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1. Δικαιώματα/Παροχές Υποψήφιων Διδακτόρων.
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα
και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του Β’ κύκλου σπουδών.
Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική
μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα, κ.α.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι διδάκτορες διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την
απονομή του διδακτορικού διπλώματος.
2 Υποχρεώσεις Υποψήφιων Διδακτόρων.
Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής του κάθε ακαδημαϊκό έτος. Το
τμήμα μπορεί να ορίσει επιπλέον υποχρεώσεις, όπως παρακολούθηση ή συμμετοχή σε μαθήματα,
εργαστήρια ή σεμινάρια σχετικά με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του, ενδιάμεσα
παραδοτέα, μορφή συγγραφής διδακτορικής διατριβής, έκταση κ.α. (άρθρο 45, παρ.2 περ.στ. ν.
4485/2017).
α) Φυσική παρουσία στο τμήμα ή/και στο χώρο έρευνας εντός ή εκτός Τμήματος τουλάχιστον 10
ώρες εβδομαδιαίως για 4 εξάμηνα, από τις οποίες ορισμένες ώρες θα είναι για την επίβλεψη ή την
οργανωτική υποστήριξη ενός εργαστηρίου, συνήθως αυτό στο οποίο εργάζεται.
Οι ώρες αυτές θα ορίζονται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Η ικανοποίηση του
κριτηρίου αυτού θα προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις προόδου της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής.
Άλλες δραστηριότητες που δύναται να αναλάβει ο υποψήφιος διδάκτορας, εάν κριθεί απαραίτητο
από τον επιβλέποντα καθηγητή, είναι:
• Παρακολούθηση μαθημάτων σχετικών με το θέμα της διδακτορικής διατριβής, από το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος ή άλλων Τμημάτων του οικείου ή άλλου ΑΕΙ.
• Επιστημονική υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που εκπονούν τη
διπλωματική τους εργασία.
• Διεξαγωγή φροντιστηριακών ή εργαστηριακών μαθημάτων.
• Ανεξάρτητες ερευνητικές δραστηριότητες στο εργαστήριο που εκπονείται η διδακτορική διατριβή.
• Συμμετοχή ως επιτηρητής στις εξετάσεις των μαθημάτων στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών.

