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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

Μηχανικών Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.Μ.Υ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) οδηγεί στην απονομή 

Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία, η αξιολόγηση και οι προϋποθέσεις 

εισαγωγής στο Π.Δ.Σ., καθώς και οι διαδικασίες εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και απόκτησης του 

Δ.Δ. διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 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 του Π.Δ.Σ. είναι η εμβάθυνση στη γνώση, η μετάδοση των αρχών υψηλής ποιότητας και 

σύγχρονης επιστημονικής έρευνας η εφαρμογή τους στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε 

τομείς/αντικείμενα 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.  

Στο Π.Δ.Σ. του Τ.Η.Μ.Μ.Υ. περιλαμβάνεται και η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής με 

συνεπίβλεψη, σε συνεργασία με άλλα Τμήματα ή φορείς, όπως και η δυνατότητα εκπόνησης 

Διδακτορικής Διατριβής σε συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία.  

 

1.1. Όργανα διδακτορικών σπουδών 

Τα όργανα για την διευθέτηση θεμάτων σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Δ.Σ. 

είναι:  

• Η Σύγκλητος του Π.Θ. 

• Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Θ.   

• Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ. 

• Η Συνέλευση του Τμήματος (Σ.Τ.) 
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α) Η Σύγκλητος του Π.Θ. ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στα άρθρα 16, 91, 96 και 223 του 

Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141)  και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα 

νομοθεσία.  

β) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Θ. ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο 

άρθρο 79 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141)  και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

γ) Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ. ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο 

άρθρο 26 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141)  και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

δ) Η Σ.Τ. ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στα άρθρα από 91 έως 97 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 

Α' 141) και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία  

Η Σ.Τ. συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν 

στις αρμοδιότητές της, όπως οι: 

Α) Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (Σ.Ε.Δ.Σ.) και  

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

Η Σ.Ε.Δ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, 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 Σ.Τ. κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε 

ακαδημαϊκού έτους. Η Σ.Ε.Δ.Σ. απαρτίζεται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με τα αναπληρωματικά 

τους, 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 Ε.Α.Ε. είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων διδακτόρων και φέρει την ευθύνη 

της εισήγησης της στη Σ.Τ. 

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

ακαδημαϊκού έτους. Η Ε.Α.Ε. απαρτίζεται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με τα αναπληρωματικά 

τους, μεταξύ αυτών που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών 

διατριβών.  

Η γραμματειακή υποστήριξη της Ε.Α.Ε. γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 
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1.2. Διδακτορικός τίτλος 

Ο διδακτορικός τίτλος έχει τη μορφή και το περιεχόμενο που παράγονται από την Εφαρμογή 

Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Π.Θ., την οποία χρησιμοποιεί η Γραμματεία του Τμήματος για την έκδοσή 

του.  

 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

2.1. Υποψήφιοι διδάκτορες 

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

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

ή της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 78 

του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141), στην ίδια ή συναφή επιστημονική περιοχή με την ευρύτερη επιστήμη 

του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. 

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

Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι., κάτοχοι Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου 

τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 78 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141) σε διαφορετική 

και μη συναφή επιστημονική περιοχή με την ευρύτερη επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Μηχανικού Υπολογιστών, με την υποχρέωση περάτωσης κύκλου επιπρόσθετων μαθημάτων κατ’ 

ελάχιστον 30 πιστωτικών μονάδων (μονάδων του European Credit Transfer and Accumulation System / 

ECTS) που ορίζονται από τη Σ.Τ., με εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Σ., και περιλαμβάνονται στα πλαίσια των Π.Μ.Σ. 

του Τμήματος, με το περιεχόμενο, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, τη χρονική αλληλουχία ή 

αλληλεπίδραση των μαθημάτων και τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (μονάδων του ECTS) που 

ορίζεται σε αυτά τα Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος.  

Οι ενδιαφερόμενοι για το Π.Δ.Σ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής καθ’ όλη την διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους. 

 

2.2. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος 

φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος (ελληνικός – αγγλικός) 

της Διδακτορικής Διατριβής και ο προτεινόμενος Επιβλέπων (μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος), του 

οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, όπως και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής 

(Ελληνική ή Αγγλική). 
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2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.  

3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών σπουδών, καθώς, για 

κατόχους Δ.Μ.Σ., και των μεταπτυχιακών σπουδών. 

4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο 

τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση 

τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή 

μεταπτυχιακού 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 ιδρύματος 

του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα 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:  

α) Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται 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.), ή διπλωματικής εργασίας (για 

κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου) 

7. Πρόταση έρευνας, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή περιγραφή της θεματικής 

περιοχής του θέματος, τον στόχο της επιδιωκόμενης ερευνητικής μελέτης, παρουσίαση και 

περιγραφή του γενικού επιστημονικού τομέα και του υπό εξέταση θέματος, την προσδοκώμενη 

συνεισφορά της μελέτης αυτής στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο συγκεκριμένο 

θέμα, προσδιορισμό των σταδίων εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, αναμενόμενα 

αποτελέσματα ή κύριες θεματικές ενότητες, καθώς και σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές. 

Επιπροσθέτως, στο φάκελο υποψηφιότητας μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία κρίνει ο υποψήφιος ότι υποστηρίζει την αίτησή του. 

 

2.3. Διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας των δικαιολογητικών από την Ε.Α.Ε., ο Υποψήφιος 

καλείται σε συνέντευξη ενώπιων της Ε.Α.Ε. κατά τη διάρκεια συνεδρίασής της. 

Μετά την συνεδρίαση, η Ε.Α.Ε. καταθέτει σχετική εισήγηση στη Σ.Τ., η οποία και λαμβάνει την 

οριστική απόφαση. H Σ.Τ., εφόσον κρίνει ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για εκπόνηση 
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Διδακτορικής Διατριβής, ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.), η οποία απαρτίζεται από τον 

Επιβλέποντα και δύο ακόμη μέλη, με αρμοδιότητα την υποστήριξη του υποψήφιου διδάκτορα κατά τη 

διαδικασία εκπόνησης και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και την παρακολούθηση της προόδου 

της, καθώς και τη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση κατά την οποία η 

Διδακτορική Διατριβή γραφεί στην αγγλική γλώσσα, ο υποψήφιος διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να 

συμπεριλάβει στο τελικό κείμενο της διδακτορικής διατριβής και εκτενή περίληψη στην ελληνική 

γλώσσα.  

Η Ε.Α.Ε. συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο, πριν την έναρξη διεξαγωγής των μεταπτυχιακών 

μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.  

 

3. ΦΟΙΤΗΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ  

3.1. Διάρκεια Φοίτησης 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση Δ.Δ. δεν δύναται να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη 

ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε. Ως ανώτατη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης 

της Διδακτορικής Διατριβής ορίζονται τα έξι (6) ημερολογιακά έτη.  

Με απόφαση της Σ.Τ., δύναται να παρατείνεται η ανώτατη χρονική διάρκεια εκπόνησης 

Διδακτορικής Διατριβής, κατόπιν αιτήματος του Υ.Δ. και σύμφωνης γνώμης της Τ.Σ.Ε. για σπουδαίο λόγο. 

Η ανώτατη χρονική διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι έτη. 

 

3.2. 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 Σ.Τ. κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του 

ενδιαφερομένου, με προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ. και 

της συγκατάθεσης της Τ.Σ.Ε. του ενδιαφερομένου.  

 

3.3. Εγγραφή  υποχρεώσεις και δικαιώματα υποψηφίων διδακτόρων 

Από την ιδιότητα του Υ.Δ. απορρέουν τα παρακάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις: 

• Ο Υ.Δ. κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους παρουσιάζει προφορικά και υποχρεούται να 

υποβάλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τ.Σ.Ε. σχετικά με την πρόοδο της 

διδακτορικής διατριβής. Το υπόμνημα αυτό συνιστά ανανέωση της εγγραφής του. Αντίγραφο 

του υπομνήματος, καθώς και Ετήσια Έκθεση Προόδου από τον Επιβλέποντα ή την Τ.Σ.Ε., 



 6 

καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψήφιου, ο οποίος διατηρείται στο αρχείο της 

Γραμματείας του Τμήματος.  

• Ο Υ.Δ οφείλει να προσφέρει επικουρικό έργο στο Τμήμα μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Σ. και 

απόφαση της Σ.Τ. ισοδύναμο με έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως.  

• Ο Υ.Δ. οφείλει να συμμετέχει στις επιτηρήσεις κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων. 

Απαλλαγή από την υποχρέωση επιτηρήσεως έχουν μόνο όσοι υποψήφιοι βρίσκονται σε 

αναστολή φοίτησης. 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. η 

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 Υ.Σ. από το Π.Δ.Σ. 

• Οι διδακτορικές σπουδές στο Τ.Η.Μ.Μ.Υ του Π.Θ. προσφέρονται δωρεάν.  

• Οι Υ.Δ. έχουν τα δικαιώματα των φοιτητών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του 

Τμήματος.  

 

3.4. Προϋποθέσεις Απονομής Διδακτορικού Διπλώματος 

Για την απονομή του Δ.Δ. οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιήσουν, ανάλογα με την κατηγορία 

στην οποία ανήκουν, τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι., στην ίδια ή συναφή επιστημονική περιοχή με την 

ευρύτερη επιστήμη του ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών : 

• Ικανοποιητική πορεία προόδου η οποία πιστοποιείται με την Ετήσια Έκθεση Προόδου εκ μέρους 

του Επιβλέποντος Καθηγητή ή της Τ.Σ.Ε. 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 

Υ.Δ. η συνέχιση των σπουδών. Σε περίπτωση απόρριψης της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου, κατόπιν 

σχετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ., ο Υ.Δ.  διαγράφεται άμεσα. 

• Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

• Επιτυχή παρουσίαση και αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής. 
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• Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και 

συνέδρια με κριτές (τουλάχιστον δύο). Η επάρκεια του πλήθους και της ποιότητας των 

δημοσιεύσεων κρίνεται από την Τ.Σ.Ε.. 

 

β) Λοιποί Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι., σε διαφορετική και μη συναφή επιστημονική 

περιοχή με την ευρύτερη επιστήμη του ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών  

• Ικανοποίηση των προϋποθέσεων επιτυχούς παρακολούθησης οργανωμένου κύκλου μαθημάτων 

στα πλαίσια  των Π.Μ.Σ. που έχει καθοριστεί κατά την εγγραφή τους ως Υ.Δ. 

• Ικανοποιητική πορεία προόδου η οποία πιστοποιείται με την Ετήσια Έκθεση Προόδου εκ μέρους 

του Επιβλέποντος Καθηγητή ή της Τ.Σ.Ε. 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 

Υ.Δ. η συνέχιση των σπουδών. Σε περίπτωση απόρριψης της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου, κατόπιν 

σχετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ., ο Υ.Δ. διαγράφεται άμεσα. 

• Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

• Επιτυχή παρουσίαση και αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής. 

• Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και 

συνέδρια με κριτές (τουλάχιστον δύο). Η επάρκεια του πλήθους και της ποιότητας των 

δημοσιεύσεων κρίνεται από την Τ.Σ.Ε.. 

 

Υ.Δ. ο οποίος αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τους όρους που έχουν τεθεί για τη λήψη του 

διδακτορικού διπλώματος, διαγράφεται άμεσα από το πρόγραμμα. 

Υ.Δ. ο οποίος έχει διαγραφεί από το πρόγραμμα για οιονδήποτε από τους αναφερόμενους στον 

παρόντα κανονισμό λόγους, δεν έχει το δικαίωμα να είναι εκ νέου υποψήφιος του ίδιου προγράμματος 

στο Τμήμα. 

 

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. ως Επιβλέπων Καθηγητής μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορεί να αναλαμβάνει ταυτόχρονα την επίβλεψη το πολύ δέκα 

(10) υποψηφίων διδακτόρων. 
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Για τροποποίηση στον τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται εισήγηση του Επιβλέποντα και 

σύμφωνη γνώμη της Σ.Τ. 

 

4.2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

 

Η Σ.Τ. μετά τον ορισμό Επιβλέποντα καθηγητή της διδακτορικής διατριβής ορίζει Τ.Σ.Ε., με 

αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίξει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή μετέχουν 

ο Επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη.   

Στην  Τ.Σ.Ε. δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη: 

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κάθε βαθμίδας του Τμήματος, 

β) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., 

γ) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., 

δ) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 

Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, 

ε) ερευνητές κάθε βαθμίδας που υπηρετούν σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 

13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό της 

Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) του άρθρου 25 του ν. 

4602/2019 (Α’ 45), εφόσον διαθέτει Δ.Δ. και ερευνητική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 

της Διδακτορικής Διατριβής, 

στ) καθηγητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ερευνητές ερευνητικών οργανισμών της αλλοδαπής. 

Τα μέλη της Τ.Σ.Ε. έχουν είτε ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, είτε ίδιο ή συναφές επιστημονικό 

έργο με την προς εκπόνηση διδακτορική διατριβή. Ο αριθμός των αφυπηρετησάντων Μελών Δ.Ε.Π. που 

συμμετέχουν ως μέλη στην Τ.Σ.Ε. δεν δύναται να υπερβαίνει τον έναν (1).  

Στην Τ.Σ.Ε. μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 

Αν κάποιο από τα μέλη της Τ.Σ.Ε, συμπεριλαμβανομένου του επιβλέποντος, εκλείψει ή αδυνατεί να 

εκπληρώσει τα καθήκοντά του, μετά από αίτημα του ίδιου ή του υποψήφιου διδάκτορα, με απόφαση 

της Σ.Τ. δύναται να ορίζεται αντικαταστάτης του έως την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής 

διατριβής. 
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Αν ο επιβλέπων ή μέλος της Τ.Σ.Ε. μετακινηθεί σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή αφυπηρετήσει, δύναται να συνεχίσει να κατέχει την ιδιότητα του 

επιβλέποντος της Διδακτορικής Διατριβής, εφόσον συναινεί, και ο τίτλος απονέμεται από το Τ.Η.Μ.Μ.Υ. 

του Π.Θ. 

Ο Επιβλέπων και τα μέλη της Τ.Σ.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για την 

υποστήριξη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

 

4.3. Παρουσίαση και εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής 

Μετά από την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής και την υποβολή του 

τελευταίου υπομνήματος σχετικά με την πρόοδο αυτής προς την Τ.Σ.Ε., ο Υ.Δ. υποβάλλει αίτημα 

δημόσιας υποστήριξης αυτής στη Γραμματεία του Τμήματος. Μετά από έγγραφη θετική εισήγηση της 

Τ.Σ.Ε. προς τη Σ.Τ., η Σ.Τ. ορίζει, με απόφασή της, Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την κρίση και την 

αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής. Ως μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται 

υποχρεωτικά τα μέλη της Τ.Σ.Ε. και τέσσερα (4) ακόμη μέλη, τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες των περ. 

α) έως στ) του άρθρου 4.2 του παρόντος κανονισμού. Κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη 

της εξεταστικής επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν στο Π.Θ. και τουλάχιστον δύο (2) είναι μέλη 

Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 

Αν δεν κατατεθεί η εισήγηση της παραπάνω παραγράφου προς τη Σ.Τ. ή αν αυτή είναι αρνητική, η 

διαδικασία δύναται να συνεχιστεί κατόπιν αίτησης του Υ.Δ. στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Μετά την κοινοποίηση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ο Υ.Δ. 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 Υ.Δ. και έγκριση της Σ.Τ., κατόπιν θετικής εισήγησης του 

Επιβλέποντος Καθηγητή. 

Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον Υ.Δ. ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής, η οποία υποβάλει ερωτήσεις προς τον υποψήφιο. Η συνεδρίαση για τη δημόσια υποστήριξη 

της διατριβής δύναται να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση μέσων τηλεδιάσκεψης (με δυνατότητα 

αμφίδρομης μετάδοσης ζωντανής εικόνας και ήχου), εφόσον δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία όλων 

των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.  

Μετά από την ολοκλήρωση της υποστήριξης της διατριβής, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή 

συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, αξιολογεί τη Διδακτορική Διατριβή ως προς την ποιότητα, την 
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πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση τα κριτήρια αυτά, 

εγκρίνει ή απορρίπτει την απονομή του Δ.Δ. Για την απονομή του Δ.Δ. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και 

η θετική αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. 

Σε περίπτωση μη έγκρισης της διατριβής, γνωστοποιούνται στον Υ.Δ. λόγοι της μη έγκρισης και, κατά 

περίπτωση, η δυνατότητα για εκ νέου υποβολή της διατριβής, εντός καθοριζόμενου από την Επταμελή 

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

αποφασίσει να μην υποβάλει εκ νέου τη διατριβή ή η διατριβή δεν εγκριθεί για δεύτερη φορά, τότε ο 

Υ.Δ. διαγράφεται από το Π.Δ.Σ.  

Η Διδακτορική Διατριβή, εφόσον εγκριθεί, από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή βαθμολογείται 

με: α) Καλώς, β) Λίαν Καλώς ή γ) Άριστα. Ο εν λόγω βαθμός καθορίζει επίσης και τη συνολική επίδοση 

του φοιτητή στο Δ.Δ. 

Η αναγόρευση του Υ.Δ. σε Διδάκτορα γίνεται από τη Σ.Τ. κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 

4.4. Κατάθεση Διδακτορικών Διατριβών 

Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο μορφοποίησης και περιεχομένου που έχει 

αποφασιστεί από το Τμήμα.  

Η τελική μορφή της Διδακτορικής Διατριβής κατατίθεται από τον Υ.Δ. 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 Π.Θ. σε βιβλιοδετημένη έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή (pdf). 

 

 

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ – ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ 

Τα πνευματικά δικαιώματα της Διδακτορικής Διατριβής ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην 

εκπόνηση της. Όλο το υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί (ολόκληρη ή μέρος της) χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα και του Επιβλέποντα. 

Τα φυσικά αυτά πρόσωπα έχουν και τα πνευματικά δικαιώματα στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 

της Διδακτορικής Διατριβής σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

γίνεται αναφορά στον συγγραφέα της εργασίας, στον τίτλο της εργασίας και στο Τ.Η.Μ.Μ.Υ. Τα 

αναγραφόμενα στη Διδακτορική Διατριβή δεν αποτελούν απαραίτητα και απόψεις του Τμήματος ή της 

επιτροπής που την ενέκρινε. Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής δηλώνει αποδοχή όλων των όρων 

εκπόνησης σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.  
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Το Π.Θ. διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματα από τυχόν οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από 

εμπορικές ή άλλες εφαρμογές των αποτελεσμάτων των Διδακτορικής Διατριβής σε περίπτωση που 

καλύπτει εξ’ ολοκλήρου  τις δαπάνες για την εκπόνηση τους.  

Η χρηματοδότηση Διδακτορικής Διατριβής από άλλες πηγές, π.χ. άλλοι εθνικοί φορείς, ιδιωτικές 

εταιρίες, κ.λπ., δεν δημιουργεί δικαιώματα από τυχόν εμπορική ή άλλη εφαρμογή που προκύπτει από 

τη Διδακτορική Διατριβή.   

Είναι φυσικό οι πληροφορίες που αποτυπώνονται σε μια εργασία να μην ανήκουν όλες στον 

συγγραφέα. Κατά τη συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής (και όχι μόνο) θα πρέπει να γίνεται σαφής 

αναφορά στο έργο άλλων, ώστε ο αναγνώστης να έχει ξεκάθαρη άποψη όταν διαβάζει μια εργασία για 

το ποιες ιδέες είναι του συγγραφέα και ποιες αποτελούν ιδέες-απόψεις άλλων συγγραφέων. Η έλλειψη 

τέτοιας αναφοράς μπορεί να ακούγεται απλή, όμως θεωρείται λογοκλοπή (πλαγιαρισμός, plagiarism). Η 

λογοκλοπή, δηλαδή η ιδιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, είναι πράξη ηθικά ανεπίτρεπτη και 

παράνομη στις σύγχρονες πολιτισμένες κι ευνομούμενες κοινωνίες. Η καταγραφή της βιβλιογραφίας δεν 

μειώνει την εργασία, αλλά της προσδίδει κύρος, δείχνοντας ότι ερευνήθηκε και μελετήθηκε το 

αντικείμενό της. Οφείλουμε να καταγράψουμε τα στοιχεία των πηγών που θα χρησιμοποιηθούν, όπως 

επιβάλει η ηθική και η δεοντολογία.  

Στη Διδακτορική Διατριβή θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση περί 

πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, ανάλογα με τη γλώσσα συγγραφής της 

Διδακτορικής Διατριβής, ως ακολούθως:  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ρητά ότι η 

παρούσα διδακτορική διατριβή, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία και πηγαίοι κώδικες που 

αναπτύχθηκαν ή τροποποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας, αποτελεί αποκλειστικά προϊόν 

προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 

προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία 

απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι 

πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν 

τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο, αρχεία 

ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή 

και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή. 

Δηλώνω επίσης ότι τα αποτελέσματα της εργασίας δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση άλλου 

πτυχίου. Αναλαμβάνω πλήρως, ατομικά και προσωπικά, όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες που 

δύναται να προκύψουν στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή 

τμήμα της δεν μου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής.  
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references section. I also declare that the results of the work have not been used to obtain another 

degree. I fully, individually and personally undertake all legal and administrative consequences that may 

arise in the event that it is proven, in the course of time, that this thesis or part of it does not belong to 

me because it is a product of plagiarism. 
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Η Σ.Τ. είναι αρμόδια για την επίλυση θεμάτων που δεν διευκρινίζονται είτε στον παρόντα κανονισμό, 

είτε στην ισχύουσα νομοθεσία και για κάθε ζήτημα που προκύπτει και που αντίκειται στην εφαρμογή 

του κανονισμού, καθώς και για κάθε αναθεώρηση του κανονισμού. 
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