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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) 

“ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ” 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

1. Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με 

το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 

έτος 2017 - 2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), που οδηγεί 

στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με θέμα 

«Βυζαντινός Κόσμος: η Σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο 

Ελληνισμό» και στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).  

2. Οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτές 

αναλύονται παρακάτω, εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό 

πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο 

θέματα λειτουργίας του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, τα οποία δεν ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία.  

Άρθρο 2 

 Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ΠΜΣ (Θεματικές Ενότητες – ECTS – 

διάρκεια) 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 

απαιτείται η συγκέντρωση 90 Πιστωτικών Μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS) και η 

φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των 

φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων, τα οποία 

ακολουθούνται από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Οι 60 ΠΜ−ECTS 

αντιστοιχούν στα μαθήματα των δύο πρώτων διδακτικών εξαμήνων (ανά 30 

ΠΜ−ECTS σε κάθε εξάμηνο), από τα οποία τα οκτώ (8) είναι υποχρεωτικά και 

τα δύο (2) επιλογής, ενώ οι υπόλοιπες 30 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στην 

μεταπτυχιακή διατριβή. 

Άρθρο 3 

Διοικητική υποστήριξη 
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Την διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Άρθρο 4 
Όργανα του Π.Μ.Σ. 

Τα όργανα του ΠΜΣ είναι: 
1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης. 
2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Φιλολογίας. 
Στη Γ.Σ.Ε.Σ. μετέχουν για θέματα του ΠΜΣ, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο 
Διευθυντής και ένα μέλος του Δ.Σ. του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π., οριζόμενο από το Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου.  
 3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. είναι τριμελής και 
συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας, τα οποία έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα 
οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Στη Σ.Ε. μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο 
Διευθυντής του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.  Η Σ.Ε. προεδρεύεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ 
και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας 
του προγράμματος.  
4. Ο Διευθυντής  του ΠΜΣ πρέπει να ανήκει στην βαθμίδα του Καθηγητή ή 
του Αναπληρωτή Καθηγητή,  να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας, 
ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του 
ΠΜΣ  Υπάρχει  δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του για μία ακόμη διετία, 
μετά από σύμφωνη γνώμη των μελών της Γ.Σ.Ε.Σ.  
4. Τα ανωτέρω όργανα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που τους παρέχονται 
από την κείμενη νομοθεσία. 
 

Άρθρο 5 
Προσωπικό 

1. Στη διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ, όπως ορίζεται από το άρθρο 8 
της Ιδρυτικής Απόφασης και το άρθρο 6 του Μνημονίου Συνεργασίας,  
απασχολούνται μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων φορέων, καθηγητές από 
άλλα Πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού, αποχωρήσαντες 
καθηγητές καθώς και οι άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α’). Θέματα 
ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους, αμοιβών και αποζημιώσεων ορίζονται από 
τη Γ.Σ.Ε.Σ. στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. 
2. Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ, όπως ορίζεται από το 
άρθρο 8 της Ιδρυτικής Απόφασης, ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό 
προσωπικό των συνεργαζομένων φορέων καθώς και σε εξωτερικούς 
συνεργάτες με συμβάσεις έργου. 
 

 

Άρθρο 6 
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Αριθμός και τρόπος επιλογής εισακτέων 

1. Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε πενήντα (50) άτομα ετησίως. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων 
ανά ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι  Τμημάτων Πανεπιστημίων  και Τ.Ε.Ι. 
Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών.  

2. Για την πρόσκληση μεταπτυχιακών φοιτητών για τον Α΄ Κύκλο Σπουδών, η 
Γραμματεία του ΠΜΣ, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ανακοινώνει στον 
Τύπο και στους Διαδικτυακούς τόπους του Τμήματος Φιλολογίας, του 
ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκήρυξη, στην οποία 
καθορίζονται: α) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών 
φοιτητών στη διαδικασία επιλογής. β) Ο κατ’ ανώτατο όριο αριθμός 
εισακτέων στο Πρόγραμμα, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τους πενήντα (50). γ) 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν. δ) Οι προθεσμίες 
υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει 
αυτά να υποβληθούν. ε) Η διαδικασία επιλογής, καθώς και τα κριτήρια 
επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών. στ) Η ημερομηνία συνέντευξης των 
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που η 
Συντονιστική Επιτροπή κρίνει απαραίτητη. 

Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται έως την έναρξη του προγράμματος. Οι 
σχετικές προθεσμίες είναι δυνατόν να τροποποιούνται με απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ., εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:  

 Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. 
 Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.   
 Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών 

μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. 
 Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η 

διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και 
κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

 Πιστοποιητικό κατοχής κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας επιπέδου Β2 
(αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής) ή επάρκειας 
ελληνικής γλώσσας. Εαν δεν κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό, η 
επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται μετά από εξέταση από 
ειδική επιτροπή που ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Ανάτυπα δημοσιεύσεων 
σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.τ.λ., 
εφόσον υπάρχουν. 

 Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην 
επιλογή του υποψηφίου 

 Δύο συστατικές επιστολές 
 Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας. 
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 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 

4. Η Γραμματεία του ΠΜΣ παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές τα 
οποία προβλέπονται από την προκήρυξη. Ελέγχει την εγκυρότητα και την 
πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα 
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει στη Σ.Ε., η οποία 
ελέγχει, και εν συνεχεία η Γ.Σ.Ε.Σ. επικυρώνει τον τελικό πίνακα των 
υποψηφίων. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους 
πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως, όπως αυτά 
προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται 
δεκτές. 

5. Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της Συντονιστικής 
Επιτροπής (Σ.Ε.). Η συνέντευξη γίνεται σε θέματα συναφή προς το 
αντικείμενο του ΠΜΣ και αποβλέπει: α) στη διαπίστωση της γενικής 
κατάρτισης του υποψηφίου και της εικόνας που περιγράφουν οι συστατικές 
επιστολές. β) Στην αξιολόγηση άλλων δεξιοτήτων του υποψηφίου. γ) Στη 
διαπίστωση της καταλληλότητας του υποψηφίου να παρακολουθήσει το ΠΜΣ 
ή της ανάγκης να γίνει δεκτός σε συγκεκριμένα προπτυχιακά μαθήματα για 
τυχόν συμπλήρωση κενών.     

6. Για την επιλογή υποψηφίων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, 
συνεκτιμώνται: α) ο βαθμός πτυχίου και ο βαθμός επιτυχίας στα τρία (3) 
συναφέστερα με το ΠΜΣ μαθήματα, τα οποία θα ορισθούν με απόφαση της 
Γ.Σ,Ε.Σ., ως εξής: 15% για τον βαθμό του πτυχίου και από 5% για τη 
βαθμολογία σε κάθε ένα από τα τρία συναφέστερα μαθήματα. β) Η παρουσία 
του υποψηφίου στη συνέντευξη (20%). γ) προηγούμενη επαγγελματική ή 
διδακτική εμπειρία (20%). δ) Η επαρκής γνώση κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας 
(20%). ε) Ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (5%) και στ) 
συστατικές επιστολές (5%). 

7. Η Σ.Ε. μπορεί με απόφασή της να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους 
υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. 

8. Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο ΠΜΣ όσοι φοιτητές είναι 
παράλληλα εγγεγραμμένοι σε άλλο ΠΜΣ. 

9.  Ο πίνακας των επιτυχόντων μετά την επικύρωσή του από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
ανακοινώνεται στους χώρους ανακοινώσεων και τους Διαδικτυακούς τόπους 
του Τμήματος Φιλολογίας και του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.  Οι επιτυχόντες ειδοποιούνται 
να εγγραφούν στο ΠΜΣ εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που 
καθορίζεται από τη Σ.Ε. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ, 
εκτός και αν επικαλεσθεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην 
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περίπτωση αυτή, η Γ.Σ.Ε.Σ. κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος 
και αποφασίζει σχετικά. 

10. Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε 10 ημέρες 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης του πίνακα. Η ένσταση, η οποία πρέπει να 
είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη Γ.Σ.Ε.Σ.  

11. Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά την διαδικασία επιλογής 
φοιτητών, γίνεται δεκτός στο ΠΜΣ, ως υπεράριθμος,  πτυχιούχος υπότροφος 
του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο 
του ΠΜΣ. Ο υπότροφος αυτός εγγράφεται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο 
σπουδών. 

12. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται ως επιβλέπων από την Γ.Σ.Ε.Σ., 
ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα μέλος ΔΕΠ που διδάσκει στο Π.Μ.Σ., ο 
οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη των σπουδών του φοιτητή και υποβάλλει 
στην Σ.Ε. στο τέλος κάθε εξαμήνου έκθεση προόδου του φοιτητή.  

13. Σε περιπτώσεις κατηγοριών πτυχιούχων,  των οποίων τα προηγούμενα 
προγράμματα σπουδών τους παρουσιάζουν ελλείψεις, για την επιτυχή 
παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Σ.Ε. θα 
αποφασίζει για την παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων σε Προπτυχιακό 
επίπεδο στο Τμήμα Φιλολογίας. 
 

Άρθρο 7 
Έναρξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές αρχίζουν  το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο. Η 
ακριβής ημερομηνία καθορίζεται εκάστοτε από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Το κάθε εξάμηνο 
περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες και 
ακολουθεί το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, όπως αυτό ορίζεται από τη Σύγκλητο 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Άρθρο 8 
Αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών 

1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, 
άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της 
μεταπτυχιακής του διατριβής. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μόνο μια φορά και δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερης διάρκειας των 12 μηνών.  

2. Ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο χορηγείται η αναστολή, 
αναστέλλεται η καταβολή του συνόλου των διδάκτρων ή των δόσεων που 
απομένουν, ενώ παράλληλα κατοχυρώνονται τα αποτελέσματα των μέχρι 
τότε επιτυχών εξετάσεων του φοιτητή. Η αναστολή φοίτησης δεν επηρεάζει  τη 
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δυνατότητα παράτασης του ανώτατου χρόνου ολοκλήρωσης της 
μεταπτυχιακής διατριβής. 

3. Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να 
παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς 
πριν από τη αναστολή της φοίτησής του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος 
λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει την φοίτησή του, 
εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως 
μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο φοιτητής που επαναλαμβάνει τη φοίτησή του, 
όπως και οποιοσδήποτε άλλος φοιτητής του ΠΜΣ δεν μπορεί να δηλώσει 
περισσότερα των πέντε (5) μαθημάτων ανά εξάμηνο. Δεν μπορεί επίσης να 
αναλάβει θέμα μεταπτυχιακής  εργασίας δίχως να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
τα μαθήματα που προβλέπονται.  

 

Άρθρο 9 
Πρόγραμμα μαθημάτων – Υποχρεώσεις λήψης πτυχίου 

 

1.Στα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε 
τέσσερα (4)  υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής ανά 
εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν την Μεταπτυχιακή τους 
Διατριβή.  

2. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν 90 
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η φοίτηση περιλαμβάνει την επιτυχή συμμετοχή 
σε μεταπτυχιακά μαθήματα (60 πιστωτικές μονάδες) και την επιτυχή 
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής (30 πιστωτικές μονάδες).  
Ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. προκύπτει από:  
Α. Τη βαθμολογία της Μεταπτυχιακής Διατριβής σταθμισμένη κατά 60%. 
Β. Τον μέσο όρο της βαθμολογίας στα μαθήματα σταθμισμένο κατά 40%. 
Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3374/2005. 

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διαμορφώνονται ως εξής : 
Α΄ εξάμηνο (30 ECTS) 

Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) 

Α. Υποχρεωτικά  

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Βυζαντινολογίας. 
Μεθοδολογία Έρευνας 

6 

Αρχαιότης και Βυζάντιο: Πρόσληψη- Οι Κλασσικές 
Σπουδές στο Βυζάντιο 

6 

Παλαιογραφία – Κριτική Κειμένων 
 

6 

Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Αρχαιολογίας: 
Ζωγραφική-Αρχιτεκτονική 

6 

Β. Επιλογής: ένα (1) από τα παρακάτω  6 
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Λαϊκός Πολιτισμός – Δημώδης Βυζαντινή 
Λογοτεχνία 

Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Πεζογραφίας: 
Επιστολογραφία 

 

Σύνολο 30 

 
Β΄ εξάμηνο (30 ECTS) 

Α. Υποχρεωτικά  

Ειδικά θέματα Βυζαντινής Ποίησης και Αγιολογίας 6 

Νέος Ελληνισμός και Βυζάντιο: Πρόσληψη – Το 
Βυζάντιο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία 

6 

Μεσαιωνική Ελληνική Γλώσσα 6 

Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας και 
Ρητορικής 

6 

Β. Επιλογής: ένα (1) από τα παρακάτω  6 

Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Κοινωνίας, Διοίκησης και 
Οικονομίας 

Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Αρχαιολογίας: Συντήρηση 
και Ανάδειξη Βυζαντινών Μνημείων 

 

Σύνολο 30 

 
Γ΄ εξάμηνο (30 ECTS): 

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής 30 
Σύνολο 30 

 

3. Κάθε μάθημα είναι τρίωρης διάρκειας και ολοκληρώνεται τουλάχιστον σε 
δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Εάν για οποιονδήποτε λόγο 
υπάρξει απώλεια διδακτικών ωρών, αυτές αναπληρώνονται κατόπιν 
συνεννόησης με την γραμματεία του ΠΜΣ και την Σ.Ε.  

4. Προκειμένου να διδαχθεί ένα μάθημα επιλογής, πρέπει να επιλεγεί 
τουλάχιστον από πέντε (5) φοιτητές.  

5. Σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. 
Επιτρέπονται έως 2 απουσίες ανά μάθημα.   

6. Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Επίσης, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αγγλική σε περίπτωση που θα διδαχθεί 
μάθημα από προσκεκλημένο Καθηγητή του Εξωτερικού. Η συγγραφή της 
Μεταπτυχιακής Διατριβής θα γίνεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά.  

7. Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών γίνεται με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
και έγκριση της Σ.Ε.Σ. 
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Άρθρο 10 

Αξιολόγηση του φοιτητή 

1. Η αξιολόγηση του φοιτητή ολοκληρώνεται με την τελική εξέτασή του. Η 
τελική αυτή εξέταση είναι γραπτή. Οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται 
στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου στο τέλος κάθε εξαμήνου σύμφωνα με 
το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Η αξιολόγηση στα μαθήματα γίνεται με άριστα 
το 10. Επιτυχής θεωρείται η αξιολόγηση όταν ο φοιτητής λαμβάνει 
τουλάχιστον 6. 

2. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση μαθημάτων ο φοιτητής έχει τη 
δυνατότητα επανεξέτασης για μία μόνο φορά ανά μάθημα κατά την 
επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.  

3. Σε περίπτωση που το μάθημα (υποχρεωτικό ή επιλογής), στο οποίο ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής απέτυχε, δεν προσφέρεται εκ νέου, μπορεί να 
αντικατασταθεί από άλλο μάθημα, το οποίο ορίζεται με απόφαση της Σ.Ε. 

 

Άρθρο 11 

Μεταπτυχιακή Διατριβή 

1. Tο αργότερο μέχρι το τέλος του δευτέρου εξαμήνου του ΠΜΣ, η Γ.Σ.Ε.Σ. 
προβαίνει στις αναθέσεις των θεμάτων των Μεταπτυχιακών Διατριβών στους 
φοιτητές, ορίζοντας παράλληλα για κάθε διατριβή και τον επιβλέποντα 
διδάσκοντα. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 
όχι μικρότερο ενός διδακτικού εξαμήνου (τρίτο διδακτικό εξάμηνο του ΠΜΣ).  
Δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή να ολοκληρώσει την εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διατριβής με παράταση του χρόνου σπουδών κατά ένα (1) 
εξάμηνο, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή  και σχετική απόφαση 
της Γ.Σ.Ε.Σ.  

 2. Μετά την ολοκλήρωσή της Μεταπτυχιακής Διατριβής, και εφόσον υπάρχει 
και η σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, η Μεταπτυχιακή Διατριβή 
υποβάλλεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Ακολούθως η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει δύο 
ακόμα διδάσκοντες στο ΠΜΣ και οι οποίοι μαζί με τον επιβλέποντα 
αποτελούν την επιτροπή για την εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής 
διατριβής. Η διατριβή αναπτύσσεται και υποστηρίζεται δημόσια από τον 
μεταπτυχιακό φοιτητή ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Η δημόσια 
υποστήριξη και η εξέταση των διατριβών πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες 
που καθορίζει η Σ.Ε. 

3. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή αξιολογείται, τόσο ως προς την ποιότητα 

της εργασίας που κατατίθεται, όσο και ως προς την ποιότητα με την οποία 

γίνεται  προφορικά η υπεράσπισή της. Οι επιμέρους βαθμοί προκύπτουν ως 

μέσος όρος των βαθμών της τριμελούς επιτροπής, όπως απεικονίζεται στον 
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ακόλουθο πίνακα. Σε περίπτωση που η απόκλιση μεταξύ των βαθμών της είναι 

μεγαλύτερη από 30 ποσοστιαίες μονάδες η εργασία αξιολογείται από τέταρτο 

αξιολογητή με απόφαση του Δ/ντή του ΠΜΣ. 

 

Κριτήριο Βαρύτητα  Βαθμός 

Κριτή 1 

Βαθμός 

Κριτή 2 

Βαθμός 

Κριτή 3 

Μ.Ο. 

Η γραπτή εργασία 

ικανοποιεί 

κριτήρια 

αριστείας σε 

βαθμό: 

70% (0-10) (0-10) (0-10)  

Προφορική 

εξέταση της 

διπλωματικής 

30% (0-10) (0-10) (0-10)  

Υποσύνολο 100% Β1 Β2 Β3 Μ.Ο.(Βi) 

  

Η ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας θα πρέπει να γίνει ως το τέλος του Γ’  

εξαμήνου. Δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή να ολοκληρώσει την εκπόνηση 

της Μεταπτυχιακής Διατριβής με παράταση του χρόνου σπουδών κατά ένα (1) 

εξάμηνο, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή  και σχετική απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ.   

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο φοιτητής παραδίδει πέντε (5) 

πλήρη τελικά αντίγραφα (σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική τεκμηρίωση) της 

Διατριβής του στη Γραμματεία, αφού ενσωματώσει τυχόν διορθώσεις που θα του 

υποδειχθούν κατά την εξέταση. Ένα (1) αντίγραφο θα αποδοθεί στη Βιβλιοθήκη 

της Σχολής, και η κατάθεσή του είναι υποχρεωτική προκειμένου να 

καταχωρισθεί ο βαθμός της Μεταπτυχιακής Διατριβής. 

Το ΠΜΣ διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των Μεταπτυχιακών Διατριβών των 

φοιτητών στον δικτυακό τόπου του Τμήματος Φιλολογίας και του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.  

ή/και σε διαδικτυακώς προσβάσιμα αποθετήρια ψηφιακών εγγράφων στα οποία 

συμμετέχει το Τμήμα και το ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. 

Σε περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διατριβής ενεργοποιείται η διαδικασία 

διαγραφής του φοιτητή σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Κανονισμού Σπουδών. 

4. Αν η Μεταπτυχιακή Διατριβή θεωρηθεί από την επιτροπή ως μη 
ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω του  επτά (7), τότε η επιτροπή μπορεί 
να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή την βελτίωσή της, την τροποποίηση 
ορισμένων τμημάτων ή την ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
πρέπει να έχει επανυποβληθεί η Μεταπτυχιακή Διατριβή, τροποποιημένη 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Σε περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής 
Διατριβής, ενεργοποιείται η διαδικασία διαγραφής του φοιτητή σύμφωνα με 
το άρθρο 14 παρ. 2 του παρόντος. Εάν παρέλθουν δύο (2) εξάμηνα μετά την 
ανάθεση του θέματος χωρίς ο επιβλέπων να έχει στοιχεία για την πορεία της 
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υπό εκπόνηση εργασίας, η ανάθεση του θέματος ακυρώνεται και ο φοιτητής 
διαγράφεται. 

5. Το ΠΜΣ διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των μεταπτυχιακών διατριβών 
στο Διαδικτυακό τόπο του, ή/και αυτούς των συνεργαζόμενων φορέων ή/και 
σε διαδικτυακώς προσβάσιμα αποθετήρια ψηφιακών εγγράφων στα οποία 
συμμετέχουν οι συνεργαζόμενοι φορείς. 

 

Άρθρο 12 

Δίδακτρα 

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, το 
ύψος των οποίων καθορίζεται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων 
διοίκησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Τα δίδακτρα 
καταβάλλονται σε δόσεις εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών που καθορίζει η 
Γ.Σ.Ε.Σ. Μη καταβολή των διδάκτρων εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών 
οδηγεί σε διαγραφή του φοιτητή από τα μητρώα του ΠΜΣ με από απόφαση 
της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από πρόταση της Σ.Ε.  

 

Άρθρο 13 
Μεταπτυχιακός τίτλος 

 
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο 
«Βυζαντινός Κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο 
Ελληνισμό».  
Οι τίτλοι απονέμονται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Στον 
χορηγούμενο τίτλο σπουδών αναφέρεται η συνεργασία με το ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. Ο 
τίτλος σπουδών υπογράφεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, τον Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας και από τον 
Γραμματέα του Τμήματος Φιλολογίας. Το Μ.Δ.Ε. συνοδεύεται από 
Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, το οποίο, 
μεταξύ των άλλων, περιέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια 
και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, τα προσόντα και την 
εξειδίκευση που απέκτησε ο πτυχιούχος καθώς και τη βαθμολογία του 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).  
 

Άρθρο 14 

Υποχρεώσεις φοιτητών και προϋποθέσεις απονομής μεταπτυχιακού τίτλου 

1. Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι 
υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται: 

(α) Συμπλήρωση 30 τουλάχιστον μονάδων ECTS σε κάθε εξάμηνο. 
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(β) Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων. 

(γ) Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής. 

(δ) Πλήρης εξόφληση των διδάκτρων που προβλέπονται στο άρθρο 12.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι φοιτητές οφείλουν να σέβονται 
την ακαδημαϊκή δεοντολογία και να τηρούν τους κανόνες της και τους 
σχετικούς κανονισμούς.  

2. Οι φοιτητές διαγράφονται από το ΠΜΣ, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από 
πρόταση της Σ.Ε., όταν:  

(α) αποτυγχάνουν δύο φορές στην εξέταση ενός ή/και περισσότερων 
μαθημάτων 

(β) ξεπεράσουν τον προβλεπόμενο αριθμό απουσιών ανά μάθημα  

(γ) δεν καταβάλουν τα προβλεπόμενα δίδακτρα στον χρόνο που 
προσδιορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη  

(δ) η Μεταπτυχιακή Διατριβή αξιολογηθεί αρνητικά, σύμφωνα με το άρθρο 
11 παρ. 3 του παρόντος  

(ε) εντοπισθεί αντιγραφή ή λογοκλοπή  
 

Άρθρο 15 

Υποχρεώσεις διδασκόντων 

Οι διδάσκοντες οφείλουν:  

 Να τηρούν πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το ωράριο των 
παραδόσεων των μαθημάτων.  

 Να καθορίζουν με σαφήνεια το περιεχόμενο των μαθημάτων  

 Να μεριμνούν  για την απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών μαζί τους 
αναφορικά με το μάθημα που  διδάσκουν. 

 

Άρθρο 16 

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου να αξιολογήσουν τα μαθήματα που διδάχθηκαν και τους 
διδάσκοντες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διαδικασίες 
διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

Άρθρο 17 
Διδακτορικό Δίπλωμα:  Δομή Προγράμματος και αξιολόγηση σπουδών  
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1. Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί κάτοχοι 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του προγράμματος «Βυζαντινός 
Κόσμος: η Σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό», καθώς 
και άλλων ΠΜΣ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων 
της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
που συνυπολογίζει τις σπουδές, το γενικότερο έργο και την συγκρότηση των 
υποψηφίων, πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων μη κάτοχοι Μ.Δ.Ε. 

2. Μεταπτυχιακός Φοιτητής που προέρχεται από το Π.Μ.Σ. «Βυζαντινός 
Κόσμος: η Σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό», και 
έχει βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 7/10, δύναται να εγγράφεται στο 
Πρόγραμμα για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, με την προϋπόθεση 
ότι γίνεται αποδεκτός από διδάσκοντα στο ΠΜΣ ως επιβλέποντα. Ο 
επιβλέπων πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ βαθμίδας τουλάχιστον Επικούρου 
Καθηγητή. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει σχετική αίτηση στη Σ.Ε. με το όνομα 
του επιβλέποντος και το ερευνητικό πεδίο, στο οποίο προτίθεται να εκπονήσει 
τη διδακτορική διατριβή. Η αίτηση  αξιολογείται από τη Σ.Ε. και η πρόταση 
της Σ.Ε. διαβιβάζεται προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. Αλλαγή του επιβλέποντος 
μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο μετά από αιτιολογημένη αίτηση του 
μεταπτυχιακού φοιτητή προς την Σ.Ε., η οποία εισηγείται σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
Αλλαγή γνωστικού πεδίου ή θέματος της διατριβής είναι δυνατή μετά από 
σχετική αίτηση του υποψηφίου και εισήγηση του επιβλέποντος. Η αίτηση 
αξιολογείται από τη Σ.Ε., η οποία εισηγείται θετικά ή αρνητικά στη Γ.Σ.Ε.Σ. 

3. Υποψήφιοι με Μ.Δ.Ε. που δεν προέρχονται από το ΠΜΣ «Βυζαντινός 
Κόσμος: η Σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» είναι 
δυνατόν να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα, που ορίζονται 
κατά περίπτωση μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

4. Για τους υποψηφίους των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 η χρονική 
διάρκεια για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία 
ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.  

5. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ΄εξαίρεση χωρίς 
να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω, το ελάχιστο 
χρονικό όριο για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι 
τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος 
υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από 
τη Γ.Σ.Ε.Σ. στο πλαίσιο του ΠΜΣ. Ο χρόνος παρακολούθησης του κύκλου 
υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την 
απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.  
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6. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί, να 
προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους συνεργαζόμενους φορείς ή να 
επικουρούν διδάσκοντες στο ΠΜΣ.      

7. Κάθε άλλο θέμα που δεν προσδιορίζεται, ή δεν προβλέπεται, από τον 
παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
ν.3685/2008 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΠΜΣ. 

Άρθρο 18 
Διαδικασία παρακολούθησης ερευνητικής δραστηριότητας υποψηφίου 

διδάκτορα 

1. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τριμελής 
συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, 
στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος της βαθμίδας 
του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως επιβλέπων, 
και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή 
άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές 
Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων 
Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή 
εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της 
επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 
αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. 

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους 
διδάκτορες. 

2. Ο υποψήφιος διδάκτορας, κατά το διάστημα εκπόνησης της διατριβής, 
συνεργάζεται με τον επιβλέποντα και τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής. 
Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους από τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής,  ο 
υποψήφιος διδάκτορας σε συνεργασία με την τριμελή συμβουλευτική 
επιτροπή, συντάσσει έκθεση προόδου για την συνολική δραστηριότητά του 
και την υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. Το πόρισμα της Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικά με την ετήσια 
πρόοδό του, καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. Στην 
περίπτωση που δεν κατατεθεί πόρισμα της τριμελούς επιτροπής εντός 
12μήνου από την ημέρα αποδοχής του υποψηφίου διδάκτορα ή από το 
προηγούμενο πόρισμα, η απόδοσή του θεωρείται ως μη ικανοποιητική. Μετά 
από δύο συνεχόμενες αξιολογήσεις της προόδου του ως μη ικανοποιητικής, ο 
υποψήφιος διαγράφεται αυτομάτως από τον κατάλογο των υποψηφίων 
διδακτόρων. 

3. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής και περιέχει εκτενή 
περίληψη στην αγγλική ή στην ελληνική (1000-3000 λέξεις).  
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Άρθρο 19 
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής 

1. Η αξιολόγηση και κρίση της Διδακτορικής Διατριβής, μετά την συγγραφή 
της, γίνεται από επταμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται από την 
Γ.Σ.Ε.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3685/2008. Στην επταμελή εξεταστική 
επιτροπή συμμετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 
Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει 
να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο πρέπει να ανήκουν στο 
οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της  επταμελούς εξεταστικής επιτροπής 
μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ομότιμοι ή αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας 
Καθηγητές Α.Ε.Ι., ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου 
ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 
αυτή στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε την διατριβή του. 

2. Η επταμελής εξεταστική επιτροπή συνέρχεται για την εξέταση του 
υποψηφίου το ενωρίτερο 20 ημέρες μετά την κατάθεση της διατριβής. Ο 
υποψήφιος υποστηρίζει την διατριβή του δημόσια και απαντά στις ερωτήσεις 
της επιτροπής, η οποία αξιολογεί κατόπιν την διατριβή και είναι δυνατόν να 
εισηγείται διορθώσεις και άλλες βελτιώσεις του κειμένου. Τέλος, συντάσσει 
πόρισμα αξιολόγησης σχετικά με την πρωτοτυπία του περιεχομένου της 
διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη, την επάρκεια του 
υποψηφίου στο γνωστικό αντικείμενο της διατριβής, καθώς και την απόδοσή 
του στις ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια τη;ς εξέτασης. Το 
πόρισμα της αξιολόγησης κατατίθεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Για την έγκριση της 
διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε τουλάχιστον 
μελών της επταμελούς επιτροπής. 

3. Ο υποψήφιος διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να διορθώσει το κείμενο της 
Διατριβής του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής, και να το καταθέσει στη Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
διδάκτορας ήταν συγγραφέας επιστημονικών άρθρων, που περιέχουν 
αποτελέσματα σχετικά με το περιεχόμενο της διατριβής, υποχρεούται να 
επισυνάψει στο τέλος της διατριβής αντίγραφα των άρθρων αυτών. 
 
4. Η ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος της δημόσιας παρουσίασης του 
περιεχομένου της Διατριβής ορίζονται μετά από συνεννόηση του επιβλέποντα 
με τον υποψήφιο διδάκτορα. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στους 
συνεργαζόμενους φορείς, προκειμένου να ανακοινωθεί δέκα (10) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την ημερομηνία της δημόσιας παρουσίασης. Η τελευταία 
γίνεται ενώπιον του επιβλέποντα καθηγητή, των μελών της εξεταστικής 
επιτροπής, της Γ.Σ.Ε.Σ. και ακροατηρίου φοιτητών και άλλων επιστημόνων. 
Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του θέματος και την απάντηση του 
υποψηφίου σε σχετικές ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής, και ενδεχομένως 
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του ακροατηρίου, ακολουθεί η ανάγνωση της αξιολόγησης του υποψήφιου 
διδάκτορα από την επταμελή εξεταστική επιτροπή. 

Άρθρο 20 
Καθομολόγηση Διδακτόρων 

Η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και η 
καθομολόγησή του λαμβάνει χώρα σε ειδική δημόσια τελετή. 

Άρθρο 21 
Διδακτορικό Δίπλωμα 

Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι δημόσιο έγγραφο. Μετά την περάτωση των 
υποχρεώσεων του υποψηφίου διδάκτορα, όπως εξειδικεύονται στον παρόντα 
Εσωτερικό Κανονισμό, το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται από το Τμήμα 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αναφορά στη συνεργασία 
με το ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. Στο Δίπλωμα αναφέρονται επίσης ο αριθμός του 
Διπλώματος, το όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα και τόπος καταγωγής του 
κατόχου του τίτλου, η ημερομηνία απονομής και η ειδικότητα. Ο τίτλος 
υπογράφεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον 
Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας και τον Προϊστάμενο Γραμματείας του 
Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Αντίγραφα της διδακτορικής διατριβής κατατίθενται από τον υποψήφιο 
Διδάκτορα υποχρεωτικώς στην Γραμματεία του ΠΜΣ, στις Βιβλιοθήκες των 
συνεργαζόμενων φορέων και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.  

 

 


