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Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 30ης Σεπτεμβρίου 2014
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Ν.4009/2011 καθώς και του Ν.3685/2008 όπως
αυτός ακόμα ισχύει, την Απόφαση 124485/Β7 τροποποίησης του ΠΜΣ του ΤΟΠΑ (ΦΕΚ
2223/τΒ΄/13.8/.014) συντάσσονται οι κατωτέρω Κανονισμοί, το περιεχόμενο των οποίων
έχει ως εξής:
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Ι. Κανονισμός Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΟΠΑ1
Α. Απονεμόμενοι τίτλοι
Το παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απονέμει Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), με τίτλο «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (APPLIED ECONOMICS AND REGIONAL DEVELOPMENT),
με κατευθύνσεις και ειδικεύσεις ως ακολούθως:
1) Κατεύθυνση «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»,
2) Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με δύο Ειδικεύσεις:
α) «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» και
β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Β. Όργανα διοίκησης
Όργανα του ΠΜΣ είναι:
1. Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ή άλλως ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (στο εξής Συντονιστική Επιτροπή ΣΕ), πενταμελής ομάδα διοίκησης του Προγράμματος, αποτελούμενη από καθηγητές του
Τμήματος με επιστημονικά αντικείμενα που εμπίπτουν στο αντικείμενο του ΠΜΣ, οριζόμενη από την Κοσμητεία μετά από πρόταση της ΓΣ του ΤΟΠΑ.
2. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΜΣ, προερχόμενος από τη ΣΕ και οριζόμενος από την Κοσμητεία,
μετά από εισήγηση των μελών της ΣΕ. Ο Διευθυντής κωλυόμενος, ορίζει αναπληρωτή
του εκ των μελών της ΣΕ, κατά προτίμηση καθηγητή 1ης βαθμίδας. Η θητεία των
ανωτέρω είναι τριετής, χωρίς να επιτρέπεται τρίτη συνεχόμενη θητεία τους.
3. Η ΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (στο εξής ΟΔ), η οποία αποτελείται από τους διδάσκοντες
στο ΠΜΣ (καθηγητές ή ερευνητές), που επιλέγονται από τη ΣΕ βάσει αντικειμενικών
κριτηρίων, όπως:
 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά.
 Συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου και των διδαχθέντων από αυτούς
μαθημάτων.
 Η αξιολόγηση από τους φοιτητές του ΠΜΣ.
 Συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα-Μελέτες.
 Θέσεις ευθύνης στην Έρευνα ή στη Διοίκηση.
 Εμπειρία σε Μεταπτυχιακές Σπουδές.
Η ευθύνη διδασκαλίας ανατίθεται σε καθηγητές ή ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι αποτελούν την ΟΔ.
4. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, που συγκροτείται από τη ΣΕ, για την επιλογή των
εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών.
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Διαβάστε, επίσης, τις μεταβατικές διατάξεις έως την θέσπιση του νέου Οργανισμού του Παντείου
Πανεπιστημίου, στην Ενότητα IV, παρακάτω.
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Γ. Αρμοδιότητες οργάνων
1. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις
διατάξεις του Νόμου, της σχετικής εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης, του Οργανισμού
του Παντείου Πανεπιστημίου και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, ήτοι:
α) συγκαλεί τη ΣΕ και προεδρεύει των εργασιών της, τηρώντας τα σχετικά πρακτικά,
β) συγκαλεί την Ομάδα Διδασκόντων και προεδρεύει των εργασιών της, τηρώντας τα
σχετικά πρακτικά,
γ) εισηγείται στην Ομάδα Διδασκόντων για θέματα των αρμοδιοτήτων της,
δ) μεριμνά για την εφαρμογή του ΠΜΣ, των συναφών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
και του παρόντος Κανονισμού,
ε) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων,
στ) διαβιβάζει στην Κοσμητεία της Σχολής τις απόψεις της ΣΕ και της Ομάδας
Διδασκόντων και
ζ) συντάσσει, σε συνεργασία με τη ΣΕ, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Προγράμματος και τη διαβιβάζει στην Κοσμητεία της Σχολής.
2. Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
α) διοικεί το αντίστοιχο ΠΜΣ, ασκώντας την εποπτεία του και λαμβάνοντας τις απαιτούμενες αποφάσεις για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του,
β) συντάσσει Κανονισμό Σπουδών, που περιλαμβάνει όλες τις σχετικές με το
Πρόγραμμα λεπτομέρειες και τον υποβάλλει για έγκριση,
γ) επιλέγει τους διδάσκοντες του ΠΜΣ, με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια και
κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος
δ) εισηγείται για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του Προγράμματος προς την Κοσμητεία,
ε) οργανώνει και διεξάγει τη διαδικασία επιλογής φοιτητών στα αντίστοιχα Προγράμματα σπουδών,
στ) αξιολογεί και επανεξετάζει τη λειτουργία του αντίστοιχου Προγράμματος και
εισηγείται στην Κοσμητεία, την τροποποίηση του περιεχομένου του Προγράμματος
σπουδών,
ζ) συντάσσει κάθε χρόνο και υποβάλλει στην Κοσμητεία, έκθεση με την πορεία του
Προγράμματος, όπου περιλαμβάνει την αξιολόγησή του ως προς το επιστημονικό
περιεχόμενο, την οργάνωση, τη διοικητική στήριξη και τη διδασκαλία, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης των
φοιτητών. Η έκθεση με την πορεία του Προγράμματος περιλαμβάνει και τον
οικονομικό απολογισμό του, ήτοι την ύπαρξη πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων και τον
συσχετισμό τους με τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα του ΠΜΣ.
3. Η ΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ είναι υπεύθυνη για:
α) την εφαρμογή του Προγράμματος και τη συνεχή βελτίωσή του καθώς και
β) τη διατύπωση γνώμης προς την Κοσμητεία της Σχολής, μέσω του Διευθυντή, για
τρόπους βελτίωσης του Προγράμματος σπουδών.

Δ. Διάρκεια σπουδών
Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 3 εξάμηνα. Το Τρίτο εξάμηνο αφορά αποκλειστικά
την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας και περιλαμβάνει εξειδικευμένα σεμινάρια για την
εκπόνηση των Διπλωματικών Εργασιών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι
υποχρεωτική.
3

Ε. Διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών
1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της
ημεδαπής Οικονομικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, καθώς και πτυχιούχοι
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως και πτυχιούχοι Τμημάτων
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
2. Την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων αναλαμβάνει Επιτροπή Εξετάσεων, η
οποία ορίζεται από τη ΣΕ.
3. Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να εισαχθούν στον παρόντα Κύκλο Σπουδών υποχρεούνται να υποβάλουν, από την 1η έως και την 15η Μαΐου (ή σε έκτακτες περιπτώσεις τον
Σεπτέμβριο), τα εξής δικαιολογητικά:
 Αίτηση, στην οποία δηλώνεται η κατεύθυνση του ΠΜΣ.
 Πτυχίο και την αναγνώριση της ισοτιμίας του, αν πρόκειται για πτυχίο ξένου πανεπιστημίου. Εάν η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών γίνει μετά την εξεταστική του Ιουνίου, θα υποβληθεί σχετική βεβαίωση έως την 1η Σεπτεμβρίου.
 Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και τυχόν πτυχιακής εργασίας.
 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 Πτυχιακή εργασία, εάν υπάρχει.
 Δημοσιευμένες εργασίες, εάν υπάρχουν.
 Ερευνητική ή συναφής Επαγγελματική Εμπειρία.
 Τίτλος γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον μία (1) από μέλος ΔΕΠ
που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου.
4. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει:
α) την αρχική επιλογή με βάση τον υποβληθέντα φάκελο με τα προαναφερόμενα
δικαιολογητικά,
β) γραπτές εξετάσεις προαγωγής ή απόρριψης στην αγγλική γλώσσα, εφόσον δεν
συντρέχουν οι λόγοι εξαίρεσης,
γ) συνέντευξη, αξιολόγηση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα σχετικά με τα
αντικείμενα του ΠΜΣ.
Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού κάθε υποψηφίου, ο βαθμός πτυχίου έχει συντελεστή 0,3, η ερευνητική δραστηριότητα, η συναφής επαγγελματική δραστηριότητα και οι
δημοσιεύσεις 0,3 και η συνέντευξη-αξιολόγηση 0,4. Μετά από εξετάσεις, Υπότροφοι
Εσωτερικού του ΙΚΥ εισάγονται χωρίς εξετάσεις στον Κύκλο Σπουδών του ΜΔΕ, καθ’
υπέρβαση του αριθμού εισαγομένων (τροποποίηση απόφ. ΓΣΕΣ 29/2/2008 και 3/4/2008).
5. Δεν απαιτείται γραπτή εξέταση στα αγγλικά για όσους είναι κάτοχοι διπλώματος
Proficiency ή TOEFL ή άλλου ισότιμου πιστοποιητικού επάρκειας στην αγγλική. Ομοίως
δεν απαιτείται γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα για όσους είναι πτυχιούχοι
αγγλόφωνων πανεπιστημίων.
6. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας διαπιστώνεται
γραπτώς ή αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών σε ίδρυμα
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον ενός έτους σε ελληνόφωνο εκπαιδευτικό
ίδρυμα.
7. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνεται έως το τέλος Ιουνίου και τα
αποτελέσματα ανακοινώνονται από την Επιτροπή Εξετάσεων έως την 15η Σεπτεμβρίου,
προκειμένου να ληφθεί υπόψη και η βαθμολογία της εξεταστικής του Ιουνίου, όπου
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απαιτείται. Εισάγονται έως τριάντα (30) υποψήφιοι ανά κατεύθυνση, εφόσον ο τελικός
βαθμός τους είναι άνω της βάσης. Εισάγονται επίσης οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο
επιτυχόντα. Τα αποτελέσματα τίθενται υπόψη της Κοσμητείας προς επικύρωση.

ΣΤ. Παρακολούθηση μαθημάτων και προαγωγικές εξετάσεις
1. Η διδασκαλία των μαθημάτων έκαστου εξαμήνου αρχίζει και ολοκληρώνεται σύμφωνα
με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Συγκλήτου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
2. Η παρακολούθηση των μαθημάτων που προβλέπονται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον
ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητη απουσία πέραν των έξι (6) διδακτικών ωρών
ανά μάθημα επισύρει, μετά από απόφαση της ΣΕ, την κύρωση της επανάληψης του
συγκεκριμένου μαθήματος. Η διαπίστωση της παρουσίας των φοιτητών είναι ευθύνη του
διδάσκοντος. Ο κατάλογος παρουσίας των φοιτητών υπογεγραμμένος από τους ίδιους
παραδίδεται στον Διευθυντή τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη των
εξετάσεων. Σε περίπτωση μη παράδοσης των στοιχείων, όπως ορίζεται παραπάνω,
αναβάλλεται η εξέταση του μαθήματος και το θέμα συζητείται στη ΣΕ.
3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την έναρξη των σπουδών, η ΣΕ ορίζει για κάθε φοιτητή
ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλο. Ο σύμβουλος έχει την ευθύνη της συνολικής εποπτείας των
σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή και της παροχής ακαδημαϊκών συμβουλών.
4. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.
5. Οι δηλώσεις για τα μαθήματα επιλογής ολοκληρώνονται εντός της δεύτερης διδακτικής
εβδομάδας εκάστου εξαμήνου.
6. Τα μαθήματα εξετάζονται γραπτά ή προφορικά στο τέλος κάθε εξαμήνου. Ο βαθμός
κάθε μαθήματος συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά και αξιολόγηση επίδοσης κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου (εργασίες ή άλλες εκπαιδευτικές διαδικασίες, κατά τη κρίση του
διδάσκοντος). Η βαρύτητα των εργασιών κ.λπ. στον τελικό βαθμό ανακοινώνεται από τον
διδάσκοντα κατά την έναρξη του εξαμήνου.
7. Τα μαθήματα του Α΄ ή του Β΄ εξαμήνου, στα οποία αποτυγχάνει ο φοιτητής και εφόσον
δεν ξεπερνούν το 50% του συνόλου των μαθημάτων του εξαμήνου, επανεξετάζονται την
περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εάν υπάρξει αποτυχία σε κάποιο μάθημα κατά την περίοδο του
Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής επανεξετάζεται τον Φεβρουάριο ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής,
την οποία ορίζει η ΣΕ και στην οποία δεν συμμετέχει ο διδάσκων, προκειμένου να
διασφαλίσει τον ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό. Σε περίπτωση απόρριψης και από την εν
λόγω Τριμελή Επιτροπή, δύναται ο φοιτητής να επαναλάβει το αντίστοιχο εξάμηνο
σπουδών άπαξ. Εάν ο φοιτητής αποτύχει σε περισσότερα μαθήματα, επαναλαμβάνει το
εξάμηνο.
8. Η εκπρόθεσμη αλλά εντός της εξεταστικής περιόδου συμμετοχή στις εξετάσεις
επιτρέπεται, εφόσον δοθεί άδεια από τον καθηγητή του υπό εξέταση μαθήματος και τον
Διευθυντή του ΠΜΣ και μόνον αν συντρέχει αιτιολογημένα σοβαρός λόγος υγείας ή
ανωτέρας βίας.
9. Η βαθμολογία των μαθημάτων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΤΟΠΑ εντός
ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Σε κάθε μάθημα αναλογούν
επτάμιση (7,5) ECTS και στην Διπλωματική Εργασία τριάντα (30) ECTS. Συνολικά στα
μαθήματα αναλογούν εξήντα (60) ECTS, συν τριάντα (30) της Διπλωματικής Εργασίας,
ήτοι ενενήντα (90) ECTS για ολόκληρο το ΠΜΣ. Τα μαθήματα είναι τετράωρα και
περιλαμβάνουν διαλέξεις σεμινάρια και εργαστήρια.
10. Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι φοιτητές απαντούν σε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της
ύλης και της μεθόδου διδασκαλίας του μαθήματος. Το ερωτηματολόγιο εγκρίνεται από τη
ΣΕ μετά από εισήγηση του Διευθυντή. Τα συνθετικά συμπεράσματα των αξιολογήσεων
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συζητούνται στη ΓΣ του ΤΟΠΑ βάσει εισήγησης του Διευθυντή του ΠΜΣ στο τέλος
κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Ζ. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται για τη λήψη του ΜΔΕ να εκπονήσει
αυτόνομα (όχι σε συνεργασία) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα που προτείνει ο ίδιος. Η
έκταση της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να είναι μεταξύ 15.000 και 20.000 λέξεων.
Η οργάνωση του κειμένου της διπλωματικής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
θα διαμορφώσει η ΣΕ και η οποία θα δημοσιοποιηθεί.
2. Μέχρι την 20η Μαΐου οι φοιτητές του Β΄ εξαμήνου υποχρεούνται, μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα στο ΜΔΕ που θα αναλάβει ως επιβλέπων, να υποβάλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος τον τίτλο της Διπλωματικής τους, σύντομη περιγραφή του
αντικειμένου καθώς και το όνομα του επιβλέποντα. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί
διδάσκων που να επιθυμεί να αναλάβει ως επιβλέπων τη συγκεκριμένη Διπλωματική, η
ΣΕ σε συνεργασία με τον σύμβουλο και τον μεταπτυχιακό φοιτητή προχωρεί στην
επιλογή εναλλακτικού θέματος και επιβλέποντος ο οποίος ορίζεται βάσει της εξειδίκευσης
των μελών ΔΕΠ.
3. Σε συνεδρίαση της Ομάδας Διδασκόντων, που πραγματοποιείται πριν το τέλος Ιουνίου
κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγκρίνονται τα προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών Εργασιών,
οι επιβλέποντες, και άλλα δύο (2) μέλη από την ΟΔ, που μαζί με τον επιβλέποντα
συγκροτούν την τριμελή εξεταστική επιτροπή κάθε Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε μέλος
ΔΕΠ μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως δύο (2) διπλωματικών εργασιών (και κατ’
εξαίρεση τριών) ετησίως. Η επίβλεψη διπλωματικής πιστώνεται με μισή διδακτική ώρα
εβδομαδιαίως ανά επιβλέποντα. Με επόμενη απόφασή της η Ομάδα Διδασκόντων μπορεί
να τροποποιήσει το θέμα ή να αλλάξει τον επιβλέποντα ή τα λοιπά μέλη της τριμελούς
επιτροπής, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος και το ζητήσει ο ίδιος ή ο επιβλέπων.
4. Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου. Με
απόφαση της ΣΕ μπορεί να δοθεί παράταση ενός (1) μόνον επιπλέον εξαμήνου. Ο
ορισμός του θέματος και η έναρξη εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας
πραγματοποιείται έστω και αν ο φοιτητής δεν έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα
μαθήματα. Μετά από αίτημα του υποψηφίου και εισήγηση του επιβλέποντος ή μετά από
απαίτηση της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για διορθώσεις, είναι δυνατόν, με
απόφαση της ΣΕ, να παραταθεί η προθεσμία αυτή μέχρι τρείς (3) μήνες ακόμη.
5. Η Διπλωματική Εργασία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος σε πέντε (5)
αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή.
6. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή βαθμολογεί την εργασία εντός είκοσι εργασίμων
ημερών από την κατάθεσή της και αφού προηγηθεί προφορική υποστήριξη από τον
υποψήφιο. Ο χρόνος και ο τόπος της προφορικής υποστήριξης ανακοινώνεται από τη
Γραμματεία και είναι ανοικτή σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Ο βαθμός της
Διπλωματικής Εργασίας εξάγεται ως ο μέσος όρος του βαθμού (0-10) που θέτει κάθε
μέλος της τριμελούς επιτροπής. Εάν ο βαθμός είναι μικρότερος του πέντε (5), δεν
απονέμεται το ΜΔΕ. Η λήψη πτυχίου γίνεται μετά από επιτυχή παρακολούθηση οκτώ (8)
μαθημάτων και επιτυχή υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας (Σύνολο: 90 ECTS).
7. Ο τελικός βαθμός ΜΔΕ προσδιορίζεται ως ο μεσοσταθμικός όρος του 70% της μέσης
βαθμολογίας των μαθημάτων όλων των εξαμήνων και του 30% του βαθμού της
Διπλωματικής Εργασίας. Οι βαθμοί που απονέμονται είναι: Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς
(6,5-8,4) και Καλώς (5-6,4). Η βαθμολογική κλίμακα των επιμέρους μαθημάτων και της
διπλωματικής περιλαμβάνει και υποδιαιρέσεις της μονάδας, της τάξεως του 0,5.
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ΙΙ. Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών ΤΟΠΑ2
Α. Όργανα διοίκησης
Όργανα του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΔΣ) είναι:
1. Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ή άλλως ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (στο εξής: Συντονιστική Επιτροπή ΣΕ), πενταμελής ομάδα διοίκησης του Προγράμματος, αποτελούμενη από καθηγητές
επιστημονικών αντικειμένων που εμπίπτουν στο αντικείμενο του ΠΔΣ, οριζόμενη από
την Κοσμητεία μετά από απόφαση-πρόταση της ΓΣ του ΤΟΠΑ.
2. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΔΣ, προερχόμενος από τη ΣΕ και οριζόμενος από την Κοσμητεία
μετά από εισήγηση των μελών της ΣΕ. Ο Διευθυντής κωλυόμενος, ορίζει αναπληρωτή
του εκ των μελών της ΣΕ, κατά προτίμηση καθηγητή 1ης βαθμίδας. Η θητεία των
ανωτέρω είναι τριετής, χωρίς να επιτρέπεται τρίτη συνεχόμενη θητεία τους.
3. Η ΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, η οποία αποτελείται από τους διδάσκοντες στο ΠΔΣ
(Καθηγητές-Ερευνητές), που επιλέγονται από τη ΣΕ βάσει αντικειμενικών κριτηρίων,
όπως:
 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά
 Συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα-Μελέτες
 Θέσεις ευθύνης στην Έρευνα ή στη Διοίκηση
 Εμπειρία σε Μεταπτυχιακές Σπουδές
 Συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου και των διδαχθέντων από αυτούς
μαθημάτων.
Η ευθύνη διδασκαλίας ανατίθεται σε καθηγητές ή ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι αποτελούν και την ΟΔ μαζί με τους επιβλέποντες καθηγητές.

Β. Αρμοδιότητες οργάνων
1. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις
διατάξεις του Νόμου, της σχετικής εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης, του Οργανισμού
του Παντείου Πανεπιστημίου και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, ήτοι:
α) συγκαλεί τη ΣΕ και προεδρεύει των εργασιών της, τηρώντας τα σχετικά πρακτικά,
β) συγκαλεί την Ομάδα Διδασκόντων και προεδρεύει των εργασιών της, τηρώντας τα
σχετικά πρακτικά,
γ) εισηγείται στην Ομάδα Διδασκόντων για θέματα των αρμοδιοτήτων της,
δ) μεριμνά για την εφαρμογή του ΠΔΣ, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του
παρόντος Κανονισμού,
ε) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων,
στ) διαβιβάζει στην Κοσμητεία της Σχολής τις απόψεις της ΣΕ και της Ομάδας
Διδασκόντων και
ζ) συντάσσει, σε συνεργασία με τη ΣΕ, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του
Προγράμματος και τη διαβιβάζει στην Κοσμητεία της Σχολής.

2

Διαβάστε, επίσης, τις μεταβατικές διατάξεις έως την θέσπιση του νέου Οργανισμού του Παντείου
Πανεπιστημίου, στην Ενότητα IV, παρακάτω.
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2. Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
α) διοικεί το αντίστοιχο ΠΔΣ, ασκώντας την εποπτεία του και λαμβάνοντας τις
απαιτούμενες αποφάσεις για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία
του,
β) συντάσσει Κανονισμό Σπουδών, που περιλαμβάνει όλες τις σχετικές με το
Πρόγραμμα λεπτομέρειες και τον υποβάλλει για έγκριση,
γ) επιλέγει τους διδάσκοντες του ΠΔΣ,
δ) αποφασίζει επί της εισήγησης της ΓΣ για τις προκηρύξεις θέσεων Υποψηφίων
Διδακτόρων και εισηγείται στην κοσμητεία
ε) εισηγείται για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε εκπαιδευτική
δραστηριότητα του Προγράμματος προς την Κοσμητεία,
στ) οργανώνει και διεξάγει τη διαδικασία επιλογής φοιτητών στο αντίστοιχο
Πρόγραμμα σπουδών,
ζ) αξιολογεί και επανεξετάζει τη λειτουργία του αντίστοιχου Προγράμματος και
εισηγείται στην Κοσμητεία ή, σε περίπτωση συνεργασίας Σχολών στις Κοσμητείες
των οικείων Σχολών, την τροποποίηση του περιεχομένου του Προγράμματος
σπουδών,
η) συντάσσει κάθε χρόνο και υποβάλλει στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής ή στις
Κοσμητείες των οικείων Σχολών (σε περίπτωση συνεργασίας Σχολών), έκθεση με
την πορεία του Προγράμματος, όπου περιλαμβάνει την αξιολόγησή του ως προς το
επιστημονικό περιεχόμενο, την οργάνωση, τη διοικητική στήριξη και τη
διδασκαλία, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης και
της αξιολόγησης των φοιτητών. Η έκθεση με την πορεία του Προγράμματος
περιλαμβάνει και τον οικονομικό απολογισμό του, ήτοι την ύπαρξη πλεονασμάτων
ή ελλειμμάτων και τον συσχετισμό τους με τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα του
ΠΔΣ.
3. Η ΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, στην οποία συμμετέχουν και οι επιβλέποντες, έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) την εφαρμογή του Προγράμματος και τη συνεχή βελτίωσή του καθώς και
β) τη διατύπωση γνώμης προς την Κοσμητεία της Σχολής, μέσω του Διευθυντή, για
τρόπους βελτίωσης του Προγράμματος σπουδών.

Γ. Διάρκεια σπουδών
Η διάρκεια σπουδών είναι τριετής. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια σπουδών από την
εγγραφή του υποψηφίου έως την κατάθεση του τελικού κειμένου της Διδακτορικής του
Διατριβής και μετά από τις διορθώσεις που υπέδειξε ο επιβλέπων, δεν μπορεί να υπερβεί
τα πέντε (5) έτη, δυνάμενη να παραταθεί κατά ένα (1) έτος, μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της Κοσμητείας και κατόπιν σχετικής αίτησης του υποψηφίου καθώς και με τη
σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος.

Δ. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
1. Η Κοσμητεία, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΟΠΑ, προκηρύσσει
θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, όπου υποχρεωτικά προσδιορίζονται οι επιστημονικές
περιοχές καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής
τους. Ως αναγκαίες προϋποθέσεις θα πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον:
α) πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο,
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β) δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ή δημοσιευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο
επιστημονικό και ερευνητικό έργο,
γ) συνάφεια ενός των παραπάνω υπό στοιχεία (α)-(β) με το ευρύτερο γνωστικό
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης,
δ) πιστοποιημένη καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, αντίστοιχα με όσα
προβλέπονται στον Ν.4009/2011.
2. Ως κριτήρια επιλογής λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, μεταξύ άλλων, ο βαθμός
πτυχίου, ο βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος, όταν υπάρχει ή η ποιότητα του ισοδύναμου επιστημονικού και ερευνητικού έργου, ο βαθμός γνώσης μίας ή περισσοτέρων
ξένων γλωσσών, η ερευνητική ικανότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή εισηγήσεις
σε συνέδρια ή από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η τυχόν επαγγελματική
εμπειρία καθώς και το αποτέλεσμα της προσωπικής συνέντευξης.
3. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλει
στην Γραμματεία του Τμήματος τους μήνες Μάρτιο έως και Απρίλιο αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο
καθώς και αναγνώριση της ισοτιμίας τους, αν πρόκειται για πτυχία αλλοδαπών
πανεπιστημίων.
 Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
σπουδών.
 Τη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε για την απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου.
 Βιογραφικό σημείωμα και περίληψη τυχόν δημοσιεύσεων ή ερευνητικών εργασιών.
 Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων μία (1) τουλάχιστον από μέλος ΔΕΠ
του μεταπτυχιακού που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος και γνωρίζει την
ακαδημαϊκή του επίδοση.
 Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
Κανονισμό ΠΜΣ, Ενότητα Ε, Εδάφια 5-6 (βλ. σελ. 4), ή καλής γνώσης μίας
επιπλέον ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά ή οποιαδήποτε
άλλη εγκρίνει η ΣΕ).
 Αναλυτική πρόταση περίπου 3.000 λέξεων (με τη σχετική βιβλιογραφία), όπου να
αναπτύσσεται το προτεινόμενο θέμα της Διατριβής, να περιγράφεται η
μεθοδολογία και να διατυπώνονται τα κατά τη κρίση του υποψηφίου στοιχεία
πρωτοτυπίας και συμβολής στην επιστήμη της προτεινόμενης έρευνας. (Οι σχετικές
προδιαγραφές παρουσιάζονται στο παράρτημα).
4. Το όνομα του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος που προτείνεται ως επιβλέπων, εφόσον έχει
γίνει σχετική συνεννόηση μαζί του, εγκρίνεται από την Κοσμητεία, μετά από απόφαση
της ΓΣ του Τμήματος.
5. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από την ΣΕ στην οποία παρουσιάζουν την
πρότασή τους οι Υποψήφιοι Διδάκτορες.

Ε. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών και εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής
1. Επιβλέπων
1. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, με απόφαση της Κοσμητείας και μετά από εισήγηση της
ΓΣ του Τμήματος, ορίζεται καθηγητής της Σχολής του ιδίου ή συναφούς γνωστικού
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αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως επιβλέπων
καθηγητής του Τμήματος με τη συναίνεσή του. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει
συνολικά έως 5 διδακτορικές διατριβές, με δυνατότητα προκήρυξης μέχρι 2 κατ’ έτος έως
την συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού. Οι 5 διατριβές αφορούν την τριετία εκπόνησης.
Η επίβλεψη της διατριβής πιστώνεται με μισή διδακτική ώρα εβδομαδιαίως ανά
επιβλέποντα.
Η συνάφεια του αντικειμένου του επιβλέποντος αποδεικνύεται από:
 Το γνωστικό αντικείμενο
 Τις δημοσιεύσεις του σε επιστημονικά περιοδικά
 Τη συμμετοχή του σε αντίστοιχα ερευνητικά έργα ή σε θέσεις ευθύνης
 Τη διδασκαλία σχετικών μαθημάτων σε μεταπτυχιακό κυρίως επίπεδο
2. Με την ίδια διαδικασία, μετά από εισήγηση του ορισθέντος επιβλέποντος, μπορεί να
επιλεγεί και δεύτερος επιβλέπων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητής ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον αυτό προβλέπεται σε
πρωτόκολλο συνεργασίας του Ιδρύματος και του ερευνητικού κέντρου.
2. Γλώσσα Διδακτορικής Διατριβής
Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Κοσμητείας, μετά από αίτηση του υποψήφιου
διδάκτορα και σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα ή των επιβλεπόντων, μπορεί να ορίζεται
ότι η Διδακτορική Διατριβή θα συγγραφεί σε ξένη γλώσσα.
3. Στόχοι Διδακτορικής Διατριβής
Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να συμβάλει στον επιστημονικό
διάλογο στο γνωστικό πεδίο που πραγματεύεται. Για τους λόγους αυτούς, στη Διατριβή
πρέπει να αναφέρονται ρητά:
 ο σκοπός της ερευνητικής εργασίας
 η σημασία της διερεύνησης του συγκεκριμένου θέματος
 το κίνητρο που οδήγησε στην επιλογή του θέματος
 οι σημαντικότερες σχετικές επιστημονικές εργασίες
 οι πρωτότυπες συμβολές της διδακτορικής διατριβής
 τα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και οι εισηγήσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια
που βασίσθηκαν στην ερευνητική εργασία του υποψήφιου διδάκτορα.
4. Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής
1. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημοσίως από τον υποψήφιο διδάκτορα,
ύστερα από έγγραφη θετική εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων καθηγητών
προς την Κοσμητεία της Σχολής. Αν δεν κατατεθεί εισήγηση ή εάν η εισήγηση είναι
αρνητική, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί με αίτηση του υποψηφίου για άλλη μία
φορά, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
2. Η αξιολόγηση της Διατριβής γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία
ορίζεται με απόφαση της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος ή των
επιβλεπόντων καθηγητών και έλεγχο της ΣΕ. Δύο (2) μέλη της επιτροπής είναι καθηγητές
του Πανεπιστημίου και ένα (1) μέλος είναι καθηγητής ΑΕΙ ή αντίστοιχης βαθμίδας
ερευνητής ερευνητικού Ιδρύματος της αλλοδαπής, ή, ύστερα από ειδική αιτιολόγηση, της
ημεδαπής, από τα μητρώα που προβλέπονται στο άρθρο 19 Ν.4009/2011, όπως ισχύει. Οι
επιβλέποντες καθηγητές δεν μπορούν να οριστούν ως μέλη της επιτροπής. Σε ένα από τα
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μέλη της επιτροπής ανατίθεται από την Κοσμητεία η σύνταξη έγγραφης εισηγητικής
έκθεσης αξιολόγησης της Διατριβής.
3. Για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται η θετική κατά πλειοψηφία
αξιολόγηση της διατριβής από την επιτροπή. Προαπαιτούμενο για την υποστήριξη
διδακτορικής διατριβής, είναι η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια με εισήγηση και η
δημοσίευση ενός τουλάχιστον άρθρου σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

ΣΤ. Πρόγραμμα υποχρεωτικών σεμιναριακών μαθημάτων
υποψηφίων διδακτόρων
1. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πλήρη εξάμηνα:
α) Το χειμερινό εξάμηνο περιλαμβάνει κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων σε θέματα
ερευνητικής μεθοδολογίας και ποσοτικών μεθόδων, καθώς και θέματα τυπολογίας
ως προς τη συγγραφή της Διατριβής.
β) Το εαρινό εξάμηνο οι υποψήφιοι διδάκτορες διαχωρίζονται ανάλογα με την ευρύτερη ερευνητική περιοχή στην οποία εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή και
παρακολουθούν κύκλο εξειδικευμένων μαθημάτων σεμιναριακού τύπου.
2. Ο αριθμός και το περιεχόμενο των μαθημάτων διαμορφώνονται από τη ΣΕ και
ανακοινώνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
3. Στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν την
πρόοδο καθώς και θέματα της διατριβής τους στο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ.

Ζ. Παράλληλες υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων
Οι υποψήφιοι διδάκτορες στο πλαίσιο των σπουδών τους οφείλουν:
1. Να έχουν συστηματική και αποδεδειγμένη παρουσία και ερευνητική δραστηριότητα
στους χώρους του Τμήματος κατά την τριετία εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.
2. Να συμμετάσχουν στη διεξαγωγή δύο (2) τουλάχιστον εξαμηνιαίων προπτυχιακών
μαθημάτων (χειμερινό και εαρινό) καθώς και στη διεξαγωγή ενός (1) μεταπτυχιακού
μαθήματος, καθώς και στην εξεταστική διαδικασία.
3. Να συμμετάσχουν με εισήγηση, συνυπογραφόμενη από τον επιβλέποντα, σε δύο (2)
τουλάχιστον εθνικά ή διεθνή ΣΥΝΕΔΡΙΑ.
4. Να δημοσιεύσουν ένα (1) τουλάχιστον άρθρο σε ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ,
σε συνεργασία με τον επιβλέποντα ή τους επιβλέποντες, σχετικό με το αντικείμενο της
Διδακτορικής Διατριβής.
5. Να προδημοσιεύσουν τουλάχιστον μία (1) από τις ως άνω δημοσιεύσεις στα ΤΕΤΡΑΔΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ του ΤΟΠΑ.

Η. Αξιολόγηση υποψηφίων διδακτόρων
1. Έως την 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, ο
υποψήφιος υποβάλλει ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ στον ή στους επιβλέποντες και στη ΣΕ.
2. Έως την 30η Σεπτεμβρίου, ο επιβλέπων υποβάλλει στη ΣΕ σύντομη έκθεση αξιολόγησης σχετική με την πρόοδο εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής καθώς και σχετικά με
την εκπλήρωση των συνολικών υποχρεώσεων του υποψήφιου διδάκτορα (συμμετοχή σε
μαθήματα, πρόοδο στη συγγραφή άρθρων ή εισηγήσεων σε συνέδρια, κ.λπ.).
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3. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, οι διδάσκοντες των σεμιναριακών μαθημάτων
υποβάλλουν στη ΣΕ αναφορά συμμετοχής και επίδοσης για τους συμμετέχοντες
υποψήφιους διδάκτορες.
4. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους, γίνεται συνολική αξιολόγηση της προόδου των υποψηφίων διδακτόρων σε κοινή συνεδρίαση, όπου
συμμετέχουν ο Διευθυντής ΠΔΣ, τα λοιπά μέλη της ΣΕ, η Ομάδα Διδασκόντων και οι
επιβλέποντες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υποψήφιος διδάκτορας δεν
ανταποκρίνεται επιτυχώς στο όλο έργο του, η ΣΕ μετά και από εισήγηση του επιβλέποντος μπορεί είτε να τον καλέσει για συγκεκριμένες συστάσεις, ή να εισηγηθεί στην
Κοσμητεία τη διακοπή των σπουδών του.
5. Στην τελική έγγραφη εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων προς την Κοσμητεία για την υποστήριξη της Διατριβής, αναφέρονται ρητά τόσο οι δημοσιεύσεις του
υποψήφιου διδάκτορα, όπως προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, όσο και ο
βαθμός εκπλήρωσης των συνολικών υποχρεώσεών του.

III. Τροποποίηση κανονισμών
1. Οι παρόντες Κανονισμοί ΠΜΣ/ΠΔΣ ΤΟΠΑ μπορούν να τροποποιηθούν ως προς
οποιεσδήποτε επιμέρους ρυθμίσεις τους οποτεδήποτε, εντός του συνολικού χρόνου
νόμιμης λειτουργίας των οικείων Προγραμμάτων. Η όποια πάντως νομότυπη τροποποίηση θα ισχύει από το επόμενο εξάμηνο της ανάλογης έγκρισης. Οι τροποποιήσεις των
υπόψη Κανονισμών προτείνονται με αντίστοιχη εισήγηση του Διευθυντή προς την
Κοσμητεία της Σχολής, η οποία και λαμβάνει τη σχετική απόφαση, μετά από σύμφωνη
γνώμη και της ΣΕ. Πρόταση τροποποίησης προς τον Διευθυντή έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλουν και τα μέλη της οικείας Ομάδας Διδασκόντων, με παράλληλη υποχρέωση
κοινοποίησης της πρότασής τους προς τη ΣΕ, κατά τα ανωτέρω.
2. Οι παραπάνω τροποποιήσεις ισχύουν χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία (όπως
πρόσθετες δημοσιεύσεις κ.λπ.), των εν λόγω αρχικών Κανονισμών θεωρουμένων ότι
παρέχουν πάγια και νομότυπη εξουσιοδότηση για τον σκοπό αυτόν.

IV. Μεταβατικές διατάξεις
1. Έως τη θέσπιση του νέου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ εφαρμόζονται
για το ΠΜΣ/ΠΔΣ ΤΟΠΑ οι διατάξεις του Ν.3685/2008, όπως ισχύει. Από την έναρξη
εφαρμογής του ανωτέρω νέου Οργανισμού ισχύουν άμεσα και χωρίς καμία περαιτέρω
διαδικαστική προϋπόθεση οι εγκεκριμένοι νέοι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΜΣ/ΠΔΣ του Τμήματος.
2. Συγκεκριμένα:
α) Όργανα του ΠΜΣ/ΠΔΣ είναι η ΓΣΕΣ, ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ και οι ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΜΣ και ΠΔΣ.
β) Η επίβλεψη των διδακτορικών διατριβών γίνεται προσωρινώς με βάση το προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή, ορίζεται επιβλέπων και δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής.
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Παράρτημα: Προδιαγραφές υποβολής πρότασης
εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Γενική Δομή Πρότασης












Εξώφυλλο (θέμα Διδακτορικής Διατριβής, ονοματεπώνυμο Υποψηφίου, ημερομηνία)
Σύντομη Περίληψη της Πρότασης (250-300 λέξεις)
Λέξεις Κλειδιά (έως 6 λέξεις)
Πίνακας Περιεχομένων
Εισαγωγή: Αναγκαιότητα (από πού προκύπτει), Σκοπός (βασική αποστολή) και Κύριο
Ερώτημα, που καλείται να διερευνήσει η προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή.
Τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας της Διατριβής, της συμβολής της στον επιστημονικό
διάλογο και στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων.
Θεωρητική Τεκμηρίωση: Συνοπτική παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου, στο
οποίο θα στηριχθεί η εργασία (αναφορά σε συναφείς εργασίες: Αναφορά σε βιβλία,
άρθρα και μελέτες, που πραγματεύονται το αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής).
Δομή και Μεθοδολογία Εκπόνησης Διατριβής: Αναλυτικοί στόχοι της εργασίας, βασικό περιεχόμενο, συνοπτική παρουσίαση του τρόπου προσέγγισης του θέματος και των
βασικών ποσοτικών μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν, αναμενόμενα αποτελέσματα.
Βιβλιογραφία: Αναλυτική παρουσίαση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, που είναι
σχετική με το αντικείμενο της Διατριβής.

Τεχνικές Προδιαγραφές Κειμένου





Μέγεθος κειμένου πρότασης: Έως 3.000 λέξεις.
Τύπος και Μέγεθος Γραμματοσειράς: Times New Roman 12.
Διάστιχο: 1,5 γραμμές. Διαστήματα παραγράφων (πριν και μετά): 3 στ.
Πίνακες, Διαγράμματα, κ.λπ.: Πάνω (από Πίνακα ή Διάγραμμα): Αριθμός Πίνακα ή
Διαγράμματος και τίτλος. Κάτω (από Πίνακα ή Διάγραμμα): Πηγή/ές.
 Αναφορές και βιβλιογραφία: Υπόδειγμα APA (http://www.apastyle.org/). Ενδεικτικά:
 Αναφορές εντός κειμένου: … (Coe, Kelly, & Yeung, 2007) ... (Coe et al., 2007;
Smith, 1966) ... (Held, McGrew, Goldblatt, & Perraton, 2003) ... (Smith, 1966, p.
100).
 Βιβλιογραφία:
Coe, N., Kelly, P., & Yeung, H. (2007). Economic Geography: A contemporary
Introduction. London: Wiley-Blackwell.
Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., & Perraton, J. (2003). Rethinking
globalisation. In D. Held & A. McGrew (Eds.), The Global Global
Transformations Reader (pp. 67–74). Cambridge, UK: Polity Press.
Smith, D. M. (1966). A Theoretical Framework for Geographical Studies of
Industrial Location. Economic Geography, 42(2), 95–113.
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