
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 563/4/18.12.2019 από-
φασης (Β΄ 641/2020) έγκρισης Κανονισμού Δι-
δακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης 
Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδι-
ασμού.

2 Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 583/1ο (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 563/4/18.12.2019 από-

φασης (Β΄ 641/2020) Έγκρισης Κανονισμού Δι-

δακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης 

Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφο-

διασμού. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Α φού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4485/ 

2017, σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Διδακτο-
ρικών Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος εγκρίνεται από 
τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (Α’ 114).

2. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017, σύμφωνα με τις οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, 
μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, να καταρτίσουν και να δημοσιεύ-
σουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45» (Α΄ 114).

3. Την υπό στοιχεία 134689/Ζ1/09.08.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
480) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται 

ο διορισμός του Σπυρίδωνος Κίντζιου του Ευαγγέλου, 
Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, της Σχολής 
Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρύτανη του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία που λήγει στις 
31-8-2022.

4. Την υπ’ αρ. 7034/12.09.2018 απόφαση Πρύτανη του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφορικά με τίτ-
λο: «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 
αρμοδιοτήτων των τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της σειράς αναπλήρω-
σης του Πρύτανη» (Β’ 4205).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
6. Την υπ’ αρ. 563/4/18.12.2019 απόφαση «Έγκριση 

Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων 
Εφοδιασμού (Β΄ 641/2020).

7. Την υπ’ αρ. 565/4/6.2.2020 απόφαση «Τροποποίηση 
απόφασης Συγκλήτου (συνεδρία: υπ’ αρ. 563/18.12.2019) 
που αφορά την Έγκριση Κανονισμού διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχει-
ρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού» (Β΄ 1439/2020).

8. Την απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης του 
Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συ-
στημάτων Εφοδιασμού, συνεδρία υπ’ αρ. 31/24.03.2021.

7. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου (συνεδρίες: υπ’ αρ. 
554/16.04.2019, 563/18.12.2019 και 565/06.02.2020).

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος τους κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Τροποποιεί την υπ’ αρ. 563/4/18.12.2019 απόφαση 
(Β΄ 641/ 2020) ως προς τα άρθρα 4 «ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟ-
ΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ», 5 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑ-
ΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ» και 6 «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ως ακολούθως:

Άρθρο 4:
«ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ»

1. Η Συνέλευση του τΔΙΓΕΣΕ, αφού λάβει υπόψη τις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με 
βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και 
ορίζει μία τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης ανά κατηγορία 
Αιτήσεων (εφεξής ΕΑΑ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Οι ΕΑΑ αποτελούνται από μέλη Δ.Ε.Π. του τΔΙΓΕΣΕ.
3. Οι EAA είναι επιφορτισμένες με την εξέταση των 

αιτήσεων, των συνυποβαλλόμενων εγγράφων και τεκμη-
ριωμένη εισήγηση προς τη Συνέλευση για την αποδοχή ή 
μη του αιτούντα. Κατά την εξέταση των αιτήσεων, κατα-
λυτική σημασία έχει η γνώμη του δυνητικά επιβλέποντα. 
Το γενικό κριτήριο σύμφωνα με το οποίο κρίνονται από 
τις EAA οι αιτήσεις για εγγραφή είναι η προοπτική του 
αιτούντος για μακροπρόθεσμη και παραγωγική ερευνη-
τική ενασχόληση με την εφαρμοσμένη οικονομική και 
κοινωνική επιστήμη.

4. Τα ειδικότερα κριτήρια αποδοχής της υποψηφιότη-
τας για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (εφεξής 
ΔΔ) στο τΔΙΓΕΣΕ είναι τα ακόλουθα:

α) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι απόφοιτος Θε-
τικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Επιστημών συναφούς 
αντικειμένου πρώτου πτυχίου ή ΜΔΕ του τΔΙΓΕΣΕ. Τη 
συνάφεια θα εξετάζει κάθε φορά η αντίστοιχη ΕΑΑ.

β) Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, 
ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχι-
ακού επιπέδου, στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και 
διδασκαλίας του τΔΙΓΕΣΕ ή τα πλέον συγγενή με αυτά, 
αλλά που προάγουν την ακαδημαϊκή διεπιστημονική 
φυσιογνωμία του τΔΙΓΕΣΕ.

γ) Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλι-
κής γλώσσας.

5. Οι ΕΑΑ εξετάζουν τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συ-
νυποβαλλόμενα έγγραφα και καλούν τους υποψηφίους 
σε συνέντευξη. Η συνέντευξη έχει ως σκοπό την αξιολό-
γηση των υποψηφίων ως προς τη δυνατότητα τους να 
ανταπεξέλθουν στο στάδιο εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής και ως προς την προσδοκώμενη συνεισφορά 
τους στην επιστήμη. Κατόπιν υποβάλουν στη Συνέλευση 
αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι 
για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει 
να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, 
εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η 
Συνέλευση αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου 
επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτρο-
πής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση 
του υποψηφίου.

Άρθρο 5:
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ»

1. Το τΔΙΓΕΣΕ προκηρύσσει τις θέσεις των Υποψήφιων 
Διδακτόρων (εφεξής ΥΔ) με βάση το γνωστικό αντικείμε-
νο της υπό πλήρωσης θέσης. Η κατάθεση υποψηφιοτή-
των για ένταξη στο διδακτορικό πρόγραμμα γίνεται σε 
ημερομηνίες που ανακοινώνει ο ΔΔΣ. Οι σχετικές προ-
κηρύξεις δημοσιοποιούνται διά του ημερήσιου τύπου 
και αναρτώνται.

2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι δι-
αδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής ΥΔ, 
καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, τυχόν ρήτρες, 
παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διδα-
κτορικών διατριβών (όπως αυτά προβλέπονται στον 

παρόντα ΚΔΣ), μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προ-
κηρύξεις και προσκλήσεις. Σε περίπτωση που ο κανονι-
σμός δεν έχει προβλέψει με ακρίβεια όλα τα παραπάνω, 
αυτά καθορίζονται λεπτομερώς από τη Συνέλευση, η 
οποία είναι αρμόδια να εγκρίνει το τελικό κείμενο της 
προκήρυξης.

3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος.

Άρθρο 6:
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

1. Ο υποψήφιος υποβάλλει έντυπη ή ηλεκτρονική αίτη-
ση στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων: α) ο βαθμός 
πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ο τύπος των 
πτυχίων, β) τα αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγ-
γλικής γλώσσας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διατριβής,
δ) ο προτεινόμενος τίτλος (στην ελληνική ή αγγλική 
γλώσσα), ε) ο προτεινόμενος επιβλέπων της ΔΔ.

2. Με την αίτηση για εκπόνηση ΔΔ, ο ενδιαφερόμενος 
συνυποβάλλει τα εξής:

α) Ερευνητική πρόταση διδακτορικής διατριβής 
(γραμμένη στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα), η οποία 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: (α) Τίτλος, θεματική 
περιοχή, λέξεις κλειδιά, (β) συνοπτική περιγραφή του 
προτεινόμενου θέματος και ανασκόπηση της σχετικής 
πρόσφατης σχετικής βιβλιογραφίας, (γ) τεκμηρίωση της 
συνεισφοράς στην επιστήμη, καθώς και της ερευνητικής 
πρωτοτυπίας της προτεινόμενης διατριβής, (δ) βασική 
στόχευση, επιμέρους στόχοι, και αρχικά ερευνητικά ερω-
τήματα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, (ε) 
προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας, (στ) τεκμηρίωση 
συνάφειας ή συνέργειας του προτεινόμενου θέματος 
με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, (ζ) βιβλιο-
γραφικές αναφορές που εμφανίζονται στην ερευνητική 
πρόταση της διδακτορικής διατριβής.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδα-

πής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και 
αναλυτική βαθμολογία σπουδών.

δ) Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της 
αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών.

ε) Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλι-
κής γλώσσας.

στ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. των 
Α.Ε.Ι. της χώρας ή καθηγητές της αλλοδαπής, σε φάκελο 
κλειστό από τον συστήνοντα ή με ηλεκτρονική αποστο-
λή στο email της γραμματείας του τΔΙΓΕΣΕ.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δη-
λώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση ΔΔ σε άλλο 
Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3. Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από την ΕΑΑ 
ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Εφό-
σον ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, η 
ΕΑΑ εξετάζει το φάκελο υποψηφιότητας και ετοιμάζει 
εισήγηση σχετικά με την αποδοχή ή όχι της υποψηφι-
ότητας. Στη συνέχεια ο φάκελος υποψηφιότητας μαζί 
με την εισήγηση της ΕΑΑ διαβιβάζεται στη Συνέλευση.
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Η Συνέλευση του τΔΙΓΕΣΕ κρίνει εάν ο υποψήφιος πληροί 
τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για εκπόνηση ΔΔ και λαμ-
βάνει και την τελική απόφαση περί αποδοχής ή όχι της 
συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Αν ο υποψήφιος πληροί 
τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, τότε γίνεται αποδεκτός 
ως ΥΔ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις 
της Συγκλήτου.

Σύμφωνα με το θέμα αυτό εγκρίνεται η εκτέλεση της 
ανωτέρω απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνή σεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021

 Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ 

Ι

  Αριθμ. 9805/21/ΓΠ (2)
Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανι-

κών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνι-

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4485/ 

2017, σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Διδακτο-
ρικών Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος εγκρίνεται από 
τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017, σύμφωνα με τις οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, 
μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου να καταρτίσουν και να δημοσιεύ-
σουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45» (Α΄ 114).

3. Την υπό στοιχεία 2850/18/ΓΠ/21-02-2018 (Β’ 767) 
απόφαση της Συγκλήτου, με την οποία εγκρίθηκε ο Κα-
νονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

4. Την απόφασή της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
στην υπ’ αρ. 171/7-4-2021 συνεδρίασή της.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.Μ.Υ.) οδηγεί στην απονομή Διδα-
κτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Η δομή, η οργάνωση, η 
λειτουργία, η αξιολόγηση και οι προϋποθέσεις εισαγω-
γής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, καθώς και 
οι διαδικασίες εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και 
απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος διέπονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού στον οποίο εξειδικεύεται και συ-
μπληρώνεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει 
τις Διδακτορικές Σπουδές και ενσωματώνονται οι σχε-
τικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων 
του Τ.Η.Μ.Μ.Υ.

Σκοπός των Δ.Σ. είναι η εμβάθυνση στη γνώση, η με-
τάδοση των αρχών υψηλής ποιότητας και σύγχρονης 
επιστημονικής έρευνας η εφαρμογή τους στην προαγω-
γή 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 επι-
στήμης και της βασικής έρευνας.

1.1. Όργανα διδακτορικών σπουδών
Τα όργανα για την διευθέτηση θεμάτων σχετικά με 

την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών 
Σπουδών είναι:

- Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας
- Η Συνέλευση Τμήματος HMMY (Σ.Τ.)
α) Η Σύγκλητος του ΠΘ ασκεί τις αρμοδιότητες που 

περιγράφονται στα άρθρα 13 και 30 έως 45 του ν. 4485/ 
2017 (Α΄ 114) και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέ-
πεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΠΘ ασκεί τις αρμοδι-
ότητες που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 30 έως 45 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και κάθε άλλη αρμοδιότητα 
που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

γ) Η Συνέλευση του Τμήματος ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που περιγράφονται στα άρθρα 21 και 31 έως 45 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και κάθε άλλη αρμοδιότητα που 
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η συνέλευση του Τμήματος συγκροτεί επιτροπές για 
την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων 
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, όπως:

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

Α) Η Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών 
(Σ.Ε.Δ.Σ.) είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την 
εποπτεία και το συντονισμό του συνόλου των διδακτο-
ρικών 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 από-
φαση της ΣΤ. κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε ακα-
δημαϊκού 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 
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ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Στη Σ.Ε.Δ.Σ. μπο-
ρούν να απευθύνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι σχετικά 
με τις διδακτορικές σπουδές.

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

Β) Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής (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 από-
φαση της Σ.Τ. κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε ακαδη-
μαϊκού έτους. Η Ε.Α.Ε. απαρτίζεται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος με τα αναπληρωματικά τους, μεταξύ αυ-
τών που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο 
ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.

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

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

2.1. Υποψήφιοι διδάκτορες
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση δι-

δακτορικής διατριβής έχουν οι Διπλωματούχοι ή Πτυ-
χιούχοι 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/ 
2017, στην ίδια ή συναφή επιστημονική περιοχή στην 
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 υποψή-
φιοι διδάκτορες (Υ.Δ.): α) Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι 
Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Τμημάτων, κάτοχοι 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλ-
λοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 
μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/4-
8-2017, με την υποχρέωση περάτωσης κύκλου επιπρό-
σθετων μαθημάτων που ορίζεται από τη ΣΤ, με εισήγη-
ση της Σ.Ε.Δ.Σ., στα πλαίσια του Π.Π.Σ και των Π.Μ.Σ. και
β) Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Πολυτεχνικών ή Πανεπι-
στημιακών Τμημάτων, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρι-
σμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής με την υποχρέωση πε-
ράτωσης κύκλου επιπρόσθετων μαθημάτων 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 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 Δι-
δακτορικής Διατριβής και ο προτεινόμενος επιβλέπων.
Ο επιβλέπων 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 ερευ-
νητές των βαθμίδων Α, Β, ή Γ από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανο-
μένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθη-
νών 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. Στα μέλη Δ.Ε.Π. συμπεριλαμβά-
νονται όσα τελούν σε επιστημονική άδεια της παρ. 1 του 
άρθρου 27 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) και όσα βρίσκονται 
σε αναστολή καθηκόντων της παρ. 4 του άρθρου 24 του 
ν. 4009/2011» ή δυνάμει άλλης γενικής ή ειδικής διάτα-
ξης που προβλέπει την αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων 
λόγω εκλογής ή διορισμού σε θέση ή αξίωμα με το οποίο 
η ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. θεωρείται ασυμβίβαστη.

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./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών 
των προπτυχιακών σπουδών καθώς και των μεταπτυχι-
ακών (για κατόχους Δ.Μ.Σ.)

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 επιστο-
λών. 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 επι-
βλέψει επαγγελματικά.

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτι-
κώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδι-
αφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για 
τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορι-
κές 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 θέμα-
τος, στόχο της επιδιωκόμενης ερευνητικής μελέτης, 
παρουσίαση και περιγραφή του γενικού επιστημονικού 
τομέα και του υπό εξέταση θέματος, προσδοκώμενη συ-
νεισφορά στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης 
στο συγκεκριμένο θέμα, προσδιορισμό των σταδίων 
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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 Επιτροπή Αξιολόγησης και 
Επιλογής (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 εισή-
γηση στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και λαμβάνει 
την οριστική απόφαση. H Συνέλευση του Τμήματος, εφό-
σον κρίνει ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για 
εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ορίζει τριμελή Συμ-
βουλευτική Επιτροπή με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και 
να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της, καθώς 
και την γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η διδακτορική διατριβή 
γραφεί σε άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής, ο υποψήφι-
ος διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στο 
τελικό κείμενο της διδακτορικής διατριβής και εκτενή πε-
ρίληψη στην ελληνική γλώσσα. Στην επιτροπή μετέχουν 
ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθ-
μίδας, 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 
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 αναγνωρισμέ-
να 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 
είναι:

- Για τους κατόχους Δ.Μ.Σ., σε τρία (3) χρόνια το ελάχι-
στο και οκτώ (8) χρόνια το μέγιστο, εξαιρουμένων των 
αναστολών φοίτησης που δυνητικά μπορεί να λάβει ο 
υποψήφιος διδάκτορας.

- Για τους μη κατόχους Δ.Μ.Σ, σε τέσσερα (4) χρόνια το 
ελάχιστο και οκτώ (8) χρόνια, το μέγιστο, εξαιρουμένων 
των αναστολών φοίτησης που δυνητικά μπορεί να λάβει 
ο υποψήφιος διδάκτορας.

3.2. Αναστολή Φοίτησης
Ως μέγιστο διάστημα αναστολής φοιτήσεως για υπο-

ψήφιο ορίζεται, αθροιστικά, το ένα (1) έτος και χορηγεί-
ται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η αναστολή φοίτησης πρέπει να εγκριθεί από την Συ-
νέλευση του Τμήματος κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως 
του ενδιαφερομένου, με προσκόμιση των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών, θετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ. και 
της συγκατάθεσης της Τριμελούς Επιτροπής του ενδι-
αφερομένου.

3.3. Εγγραφή υποχρεώσεις και δικαιώματα υποψηφίων 
διδακτόρων

Με την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα απορρέ-
ουν τα παρακάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις:

- Ο υποψήφιος διδάκτορας κατά την έναρξη κάθε ακα-
δημαϊκού έτους παρουσιάζει προφορικά και υποχρεού-
ται να υποβάλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με 
την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Η έκθεση προ-
όδου της έρευνάς του συνιστά ανανέωση της εγγραφής 
του. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ 
αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή και 
εκθέσεις προόδου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον οι-
κείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, καταχωρούνται 
στον ατομικό φάκελο του υποψήφιου, ο οποίος διατη-
ρείται στο αρχείο της Γραμματείας.

- Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να προσφέρει επι-
κουρικό έργο στο Τμήμα μετά από εισήγηση της ΣΕΔΣ και 
απόφαση της ΣΤ ισοδύναμο με έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως.

- Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να συμμετέχει στις 
επιτηρήσεις κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιό-
δων. Απαλλαγή από την υποχρέωση επιτηρήσεως έχουν 
μόνο όσοι υποψήφιοι βρίσκονται σε αναστολή φοίτησης. 
Αναφορικά με τις επιτηρήσεις:

• Οι επιτηρητές υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με 
τον διδάσκοντα σε εύλογο χρόνο πριν την ημερομηνία 
επιτήρησης, προκειμένου να κανονίσουν τις λεπτομέ-
ρειες, όπως, π.χ., ώρα προσέλευσης.

• Οι επιτηρητές υποχρεούνται να υπογράψουν στο 
έντυπο παρουσιολόγιο επιτηρητών κατά την διάρκεια 
της επιτηρήσεως.

• Με εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Σ., συνεπάγονται την έγγρα-
φη 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 διαγρα-
φή του φοιτητή από το Π.Δ.Σ.

- Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα ΗΜΜΥ του Π.Θ. 
προσφέρονται δωρεάν.

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες διατηρούν πλήρη τα δι-
καιώματα που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
Τμήματος, όπως π.χ. οικονομική υποστήριξη, βραβεία, 
υποτροφίες, υγειονομική περίθαλψη, παροχές φοιτητι-
κής μέριμνας (π.χ. σίτιση και στέγαση) και εκπροσώπηση 
σε Συλλογικά Όργανα.

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλή-
ρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα 
τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και 
για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως 
ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε 
(5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους δι-
ατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού 
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπι-
στημιακών βιβλιοθηκών.

3.4. Προϋποθέσεις Απονομής Διδακτορικού Διπλώ-
ματος
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Για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιήσουν, ανάλογα με την 
κατηγορία στην οποία ανήκουν, τις εξής προϋποθέσεις:

α) Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Πολυτεχνικών ή Πανε-
πιστημιακών Τμημάτων κάτοχοι Δ.Μ.Σ. στην ίδια ή συνα-
φή επιστημονική περιοχή στην ευρύτερη επιστήμη του 
ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών:

- Ικανοποιητική πορεία προόδου η οποία πιστοποιείται 
με την Ετήσια Έκθεση Προόδου εκ μέρους του Επιβλέπο-
ντος 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 Έκθε-
σης Προόδου, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ., 
ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται άμεσα.

- Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
- Επιτυχή παρουσίαση και αξιολόγηση της Διδακτο-

ρικής Διατριβής
- Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών 

σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρι-
τές (τουλάχιστον δύο). Η επάρκεια του πλήθους και της 
ποιότητας των δημοσιεύσεων κρίνεται από την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή.

β) Λοιποί Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Πολυτεχνικών 
ή Πανεπιστημιακών Τμημάτων κάτοχοι ή μη Δ.Μ.Σ.

- Ικανοποίηση των προϋποθέσεων επιτυχούς παρακο-
λούθησης οργανωμένου κύκλου μαθημάτων στα πλαί-
σια 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 μέρους του Επιβλέπο-
ντος 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 Έκθε-
σης Προόδου, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ., 
ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται άμεσα.

- Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
- Επιτυχή παρουσίαση και αξιολόγηση της Διδακτο-

ρικής Διατριβής
- Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών 

σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρι-
τές (τουλάχιστον δύο). Η επάρκεια του πλήθους και της 
ποιότητας των δημοσιεύσεων κρίνεται από την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή.

Ο υποψήφιος ο οποίος αποτυγχάνει να ικανοποιήσει 
τους όρους που έχουν τεθεί για τη λήψη του διδακτορι-
κού διπλώματος, διαγράφεται άμεσα από το πρόγραμμα.

Υποψήφιος Διδάκτορας, 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. Επιβλέπων Καθηγητής από μέλη Δ.Ε.Π., α’ βαθμί-
δας, 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. Στα μέλη Δ.Ε.Π. συμπεριλαμβάνονται όσα τελούν 
σε επιστημονική άδεια της παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195) και όσα βρίσκονται σε αναστολή 
καθηκόντων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011» 
ή δυνάμει άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που προβλέ-
πει την αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων λόγω εκλογής 
ή διορισμού σε θέση ή αξίωμα με το οποίο η ιδιότητα 
του μέλους Δ.Ε.Π. θεωρείται ασυμβίβαστη.

Ο επιβλέπων δεν δικαιούται να λάβει αμοιβή ή άλλου 
είδους αποζημίωση για την επίβλεψη της διδακτορικής 
διατριβής.

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου τμήματος μπορεί να 
αναλαμβάνει ταυτόχρονα την επίβλεψη το πολύ πέντε 
(5) υποψηφίων διδακτόρων.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή δι-
απιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, 
εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επί-
βλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες 
παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδά-
κτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, δια-
φορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση 
του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπο-
ρεί 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.

Για τροποποίηση στον τίτλο της διδακτορικής διατρι-
βής απαιτείται εισήγηση του επιβλέποντα και σύμφωνη 
γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.

4.2. Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή
Η Σ.Τ. μετά τον ορισμό επιβλέποντα καθηγητή της 

διδακτορικής διατριβής ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστη-
ρίξει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή 
μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη 
Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το 
οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνωρισμένων ομοτα-
γών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος ή ερευνητές των βαθμίδων 
Α, Β, ή Γ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
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ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών 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 Δια-
τριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει -αίτημα του υποψηφίου για τη 
δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τρι-
μελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί το αίτημα του 
υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και 
την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας 
τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και την 
οριστικοποίηση του θέματος για την κρίση της διδακτο-
ρικής διατριβής.

Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διδακτορικής 
διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, ορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Επταμελής Εξεταστική Επιτρο-
πή στην οποία μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβου-
λευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
αυτής, (εξαιρουμένου του επιβλέποντος) τα οποία με 
απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος αντικαθίστανται 
από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτε-
ρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39, καθώς 
και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτή-
ρια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39
του ν. 4485/2017.

Στη Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τουλάχι-
στον δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.

Μετά την κοινοποίηση της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση να υποβάλ-
λει την διδακτορική διατριβή στην Επταμελή Εξεταστική 
Επιτροπή μέσω της γραμματείας του τμήματος. Στη συ-
νέχεια, 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 πλειοψηφία πέντε (5) τουλά-
χιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντι-
κατασταθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να 
παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση μη έγκρισης της διατριβής, γνωστοποι-
ούνται στο φοιτητή οι λόγοι της μη έγκρισης και κατά 
περίπτωση η δυνατότητα για εκ νέου υποβολή εντός 
προκαθορισμένου από την Επταμελή Εξεταστική Επιτρο-
πή 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 Εξε-
ταστική Επιτροπή βαθμολογείται με: α) Καλώς, 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) τουλάχιστον μελών 
της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν 
να συμμετάσχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

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 κατατίθε-

ται 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 Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας σε βιβλιοδετημένη έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή (pdf ).

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ
Τα πνευματικά δικαιώματα της Διδακτορικής Διατρι-

βής ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην εκπόνη-
ση 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 πρό-
σωπα έχουν και τα πνευματικά δικαιώματα στη δημοσί-
ευση των αποτελεσμάτων της Διδακτορικής Διατριβής 
σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Σε κάθε περί-
πτωση θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον συγγραφέα 
της εργασίας, στον τίτλο της εργασίας και στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 
Τα αναγραφόμενα στη Διδακτορική Διατριβή δεν απο-
τελούν απαραίτητα και απόψεις του Τμήματος ή της 
επιτροπής που την ενέκρινε. Εκπόνηση Διδακτορικής 
Διατριβής δηλώνει αποδοχή όλων των όρων εκπόνησης 
σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διατηρεί τα νόμιμα δικαι-
ώματα 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 εκπόνησή τους.

Η χρηματοδότηση Διδακτορικής Διατριβής από άλ-
λες πηγές, π.χ. άλλοι εθνικοί φορείς, ιδιωτικές εταιρίες, 
κ.λπ., δεν δημιουργεί δικαιώματα από τυχόν εμπορική 
ή άλλη εφαρμογή που προκύπτει από τις Διδακτορικής 
Διατριβής.

Είναι φυσικό οι πληροφορίες που αποτυπώνονται σε 
μια εργασία να μην ανήκουν όλες στον συγγραφέα. Κατά 
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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 δια-
βάζει μια εργασία για το ποιες ιδέες είναι του συγγραφέα 
και ποιες αποτελούν ιδέες-απόψεις άλλων συγγραφέων. 
Η έλλειψη τέτοιας αναφοράς, μπορεί να ακούγεται απλό, 
όμως θεωρείται λογοκλοπή (πλαγιαρισμός, plagiarism). 
Η λογοκλοπή, δηλαδή η ιδιοποίηση πνευματικής ιδιο-
κτησίας άλλων, είναι πράξη ηθικά ανεπίτρεπτη και πα-
ράνομη 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. Οφεί-
λουμε να καταγράψουμε τα στοιχεία των πηγών που θα 
χρησιμοποιηθούν - η ηθική και η δεοντολογία μας το 
επιβάλλει.

Στη Διδακτορική Διατριβή θα συμπεριλαμβάνεται υπο-
χρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση περί πνευματικών δικαιω-
μάτων στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, ανάλογα 
με τη γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής, 
ως ακολούθως:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟ-
ΛΟΓΙΑΣ 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 τροποποιήθη-
καν στα πλαίσια αυτής της εργασίας, αποτελεί αποκλει-
στικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει 
κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προ-
σωπικότητας 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 χρησιμο-
ποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές 
και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονι-
κής παράθεσης. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει 
ιδέες, κείμενο, αρχεία ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, 
αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλλη-
λη 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 προ-
σωπικά, 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.

Ο/Η Δηλών/ούσα
Ονοματεπώνυμο Διδάκτορα
DISCLAIMER ON ACADEMIC ETHICS AND INTELLEC-

TUAL PROPERTY RIGHTS
Being fully aware of the implications of copyright laws, 

I expressly state that this PH.D. dissertation, as well as 
the electronic files and source codes developed or modi-
fied in the course of this thesis, are solely the product 
of my personal work and do not infringe any rights of 
intellectual property, personality and personal data of 
third parties, do not contain work/contributions of third 
parties for which the permission of the authors/ben-
eficiaries is required and are not a product of partial or 
complete plagiarism, while the sources used are limited 
to the bibliographic references only and meet the rules 
of scientific citing. The points where I have used ideas, 
text, files and/or sources of other authors are clearly 
mentioned in the text with the appropriate citation 
and the relevant complete reference is included in the 
bibliographic 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.

The Declarant 
Name of Doctor
6. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η Σ.Τ. είναι αρμόδια για την επίλυση θεμάτων που δεν 

διευκρινίζονται είτε στον παρόντα κανονισμό είτε στις 
σχετικές παραπομπές που αναφέρθηκαν και για κάθε 
ζήτημα που προκύπτει και που αντίκειται στην εφαρ-
μογή του κανονισμού, καθώς και για κάθε αναθεώρηση 
του κανονισμού.

Μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο ο παρών κα-
νονισμός τίθεται σε ισχύ και εφαρμόζεται και για τους 
υποψηφίους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνή σεως.

Βόλος, 4 Ιουνίου 2021
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