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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-

χανικών Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.Μ.Υ.) οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Η δομή, 

η οργάνωση, η λειτουργία, η αξιολόγηση και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορι-

κών Σπουδών, καθώς και οι διαδικασίες εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και απόκτησης του Διδα-

κτορικού Διπλώματος διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις διατάξεις του παρόντος κα-

νονισμού στον οποίο εξειδικεύεται και συμπληρώνεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις 

Διδακτορικές Σπουδές και ενσωματώνονται οι σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων 

του Τ.Η.Μ.Μ.Υ. 

Σκοπός των Δ.Σ. είναι η εμβάθυνση στη γνώση, η μετάδοση των αρχών υψηλής ποιότητας και σύγχρο-

νης επιστημονικής έρευνας η εφαρμογή τους στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε τομείς/α-

ντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα και στην ευρύτερη επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Μηχανικού Υπολογιστών, καθώς και η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν 

στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας.  

 

1.1. Όργανα σε επίπεδο τμήματος 

 

Τα όργανα του τμήματος για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών 

είναι:  

 Η Συνέλευση Τμήματος (Σ.Τ.) 

 Η Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (Σ.Ε.Δ.Σ.)  

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής (Ε.Α.Ε.)  

 

Η Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (Σ.Ε.Δ.Σ.) είναι αρμόδια για την παρακολού-

θηση, την εποπτεία και το συντονισμό του συνόλου των διδακτορικών δραστηριοτήτων του Τμήματος 

και φέρει την ευθύνη της εισήγησης στη Σ.Τ. όλων των θεμάτων των σχετικών με τις διδακτορικές 

σπουδές.  

Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση της ΣΤ. κατά την πρώτη συνεδρίαση 

κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η Σ.Ε.Δ.Σ. απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

μεταξύ αυτών που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. 

Στη Σ.Ε.Δ.Σ. μπορούν να απευθύνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές. 

Η γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε.Δ.Σ. γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής (Ε.Α.Ε.) είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και επιλογή 

υποψηφίων διδακτόρων, απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μεταξύ αυτών 

που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.  

Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Ε.Α.Ε. ορίζονται με απόφαση της Σ.Τ. κατά την πρώτη συνεδρίαση 

κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η γραμματειακή υποστήριξη της Ε.Α.Ε. γίνεται από τη Γραμματεία του Τμή-

ματος 
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2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

2.1. Υποψήφιοι διδάκτορες 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι Διπλωματούχοι ή 

Πτυχιούχοι Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Τμημάτων, κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και 

αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν.4485/4-8-2017, στην ίδια 

ή συναφή επιστημονική περιοχή στην ευρύτερη επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανι-

κού Υπολογιστών 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (μετά από εισήγηση της Ε.Α.Ε. και απόφαση της Σ.Τ.) γίνονται δεκτοί 

ως υποψήφιοι διδάκτορες (Υ.Δ.) α) Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών 

Τμημάτων, κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρι-

σμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέ-

δου του άρθρου 46 του Ν.4485/4-8-2017, με την υποχρέωση περάτωσης κύκλου επιπρόσθετων μαθη-

μάτων που ορίζεται από τη ΣΤ, με εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Σ., στα πλαίσια του Π.Π.Σ και των Π.Μ.Σ. και 

β) Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής με την υποχρέωση περάτωσης κύκλου επιπρόσθετων μα-

θημάτων που ορίζεται από τη ΣΤ, με εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Σ., στα πλαίσια των Π.Μ.Σ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμ-

μετοχής καθ’ όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 

 

2.2. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας 

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος φάκελο με τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Δια-

τριβής, η γλώσσα εκπόνησης (ελληνική ή αγγλική) και ο προτεινόμενος επιβλέπων της διδα-

κτορικής διατριβής, ο οποίος είναι μέλος Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από 

το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι 

οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β, ή Γ από ερευ-

νητικά κέντρα του άρθρου 13Α του Ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 

κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 

Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν την 

ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.  

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.I. του εξωτερικού, 

θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών σπουδών καθώς και 

των μεταπτυχιακών (για κατόχους Δ.Μ.Σ.) 

4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλά-

χιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρί-

ωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μετα-

πτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα. 

5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συστατικών 

επιστολών. Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύμα-

τος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειω-

μένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική 

επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα 

που τους έχουν επιβλέψει επαγγελματικά.  

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  
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α) Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρο-

νται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές 

στο Τμήμα. 

β) Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν 

γ) Περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας (για κατόχους Δ.Μ.Σ.) 

δ) Πρόταση έρευνας 

Η πρόταση έρευνας θα πρέπει να περιλαμβάνει μία επαρκή περιγραφή της θεματικής περιοχής του 

θέματος, στόχο της επιδιωκόμενης ερευνητικής μελέτης, παρουσίαση και περιγραφή του γενικού επι-

στημονικού τομέα και του υπό εξέταση θέματος, προσδοκώμενη συνεισφορά στην προαγωγή της επι-

στημονικής γνώσης στο συγκεκριμένο θέμα, προσδιορισμό των σταδίων εκπόνησης της διδακτορικής 

διατριβής, αναμενόμενα αποτελέσματα ή κύριες θεματικές ενότητες καθώς και σχετικές βιβλιογραφι-

κές αναφορές. 

Επιπροσθέτως, στο φάκελο υποψηφιότητας μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφο-

ρία κρίνει ο υποψήφιος ότι υποστηρίζει την αίτησή του. 

 

2.3. Διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας των δικαιολογητικών από την Επιτροπή Αξιολό-

γησης και Επιλογής (Ε.Α.Ε.) ο Υποψήφιος καλείται σε συνέντευξη ενώπιων της Ε.Α.Ε. κατά τη διάρ-

κεια συνεδρίασής της. 

Μετά την συνεδρίαση, η Ε.Α.Ε. καταθέτει σχετική εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος, η ο-

ποία και λαμβάνει την οριστική απόφαση. H Συνέλευση του Τμήματος, εφόσον κρίνει ότι ο υποψήφιος 

πληροί τις προϋποθέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής, ορίζει τριμελή Συμβουλευτική Επι-

τροπή με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επι-

τροπή μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επί-

κουρου από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνωρισμένων 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, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακα-

δημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνω-

ρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 

ειδικότητα με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.  

Η Ε.Α.Ε. συνεδριάζει τρεις φορές το χρόνο (Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο). 

 

3. ΦΟΙΤΗΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ  

 

3.1. Διάρκεια Φοίτησης 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος από το χρόνο της αρχικής 

εγγραφής τους έχει ως εξής:  

 Για τους κατόχους Δ.Μ.Σ., σε τρία (3) χρόνια, το ελάχιστο και οκτώ (8) χρόνια το μέγιστο  

 Για τους μη κατόχους Δ.Μ.Σ, σε τέσσερα (4) χρόνια, το ελάχιστο, και οκτώ (8) χρόνια, το 

μέγιστο.  

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) 

πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέ-

πονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονι-

σμούς. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν 

δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών 

βιβλιοθηκών.  
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3.2. Εγγραφή και αναλυτικό υπόμνημα προόδου 

Κάθε υποψήφιος διδάκτορας, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, υποχρεούται: 

 να προβαίνει σε εγγραφή στο πρόγραμμα Δ.Σ. κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους  

 να υποβάλλει εγγράφως και να παρουσιάζει προφορικά αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τρι-

μελούς επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής, ετησίως. Αντίγραφο 

του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή, 

καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου 

 
3.3. Προϋποθέσεις Απονομής Διδακτορικού Διπλώματος 

 

Οι υποψήφιοι για Διδακτορικό Δίπλωμα θα πρέπει να ικανοποιήσουν, ανάλογα με την κατηγορία 

στην οποία ανήκουν, τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Τμημάτων κάτοχοι Δ.Μ.Σ. 

στην ίδια ή συναφή επιστημονική περιοχή στην ευρύτερη επιστήμη του ηλεκτρολόγου μηχανικού 

και μηχανικού υπολογιστών : 

 Ικανοποιητική πορεία προόδου η οποία πιστοποιείται με την Ετήσια Έκθεση Προόδου εκ μέ-

ρους του Επιβλέποντος Καθηγητή και της Τριμελούς Επιτροπής στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού 

έτους. Η Έκθεση Προόδου εγκρίνεται από την Σ.Τ. κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ. 

προκειμένου να επιτραπεί στον φοιτητή η συνέχιση των σπουδών. Σε περίπτωση απόρριψης 

της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ., ο υποψήφιος Δι-

δάκτορας διαγράφεται άμεσα. 

 Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. 

 Επιτυχή παρουσίαση και αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής 

β) Λοιποί Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Τμημάτων κάτοχοι ή 

μη Δ.Μ.Σ.  

 Ικανοποίηση των προϋποθέσεων επιτυχούς παρακολούθησης οργανωμένου κύκλου μαθημά-

των στα πλαίσια του Π.Π.Σ. και των Π.Μ.Σ. που έχει καθοριστεί κατά την εγγραφή τους ως 

υποψηφίων διδακτόρων,  

 Ικανοποιητική πορεία προόδου η οποία πιστοποιείται με την Ετήσια Έκθεση Προόδου εκ μέ-

ρους του Επιβλέποντος Καθηγητή και της Τριμελούς Επιτροπής στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού 

έτους. Η Έκθεση Προόδου εγκρίνεται από την Σ.Τ. κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ. 

προκειμένου να επιτραπεί στον φοιτητή η συνέχιση των σπουδών. Σε περίπτωση απόρριψης 

της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ., ο υποψήφιος Δι-

δάκτορας διαγράφεται άμεσα. 

 Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. 

 Επιτυχή παρουσίαση και αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής 

Είναι δυνατόν, με έγκριση της Σ.Τ., στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και του εσωτερικού 

κανονισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις απόκτησης του Δ.Δ. κα-

θώς και ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων.  

Με απόφαση της Σ.Τ. μπορεί να αλλάξει το θέμα ή και ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής ενός 

υποψηφίου μετά από γραπτή αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και της Σ.Ε.Δ.Σ.  

Ο υποψήφιος ο οποίος αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τους όρους που έχουν τεθεί για τη λήψη του 

διδακτορικού διπλώματος, διαγράφεται άμεσα. 
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Υποψήφιος Διδάκτορας, ο οποίος έχει διαγραφεί από το πρόγραμμα για οιονδήποτε από τους ανα-

φερόμενους στον παρόντα κανονισμό λόγους, δεν έχει το δικαίωμα να είναι εκ νέου υποψήφιος του 

ίδιου προγράμματος στο Τμήμα. 

 

3.4. Επικουρικό έργο υποψήφιων διδακτόρων 

 

Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν επικουρικό έργο στα Προγράμ-

ματα Σπουδών του Τμήματος. Το είδος του επικουρικού έργου εξαρτάται από τις ανάγκες του Τμήμα-

τος και καθορίζεται με απόφαση της Σ.Τ. κατόπιν σχετικής εισήγησης της Σ.Ε.Δ.Σ. Συγκεκριμένα οι 

υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι: 

 να προσφέρουν επικουρικό έργο στο Τμήμα ισοδύναμο με έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως. Επι-

προσθέτως, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες, δύνανται να μετέχουν στην επίβλεψη δι-

πλωματικών εργασιών.  

 να συμμετέχουν στις επιτηρήσεις κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων. Απαλλαγή 

από την υποχρέωση επιτηρήσεως έχουν μόνο όσοι υποψήφιοι βρίσκονται σε αναστολή φοί-

τησης. Αναφορικά με τις επιτηρήσεις: 

o Οι επιτηρητές υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα σε εύλογο χρόνο 

πριν την ημερομηνία επιτήρησης, προκειμένου να κανονίσουν τις λεπτομέρειες, όπως, 

π.χ., ώρα προσέλευσης. 

o Οι επιτηρητές υποχρεούνται να υπογράψουν στο έντυπο παρουσιολόγιο επιτηρητών 

κατά την διάρκεια της επιτηρήσεως. 

o Με εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Σ., συνεπάγονται την έγγραφη επίπληξη: α) Η άρνηση αποδοχής 

του καθήκοντος του επιτηρητή, β) Η μη προσέλευση στην επιτήρηση, γ) Η πλημμελής 

εκτέλεση των καθηκόντων επιτηρήσεως. Τρεις (3) συνολικά επιπλήξεις συνεπάγονται 

την διαγραφή του φοιτητή από το Π.Δ.Σ. 

 

3.5. Αναστολή Φοίτησης 

 

Ως μέγιστο διάστημα αναστολής φοιτήσεως για υποψήφιο ορίζεται, αθροιστικά, το ένα (1) έτος και 

χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Η αναστολή φοίτησης πρέπει να εγκριθεί από την Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν αιτιολογημέ-

νης αιτήσεως του ενδιαφερομένου, με προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θετικής εισηγή-

σεως της Σ.Ε.Δ.Σ. και της συγκατάθεσης της Τριμελούς Επιτροπής του ενδιαφερομένου.  

Μη αιτιολογημένη υπέρβαση του εγκεκριμένου χρόνου αναστολής ή υπέρβαση του μέγιστου χρό-

νου αναστολής συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του υποψηφίου. 

 

4. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

4.1. Επιβλέπων Καθηγητής 

 

Μετά την έγκριση της αίτησης του υποψηφίου στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, ορίζεται 

από την Σ.Τ. Επιβλέπων Καθηγητής από μέλη Δ.Ε.Π., α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του 

οικείου ή άλλου ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνωρισμένων 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, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 

Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα 

ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα 

με αυτή στην οποία ο υποψήφιος Διδάκτορας εκπονεί την διατριβή του.  

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου τμήματος μπορεί να αναλαμβάνει ταυτόχρονα την επίβλεψη το 

πολύ πέντε (5) υποψηφίων διδακτόρων. 
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 Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επι-

βλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, α-

ναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα 

από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα 

από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του 

μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε 

άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των 

διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει 

το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.  

 

4.2. Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 

 

Η Σ.Τ. μετά τον ορισμό επιβλέποντα καθηγητή της διδακτορικής διατριβής ορίζει Τριμελή Συμ-

βουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίξει την εκπόνηση και συγγραφή 

της. Στην επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπλη-

ρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνωρισμένων 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, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέ-

ντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 

ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν την ίδια ή συναφή 

επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος Διδάκτορας εκπονεί την διατριβή του.  

Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ του οικείου Τμήματος. 

 

4.3. Παρουσίαση και εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής 

 

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική ε-

πιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή 

της. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυ-

τική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό Επτα-

μελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. 

Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, ορί-

ζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή στην οποία μετέχουν τα μέλη 

της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με α-

πόφαση της Συνέλευσης Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του 

δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, 

που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39, Ν.4485/2017.  

Στην Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετέχουν τουλάχιστον (2) μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμή-

ματος. 

Μετά την κοινοποίηση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση 

να υποβάλλει την διδακτορική διατριβή στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μέσω της γραμματείας 

του τμήματος. Στη συνέχεια, ο επιβλέπων και ο υποψήφιος, σε συνεννόηση με τα μέλη της Επταμελούς 

Επιτροπής, ορίζουν ημερομηνία δημόσιας παρουσίασης και εξέτασης της Διδακτορικής Διατριβής η 

οποία δεν μπορεί να λάβει χώρα πριν την παρέλευση τουλάχιστον ενός (1) μηνός από την υποβολή της 

Διδακτορικής Διατριβής στα μέλη της Επιτροπής. Το χρονικό αυτό όριο μπορεί να είναι μικρότερο, 

ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του Υποψηφίου και έγκριση της Σ.Τ., κατόπιν θετικής εισήγησης 

του Επιβλέποντος Καθηγητή. 

Με το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής από τον υποψήφιο, η Εξεταστική Επιτροπή 

συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την 

πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με 
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πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβου-

λευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να παρίστα-

νται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Σε περίπτωση μη έγκρισης της διατριβής, γνωστοποιούνται στο φοιτητή οι λόγοι της μη έγκρισης 

και κατά περίπτωση η δυνατότητα για εκ νέου υποβολή εντός προκαθορισμένου από την Επταμελή 

Εξεταστική Επιτροπή χρονικού ορίου, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρεις (3) μήνες. Εάν ο 

υποψήφιος αποφασίσει να μην υποβάλει εκ νέου τη διατριβή ή η διατριβή δεν εγκριθεί για δεύτερη 

φορά, τότε ο υποψήφιος διαγράφεται από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.  

Η διδακτορική διατριβή, εφόσον εγκριθεί, από την Εξεταστική Επιτροπή βαθμολογείται με: α) Κα-

λώς, β) Λίαν Καλώς ή γ) Άριστα. Ο εν λόγω βαθμός καθορίζει επίσης και τη συνολική επίδοση του 

φοιτητή στο Διδακτορικό του Δίπλωμα. 

Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχι-

στον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετάσχουν και μέσω τη-

λεδιάσκεψης. 

Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από την Σ.Τ. κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 

4.4. Κατάθεση Διδακτορικών Διατριβών 

 

Η τελική μορφή της Διδακτορικής Διατριβής κατατίθεται από τον υποψήφιο στη Γραμματεία του 

Τμήματος σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) καθώς και σε βιβλιοδετημένη έντυπη μορφή, προκειμένου να 

αποσταλεί στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσα-

λίας σε βιβλιοδετημένη έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (pdf). 

 

5. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

Η Σ.Τ. είναι αρμόδια για την επίλυση θεμάτων που δεν διευκρινίζονται είτε στον παρόντα κανονι-

σμό είτε στις σχετικές παραπομπές που αναφέρθηκαν και για κάθε ζήτημα που προκύπτει και που α-

ντίκειται στην εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και για κάθε αναθεώρηση του κανονισμού. 

Μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ και εφαρμόζεται και 

για τους υποψηφίους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού.  

  

 


