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Άρθρο 1 
Γενικζσ Αρχζσ 

1. Σο Πρόγραμμα Διδακτορικϊν πουδϊν του Σμιματοσ Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου και 
Ποτϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
4485/2017 και του εν γζνει κεςμικοφ πλαιςίου όπωσ κάκε φορά ιςχφει.  

2. τον παρόντα Κανονιςμό Διδακτορικϊν πουδϊν ορίηονται οι κανόνεσ που διζπουν τισ 
Διδακτορικζσ πουδζσ του Σμιματοσ Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου και Ποτϊν του 
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ.  

3. Ο Κανονιςμόσ ςτθρίηεται ςτθν εξουςιοδοτικι διάταξθ του άρκρου 45 παρ. 2 του ν. 
4485/2017 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 85 παρ. 6 του ίδιου νόμου, αποφαςίηεται από τθ 
υνζλευςθ του Σμιματοσ, εγκρίνεται από τθ φγκλθτο, δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ, κοινοποιείται ςτο Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και 
αναρτάται ςτον διαδικτυακό τόπο του Σμιματοσ.  

 
Άρθρο 2 

Αντικείμενο – κοπόσ 

1. Οι Διδακτορικζσ πουδζσ του Σμιματοσ Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου και Ποτϊν 
αποβλζπουν ςτθν ανάδειξθ Διδακτόρων ςτισ Επιςτιμεσ Οίνου, Αμπζλου και Ποτϊν, όπωσ 
προκφπτουν από τα επιςτθμονικά αντικείμενα που κεραπεφονται από τουσ Σομείσ του 
Σμιματοσ και υποςτθρίηονται από τα γνωςτικά αντικείμενα των μελϊν ΔΕΠ του Σμιματοσ 
και οι οποίοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ και αυτόνομθσ προαγωγισ τθσ 
επιςτιμθσ, τθσ ζρευνασ και τθσ τεχνολογίασ.  

2. Ο ςκοπόσ των Διδακτορικϊν πουδϊν εκπλθρϊνεται με τθν εκπόνθςθ πρωτότυπθσ 
Διδακτορικισ Διατριβισ ςφμφωνα με τα διεκνι ακαδθμαϊκά πρότυπα υπό τθν επίβλεψθ 
Σριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ ςφμφωνα με το άρκρο 38 του ν. 4485/2017.  

 
Άρθρο 3 

Απονεμόμενοσ Σίτλοσ 

Σο Σμιμα Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου και Ποτϊν απονζμει Διδακτορικό Δίπλωμα ςτισ 
Επιςτιμεσ Οίνου, Αμπζλου και Ποτϊν. 

 
Άρθρο 4 

Αρμόδια Όργανα 

1. Αρμόδια Όργανα για τισ Διδακτορικζσ πουδζσ του Σμιματοσ Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου 
και Ποτϊν, είναι θ υνζλευςθ του Σμιματοσ, ο Πρόεδροσ του Σμιματοσ, οι υνελεφςεισ 
των Σομζων του Σμιματοσ, και θ Επιτροπι Διδακτορικϊν πουδϊν του Σμιματοσ.  

2. Η Επιτροπι Διδακτορικϊν πουδϊν του Σμιματοσ ορίηεται από τθ υνζλευςθ του 
Σμιματοσ και περιλαμβάνει ζνα τουλάχιςτον μζλοσ από κάκε Σομζα. Η Επιτροπι 
ειςθγείται ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτισ 
Διδακτορικζσ πουδζσ του Σμιματοσ, επιβλζπει τθν εφαρμογι του παρόντοσ Κανονιςμοφ 
και προτείνει τυχόν τροποποίθςθ των διατάξεϊν του.  
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Άρθρο 5 
Αίτηςη για εκπόνηςη διδακτορικήσ διατριβήσ 

1. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ ζχει ο κάτοχοσ 
Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Δ.Μ..) Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, ι ιςοτίμου τθσ 
αλλοδαπισ (αναγνωριςμζνο από το ΔΟΑΣΑΠ), ι ο πτυχιοφχοσ Σμιματοσ με 10 εξάμθνα 
ςπουδϊν (integrated master, άρκ. 46 του ν. 4485/2017). Μθ κάτοχοσ Δ.Μ.. μπορεί να 
γίνει δεκτόσ ωσ υποψιφιοσ διδάκτορασ (Τ.Δ.) εφόςον ικανοποιεί τισ προχποκζςεισ και τα 
κριτιρια τθσ επόμενθσ παραγράφου του παρόντοσ άρκρου. Η υνζλευςθ μπορεί να 
αποφαςίςει τθν υποχρζωςθ του Τ.Δ. να παρακολουκιςει μακιματα του Προγράμματοσ 
Προπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Π..) ι Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Μ..) του 
Σμιματοσ ι άλλου Σμιματοσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ τα οποία κα οριςτοφν 
κατόπιν ειςιγθςθσ του Επιβλζποντοσ.  

2. Μθ κάτοχοσ Δ.Μ.. μπορεί μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ, να γίνει 
δεκτόσ ωσ Τ.Δ. εφόςον διακζτουν αποδεδειγμζνα εξαιρετικι ερευνθτικι ι επαγγελματικι 
εμπειρία. Οι Τ.Δ. τθσ κατθγορίασ αυτισ υποχρεοφνται να παρακολουκιςουν και να 
εξεταςκοφν επιτυχϊσ ςε οργανωμζνο κφκλο μακθμάτων, ο οποίοσ ορίηεται από τθ 
υνζλευςθ Σμιματοσ και είναι ςυναφισ με το γνωςτικό αντικείμενο για το οποίο 
υποβάλλουν αίτθςθ διδακτορικισ διατριβισ. 

3. Οι αιτιςεισ για τθν εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ υποβάλλονται ςτθ Γραμματεία 
οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και εξετάηονται από τθ υνζλευςθ 
του Σμιματοσ 3 φορζσ το χρόνο ιτοι, κάκε Οκτϊβριο, Ιανουάριο και Μάιο, εκτόσ εάν 
προκφψει λόγοσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (π.χ. προκθρφξεισ φορζων για τθ χοριγθςθ 
υποτροφιϊν με ςκοπό τθν ενίςχυςθ διδακτορικϊν ςπουδϊν). τθν αίτθςθ, οι υποψιφιοι 
αναγράφουν τον προτεινόμενο τίτλο τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ, τον προτεινόμενο ωσ 
Επιβλζποντα και τθ γλϊςςα ςυγγραφισ τθσ διατριβισ (θ Διδακτορικι Διατριβι 
ςυντάςςεται ςε γλϊςςα που αποφαςίηει θ υνζλευςθ του Σμιματοσ - άρκρο 38 παραγρ. 3 
του ν. 4485/17).  

4. Μαηί με τθν αίτθςθ, ο υποψιφιοσ κατακζτει:  

α.  Φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου.  

β.  Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα.  

γ.  Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρϊτου κφκλου ςπουδϊν και μεταπτυχιακϊν τίτλων) 
από Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, ι ομοταγι τθσ αλλοδαπισ αναγνωριςμζνα από το ΔΟΑΣΑΠ.  

δ.  Αναλυτικι βακμολογία μακθμάτων προπτυχιακοφ και μεταπτυχιακοφ κφκλου 
ςπουδϊν.  

ε.  Πιςτοποιθτικό που αποδεικνφει καλι γνϊςθ (τουλάχιςτον επιπζδου Β2) τθσ αγγλικισ 
γλϊςςασ. Εάν ο υποψιφιοσ ζχει ολοκλθρϊςει προπτυχιακζσ ι μεταπτυχιακζσ 
ςπουδζσ ςτο εξωτερικό, ο αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςπουδϊν του κεωρείται ωσ 
πιςτοποιθτικό επαρκοφσ γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Σο ίδιο ιςχφει ςε περίπτωςθ που 
ο υποψιφιοσ ζχει τθ ξζνθ γλϊςςα ωσ μθτρικι.  

ςτ.  υνοπτικό χζδιο Πρόταςθσ Διδακτορικισ Διατριβισ (άρκρο 38 του ν. 4485/17) το 
οποίο περιζχει τουλάχιςτον τα εξισ: Προτεινόμενο κζμα Διδακτορικισ Διατριβισ, 
περιγραφι του ςκοποφ και των ςτόχων τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ, περιγραφι τθσ 
μεκοδολογίασ που κα ακολουκθκεί, προςδοκϊμενα ερευνθτικά αποτελζςματα και 
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ενδεικτικι βιβλιογραφία.  

η.  φντομθ ζκκεςθ επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν ενδιαφερόντων, ςτθν οποία κα 
πρζπει να αναφζρονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ ενδιαφζρεται για 
διδακτορικζσ ςπουδζσ και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο / ζγγραφο κεωρεί ότι μπορεί 
να ενιςχφςει τθν υποψθφιότθτά του .  

 
Άρθρο 6 

Προκήρυξη για εκπόνηςη διδακτορικήσ διατριβήσ 

1. Σο Σμιμα Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου και Ποτϊν μπορεί να προκθρφςςει ι να δζχεται 
οποτεδιποτε ανεξάρτθτεσ αιτιςεισ για κζςεισ Τποψθφίων Διδακτόρων για τθν εκπόνθςθ 
Διδακτορικισ Διατριβισ ςε ςυγκεκριμζνο γνωςτικό πεδίο.  

2. Οι ςχετικζσ προκθρφξεισ μποροφν να προβλζπουν ειδικοφσ όρουσ, προκεςμίεσ και 
διαδικαςίεσ εκπόνθςθσ, πρόςκετεσ υποχρεϊςεισ, ριτρεσ, παραδοτζα, διαφοροποιοφμενα 
χρονικά όρια ολοκλιρωςθσ των Διατριβϊν, επιπλζον διαδικαςίεσ και κριτιρια, πζραν 
όςων προβλζπονται ςτον παρόντα Κανονιςμό. Οι προκθρφξεισ αυτζσ αναρτϊνται ςτον 
διαδικτυακό τόπο του Σμιματοσ Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου και Ποτϊν και του 
Πανεπιςτθμίου.  

 
Άρθρο 7 

Επίβλεψη Διδακτορικήσ Διατριβήσ και Σριμελήσ υμβουλευτική Επιτροπή 

1. Δικαίωμα επίβλεψθσ Διδακτορικϊν Διατριβϊν ζχουν τα μζλθ Δ.Ε.Π. Αϋ βακμίδασ, 
Αναπλθρωτι και Επίκουρου του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ ι άλλου Α.Ε.Ι. ι 
ερευνθτζσ Αϋ, Βϋ ι Γϋ βακμίδασ από ερευνθτικά κζντρα του άρκρου 13Α του ν. 4310/2014, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ερευνθτικϊν κζντρων τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν και του 
Ιδρφματοσ Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν ι ωσ διαφορετικά ορίηεται 
από το ιςχφον εκάςτοτε νομοκετικό πλαίςιο.  

2. Κάκε Επιβλζπων μπορεί να επιβλζπει ζωσ πζντε (5) (μθ ςυνυπολογιηομζνων τυχόν 
ςυνεπιβλζψεων) υποψιφιουσ διδάκτορεσ (άρκρο 45 παραγρ. 2 του Ν. 4485/17).  

3. ε περίπτωςθ προκιρυξθσ για εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ, θ ανάκεςθ τθσ 
επίβλεψθσ μπορεί, βάςει τθσ προκιρυξθσ, να υπόκειται ςε επιπλζον διαδικαςίεσ και 
κριτιρια από εκείνα που προβλζπονται ςτον νόμο και ςτον οικείο Κανονιςμό 
Διδακτορικϊν πουδϊν (άρκρο 42 του Ν. 4485/17).  

4. Η υνζλευςθ του Σμιματοσ ανακζτει ςτον προτεινόμενο Επιβλζποντα, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3 του άρκρου 38 του Ν. 4485/17, τθν επίβλεψθ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ 
και ορίηει Σριμελι υμβουλευτικι Επιτροπι, με αρμοδιότθτα να πλαιςιϊνει και να 
υποςτθρίηει τθν εκπόνθςθ και ςυγγραφι τθσ.  

5. τθν Σριμελι υμβουλευτικι Επιτροπι μετζχουν ωσ μζλθ, ο Επιβλζπων και δφο ακόμθ 
μζλθ Δ.Ε.Π. Αϋ βακμίδασ, Αναπλθρωτι και Επίκουρου από το Πανεπιςτιμιο Δυτικισ 
Αττικισ ι άλλο Α.Ε.Ι. ι κακθγθτζσ αναγνωριςμζνων ωσ ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ 
αλλοδαπισ, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ, ι ερευνθτζσ των βακμίδων 
Αϋ, Βϋ ι Γϋ από ερευνθτικά κζντρα του άρκρου 13Α του ν. 4310/2014, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ερευνθτικϊν κζντρων τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν και του 
Ιδρφματοσ Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν ι ωσ διαφορετικά ορίηεται 
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από το ιςχφον εκάςτοτε νομοκετικό πλαίςιο ι από αναγνωριςμζνα ερευνθτικά κζντρα ι 
ινςτιτοφτα τθσ αλλοδαπισ και ζχουν το ίδιο ι ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο με τθν υπό 
κρίςθ Διδακτορικι Διατριβι.  

6. τθν Σριμελι υμβουλευτικι Επιτροπι μετζχει τουλάχιςτον ζνα (1) μζλοσ Δ.Ε.Π. από τισ 
τρεισ πρϊτεσ βακμίδεσ του Σμιματοσ Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου και Ποτϊν.  

7. Αν για οποιονδιποτε λόγο ο επιβλζπων εκλείψει ι, διαπιςτωμζνα, αδυνατεί να τελζςει 
χρζθ επιβλζποντα για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, θ υνζλευςθ του Σμιματοσ, εκτιμϊντασ 
τισ περιςτάςεισ, ανακζτει ςε άλλο άτομο τθν επίβλεψθ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ 
προθγοφμενεσ παραγράφουσ, φςτερα από αίτθςθ του Τ.Δ. και γνϊμθ του προτεινόμενου 
επιβλζποντοσ, διαφορετικά ανακζτει ςε ζνα από τα άλλα δφο μζλθ τθσ Σριμελοφσ 
υμβουλευτικισ Επιτροπισ, ακόμθ και κακ’ υπζρβαςθ του μζγιςτου αρικμοφ Τποψιφιων 
Διδακτόρων που μπορεί να επιβλζπει κακζνα από αυτά, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
παρόντοσ άρκρου. Επίςθσ, θ υνζλευςθ του Σμιματοσ μπορεί, μετά από αιτιολογθμζνθ 
αίτθςθ του υποψιφιου διδάκτορα (Τ.Δ.) και του Επιβλζποντοσ, να αντικαταςτιςει μζλοσ 
τθσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ. 

8. Αν ο επιβλζπων ςυνταξιοδοτθκεί ι μετακινθκεί ςε άλλο Α.Ε.Ι., μπορεί να ςυνεχίςει να 
εκτελεί χρζθ Επιβλζποντοσ των Διδακτορικϊν Διατριβϊν που είχε αναλάβει πριν τθ 
μετακίνθςθ ι ςυνταξιοδότθςθ. Ο τίτλοσ απονζμεται από το Σμιμα Επιςτθμϊν Οίνου, 
Αμπζλου και Ποτϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ.  

9. Σα αφυπθρετιςαντα μζλθ ΔΕΠ δεν ορίηονται μζλθ Σριμελϊν υμβουλευτικϊν Επιτροπϊν, 
οφτε Επταμελϊν Εξεταςτικϊν Επιτροπϊν. Όςα μζλθ ΔΕΠ ι ερευνθτζσ είχαν οριςκεί 
Επιβλζποντεσ ι μζλθ Σριμελϊν υμβουλευτικϊν Επιτροπϊν, πριν τθ ςυνταξιοδότθςι τουσ, 
παραμζνουν και αντικακίςτανται υποχρεωτικϊσ από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ όταν 
ορίηεται θ Επταμελισ Εξεταςτικι Επιτροπι.  

 
Άρθρο 8 

Εξζταςη αίτηςησ για εκπόνηςη Διδακτορικήσ Διατριβήσ 

1. Η υνζλευςθ του Σμιματοσ, αφοφ λάβει υπόψθ τισ αιτιςεισ για εκπόνθςθ Διδακτορικισ 
Διατριβισ που ζχουν υποβλθκεί, τισ κατθγοριοποιεί με βάςθ τθ ςυνάφεια του 
προτεινόμενου κζματοσ με το αντικείμενο των Σομζων του Σμιματοσ (ι του Σμιματοσ, αν 
δεν υπάρχουν Σομείσ). Κάκε Σομζασ ορίηει Σριμελι Ειςθγθτικι Επιτροπι από μζλθ ΔΕΠ 
του Σομζα.  

2. Η Ειςθγθτικι Επιτροπι εξετάηει τισ αντίςτοιχεσ αιτιςεισ και τα ςυνυποβαλλόμενα 
ζγγραφα και καλεί τουσ υποψθφίουσ ςε ςυνζντευξθ. Η Ειςθγθτικι Επιτροπι υποβάλλει 
ςτθ υνζλευςθ του Σομζα υπόμνθμα, ςτο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ 
κάκε υποψιφιοσ πρζπει ι δεν πρζπει να γίνει δεκτόσ ωσ Τ.Δ.  

3. Η υνζλευςθ του Σομζα, αφοφ λάβει υπόψθ το υπόμνθμα τθσ Επιτροπισ και τθ γνϊμθ του 
προτεινόμενου Επιβλζποντοσ ειςθγείται ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψθ τθσ αίτθςθσ του υποψθφίου.  

4. Η υνζλευςθ του Σμιματοσ με βάςθ τθν ειςιγθςθ του Σομζα εγκρίνει ι απορρίπτει τθν 
αίτθςθ του υποψθφίου και ορίηει τον Επιβλζποντα, ο οποίοσ προτείνει τα υπόλοιπα δφο 
μζλθ τθσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ. τθν ίδια απόφαςθ ορίηονται τα δφο μζλθ 
τθσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ κακϊσ και θ γλϊςςα ςυγγραφισ τθσ 
Διδακτορικισ Διατριβισ.  
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5. Σα ονόματα των Τποψιφιων Διδακτόρων, οι τίτλοι των εκπονοφμενων Διδακτορικϊν 
Διατριβϊν και περίλθψι τουσ, τα ονόματα των επιβλεπόντων μελϊν Δ.Ε.Π. ι 
ερευνθτϊν/τριϊν, κακϊσ και των υπολοίπων μελϊν των Σριμελϊν υμβουλευτικϊν 
Επιτροπϊν αναρτϊνται ςτον διαδικτυακό τόπο του Σμιματοσ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι 
γλϊςςα.  

 
Άρθρο 9 

Εκπόνηςη Διδακτορικήσ Διατριβήσ 

1. Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ για τθν απόκτθςθ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ είναι τρία (3) πλήρη 
ημερολογιακά ζτη, με ζναρξη την ημερομηνία οριςμοφ τησ Σριμελοφσ υμβουλευτικήσ 
Επιτροπήσ από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ.  

2. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ για τθν απόκτθςθ διδακτορικοφ διπλϊματοσ είναι ζξι (6) πλιρθ 
θμερολογιακά ζτθ, με ζναρξθ τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ 
Επιτροπισ από τθν υνζλευςθ του Σμιματοσ. Με αιτιολογθμζνθ πρόταςθ τθσ Σριμελοφσ 
υμβουλευτικισ Επιτροπισ και απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ μπορεί να δοθεί 
παράταςη ζωσ δφο (2) πλήρη ημερολογιακά ζτη. 

3. Ο Τ.Δ. μπορεί να ηθτιςει με επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ αίτθςι του τθν αναςτολι τθσ 
ανωτζρω περιόδου ζωσ δφο (2) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ ςυνολικά.  

4. Ο Τ.Δ. κάκε ζτοσ, ζωσ το τζλοσ Μαΐου, υποβάλλει ςτθν Σριμελι υμβουλευτικι Επιτροπι 
αναλυτικό γραπτό υπόμνθμα το οποίο ςυνοδεφεται από προφορικι παρουςίαςθ 
αναφορικά με τθν πρόοδο τθσ διατριβισ (άρκρο 40 παραγρ. 2 του ν. 4485/17). Η Σριμελισ 
υμβουλευτικι Επιτροπι υποβάλλει ετιςια Ζκκεςθ Προόδου κάκε ζτοσ, ζωσ το τζλοσ 
Ιουνίου. Η Σριμελισ υμβουλευτικι Επιτροπι κρίνει αιτιολογθμζνα ςτθν Ζκκεςθ Προόδου 
εάν ο Τ.Δ. είναι ικανόσ ι όχι να ςυνεχίςει τθ Διδακτορικι του Διατριβι. Εάν θ Σριμελισ 
υμβουλευτικι Επιτροπι κρίνει ότι είναι ικανόσ να ςυνεχίςει τθ Διδακτορικι του Διατριβι, 
τότε ο Τ.Δ. ανανεϊνει τθν εγγραφι του ζωσ το τζλοσ επτεμβρίου. Εάν θ Σριμελισ 
υμβουλευτικι Επιτροπι κρίνει ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει ςθμειϊςει πρόοδο και δεν είναι 
ικανόσ να ςυνεχίςει τθ Διδακτορικι του Διατριβι, προτείνει ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ 
τθ διαγραφι του.  

5. Αντίγραφο του γραπτοφ υπομνιματοσ και τθσ ετιςιασ Ζκκεςθσ Προόδου τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράφου καταχωρίηονται ςτον ατομικό φάκελο του Τ.Δ.  

6. Η μερικι τροποποίθςθ του τίτλου τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ ενόσ Τ.Δ. χωρίσ ουςιαςτικι 
αλλαγι του περιεχομζνου τθσ, είναι δυνατι με πρόταςθ τθσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ 
Επιτροπισ και απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ και δεν μεταβάλλει τον χρόνο 
ζναρξθσ τθσ διατριβισ.  

7. Η ολικι τροποποίθςθ του τίτλου και του περιεχομζνου τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ ενόσ 
Τ.Δ., ςυνεπιφζρει τθν εξ υπαρχισ εξζταςθ τθσ προτεινόμενθσ διατριβισ με ενδεχόμενθ 
αντικατάςταςθ του Επιβλζποντοσ και των μελϊν τθσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ 
Επιτροπισ κακϊσ και τθν επανεκκίνθςθ του χρόνου εκπόνθςθσ τθσ Διατριβισ.  
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Άρθρο 10 
Γλϊςςα υγγραφήσ Διδακτορικήσ Διατριβήσ 

1. Η Διδακτορικι Διατριβι ςυντάςςεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα 
(άρκρο 38 παραγρ. 3 του Ν. 4485/17).  

2. ε περίπτωςθ που θ Διδακτορικι Διατριβι ζχει γραφεί ςε άλλθ γλϊςςα εκτόσ τθσ 
ελλθνικισ, ο υποψιφιοσ διδάκτορασ υποβάλλει επίςθσ, εκτενι περίλθψι τθσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Εάν δε θ γλϊςςα ςυγγραφισ δεν είναι οφτε θ αγγλικι, τότε ο 
υποψιφιοσ διδάκτορασ υποβάλλει επιπλζον, εκτενι περίλθψι τθσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα.  

 
Άρθρο 11 

Οριςμόσ Επταμελοφσ Εξεταςτικήσ Επιτροπήσ 

1. Ο Τ.Δ. όταν ολοκλθρϊςει τθ ςυγγραφι τθσ Διδακτορικισ του Διατριβισ, κατακζτει αίτθςθ 
αξιολόγθςθσ και υποςτιριξισ τθσ ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ. Η Σριμελισ 
υμβουλευτικι Επιτροπι δζχεται ι τεκμθριωμζνα απορρίπτει τθν αίτθςθ του Τ.Δ. για 
αξιολόγθςθ και υποςτιριξθ τθσ Διατριβισ του.  

2. Εάν θ τριμελισ ςυμβουλευτικι επιτροπι απορρίψει τθν αίτθςθ του υποψθφίου, ο 
υποψιφιοσ μπορεί να υποβάλλει νζα αίτθςθ μετά τθν πάροδο τριϊν (3) μθνϊν, ςτθν 
οποία κα αναλφει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ζχει αντιμετωπίςει τισ παρατθριςεισ και 
ζχει ενςωματϊςει τισ ςυμβουλζσ τθσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ. ε περίπτωςθ 
ενδεχόμενθσ νζασ απόρριψθσ επαναλαμβάνεται θ ίδια διαδικαςία. 

3. Εάν θ Σριμελισ υμβουλευτικι Επιτροπι αποδεχκεί τθν αίτθςθ του Τ.Δ., ςυντάςςει 
αναλυτικι Ειςθγθτικι Ζκκεςθ και τθν υποβάλλει ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ ηθτϊντασ 
τον οριςμό Επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ για τθν κρίςθ τθσ διατριβισ. Εάν θ 
Σριμελισ υμβουλευτικι Επιτροπι κεωριςει ότι θ Διδακτορικι Διατριβι δεν ζχει 
ολοκλθρωκεί, υποβάλλει ςχόλια και παρατθριςεισ ςτον Τ.Δ. για τθ ςυνζχιςι τθσ και τθν 
επιτυχι ολοκλιρωςι τθσ.  

4. τθν Επταμελι Εξεταςτικι Επιτροπι μετζχουν τα μζλθ τθσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ 
Επιτροπισ, εκτόσ από τα αφυπθρετιςαντα μζλθ αυτισ τα οποία με απόφαςθ τθσ 
υνζλευςθσ του Σμιματοσ αντικακίςτανται από ιςάρικμα μζλθ που πλθροφν τα κριτιρια 
του δεφτερου και τρίτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 39 του Ν.4485, κακϊσ 
και τζςςερα (4) επιπλζον μζλθ, που πλθροφν τα κριτιρια του δευτζρου εδαφίου τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 39 του Ν.4485/17.  

5. Σα αφυπθρετιςαντα μζλθ τθσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ, που ζχουν 
αντικαταςτακεί ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του παρόντοσ άρκρου, μπορεί να παρίςτανται 
κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ (παρ. 2 του άρκρου 12 του 
παρόντοσ Κανονιςμοφ) χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 

 
Άρθρο 12 

Τποςτήριξη Διδακτορικήσ Διατριβήσ 

1. Η Διδακτορικι Διατριβι υποςτθρίηεται δθμόςια από τον Τ.Δ. Η υποςτιριξθ οφείλει να 
λάβει χϊρα εντόσ ευλόγου διαςτιματοσ από τον οριςμό τθσ Επταμελοφσ Εξεταςτικισ 
Επιτροπισ το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάει τουσ 3 μινεσ ι όπωσ αποφαςιςκεί από τθ 
υνζλευςθ. Η διαδικαςία τθσ δθμόςιασ υποςτιριξθσ προχποκζτει τθ φυςικι παρουςία 
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των τεςςάρων (4) τουλάχιςτον μελϊν τθσ Επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ, ενϊ τα 
λοιπά μζλθ μποροφν να ςυμμετζχουν και μζςω τθλεδιάςκεψθσ. Ο Τ.Δ. υποςτθρίηει 
προφορικά τθ Διδακτορικι του Διατριβι και ακολουκοφν οι ερωτιςεισ των μελϊν τθσ 
Εξεταςτικισ Επιτροπισ και οι απαντιςεισ από τον Τ.Δ.  

2. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προφορικισ δοκιμαςίασ, θ Εξεταςτικι Επιτροπι ςυνεδριάηει 
χωρίσ τθν παρουςία τρίτων, κρίνει τθν εργαςία ωσ προσ τθν ποιότθτα, τθν πλθρότθτα, τθν 
πρωτότυπθ ςκζψθ και τθ ςυμβολι τθσ ςτθν επιςτιμθ και με βάςθ αυτά τα κριτιρια τθν 
εγκρίνει, ι τθν απορρίπτει, με πλειοψθφία των πζντε (5) τουλάχιςτον από τα μζλθ τθσ.  

3. Η κλίμακα βακμολόγθςθσ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ, εφόςον αυτι εγκρικεί, ζχει ωσ 
εξισ: Άριςτα, Λίαν Καλϊσ, Καλϊσ.  

 
Άρθρο 13 

Διδακτορικζσ Διατριβζσ με ςυνεπίβλεψη 

1. Σο Σμιμα Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου και Ποτϊν μπορεί να ςυνεργάηεται με ερευνθτικά 
κζντρα και ινςτιτοφτα του άρκρου 13Α του ν. 4310/2014, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ερευνθτικϊν κζντρων τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν και του Ιδρφματοσ Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν 
τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, για τθν εκπόνθςθ Διδακτορικϊν Διατριβϊν με ςυνεπίβλεψθ. 
φμφωνα με το άρκρο 13Α του Ν. 4310/2014 και τισ τροποποιιςεισ των άρκρων 12 του Ν. 
4386/2016 και του άρκρου 69 παρ.10 του Ν. 4485/2017, ο ςυνοπτικόσ κατάλογοσ όλων 
ζχει ωσ εξισ: 1) «Ακθνά - Ερευνθτικό Κζντρο Καινοτομίασ ςτισ Σεχνολογίεσ τθσ 
Πλθροφορίασ, των Επικοινωνιϊν και τθσ Γνϊςθσ», 2) Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν 
(Ε.Α.Α.), 3) Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν (Ε.Ι.Ε.), 4) Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογικισ 
Ανάπτυξθσ (Ε.Κ.Ε.Σ.Α.), 5) Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν «ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ», 6) 
Εκνικό Κζντρο Κοινωνικϊν Ερευνϊν (Ε.Κ.Κ.Ε.), 7) Σο αυτοτελζσ ερευνθτικό ινςτιτοφτο 
Ελλθνικό Ινςτιτοφτο ΠΑΣΕΡ (Ε.Ι.Π.), 8) Ελλθνικό Κζντρο Θαλαςςίων Ερευνϊν (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), 
9) «Αλζξανδροσ Φλζμινγκ», 10) Σο Κδρυμα Σεχνολογίασ και Ζρευνασ (Ι.Σ.Ε.), 11) Σα 
ερευνθτικά κζντρα τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν. 

2. τθν περίπτωςθ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, τθ διοικθτικι ευκφνθ τθσ εκπόνθςθσ τθσ 
Διδακτορικισ Διατριβισ αναλαμβάνει ζνα από τα ςυνεργαηόμενα Ιδρφματα, ορίηεται ζνασ 
Επιβλζπων από κάκε ςυνεργαηόμενο Κδρυμα/φορζα και θ εκπόνθςθ τθσ διατριβισ διαρκεί 
τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ από τον οριςμό των επιβλεπόντων μελϊν ΔΕΠ/ερευνθτϊν. Σα 
ςχετικά με τθ διαδικαςία εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ, από τθν επιλογι του Τ.Δ. ζωσ και τθν 
απονομι του διδακτορικοφ τίτλου, κακϊσ και θ χοριγθςθ ενιαίου ι χωριςτοφ τίτλου ςε 
περίπτωςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ιδρυμάτων, προβλζπονται ςτο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο 
υνεργαςίασ (Ε.Π..), που καταρτίηεται από τα ςυνεργαηόμενα Σμιματα/φορείσ και 
εγκρίνεται από τθν οικεία φγκλθτο και τα ςυλλογικά όργανα διοίκθςθσ των Ερευνθτικϊν 
Κζντρων.  

3. Η εκπόνθςθ Διδακτορικϊν Διατριβϊν με ςυνεπίβλεψθ με αναγνωριςμζνα ωσ ομοταγι 
Ιδρφματα ι ερευνθτικά κζντρα και ινςτιτοφτα τθσ αλλοδαπισ κακορίηεται με απόφαςθ 
του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα 
τθσ Κυβερνιςεωσ.  

4. Δεν προβλζπεται εκπόνθςθ Διδακτορικϊν Διατριβϊν με ςυνεπίβλεψθ με άλλα Σμιματα 
Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ.  
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Άρθρο 14 
Δικαιϊματα και Τποχρεϊςεισ Τποψηφίων Διδακτόρων 

1. Οι Τποψιφιοι Διδάκτορεσ ζχουν μζχρι πζντε (5) πλιρθ ακαδθμαϊκά ζτθ από τθν πρϊτθ 
εγγραφι τουσ, όλα τα δικαιϊματα και τισ παροχζσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε 
κείμενεσ διατάξεισ του νόμου και τισ αποφάςεισ τθσ υγκλιτου ι άλλων αρμοδίων 
οργάνων του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ για τουσ φοιτθτζσ του δεφτερου κφκλου 
ςπουδϊν.  

2. Μζχρι και πζντε (5) ζτθ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Διδακτορικισ τουσ Διατριβισ, 
διατθροφν δικαιϊματα πρόςβαςθσ, δανειςμοφ και χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 
των πανεπιςτθμιακϊν βιβλιοκθκϊν.  

3. Οι Τποψιφιοι Διδάκτορεσ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα εκλεκτορικά ςϊματα για τθν 
εκλογι οργάνων διοίκθςθσ ΑΕΙ και εκλογισ τουσ ςτα όργανα αυτά για διάςτθμα πζντε (5) 
ακαδθμαϊκϊν ετϊν από τθν πρϊτθ εγγραφι τουσ ωσ Τποψθφίων Διδακτόρων. Ειδικότερα, 
οι εκπρόςωποί τουσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθ φγκλθτο, ςτο Πρυτανικό υμβοφλιο, 
ςτθ υνζλευςθ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Σροφίμων, ςτθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Επιςτθμϊν 
Σροφίμων, ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ, ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του Σμιματοσ, και 
ςτισ υνελεφςεισ των Σομζων, ςφμφωνα με τον ν. 4485/2017.  

4. Οι Τποψιφιοι Διδάκτορεσ μποροφν, επιπλζον, να ςυνδράμουν ςτισ ακαδθμαϊκζσ 
δραςτθριότθτεσ του Σμιματοσ και να παρζχουν υπθρεςίεσ επιτιρθςθσ κατά τισ 
εξεταςτικζσ περιόδουσ. υγκεκριμζνα, με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ (άρκρο 
9 παρ. 3 εδάφιο εϋ του Ν. 3685/2008 που παραμζνει ςε ιςχφ ςφμφωνα με το άρκρο 88 
περ. αϋ του Ν. 4485/2017) και κοινι απόφαςθ των Τπουργείων Παιδείασ και Οικονομικϊν 
μπορεί να ανατίκεται ςε υποψιφιουσ διδάκτορεσ θ επικουρία μελϊν Δ.Ε.Π. του Σμιματοσ 
ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμιςκία, θ οποία επιβαρφνει τον 
τακτικό προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ. Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ ςυμμετζχουν ςτθ 
διδαςκαλία φροντιςτθριακϊν αςκιςεων ι ςτο εργαςτθριακό μζροσ μακθμάτων του 
πρϊτου κφκλου ςπουδϊν του Σμιματοσ, κακϊσ και ςε άλλο επικουρικό ζργο. Η ανάκεςθ 
του επικουρικοφ ζργου γίνεται ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ με απόφαςθ τθσ 
υνζλευςθσ του Σμιματοσ.  

5. Ο Τ.Δ. ζχει υποχρζωςθ να ακολουκεί τουσ κανόνεσ που προβλζπει θ εκπόνθςθ τθσ 
Διδακτορικισ Διατριβισ ςφμφωνα με τον παρόντα Κανονιςμό.  

6. Οι Τποψιφιοι Διδάκτορεσ οφείλουν να ακολουκοφν τθν ακαδθμαϊκι δεοντολογία. 
Πεικαρχικό παράπτωμα για τουσ Τποψθφίουσ Διδάκτορεσ ςυνιςτά θ παραβίαςθ τθσ 
νομοκεςίασ και των αποφάςεων των οργάνων του Σμιματοσ και του Πανεπιςτθμίου. 
Πεικαρχικά παραπτϊματα είναι ιδίωσ:  

α)  Η εκ προκζςεωσ καταςτροφι περιουςίασ του Ιδρφματοσ.  

β)  Η εκοφςια παρεμπόδιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του Ιδρφματοσ. ε περίπτωςθ 
διάπραξθσ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ από Τ.Δ. μποροφν να του επιβλθκοφν, 
ανάλογα με τθ βαρφτθτα του παραπτϊματοσ, οι ακόλουκεσ ποινζσ:  

i)  ζγγραφθ επίπλθξθ,  

ii)  αναςτολι τθσ φοιτθτικισ ιδιότθτασ από ζνα εξάμθνο ζωσ δφο (2) ζτθ,  

iii)  οριςτικι διαγραφι.  
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Η πεικαρχικι ποινι τθσ επίπλθξθσ επιβάλλεται, μετά από απολογία του Τ.Δ., από τον 
Πρόεδρο του Σμιματοσ. Η αναςτολι τθσ φοιτθτικισ ιδιότθτασ και θ οριςτικι διαγραφι 
επιβάλλονται, μετά από απολογία του Τ.Δ., από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ.  

7. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία αποδειχκεί λογοκλοπι, θ υνζλευςθ του Σμιματοσ 
διαγράφει τον Τ.Δ. Εάν ζχει λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα, θ υνζλευςθ του Σμιματοσ 
προβαίνει ςτθν αφαίρεςθ του τίτλου.  

 
Άρθρο 15 

Διαγραφή Τποψήφιου Διδάκτορα 

Ο Τποψιφιοσ Διδάκτορασ διαγράφεται :  

1. αυτοδικαίωσ, όταν ο ίδιοσ το επικυμεί και κατακζςει αντίςτοιχθ αίτθςθ,  

2. αυτοδικαίωσ, όταν υπερβεί τον μζγιςτο χρόνο των ζξι (6) ετϊν,  

3. με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ μετά από ακρόαςθ του Τ.Δ., όταν ο Τ.Δ. δεν 
προβεί ςε ανανζωςθ εγγραφισ επί δφο ζτθ, ςυνεχόμενα ι μθ,  

4. με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ μετά από ακρόαςθ του Τ.Δ., όταν 
διαπιςτωμζνα αποδειχκεί λογοκλοπι,  

5. με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ μετά από ακρόαςθ του Τ.Δ., όταν ο 
Επιβλζπων ηθτιςει τθν διαγραφι με αιτιολογθμζνθ πρόταςθ θ οποία κα αφορά τθν 
ικανότθτα του Τ.Δ. να ςυνεχίςει τθν εκπόνθςθ τθσ διατριβισ,  

6. όταν θ υνζλευςθ του Σμιματοσ αποφαςίςει τθ διαγραφι του ωσ πεικαρχικι ποινι, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 14 του παρόντοσ Κανονιςμοφ.  

 
Άρθρο 16 

Αφαίρεςη Διδακτορικοφ Σίτλου 

1. Διδακτορικόσ Σίτλοσ ο οποίοσ χορθγικθκε από το Σμιμα Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου και 
Ποτϊν είναι δυνατόν να αφαιρεκεί, εάν αποδειχκεί ότι δεν ςυνζτρεχαν οι εκ του νόμου 
και του παρόντοσ Κανονιςμοφ προχποκζςεισ απόκτθςισ του και, κυρίωσ (αλλά όχι 
αποκλειςτικά), εάν αποδειχκεί ότι το ςφνολο ι μζροσ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ 
αποτελεί προϊόν λογοκλοπισ.  

2. Η αφαίρεςθ του Διδακτορικοφ Σίτλου γίνεται μετά από πλιρωσ τεκμθριωμζνθ απόφαςθ 
τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου και Ποτϊν, θ οποία 
κοινοποιείται ςτθ φγκλθτο του Ιδρφματοσ.  

 
Άρθρο 17 

Η μορφή και το περιεχόμενο του Διδακτορικοφ Σίτλου 

1. Ο τίτλοσ του Διδάκτορα απονζμεται από το Σμιμα Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου και Ποτϊν.  

2. Η μορφι και το περιεχόμενο του Διδακτορικοφ Σίτλου αποφαςίηεται από τθ φγκλθτο του 
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ. 

 


