντε (5) τουλάχι-
στον από τα μέλη της.

Σε περίπτωση μη έγκρισης της Διατριβής, γνωστοποι-
ούνται στο φοιτητή οι λόγοι της μη έγκρισης και, κατά 
περίπτωση, η δυνατότητα για εκ νέου υποβολή εντός 
προκαθορισμένου από την Επταμελή Εξεταστική Επιτρο-
πή χρονικού ορίου, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
από τρεις (3) μήνες. Η εν λόγω διαδικασία μπορεί να επα-
ναληφθεί έως δύο φορές. Εάν ο υποψήφιος αποφασίσει 
να μην υποβάλει εκ νέου τη Διατριβή ή η Διατριβή δεν 
εγκριθεί για τρίτη φορά, τότε ο υποψήφιος διαγράφεται.

3. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται ως επιτυχής 
ή ως ανεπιτυχής.

Άρθρο 13. 
Αναγόρευση και καθομολόγηση Διδακτόρων

1. Μετά την επιτυχή υποστήριξη της Δ.Δ., ο Υ.Δ. κα-
ταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος αντίγραφο της 
τελικής Δ.Δ., σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στη Βι-
βλιοθήκη του Τομέα, της Σχολής / του Πανεπιστημίου και 
στο ηλεκτρονικό αποθετήριο του Ιδρύματος, στην Εθνι-
κή Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (Ε.Β.Ε.) και στο Εθνικό Αρχείο 
Διδακτορικών Διατριβών (Ε.Α.Δ.Δ.) του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) σε συνεργασία με τη Γραμματεία.

2. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, με μέριμνα της 
Γραμματείας, ο Υ.Δ. προσκαλείται στην επόμενη εκδή-
λωση αναγόρευσης, καθομολόγησης και απονομής του 
Δ.Δ.. Η τελετή ορκωμοσίας και καθομολόγησης, καθώς 
και ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο του Δ.Δ. του δι-
δάκτορος ακολουθεί τα πρότυπα σχετικών αποφάσεων 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στην 
περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο Υ.Δ. αδυνατεί 
να παραστεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση, προσκαλείται 
από τη Γραμματεία στην επόμενη εκδήλωση, έως ότου 
λάβει χώρα η αναγόρευση, καθομολόγηση και απονομή 
του Δ.Δ..

3. Στους αναγορευθέντες Διδάκτορες χορηγείται δί-
πλωμα, το οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον 
Κοσμήτορα και τον Προϊστάμενο Γραμματείας του Πα-
νεπιστημίου, σφραγίζεται δε με τη σφραγίδα του Πανε-
πιστημίου.
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Άρθρο 14. 
Πνευματικά δικαιώματα

1. Κάθε Δ.Δ. περιλαμβάνει - σε ξεχωριστή σελίδα πριν 
από τον πίνακα περιεχομένων - υπεύθυνη δήλωση περί 
μη λογοκλοπής, η οποία υπογράφεται από τον Υ.Δ..

2. Ο συγγραφέας της Δ.Δ. είναι ο δικαιούχος του περι-
ουσιακού και ηθικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτη-
σίας του περιεχομένου της διατριβής του, σύμφωνα με 
τον ν. 2121/1993, όπως ισχύει.

3. Το Τμήμα δύναται να χρησιμοποιήσει τα ερευνητι-
κά αποτελέσματα, με τη συγκατάθεση του συγγραφέα, 
στα πλαίσια της προώθησης ερευνητικών, διδακτικών 
ή άλλων στόχων.

Άρθρο 15. 
Διδακτορικές Διατριβές με συνεπίβλεψη

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορεί να συνεργά-
ζεται με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ινστιτού-
τα της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την εκπόνηση 
Διδακτορικής Διατριβής με συνεπίβλεψη, εφόσον πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 43, 
παρ. 3 του νόμου 4485/2017, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 16. 
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 
Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) 
πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, 
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου και τις 
αποφάσεις της Συγκλήτου ή άλλων αρμοδίων οργάνων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τους φοιτητές 
του δεύτερου κύκλου σπουδών.

2. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της 
Διδακτορικής τους Διατριβής, διατηρούν δικαιώματα 
πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

3. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν δικαίωμα συμμε-
τοχής 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 Σύ-
γκλητο, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στη Συνέλευση της 
Σχολής Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών, στην Κοσμητεία της Σχολής Διοικητικών Οικο-
νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στη Συνέλευση του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και στις Συνελεύσεις 
των Τομέων, σύμφωνα με τον ν. 4485/2017.

4. Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες δύνανται να προσφέ-
ρουν επικουρικό έργο στα Προγράμματα Σπουδών του 
Τμήματος. Το είδος του επικουρικού έργου εξαρτάται 
από τις ανάγκες του Τμήματος και καθορίζεται με από-
φαση της Σ.Τ..

5. Ο Υ.Δ. έχει υποχρέωση να ακολουθεί τους κανόνες 
που προβλέπει η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής, 
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

6. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν να ακολουθούν 
την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Πειθαρχικό παράπτωμα 
για τους Υποψηφίους Διδάκτορες συνιστά η παραβίαση 

της νομοθεσίας και των αποφάσεων των οργάνων του 
Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Πειθαρχικά παραπτώ-
ματα είναι ιδίως: α) Η εκ προθέσεως καταστροφή περι-
ουσίας του Ιδρύματος. β) Η εκούσια παρεμπόδιση της 
εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Σε περίπτωση δι-
άπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από Υ.Δ. μπορούν 
να του επιβληθούν, ανάλογα με τη βαρύτητα του παρα-
πτώματος, οι ακόλουθες ποινές: i) έγγραφη επίπληξη, ii) 
αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από ένα εξάμηνο έως 
ένα (1) έτος iii) οριστική διαγραφή. Η πειθαρχική ποινή 
της επίπληξης επιβάλλεται, μετά από απολογία του Υ.Δ., 
από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Η αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας και η οριστική 
διαγραφή επιβάλλονται, μετά από απολογία του Υ.Δ., 
από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Ως μέγιστο διάστημα αναστολής φοιτήσεως για υπο-
ψήφιο ορίζεται, αθροιστικά, τα δύο (2) έτη και χορηγείται 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η αναστολή φοίτησης πρέπει να εγκριθεί από την Συ-
νέλευση του Τμήματος, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσε-
ως του ενδιαφερομένου, με προσκόμιση των αντίστοι-
χων δικαιολογητικών, θετικής εισηγήσεως της Επιτροπής 
Διδακτορικών Σπουδών που μπορεί με απόφασή της να 
ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και της θετικής συγκα-
τάθεσης της Τριμελούς Επιτροπής του ενδιαφερομένου.

Μη αιτιολογημένη υπέρβαση του εγκεκριμένου 
χρόνου αναστολής ή υπέρβαση του μέγιστου χρόνου 
αναστολής συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του υπο-
ψηφίου.

7. Στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί λογο-
κλοπή, η Συνέλευση του Τμήματος διαγράφει τον Υ.Δ. 
Εάν έχει λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα, η Συνέλευση του 
Τμήματος προβαίνει στην αφαίρεση του τίτλου.

Άρθρο 17. 
Διαγραφή Υποψήφιου Διδάκτορα

Ο Υ.Δ. διαγράφεται μετά από ακρόασή του:
α. αυτοδικαίως, όταν ο ίδιος το επιθυμεί και καταθέσει 

αντίστοιχη αίτηση,
β. αυτοδικαίως, όταν υπερβεί τον μέγιστο χρόνο των 

οκτώ (8) ετών,
γ. με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από 

ακρόαση του Υ.Δ., όταν ο Υ.Δ. δεν προβεί σε ανανέωση 
εγγραφής επί δύο έτη, συνεχόμενα ή μη,

δ. με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά 
από ακρόαση του Υ.Δ., όταν διαπιστωμένα αποδειχθεί 
λογοκλοπή,

ε. με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά 
από ακρόαση του Υ.Δ., όταν ο Επιβλέπων ζητήσει την 
διαγραφή, με αιτιολογημένη πρόταση, η οποία θα αφορά 
στην ικανότητα του Υ.Δ. να συνεχίσει την εκπόνηση της 
Διατριβής,

στ. όταν η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίσει τη 
διαγραφή του ως πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 18. 
Αφαίρεση Διδακτορικού Τίτλου

1. Διδακτορικός Τίτλος ο οποίος χορηγήθηκε από το 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι δυνατόν να αφαι-
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ρεθεί, εάν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι εκ του νόμου 
και του παρόντος Κανονισμού προϋποθέσεις απόκτησής 
του και, κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά), εάν αποδειχθεί 
ότι το σύνολο ή μέρος της Διδακτορικής Διατριβής απο-
τελεί προϊόν λογοκλοπής.

2. Η αφαίρεση του Διδακτορικού Τίτλου γίνεται, μετά 
από πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, η οποία κοινοποιείται στη Σύγκλητο του 
Ιδρύματος.

Άρθρο 19. 
Η μορφή και το περιεχόμενο 
του Διδακτορικού Τίτλου

1. Ο τίτλος του Διδάκτορα απονέμεται από το Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων.

2. Η μορφή και το περιεχόμενο του Διδακτορικού Τίτ-
λου αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 20. 
Διεθνής προσανατολισμός

1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων καταβάλλει σημαντικές προ-
σπάθειες για τη διεθνή του προβολή και αναβάθμιση. 
Λόγω του χαρακτήρα του, το Διδακτορικό Πρόγραμμα 
καλείται να συμβάλει εξαιρετικά σε αυτόν τον στόχο. 
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να απο-
κτήσουν εξωστρεφή προσανατολισμό και επικοινωνία 
με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

2. Στην κατεύθυνση αυτή, ο υποψήφιος διδάκτωρ 
πρέπει να αποκτήσει εξοικείωση με το διεθνές σύστημα 

παραγωγής, αξιολόγησης, και τεκμηρίωσης της επιστη-
μονικής γνώσης. Εκτός της διαρκούς παρακολούθησης 
της επιστημονικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, ο 
υποψήφιος διδάκτωρ επιδιώκει την ενεργό του παρου-
σία στο διεθνές ακαδημαϊκό σύστημα, και την αναγνώ-
ριση της έρευνάς του διεθνώς. Προκειμένου ο υποψή-
φιος διδάκτορας να υποστηρίξει την διδακτορική του 
διατριβή, οφείλει να έχει λάβει βεβαίωση αποδοχής μιας 
(1) τουλάχιστον πρωτότυπης δημοσίευσης σε έγκριτο 
διεθνές επιστημονικό περιοδικό, το οποίο ακολουθεί 
σύστημα κριτών.

Άρθρο 21. 
Τελική Διάταξη

Η Σ.Τ. είναι αρμόδια για την επίλυση θεμάτων που δεν 
διευκρινίζονται, είτε στον παρόντα Κανονισμό, είτε στις 
σχετικές παραπομπές που αναφέρθηκαν και για κάθε ζή-
τημα που προκύπτει και που αντίκειται στην εφαρμογή 
του Κανονισμού, καθώς και για κάθε αναθεώρηση του 
Κανονισμού. Μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο ο 
παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ και εφαρμόζεται και 
για τους υποψηφίους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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*02059563112180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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