ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άρθρο 1: Γενικές Αρχές
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και
Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.
Το διδακτορικό δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης
επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και
της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.
Στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και
Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος (αριθμός 13/16-12-2019), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος
και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2: Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και
Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4485/2017 και των εν ισχύει ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

Άρθρο 3: Διδακτορικό Δίπλωμα
Το Διδακτορικό́ Δίπλωμα αποτελεί́ ακαδημαϊκό́ τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί́ την εκπόνηση πρωτότυπης
επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική́ συνεισφορά́ του/της κάτοχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον
αντίστοιχο επιστημονικό́ κλάδο.
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Άρθρο 4: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
1. Τα όργανα διοίκησης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, όπως προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία, είναι η Σύγκλητος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, η Συνέλευση του
Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και η Συντονιστική Επιτροπή Εκπόνησης Διδακτορικής
Διατριβής (ΣΕΕΔΔ) του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
2. Η Σύγκλητος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα
ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Επίσης, η
Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τον τρίτο κύκλο σπουδών δεν ανατίθενται από το
νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα, και εγκρίνει τον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών του
κάθε Τμήματος.
3. Η Συνέλευση του Τμήματος είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να καταρτίζει και να υποβάλλει στη
Σύγκλητο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προτάσεις για τη σύνταξη, τροποποίηση ή
αναθεώρηση του Κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Συγκεκριμένα η
Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συγκροτεί τη ΣΕΕΔΔ.
β) Προκηρύσσει το διαγωνισμό επιλογής υποψήφιων διδακτόρων.
γ) Καθορίζει τα γνωστικά πεδία και τον αριθμό εισακτέων ανά πεδίο, ανά ακαδημαϊκό έτος, καθώς
επίσης και τα κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
κατόπιν εισήγησης της ΣΕΕΔΔ.
δ) Αναθέτει σε τριμελείς επιτροπές που αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (σύμφωνα με το
άρθρο 38 του Ν4485/17) σε συνεργασία με τη ΣΕΕΔΔ την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και τη
σύνταξη υπομνήματος προς τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία περιλαμβάνει Πινάκων
Επιτυχόντων.
ε) Ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα μέλη των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για την
επίβλεψη κάθε διδακτορικής διατριβής και τα μέλη των επταμελών εξεταστικών επιτροπών
στ) Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των Υποψήφιων Διδακτόρων και των επιβλεπόντων τους.
ζ) Ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής
η) Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα
θ) Διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
και του παρόντος κανονισμού.
4. Η Συντονιστική Επιτροπή Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (ΣΕΕΔΔ) συγκροτείται από τη Συνέλευση
του Τμήματος και παρακολουθεί και συντονίζει τη λειτουργία του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών. Η ΣΕΕΔΔ απαρτίζεται από τρία μέλη ΔΕΠ, βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, οι
οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τριετή διδακτική εμπειρία σε ΠΜΣ και έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό
έργο του Τμήματος. Η θητεία των μελών της ΣΕΕΔΔ είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί. Ο
Πρόεδρος της ΣΕΕΔΔ εκλέγεται από τα μέλη της ΣΕΕΔΔ για τριετή θητεία και η θητεία του μπορεί να
ανανεωθεί.
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Άρθρο 5: Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις
κάτωθι προϋποθέσεις:
-

Είναι διπλωματούχοι σχολών πενταετούς φοίτησης, των οποίων το δίπλωμα είναι μεταπτυχιακού
επιπέδου (Master).

-

Είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και κάτοχοι
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της
αλλοδαπής.

Προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
διαθέτουν προπτυχιακό πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ, ο βαθμός του οποίου θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον επτά (7.0). Κατ’ εξαίρεση μπορεί να
επιτραπεί βαθμός χαμηλότερος του επτά (7,0), κατόπιν αιτιολογημένης τεκμηρίωσης εκ μέρους του
Τμήματος. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή
ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν. 4485/17, ο βαθμός του οποίου θα πρέπει να είναι:
(α) μεγαλύτερος ή ίσος του οκτώ (8,0) για σπουδές στην Ελλάδα, (β) μεγαλύτερος ή ίσος του 55% για σπουδές
στο Η.Β., (γ) μεγαλύτερος ή ίσος του «Β» για σπουδές στις Η.Π.Α., (δ) μεγαλύτερος ή ίσος του «Β» των Η.Π.Α.
για σπουδές σε άλλες χώρες. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί χαμηλότερος των ως άνω βαθμών στον τίτλο
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, κατόπιν αιτιολογημένης τεκμηρίωσης εκ μέρους του Τμήματος.
Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα, όπως αυτό αποδεικνύεται με
έναν από τους παρακάτω τρόπους:
-

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας των πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή άλλων πανεπιστημίων
δημόσιου χαρακτήρα, ή Ελληνικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου κατ’ ελάχιστον Β2.

-

TOEFL Paper ≥ 550/677 ή TOEFL IBT ≥ 80/120 ή IELTS Academic ≥ 6,5 που αποκτήθηκε εντός της
προηγούμενης διετίας.

-

Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο ή δίπλωμα αγγλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο τουλάχιστον ετών σε
αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

-

Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης
αγγλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

-

Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας
της αλλοδαπής.

-

Απολυτήριος τίτλος αγγλόφωνων σχολών ισότιμων των ελληνικών σχολών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

-

Πτυχίο τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής.
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-

Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 6: Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη
από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να
παραταθεί μέσω ετήσιων παρατάσεων για δύο (2) επιπλέον έτη, μετά από αίτηση του/της υποψηφίου/ας
και τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί να αιτηθεί αναστολής ενός (1) πλήρους ημερολογιακού έτους με
αίτησή του/της, η οποία συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής
αίρεται η ιδιότητά του/της υποψήφιου διδάκτορα και τα εξ’ αυτής απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της
αναστολής δεν προσμετράται στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής στους ως άνω χρόνους, ο/η υποψήφιος/α
διδάκτορας διαγράφεται.

Άρθρο 7: Δικαιώματα / Παροχές και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων
Δικαιώματα / Παροχές:
-

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

-

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, διατηρούν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για
τους/τις φοιτητές/τριες του β΄ κύκλου σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρονται: Τεχνολογική και οικονομική
υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα, κ.α.

-

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή
του διδακτορικού διπλώματος.

Υποχρεώσεις:
-

Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων που αφορούν την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής
απορρέουν από το άρθρο 40 του Ν.4485/2017.

-

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να τηρούν αρχεία όπου θα καταγράφεται η ερευνητική τους
δραστηριότητα καθώς και τα δεδομένα που αποκτώνται από αυτήν. Τα αρχεία μπορούν να είναι είτε σε
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή και θα πρέπει να είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή από τον/την
επιβλέποντα/ουσα.
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-

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να συμμετέχουν σε σεμινάρια - συνέδρια στο πεδίο της
ειδίκευσης τους, αλλά και στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας και
να φροντίζουν για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής τους διατριβής, ανακοινώνοντας τα
σε εθνικά ή και διεθνή συνέδρια υπό την καθοδήγηση του/της επιβλέποντα/ουσας. Ο τρόπος
ανταπόκρισης τους σε αυτήν την υποχρέωση θα πρέπει να αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου
τους.

-

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να συμμορφώνονται με την πολιτική του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επισημαίνεται ότι η
λογοκλοπή είναι σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Ως τέτοια θεωρείται η χρησιμοποίηση εργασίας
άλλου/ης, δημοσιευμένης ή μη, χωρίς σχετική αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού χωρίς τη
δέουσα σχετική αναφορά μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση για σοβαρές κυρώσεις, όπως απόρριψη
της διδακτορικής διατριβής και διαγραφή του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα.

-

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας, σεβόμενοι/ες την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς του Ιδρύματος και του Τμήματος,
στο οποίο εκπονούν τη διατριβή τους. Σε περιπτώσεις διενέξεων, αυτές θα επιλύονται από τη Συνέλευση
του Τμήματος ή την Κοσμητεία της Σχολής.

-

Στις δημοσιεύσεις που περιέχουν αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής των υποψηφίων
διδακτόρων, θα πρέπει να δηλώνεται η διεύθυνση του Τμήματος είτε ως μοναδική, είτε ως πρώτη. Κατ’
αντιστοιχία, θα πρέπει να δηλώνεται η διεύθυνση του Τμήματος στις δημοσιεύσεις με αποτελέσματα της
διδακτορικής διατριβής που θα προκύπτουν μετά την απονομή του τίτλου του Διδάκτορα, έστω και αν
ο/η πρώην υποψήφιος/α διδάκτορας έχει αλλάξει διεύθυνση.

Άρθρο 8: Συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων στην εκπαιδευτική διαδικασία
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 9 παρ. 3 εδάφιο ε΄ του Ν. 3685/2008 που παραμένει σε
ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. α΄ του Ν.4485/2017) και κοινή απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και
Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
Ωριαία αντιμισθία δεν παρέχεται εάν ο υποψήφιος αμείβεται για την επικουρία αυτή από άλλη πηγή, π.χ.
υποτροφία στην προκήρυξη της οποίας αναφέρεται ρητά ότι ο υποψήφιος πρέπει να παρέχει επικουρία.
Το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα (προετοιμασία, διδασκαλία,
εργαστήρια, διόρθωση εργασιών κτλ.) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα. Για την
απόκτηση διδακτικής εμπειρίας, το αντίστοιχο διδακτικό έργο (διδασκαλία) δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των είκοσι (20) ωρών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.
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Άρθρο 9: Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων
Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, οι
οποίες δημοσιοποιούνται δια του ημερησίου τύπου και αναρτώνται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του
Τμήματος. Στην προκήρυξη αναγράφεται το θέμα της διδακτορικής διατριβής, το επιβλέπων μέλος ΔΕΠ, τα
απαιτούμενα τυπικά προσόντα των υποψηφίων και τα κριτήρια επιλογής (άρθρο 38 παρ.2 και άρθρο 42,
παρ. 1, 2, και 3 του ν. 4485/2017).
Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος στις ημερομηνίες που προβλέπονται στον
παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, τα εξής δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα
αντίγραφα):
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
4. Τίτλους Σπουδών.
5. Βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ, για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
6. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
7. Τεκμηρίωση άριστης γνώσης Αγγλικής.
8. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες, τις οποίες
οι ίδιοι οι συντάξαντες αποστέλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος.
9. Περίληψη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
10. Πλήρη αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά
προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας, κλπ. (εφόσον υπάρχουν).
11. Ερευνητική πρόταση διδακτορικής διατριβής, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: (α) Τίτλος,
θεματική περιοχή, λέξεις κλειδιά, (β) συνοπτική περιγραφή του προτεινόμενου θέματος και ανασκόπηση
της σχετικής πρόσφατης σχετικής βιβλιογραφίας, (γ) τεκμηρίωση της συνεισφοράς στην επιστήμη, καθώς
και της ερευνητικής πρωτοτυπίας της προτεινόμενης διατριβής, (δ) βασική στόχευση, επιμέρους στόχοι,
και αρχικά ερευνητικά ερωτήματα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, (ε) προτεινόμενη
μεθοδολογία έρευνας, (στ) τεκμηρίωση συνάφειας ή συνέργειας του προτεινόμενου θέματος με το
γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, (ζ) βιβλιογραφικές αναφορές που εμφανίζονται στην ερευνητική
πρόταση της διδακτορικής διατριβής.
Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής -η
οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής-, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της
Διδακτορικής Διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής
Διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν.4485/2017 και στο άρθρο 10 του παρόντος
Κανονισμού.
H ΣΕΕΔΔ εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη
τον/την υποψήφιο/α.
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Κατόπιν, η ΣΕΕΔΔ υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο
αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις
προκειμένου να γίνει δεκτός/η. Επιπρόσθετα, προτείνει τον/την επιβλέποντα/ουσα, ακόμη και αν αυτός/η
δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της
Συνέλευσης του Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της ΣΕΕΔΔ, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα
την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα
εκπόνησης και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να
καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του/της υποψηφίου, την
παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με την επιστημονική έρευνα
υποχρεώσεις.
Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, καθώς επίσης και αλλαγή στη γλώσσα συγγραφής της διατριβής, μπορεί
να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Αλλαγή θέματος στην υπό εκπόνηση Διδακτορική Διατριβή, μπορεί
να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στην περίπτωση κατά την οποία η αλλαγή θέματος οδηγεί σε νέο
επιστημονικό πεδίο, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 9 του παρόντα Κανονισμού.

Άρθρο 10: Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη ΔΕΠ Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου
του οικείου ή άλλου ΑΕΙ ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα (του άρθρου 13Α του
Ν.4310/2014 και τις προβλέψεις του άρθρου 39.1 του Ν. 4485/2017).
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν.45485/2017, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή
της.
Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ Α΄
βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ 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 που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι
δυνατόν να ορίζονται και μέλη ΔΕΠ τα οποία είναι σε άδεια.
Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμίδες
του Τμήματος.
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη
επιβλέποντος/ουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις,
αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν
αίτησης του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης
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επιβλέποντα/ουσας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβάνουν χρέη επιβλέποντα/ουσας. Αν ο/η αρχικός/η επιβλέπων/ουσα
μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή Τμήμα ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντα/ουσας των
διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα,
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
Ο μέγιστος αριθμός ενεργών διδακτορικών διατριβών προς επίβλεψη για κάθε μέλος ΔΕΠ με την ιδιότητα
του πρώτου/κύριου επιβλέποντος (ανά πάσα στιγμή) ορίζεται ως ακολούθως:
-

Μέλος ΔΕΠ, εφόσον διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη διδασκαλίας σε ΠΜΣ, μπορεί να αναλάβει
έως τρεις (3) υποψήφιους/ες διδάκτορες.

-

Μέλος ΔΕΠ, εφόσον διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη διδασκαλίας σε ΠΜΣ και έχει επιβλέψει
επιτυχώς με την ιδιότητα του πρώτου/κύριου επιβλέποντος, από την αρχή έως την ολοκλήρωση της
διατριβής τουλάχιστον μία (1) διδακτορική διατριβή, μπορεί να αναλάβει έως πέντε (5) υποψήφιους/ες
διδάκτορες.

Άρθρο 11: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με Συν-επίβλεψη
Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43
του Ν.4485/2017, με Τμήματα ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του Ν.4310/2014, για
την εκπόνηση διατριβών με συν-επίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή
χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται.
Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι δυνατό επίσης να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα
ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διατριβών με συν-επίβλεψη. Τα σχετικά
με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό
Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 12: Διαδικασία Εκπόνησης
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, κατ’ έτος (τον Οκτώβριο κάθε έτους) παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως σε αυτή αναλυτικό υπόμνημα (με ευθύνη
του/της επιβλέποντα/ουσας) σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Στο αναλυτικό
υπόμνημα (έκθεση προόδου), ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας παρουσιάζει τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια
του έτους και την προβλεπόμενη πορεία του/της στο επόμενο έτος. Το αναλυτικό υπόμνημα
συνυπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα δύο (2) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή και των εκθέσεων προόδου, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της
υποψηφίου/ας διδάκτορα, ο οποίος τηρείται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Η υποβολή του υπομνήματος
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εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και επέχει θέση ανανέωσης εγγραφής του υποψηφίου διδάκτορα
ανά ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 13: Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας αποκτάει δικαίωμα δημόσιας υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής
κατόπιν θετικής εισήγησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και μόνο εφόσον υπάρχει
δημοσιευμένο έργο κατ’ ελάχιστον δύο (2) επιστημονικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με
συντελεστή απήχησης.
Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας
υποβάλλει αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και
αξιολόγησή της έχοντας προηγουμένως παρουσιάσει τα κύρια αποτελέσματα της διατριβής του ενώπιον της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ειδικότερα, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
πραγματοποίησης της πιο πάνω παρουσίασης, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να παραδώσει σε όλα
τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής γραπτή έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτική
περιγραφή της κατάστασης της επιστήμης, των πρωτότυπων αποτελεσμάτων και της συμβολής της διατριβής
στην επιστημονική περιοχή που πραγματεύεται και κατάλογο των δημοσιεύσεων του/της υποψήφιου/ας
διδάκτορα σε επιστημονικά περιοδικά και σε συνέδρια. Μετά το πέρας της πιο πάνω παρουσίασης,
ακολουθεί υποβολή σχετικών ερωτήσεων προς τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα με σκοπό να διακριβωθεί η
επάρκεια του έργου που έχει εκτελέσει στα πλαίσια της διατριβής του/της.
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης.
Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση. Στην Εισηγητική Έκθεση καταγράφεται η
ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και προτείνεται ο ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής για τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την
αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις και
βελτιώσεις, καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής του/της
υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα
επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2 β’ εδάφιο του Ν. 4485/2017 και έχουν την
ίδια ή συναφή ειδικότητα με τον επιστημονικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική
Επιτροπή έχει δικαίωμα πρότασης των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2 β’
εδάφιο του Ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας
παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα λόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Μέλη ΔΕΠ τα οποία
βρίσκονται σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος, ο/η επιβλέπων
ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής, σε συνεννόηση με τα
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μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τη γνωστοποιεί στον υποψήφιο, στη Γραμματεία του
Τμήματος και στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να παραδώσει αντίγραφα
της διδακτορικής διατριβής σε όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τουλάχιστον είκοσι (20)
μέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης.
Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια ενώπιον της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική
παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη
μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ο/Η υποψήφιος/α επίσης απαντά στις ερωτήσεις των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με τη
σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το
ακροατήριο. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δυο (2) ώρες περίπου.
Στη συνέχεια, ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται και κρίνει τη
διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και
με βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει την τελική της κρίση και τη βαθμολογεί.
Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό Πρακτικό. Η διδακτορική διατριβή εγκρίνεται με
πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Το Πρακτικό υπογράφεται
από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής και διαβιβάζεται δια της Γραμματείας, στη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία
το Πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει
την Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως (Ν. 4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18).
Σε περίπτωση μη έγκρισης της διδακτορικής διατριβής από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, μετά από
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στον/στην υποψήφιο/α διδάκτορα
να παρουσιάσει εκ νέου τη διατριβή του σε εύλογο χρονικό διάστημα αφού λάβει υπόψη του τις υποδείξεις
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:
-

Άριστα
Λίαν Καλώς
Καλώς

Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να καταθέσει στη
Γραμματεία του Τμήματος ένα αντίτυπο της τελικής έκδοσης της διατριβής σε έντυπη μορφή (για το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών) και δύο αντίτυπα σε ψηφιακή μορφή (ένα για
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, και ένα για τη Βιβλιοθήκη του
Τμήματος). Επίσης οφείλει να καταθέσει ο ίδιος ένα αντίτυπο της τελικής έκδοσης της διατριβής σε έντυπη
μορφή και ένα σε ψηφιακή μορφή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Η διδακτορική διατριβή, εφόσον γράφεται στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να περιέχει σύντομη περίληψη
στην αγγλική γλώσσα. Εφόσον η διδακτορική διατριβή γράφεται σε γλώσσα διάφορη της Ελληνικής, πρέπει
να συνοδεύεται από εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική γλώσσα, η οποία να περιγράφει επαρκώς το
αντικείμενο της διατριβής, καλύπτοντας όλα τα αντίστοιχα κεφάλαια.
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Άρθρο 14: Σεμινάριο υποψηφίων διδακτόρων
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο μεθοδολογίας
έρευνας και συγγραφής διδακτορικής διατριβής, το οποίο είναι δυνατόν να διοργανώνεται είτε σε επίπεδο
Σχολής, είτε από κοινού από Σχολές με συναφή γνωστικά αντικείμενα. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η
εξοικείωση των υποψηφίων διδακτόρων με τις μεθόδους και τον τρόπο έρευνας και συγγραφής μιας
διατριβής και έχει ως στόχο την αρτιότερη δυνατή εκπόνησή της.

Άρθρο 15: Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η Συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του
Τμήματος, παρουσία του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. Ο 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 και καθομολόγηση του/της
υποψηφίου/ας σε Διδάκτορα του Τμήματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενώ μπορεί να παρίσταται και ο/η Κοσμήτορας. Στον/Στην
Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη),
υπογράφεται από τον/την Πρύτανη και τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας πριν από την αναγόρευση και καθομολόγησή του/της από την Συνέλευση του
Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση Βεβαίωσης Επιτυχούς Αποπεράτωσης.

Άρθρο 16: Λόγοι Διαγραφής
-

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα. Στην απόφαση τεκμηριώνονται
οι λόγοι διαγραφής (λόγοι αναφερόμενοι στην επιστημονική πρόοδο της διαδικασίας εκπόνησης της
διατριβής, επί μακρόν αδικαιολόγητη έλλειψη συνεργασίας με την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή,
αμέλεια, αδράνεια, έλλειψη ενδιαφέροντος κλπ.).

-

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται εφόσον δύο (2) διαδοχικές εκθέσεις προόδου της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι αρνητικές.

-

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής
στους χρόνους όπως αυτοί προβλέπονται στο Άρθρο 6 του παρόντος.

-

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται αυτοδίκαια μετά από αίτησή του/της.

-

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται σε περίπτωση που υποπέσει ανά πάσα στιγμή σε
παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/93, όπως ισχύει) και
υπόκειται στις ρυθμίσεις περί έννομου προστασίας.
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-

Επιπρόσθετα, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται και στις εξής περιπτώσεις (α) εάν δεν
ανταποκρίνεται συστηματικά στις υποχρεώσεις που του/της ανατίθεται (όπως συμμετοχή στις
δραστηριότητες του Τμήματος, επιτήρηση εξετάσεων κλπ.), (β) αν επί το πολύ δύο (2) ακαδημαϊκά έτη
δεν καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τις προβλεπόμενες εκθέσεις προόδου, (γ) μετά από
πρόταση του/της επιβλέποντος/ουσας έχει παρέλθει μεγάλο διάστημα χωρίς επικοινωνία και
ενημέρωση για την πρόοδο του/της.

Η διαγραφή αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση κατά πλειοψηφία της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει δικαίωμα να παραστεί στη
Συνέλευση πριν την τελική απόφαση διαγραφής και να εκθέσει τις απόψεις του/της ή να υποβάλλει σχετικό
υπόμνημα.

Άρθρο 17: Πνευματικά Δικαιώματα
Οι διδακτορικές διατριβές συνιστούν πρωτότυπα έργα των υποψηφίων διδακτόρων που υποβάλλονται προς
κρίση στις αρμόδιες ακαδημαϊκές επιτροπές αξιολόγησης. Απηχούν, συνεπώς, τις απόψεις των συγγραφέων
και όχι των επιβλεπόντων. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες κατέχουν τα πνευματικά́ δικαιώματα, ηθικά́ και
περιουσιακά́, ως δημιουργοί́ των έργων. Κατά́ τη δημοσίευση σε οποιαδήποτε μορφή́ ή χρήση μέρους ή του
συνόλου της διατριβής, πρέπει να αναφέρεται από́ τους/τις διδάκτορες, το όνομα του Διεθνούς
Πανεπιστήμιου της Ελλάδος, της Σχολής και του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η διατριβή́, καθώς και τα
ονόματα και οι ιδιότητες των μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδος δύναται να κάνει χρήση των έργων αυτών για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, μονό
εφόσον αναφέρονται η πηγή́ και ο/η δημιουργός του έργου. Τα πνευματικά́ δικαιώματα διδακτορικών
διατρίβων που εκπονούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, ενδέχεται να
υπόκεινται σε περιορισμούς, σύμφωνα με τους όρους υλοποίησης των έργων. Οι συγγράφεις της διατριβής,
οι επιβλέποντες/ουσες και οι τίτλοι των ολοκληρωμένων διατρίβων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Κατά́ τα ακαδημαϊκώς ισχύοντα, η λογοκλοπή́ ολοκληρωμένης
εργασίας οποιουδήποτε τύπου ή μεμονωμένων ιδεών και αποσπάσματων από́ εργασίες τρίτων (δηλαδή́ η
προσπάθεια να ιδιοποιηθεί́ κάποιος/α με ακαδημαϊκά́ ανέντιμο τρόπο εργασίες, αποσπάσματα εργασιών,
κείμενα ή ιδέες τρίτων) απαγορεύεται ρητά́.

Άρθρο 18: Δυνατότητα Απασχόλησης Υποψήφιου Διδάκτορα
Υποψήφιοι/ες διδάκτορες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν4009/11 όπως έχει
τροποποιηθεί στο άρθρο 19 παρ. 4 του Ν.4009/17 και όπως ισχύει, δύναται να προσλαμβάνονται ως
ακαδημαϊκοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού́ δικαίου ορισμένου
χρόνου για τη διεξαγωγή́ διδακτικού́, ερευνητικού́, επιστημονικού́, οργανωτικού́ ή εργαστηριακού́ έργου
καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού́ αντικειμένου γίνεται μετά από́ απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός πανεπιστημιακού́ έτους
κατά́ περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος. Δύναται αυτή́ να ανανεώνεται ή να παρατείνεται,
πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί́ τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η
απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική́ και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται
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από́ υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς
το οικείο ΑΕΙ και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 19: Επικαιροποίηση του Κανονισμού
O τρέχων κανονισμός επικαιροποιείται ανά τριετία ή νωρίτερα εφόσον προκύπτουν ουσιώδεις
τροποποιήσεις του υπάρχοντος νομικού πλαισίου ή εφόσον το κρίνει η Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 20: Ανάκληση Διδακτορικού Διπλώματος
Διδακτορικό́ Δίπλωμα που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανακληθεί́ ή ακυρωθεί́ από το Τμήμα, εάν
αποδειχθεί́ ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή́ της απόκτησής του οι εκ του νόμου και του παρόντος Κανονισμού́
προϋποθέσεις κτήσης του και, κατεξοχήν αλλά́ μη περιοριστικά́, εάν αποδειχθεί́ ότι το σύνολο ή μέρος της
Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί́ προϊόν λογοκλοπής. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται μετά από́ πλήρως
τεκμηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η οποία
κοινοποιείται στον/στην Πρύτανη του Ιδρύματος. (βλ. και υπ’ αριθμ. 347/2013 Γνωμ. ΝΣΚ).

Άρθρο 21: Λοιπές Ρυθμίσεις
Αποφάσεις για ειδικές περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στις παραπάνω διατάξεις καθώς και για
οποιοδήποτε άλλο θέμα, λαμβάνονται από τη Συνέλευση του του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής
Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Άρθρο 22: Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο παρών Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του
Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ο οποίος εγκρίνεται από́ τη Σύγκλητο του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό́
τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (άρθρο 45 του Ν.
4485/17).
Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, το ρόλο και τις αρμοδιότητες
της Συγκλήτου και του/της Πρυτάνεως, όπου αυτοί αναφέρονται στα άρθρα του παρόντος κανονισμού,
αναλαμβάνει η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και ο/η Πρόεδρος αυτής
αντίστοιχα (άρθρο 12 του Ν. 4610/2019). Οποιοδήποτε θέμα προκύπτει στο μέλλον, το οποίο δεν καλύπτεται
από τον παρόντα Κανονισμό, θα αντιμετωπίζεται με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, μέχρι την
αυτοδύναμη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Μετά την αυτοδύναμη λειτουργία του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος τα αντίστοιχα ζητήματα τα διαχειρίζεται η Σύγκλητος, όπως
προβλέπεται από τον Ν. 4485/2017.
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