
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 23835/20/ΓΠ 
   Τροποποίηση Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοι-

νωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45, του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο 
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

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

3. Την υπό στοιχεία 2862/18/ΓΠ/21-2-2018 (Β΄ 750) 
πράξη της Συγκλήτου περί έγκρισης του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών στην υπ’ αρ. 13η/04-11-2020 
συνεδρίαση, με την οποία τροποποιήθηκε ο Κανονισμός 
Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Β΄ 114). 

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1.1. Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος Πλη-

ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π. και Τ.) της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και του εν γένει θεσμικού 
πλαισίου, όπως κάθε φορά ισχύει και τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού ο οποίος εξειδικεύει και συμπλη-
ρώνει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ενσωματώνει τις 
σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων 
του Τ.Π. και Τ.

1.2. Οι Δ.Σ. του Τ.Π. και Τ. αποσκοπούν στην προαγωγή 
της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν 
στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το 
οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση, την πρωτοτυπία και την 
ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη 
της γνώσης στην επιστημονική περιοχή. 

1.3. Στον παρόντα κανονισμό Δ.Σ. του Τ.Π. και Τ., κα-
θορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία, οι προϋποθέσεις 
εισαγωγής, καθώς και οι διαδικασίες εκπόνησης, αξιο-
λόγησης, και απονομής του Δ.Δ.. 

1.4. Αρμόδιο όργανο για τα θέματα των Δ.Σ. στο Τ.Π. 
και Τ. είναι η Συνέλευση του Τμήματος, καθώς και όσα 
ορίζονται στο άρθρο 31 του ν. 4485/2017 και στον πα-
ρόντα κανονισμό. 

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός των Δ.Σ. είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η 

προώθηση της επιστήμης και των εφαρμογών της, μέσω 
της διεξαγωγής έρευνας υψηλής ποιότητας, καθώς και 
η εκπαίδευση άριστα καταρτισμένων επιστημόνων, ικα-
νών να συμβάλλουν στην πρόοδο και την ανάπτυξη της 
χώρας. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί 
για το Τ.Π. και Τ., καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς 
Ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική 
και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής. 

3 ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
Το Πρόγραμμα Δ.Σ. του Τ.Π. και Τ. του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα. 
Ο χορηγούμενος τίτλος είναι του Διδάκτορα του Τμή-

ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας. 

4 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Αρμόδια όργανα διοίκησης των Δ.Σ. του Τ. Π. και Τ. είναι 

η Συνέλευση του Τμήματος και η Συντονιστική Επιτροπή 
Διδακτορικών Σπουδών (Σ.Ε.Δ.Σ.). 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Συγκεκριμένα, η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις εξής 
αρμοδιότητες: 

- ορίζει τα μέλη της Σ.Ε.Δ.Σ. του προγράμματος Δ.Σ., 
- εγκρίνει τις ερευνητικές προτάσεις εκπόνησης διδα-

κτορικών διατριβών (και ορίζει τη γλώσσα συγγραφής 
της διδακτορικής διατριβής), 

- συγκροτεί τις επιτροπές επιλογής και ορίζει τον Επι-
βλέποντα Καθηγητή και τα μέλη των Τριμελών Συμβου-
λευτικών Επιτροπών καθώς και τις επταμελείς εξεταστι-
κές επιτροπές των Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), όπως 
ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, 

- εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου, 
- διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, 

προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του Διδάκτορα, 
- ανακηρύσσει τους Διδάκτορες, 
- ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία. 
Η Σ.Ε.Δ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την 

εποπτεία και τον συντονισμό του συνόλου των διδακτο-
ρικών δραστηριοτήτων του Τ.Π. και Τ. και φέρει την ευ-
θύνη της εισήγησης στη Συνέλευση του Τμήματος όλων 
των θεμάτων των σχετικών με τις Δ.Σ.. Η Σ.Ε.Δ.Σ. ορίζεται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος κατά την πρώτη συνε-
δρίαση κάθε ακαδημαϊκού έτους όπου καθορίζονται ο 
Πρόεδρος και τα μέλη της. 

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 το Πρόγραμμα Δ.Σ. του 
Τ.Π. και Τ. Η Γραμματεία του Τμήματος αναλαμβάνει τη 
γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε.Δ.Σ.. 

5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑ-
ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

5.1. Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις Υ.Δ. 
οι οποίες δημοσιοποιούνται στον ημερήσιο Τύπο και 
αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος 
(http://cs.uth.gr/). Οι προκηρύξεις/προσκλήσεις εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος, μπορεί να επαναλαμβάνονται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

5.2. Στον οικείο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος θα 
υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η σχετική ανακοί-
νωση της προκήρυξης για την εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής και την εισαγωγή των νέων Υ.Δ. στο Πρόγραμ-
μα Δ.Σ. του Τμήματος. 

5.3. Στην Προκήρυξη/Ανακοίνωση για την εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής θα αναφέρονται οι διαδικασίες 
κατάθεσης της υποψηφιότητας και επιλογής Υ.Δ., ανα-
λυτικά τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν, 
οι προϋποθέσεις αποδοχής και τα ελάχιστα απαραίτητα 
προσόντα. 

6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
6.1 Υποψήφιοι 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδα-

κτορικής διατριβής έχουν οι: 
1) Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

σχετικό με το αντικείμενο της Πληροφορικής, των Τηλεπι-
κοινωνιών, της Επιστήμης των Υπολογιστών, των Μηχα-
νικών Η/Υ και Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της 
αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 
μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017. 

2) Μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου γίνονται δεκτοί ως 
Υ.Δ.: α) απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφο-
ρικής και Τηλεπικοινωνιών, Ψηφιακών Συστημάτων κα-
θώς και Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) από-
φοιτοι άλλων Πολυτεχνικών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής και γ) απόφοιτοι Θετικών Επιστημών Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

3) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών των 
οποίων το αντικείμενο είναι σχετικό με το αντικείμενο 
της επιστήμης της Πληροφορικής ή/και Τηλεπικοινωνιών 
μπορούν να γίνουν δεκτοί ως Υ.Δ., μόνο εφόσον είναι 
κάτοχοι Δ.Μ.Σ. στην Πληροφορική, στις Τηλεπικοινωνίες 
ή σε κάποιες από τις διεπιστημονικές περιοχές που θε-
ραπεύουν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος. 

4) Απόφοιτοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ μπορούν 
να γίνουν αποδεκτοί υπό ειδικές συνθήκες στη βάση 
της ανάγκης ανάπτυξης της έρευνας σε διεπιστημονι-
κό επίπεδο. Για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Δ.Σ. 
απαιτείται αναλυτική και εμπεριστατωμένη εισήγηση 
του μέλους Δ.Ε.Π. που προτείνεται να επιβλέψει τη δι-
δακτορική διατριβή του υποψηφίου ή της τριμελούς 
επιτροπής που έχει αναλάβει την αξιολόγηση του φα-
κέλου του υποψηφίου ή όποιου άλλου είναι σε θέση να 
γνωρίζει τις επιδόσεις του υποψήφιου και διαθέτει το 
κύρος παρόμοιας πιστοποίησης. 

Στις περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος 
Δ.Μ.Σ. (περ. 2) και 4)) στην Πληροφορική, στις Τηλεπικοι-
νωνίες ή σε κάποιες από τις διεπιστημονικές περιοχές που 
θεραπεύουν τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος, ανεξαρτήτως αν είναι 
κάτοχος άλλου Δ.Μ.Σ., υποχρεούται σε επιτυχή παρακολού-
θηση πέντε (5) μεταπτυχιακών μαθημάτων των Π.Μ.Σ. του 
Τ.Π. και Τ. ή/και του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. που συμμετέχει 
το Τμήμα εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών. Σε ει-
δικές περιπτώσεις υποχρέωση παρακολούθησης κάποιων 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, μπορεί να εισαχθεί και για κά-
τοχο Δ.Μ.Σ. σε περιοχή που θεραπεύει το Τμήμα. Εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο, πτυχιούχοι άλλης επιστήμης μπορεί 
να υποχρεωθούν σε επιπλέον παρακολούθηση ορισμένων 
προπτυχιακών μαθημάτων τα οποία προτείνονται από την 
τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και 
εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση 
μετά από εισήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή μπορεί να 
επιτρέψει αλλαγή εγγραφής το πολύ σε δύο προπτυχιακά 
και σε δύο μεταπτυχιακά μαθήματα. Για κάθε υποψήφιο 
που εμπίπτει στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου, 
τα μαθήματα τα οποία καλείται να παρακολουθήσει εξαρ-
τώνται άμεσα από την πρότερη ακαδημαϊκή του πορεία 
και το θέμα που πιθανώς προτείνεται για τη διδακτορική 
διατριβή του. 

6.2 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν 

στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολο-
γητικά: 
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1. Αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τ.Π. και Τ.,
στην οποία αναγράφεται: ο προτεινόμενος τίτλος, η 
προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος 
Επιβλέπων Καθηγητής της διδακτορικής διατριβής. 

2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (Διπλώμα-
τος/Πτυχίου/Δ.Μ.Σ.). Για τις περιπτώσεις τίτλων ιδρυμά-
των της αλλοδαπής, απαιτείται η ισοτιμία και αντιστοιχία 
των τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Εάν τα πιστοποιητικά του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π δεν είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της 
αίτησης, θα πρέπει να προσκομιστούν σύμφωνα με την 
παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. 

3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (Διπλώμα-
τος/Πτυχίου/Δ.Μ.Σ.). 

4. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
5. 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 που έχει προσφερθεί στην αγγλική γλώσσα. 

6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος συστατικών επιστολών. 
Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαι-
δευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμέ-
να με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε 
περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική 
εμπειρία, μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προ-
ερχόμενες από άτομα που τους έχουν επιβλέψει επαγ-
γελματικά. Ο προτεινόμενος από τον υποψήφιο Επιβλέ-
πων Καθηγητής υποχρεούται να υποβάλει εισήγηση περί 
της αποδοχής του ενδιαφερομένου. 

7. 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 μεταπτυχι-
ακές/διδακτορικές σπουδές στο Τ. Π. και Τ. 

β) Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον 
υπάρχουν, 

γ) Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφό-
σον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο, και 

δ) Πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σύμ-
φωνα με το υπόδειγμα εγγράφου του Τμήματος. 

8. Έγκριση του θέματος της διδακτορικής διατριβής 
από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήμα-
τος (όπου απαιτείται). 

9. Επιπροσθέτως, μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδή-
ποτε άλλη πληροφορία κρίνει ο υποψήφιος ότι υποστη-
ρίζει την αίτησή του. 

10. Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί, κατά την εγ-
γραφή τους προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 
1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι «ότι δεν είμαι εγγε-
γραμμένος/η και, έως το πέρας των διδακτορικών μου 
σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δεν προτίθεμαι 
να εγγραφώ σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών 
άλλου Τμήματος». 

6.3 Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής Υποψηφίων 
1. Η Γραμματεία ελέγχει την τυπικότητα των αιτή σεων 

και των δικαιολογητικών σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό και κατόπιν διαβι-
βάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη 
Συνέλευση του Τμήματος. 

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αι-
τήσεις που έχουν υποβληθεί, τις ομαδοποιεί ανά θέμα 
διδακτορικής διατριβής και ορίζει μία τριμελή επιτροπή 
αξιολόγησης ανά ομάδα αιτήσεων. 

2. Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, που αποτελείται 
από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αιτήσεις και τα 
συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους 
σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του 
Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφο-
νται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει 
ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός. Η τριμελής επιτροπή αξιο-
λόγησης μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή οποιουδήποτε 
άλλου μέλους Δ.Ε.Π. κρίνει απαραίτητο για την αξιολό-
γηση των υποψηφίων. 

3. Η Συνέλευση του Τμήματος συνεκτιμώντας το υπό-
μνημα της επιτροπής αξιολόγησης και τη γνώμη του 
προτεινόμενου Επιβλέποντα Καθηγητή, εγκρίνει ή απορ-
ρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην 
εγκριτική απόφαση ορίζεται ο Επιβλέπων Καθηγητής, η 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης 
του Επιβλέποντα Καθηγητή καθώς και η γλώσσα συγ-
γραφής της διδακτορικής διατριβής. 

4. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την επιλογή 
Υ.Δ., για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τ.Π. και Τ.,
είναι τα παρακάτω: 

- Η συνάφεια του διπλώματος/πτυχίου και του Δ.Μ.Σ. 
του υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.1. 

- Ο βαθμός του διπλώματος/πτυχίου ο οποίος θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 6,5, με πα-
ρέκκλιση μόνον αν υφίστανται επιπλέον λόγοι που 
συνεκτιμώνται από την επιτροπή αξιολόγησης και 
αναφέρονται στην πρότασή της προς τη Συνέλευση 
του Τμήματος. 

- Οι συστάσεις που προκύπτουν από τις αντίστοιχες 
επιστολές. 

- Η αξιολόγηση που θα προκύψει από τη συνέντευξη 
του υποψηφίου. 

Στοιχεία που συνεκτιμώνται είναι και τα ακόλουθα: 
- Οι πιθανές επιστημονικές δημοσιεύσεις. 
- Τα έτη φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου σπου-

δών του πρώτου κύκλου. 
- Η προηγούμενη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία. 
7. ΦΟΙΤΗΣΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
7.1 Διάρκεια Φοίτησης 
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Δ. από τον 

χρόνο της αρχικής εγγραφής στο Πρόγραμμα Δ.Σ. ορί-
ζεται: 

- Για τους κατόχους Μ.Δ.Ε., σε τρία (3) χρόνια, το ελά-
χιστο, και επτά (7) χρόνια, το μέγιστο. 

- Για τους μη κατόχους Μ.Δ.Ε., σε τέσσερα (4) χρόνια, 
το ελάχιστο, και επτά (7) χρόνια, το μέγιστο. 

Πέραν των χρονικών ορίων που αναφέρονται παρα-
πάνω, η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος Δ.Σ.
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προϋποθέτει, επίσης, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που περιγράφονται στην παρ. 7.2. 

Οι Υ.Δ. διατηρούν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά 
έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και 
τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του 
δεύτερου κύκλου σπουδών (Π.Μ.Σ.). Μέχρι και πέντε (5) 
έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής 
τους, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και 
χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Πανεπιστη-
μιακών Βιβλιοθηκών. 

7.2 Υποχρεώσεις και Προϋποθέσεις Απονομής Διδα-
κτορικού Διπλώματος 

Οι υποψήφιοι για Δ.Δ. θα πρέπει να ικανοποιήσουν 
αντίστοιχα τις εξής προϋποθέσεις: 

1) Ικανοποίηση των προϋποθέσεων παρακολούθησης 
προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών μαθημάτων, όπως 
αυτές καθορίζονται στην παρ. 6.1. Οι προϋποθέσεις της 
παρακολούθησης των μαθημάτων πρέπει να ικανοποι-
ηθούν εντός χρονικού διαστήματος όχι μεγαλύτερου 
των δύο (2) ετών. Κατά το πρώτο έτος, δε, ο αριθμός των 
μαθημάτων, όπου ο υποψήφιος έχει επιτύχει, δεν μπορεί 
να είναι μικρότερος του ήμισυ του ορισθέντος πλήθους 
κατά την εγγραφή του. 

2) Εμβάθυνση σε ερευνητική περιοχή. Η ικανοποιητική 
πορεία του Υ.Δ. θα πιστοποιείται σε κάθε ακαδημαϊκή πε-
ρίοδο με την Ετήσια Αναφορά Προόδου εκ μέρους του 
Επιβλέποντος Καθηγητή και της Τριμελούς Συμβουλευτι-
κής Επιτροπής στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες κάθε έτος, από Σεπτέμβριο 
έως Δεκέμβριο, παρουσιάζουν προφορικά και υποβάλ-
λουν και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σχετικά με την 
πρόοδο της διδακτορικής διατριβής τους. 

Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ 
αυτού από τον Επιβλέποντα ή την Τριμελή Συμβουλευ-
τική Επιτροπή καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του 
υποψηφίου. Τα σχόλια περιλαμβάνονται στη συναρτώ-
μενη ετήσια έκθεση προόδου που συντάσσεται από τον 
Επιβλέποντα σε συνεργασία με τα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η έκθεση ακολουθείται από 
τεκμηριωμένη πρόταση του Επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. 
και των λοιπών μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, περί της συνέχισης εκπόνησης της Διατριβής. 
Στην ετήσια αναφορά προόδου ο Επιβλέπων Καθηγητής 
καταγράφει αναλυτικά την πορεία εκπόνησης της διδα-
κτορικής διατριβής κατά τη διάρκεια του έτους σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα και τους στόχους της ερευνητικής 
πρότασης. Ειδικότερα, περιγράφεται η πρόοδος που έχει 
υπάρξει στο υπό διερεύνηση θέμα και οι ήδη κατακτη-
μένοι στόχοι σύμφωνα με τις αναφορές προόδου των 
προηγούμενων ετών. Η έκθεση προόδου αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά και συνυπογράφεται από όλα τα μέλη της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και κατατίθεται 
στη Γραμματεία του Τ.Π. και Τ. Η αναφορά εξετάζεται από 
τη Σ.Ε.Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήμα-
τος και θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να επιτραπεί 
στον Υ.Δ. η συνέχιση των σπουδών. Σε περίπτωση απόρ-
ριψης της Ετήσιας Αναφοράς Προόδου, κατόπιν σχετικής 
εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ. στη Συνέλευση του Τμήματος, ο 

Υ.Δ. διαγράφεται άμεσα. Αντίγραφο της αναφοράς προ-
όδου και πιθανά σχόλια του Επιβλέποντος Καθηγητή και 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής καταχωρού-
νται στον ατομικό φάκελο του Υ.Δ., όπως ορίζεται στην 
παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4485/2017). 

3) Η διδακτορική διατριβή είναι πρωτότυπη ερευνητι-
κή εργασία, που συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης. 
Η πρωτοτυπία και η επιστημονική αξία της διατριβής, θα 
τεκμηριώνεται από την ολοκλήρωση δύο τουλάχιστον 
πρωτότυπων δημοσιεύσεων (σχετικής με το θέμα της 
διδακτορικής διατριβής) σε έγκριτα διεθνή επιστημονι-
κά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους (ενταγμένα στο 
σύστημα ISI Web of Science και με ικανοποιητικό συντε-
λεστή απήχησης (impact factor)) ή μία σε έγκριτο διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό και μία σε διεθνές επιστημονικό 
συνέδριο με κρίση στο πλήρες άρθρο (με θέμα διαφο-
ρετικό από το θέμα της δημοσίευσης στο περιοδικό). 
Οι απαιτούμενες δημοσιεύσεις δεν περιλαμβάνουν άρ-
θρα επισκόπησης της ερευνητικής περιοχής (surveys), 
διδακτικής επεξήγησης (tutorials) και τα κεφάλαια σε 
βιβλία (book chapters) που πραγματεύεται η διδακτορι-
κή διατριβή. Επιπλέον, στις απαιτούμενες (τουλάχιστον 
δύο) δημοσιεύσεις, το όνομα του Υ.Δ. θα πρέπει να βρί-
σκεται πρώτο στη λίστα των συγγραφέων. Τονίζεται ότι 
ο ελάχιστος αριθμός των δύο (2) δημοσιεύσεων, όπως 
εξειδικεύτηκε παραπάνω, δεν οδηγεί απευθείας στην 
ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, εάν η ποιό-
τητα, το πλήθος και η πρωτοτυπία των παραγόμενων 
ερευνητικών αποτελεσμάτων δεν είναι σε υψηλό επίπε-
δο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ερευνητικού θέματος 
και την αντίληψη του Επιβλέποντος Καθηγητή. 

4) Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το 
υπόδειγμα διδακτορικής διατριβής του Τμήματος. 

Είναι δυνατόν, με έγκριση της Συνέλευσης Τμήματος, 
στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και του Εσωτερι-
κού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να τρο-
ποποιηθούν οι απαιτήσεις για κάθε προσφερόμενο δί-
πλωμα καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων. 

7.3 Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων 
Ο Υ.Δ. ο οποίος αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τους 

όρους που έχουν τεθεί για τη λήψη του Δ.Δ., διαγράφε-
ται άμεσα από το Τμήμα. Η διαγραφή Υ.Δ. είναι δυνατή 
με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος μετά από αιτιο-
λογημένη εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Σ., εάν συντρέχουν λόγοι, 
όπως ένας εκ των παρακάτω: 

1. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον Υ.Δ., 
2. Η πρόοδος του Υ.Δ. κρίνεται ανεπαρκής ή στάσιμη, 

όπως τεκμαίρεται από την Ετήσια Εκθεση Προόδου του 
άρθρου 7.2 του παρόντος κανονισμού, 

3. Ο Υ.Δ. υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο φοί-
τησης, 

4. Ο Υ.Δ. απουσιάζει αδικαιολόγητα για ένα (1) εξάμηνο 
από τις σπουδές και τις υποχρεώσεις του, 

5. Ο Υ.Δ. αποτυγχάνει τρεις (3) φορές στην εξέταση 
μαθημάτων που του έχουν ανατεθεί, 

6. Ο Υ.Δ. αποτυγχάνει να ολοκληρώσει την επιτυχή 
εξέταση των μαθημάτων που του έχουν ανατεθεί εντός 
δύο (2) ετών, 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 66255Τεύχος B’ 5621/21.12.2020

7. Ο Υ.Δ. αποτυγχάνει δύο (2) φορές στην προφορική 
εξέταση της διδακτορικής διατριβής, 

8. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων αποδε-
δειγμένης λογοκλοπής στα δημοσιευμένα ερευνητικά 
αποτελέσματα, 

9. Αξιόποινες πράξεις που έχουν τελεσιδικήσει του 
Υ.Δ. που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το 
Τμήμα. 

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 στο Τ. Π. και Τ.

7.4 Επικουρικό Έργο 
Οι Υ.Δ. δύνανται να προσφέρουν επικουρικό έργο στα 

προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμή-
ματος εφόσον είναι κάτοχος Δ.Μ.Σ. σε συναφές αντικεί-
μενο. Το είδος του επικουρικού έργου εξαρτάται από τις 
ανάγκες του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος, π.χ. διεξαγωγή και υποστήριξη φροντιστηρίων 
και εργαστηριακών ασκήσεων, επιτήρηση εξετάσεων 
κ.λπ. Συγκεκριμένα: 

• Οι ΥΔ δύνανται να προσφέρουν επικουρικό έργο 
ισοδύναμο με έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως ανά εξάμηνο. 

• Η κατανομή επικουρικού έργου γίνεται από τη Συνέ-
λευση του Τμήματος. 

• Η συνολική προσφορά επικουρικού έργου κάθε Υ.Δ. 
ελέγχεται πριν απονεμηθεί οποιοδήποτε Δ.Δ.. 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, με έγκριση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος, μέρος του ανωτέρω επικουρικού 
έργου μπορεί να εκπληρωθεί με επικουρία άλλων λει-
τουργιών, όπως για παράδειγμα Τεχνικής Υποστήριξης 
σε συστήματα του Τμήματος ή εργαστηρίων. 

• Η Συνέλευση του Τμήματος θα αξιολογεί το επικου-
ρικό έργο στο τέλος κάθε εξαμήνου. Στους Υ.Δ. που θα 
αξιολογηθούν θετικά, θα παρέχεται σχετική βεβαίωση 
απασχόλησης από το Τ. Π. και Τ. και η προσφορά έργου 
θα καταχωρείται στον ατομικό φάκελό τους. 

• Ο Υ.Δ., ο οποίος ευρίσκεται στην τελευταία φάση εκ-
πόνησης της διδακτορικής διατριβής του, δικαιούται με 
αίτησή του στη Συνέλευση του Τμήματος και σύμφωνη 
εισήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή να απαλλάσσεται 
από την προσφορά επικουρικού εκπαιδευτικού έργου. 

7.5 Εγγραφή στις Διδακτορικές Σπουδές και στα Μα-
θήματα 

7.5.1 Εγγραφή 
- Οι Υ.Δ. γίνονται δεκτοί στο πλαίσιο των Δ.Σ., όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού. 
- Κατά την περίοδο φοίτησής του, ο Υ.Δ., εφόσον υπο-

χρεούται σε παρακολούθηση μαθημάτων, ακολουθεί 
τους κανόνες δηλώσεων που διέπουν τα προγράμματα 
προπτυχιακών σπουδών, τα Π.Μ.Σ. και τα Διατμηματικά 
Π.Μ.Σ του Τμήματος. 

7.5.2 Αναστολή Φοίτησης 
Ως μέγιστο διάστημα αναστολής φοιτήσεως για Υ.Δ. 

ορίζεται, αθροιστικά, το ένα (1) έτος και χορηγείται μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Η αναστολή φοίτησης πρέπει να εγκριθεί από τη Συνέ-
λευση του Τμήματος, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως 
του ενδιαφερομένου, θετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ. 

και της συγκατάθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. 

Μη αιτιολογημένη υπέρβαση του εγκεκριμένου χρό-
νου αναστολής ή υπέρβαση του μέγιστου χρόνου ανα-
στολής συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του Υ.Δ.. 

8 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙ-
ΒΩΝ 

8.1 Επιβλέποντες Καθηγητές και Συμβουλευτικές Επι-
τροπές 

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτει-
νόμενο Επιβλέποντα Καθηγητή, μετά από αίτηση του 
υποψηφίου (που πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από 
σύντομη πρόταση έρευνας), την επίβλεψη της διδακτο-
ρικής διατριβής και ορίζει την Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστη-
ρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Η Συνέλευση του 
Τμήματος ορίζει την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, η 
οποία απαρτίζεται από τον Επιβλέποντα, ο οποίος πρέ-
πει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Π. και Τ. που ανήκει σε 
μία από τις βαθμίδες του καθηγητή α’ βαθμίδας ή του 
αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή 
και από δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. καθηγητή α’ βαθμίδας, 
αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή από το 
οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι 
κάτοχοι Δ.Δ., 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. 

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλά-
χιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμίδες 
του οικείου Τμήματος. Τα μέλη της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική 
διατριβή. 

8.2 Υποχρεώσεις Επιβλεπόντων Καθηγητών 
Ένα μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα έως 

έξι (6) Διδακτορικές Διατριβές. Ο αριθμός των υποψη-
φίων διδακτόρων που επιβλέπει ένα μέλος Δ.Ε.Π. θα 
πρέπει να είναι συμβατός με τον φόρτο εργασίας του 
Επιβλέποντα Καθηγητή, αλλά και την αναγκαία υλικο-
τεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη εκπόνηση της 
διδακτορικής διατριβής. Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης 
διδακτορικών διατριβών προσμετρώνται στο σύνολο 
με συντελεστή 1/2. 

Αν ο Επιβλέπων Καθηγητής συνταξιοδοτηθεί ή μετα-
κινηθεί σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
ή σε άλλο Α.Ε.Ι., συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος 
των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο 
τίτλος απονέμεται από το Τ. Π. και Τ. Τα ίδια ισχύουν και 
για τα υπόλοιπα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων Καθηγητής 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να επιτελέσει τα χρέη 
του επιβλέποντος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, η Συνέλευση του Τμήματος,
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εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο μέλος 
Δ.Ε.Π. την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής, ύστε-
ρα από αίτηση του Υ.Δ. και τη σύμφωνη γνώμη του νέου 
προτεινόμενου Επιβλέποντος Καθηγητή. Ο νέος Επιβλέ-
πων Καθηγητής μπορεί να είναι κατά προτίμηση το ένα 
από τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής εφόσον είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Σε 
άλλη περίπτωση θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
που ισχύουν για την ανάληψη επίβλεψης διδακτορικών 
διατριβών. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τα άλλα μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

Τα όποια προβλήματα ή διχογνωμίες μεταξύ Επιβλέ-
ποντος Καθηγητή και Υ.Δ. ή/και μελών της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, παραπέμπονται προς επί-
λυση στη Συνέλευση του Τμήματος. 

Μετά από αίτηση προς τη Σ.Ε.Δ.Σ. του Επιβλέποντος 
Καθηγητή ή του Υ.Δ. είναι δυνατή η αλλαγή Επιβλέποντος 
Καθηγητή με έγκριση της Συνέλευσης Τμήματος. 

Σε περίπτωση εγκρίσεως από τη Συνέλευση του Τμή-
ματος της αλλαγής Επιβλέποντος, ο ενδιαφερόμενος 
υποχρεούται, εντός το πολύ έξι (6) μηνών, στον καθορι-
σμό νέου Επιβλέποντος και τη σύσταση νέας Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής - διαφορετικά, στο τέλος 
αυτής της περιόδου, διαγράφεται άμεσα. Η διαδικασία 
αλλαγής Επιβλέποντος Καθηγητή πρέπει να έχει ολοκλη-
ρωθεί τουλάχιστον ενάμιση (1,5) έτος πριν την εξέταση 
της διδακτορικής διατριβής. 

Απόκλιση από τα ως άνω ορισθέντα χρονικά όρια για 
την αλλαγή Επιβλέποντος Καθηγητή είναι δυνατή μό-
νον κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως της Σ.Ε.Δ.Σ. και 
εγκρίσεως της Συνέλευσης του Τμήματος. 

8.3 Ολοκλήρωση Διδακτορική Διατριβής 
8.3.α. Όταν ο Επιβλέπων Καθηγητής, με τη σύμφωνη 

γνώμη των υπόλοιπων μελών της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, διαπιστώσει ολοκλήρωση της 
έρευνας του υποψηφίου, η Συνέλευση του Τμήματος 
εγκρίνει τον τελικό τίτλο της Διατριβής και τη γλώσσα 
συγγραφής της, ύστερα από αίτηση του Υ.Δ.. Στην αί-
τηση περιλαμβάνονται η συγκατάθεση της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, πρόταση για τον τελικό 
τίτλο της διδακτορικής διατριβής, εκτεταμένη σύνοψη 
της εργασίας και βεβαίωση της Γραμματείας ότι ο υπο-
ψήφιος έχει εκπληρώσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του 
(π.χ. επικουρικό έργο). 

8.3.β. Ο Υ.Δ. μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση 
του τίτλου της διδακτορικής διατριβής (ακριβής τελικός 
καθορισμός τίτλου) μέχρι τη συγκρότηση της Επταμε-
λούς Εξεταστικής Επιτροπής. Τροποποίηση του θέματος 
της διδακτορικής διατριβής μέσα στην ίδια ερευνητική/
θεματική περιοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί με αίτηση 
προς τη Σ.Ε.Δ.Σ. από τον Υ.Δ., με τη σύμφωνη γνώμη της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της 
Συνέλευσης του Τμήματος κατά την οποία μπορεί να 
δοθεί και παράταση του μέγιστου χρόνου εκπόνησης 
της διδακτορικής διατριβής μέχρι ένα (1) έτος. Στην πε-
ρίπτωση που η Συνέλευση του Τμήματος διαπιστώσει 
ουσιαστική αλλαγή του περιεχομένου της διδακτορικής 
διατριβής, τότε θεωρείται ότι αυτή αποτελεί νέο αίτημα 
έγκρισης διδακτορικής διατριβής. 

8.4 Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής 
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο-

ρικής διατριβής, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του Υ.Δ. για τη δημό-
σια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η Τριμελής 
Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του Υ.Δ., 
συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλ-
λει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό 
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της 
διδακτορικής διατριβής. 

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από τα 
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής εκτός 
από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται 
από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 8.1 
και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη. Τα μέλη αυτά πρέπει να 
πληρούν κατ’ ελάχιστο τις σχετικές διατάξεις του ισχύο-
ντος νόμου. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της Επταμε-
λούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., 
εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν 
στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής, ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ και Γ’ ανα-
γνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή 
εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι Δ.Δ.. Όλα τα μέλη της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την 
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην 
οποία ο Υ.Δ. εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του. 

Ο Υ.Δ. υποβάλλει την εργασία του στην Επταμελή Εξε-
ταστική Επιτροπή. Κατόπιν, ο Επιβλέπων και ο Υ.Δ., σε 
συνεννόηση με τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής 
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 δια-
τριβής στα μέλη της Επιτροπής. Το χρονικό αυτό όριο 
μπορεί να είναι μικρότερο, ύστερα από αιτιολογημένο 
αίτημα του Υ.Δ. και έγκριση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος, κατόπιν θετικής εισήγησης του Επιβλέποντος 
Καθηγητή και τη σύμφωνη γνώμη των επτά μελών της 
εξεταστικής επιτροπής. 

Μετά το πέρας της εξέτασης η επιτροπή εξέτασης 
αποσύρεται και αποφασίζει την έγκριση ή απόρριψη 
της διδακτορικής διατριβής, κρίνοντας την πρωτοτυπία 
της αλλά και ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την 
πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην Επιστήμη. 
Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επτα-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημό-
σιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των 
τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επι-
τροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετάσχουν 
και μέσω τηλεδιάσκεψης. Της διαδικασίας προεδρεύει 
ο Επιβλέπων Καθηγητής. Μετά την παρουσίαση της δι-
δακτορικής διατριβής, ο Υ.Δ. απαντά σε ερωτήσεις των 
μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Εν συνεχεία, ερωτή-
σεις μπορούν να υποβάλουν και άλλα μέλη του Τμήματος 
που παρευρίσκονται στην παρουσίαση. Η Επταμελής 
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Εξεταστική Επιτροπή παρέχει τη δυνατότητα και στο 
ακροατήριο για την υποβολή ερωτήσεων στον Υ.Δ.. Τα 
μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα 
να προτείνουν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις της δι-
δακτορικής διατριβής πριν ή/και κατά την υποστήριξη. 
Ο Υ.Δ. καλείται να προβεί στην προσαρμογή του τελικού 
κειμένου της διδακτορικής διατριβής. 

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να κατα-
θέσει πρακτικό εξέτασης της διδακτορικής διατριβής 
με την τελική αξιολόγηση των μελών της. Το πρακτικό 
υπογράφεται από όλα τα παρόντα (με φυσική παρουσία 
ή μέσω τηλεδιάσκεψης) μέλη της Επταμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής. Σε περίπτωση μη έγκρισης γνωστοποι-
ούνται στο φοιτητή οι λόγοι της απόρριψης και κατά 
περίπτωση η δυνατότητα για εκ νέου υποβολή εντός 
προκαθορισμένου από την 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 απορριφθεί για δεύτερη φορά, 
τότε ο Υ.Δ. διαγράφεται. 

Η διδακτορική διατριβή, εφόσον εγκριθεί, βαθμολο-
γείται με: α) Καλώς, β) Λίαν Καλώς ή γ) Άριστα. Ο εν λόγω 
βαθμός καθορίζει επίσης και τη συνολική επίδοση του 
Υ.Δ. στο Δ.Δ.. 

Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος κατά τις κείμενες δι-
ατάξεις. 

8.5 Κατάθεση Διδακτορικών Διατριβών 
- Το τελικό κείμενο της διδακτορικής διατριβής κα-

τατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και σε ένα (1) έντυπο 
αντίγραφο μαζί με συμπληρωμένο Απογραφικό Δελτίο 
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στη Γραμματεία του 
Τμήματος, και ηλεκτρονικά στο Ιδρυματικό Αποθετήριο 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η διδακτορική διατριβή 
ελέγχεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και τα μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για λογοκλο-
πή πριν από την οριστική κατάθεση της διδακτορικής 
διατριβής. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με λογισμικό που 
προσφέρει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το αποτέλε-
σμα αποστέλλεται επίσης στη Γραμματεία. 

- Η Γραμματεία μεριμνά για την προώθηση των αντι-
γράφων στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και ελέγχει ότι 
έχει πραγματοποιηθεί η ανάρτηση της διδακτορικής δι-
ατριβής στο αποθετήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Επιπλέον, ένα (1) αντίτυπο σε βιβλιοδετημένη έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή κατατίθεται και στη Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Η πνευματική ιδιοκτησία της εργασίας του Υ.Δ. στο πλαί-

σιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, καθώς και των 
παραγόμενων επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοι-
νώσεων σε συνέδρια, ανήκει στον Υ.Δ. και τον Επιβλέποντα 
Καθηγητή ή Επιβλέποντες σε περίπτωση συνεπίβλεψης. 
Κατά την περίπτωση, αν υπάρχει συμβολή και άλλου μέ-
λους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή τρίτου, 
η Πνευματική Ιδιοκτησία ανήκει και στο μέλος αυτό. 

Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εφευρέ-
σεις), που ενδεχομένως προκύψουν από τα αποτελέσματα
της έρευνας της διδακτορικής διατριβής, ανήκουν τόσο 

στο διδάκτορα όσο και στον επιβλέποντα καθηγητή ή 
και σε άλλους ερευνητές που μετέχουν στην ερευνητική 
ομάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δικαιώ-
ματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που προκύπτουν μετά το 
πέρας της διδακτορικής διατριβής λόγω της συνέχισης 
της αντίστοιχης έρευνας στο εργαστήριο ανήκουν απο-
κλειστικά στον επιστημονικό υπεύθυνο αυτής της φάσης 
της έρευνας ή και σε άλλους ερευνητές. Για τα θέματα 
αυτά μπορεί να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ των μερών 
σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας. 

Σε κάθε περίπτωση, η διάχυση και αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων που χρηματοδοτούνται 
μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και η 
διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων πνευματι-
κής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ρυθμίζονται από τον 
εκάστοτε Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (άρθρο 68 του 
ν. 4485/2017). 

10. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕ-
ΠΙΒΛΕΨΗ 

Το Τμήμα μπορεί να συνεργάζεται με άλλα Τμήματα 
του ιδίου Ιδρύματος, άλλα ιδρύματα, ερευνητικά κέ-
ντρα και ινστιτούτα στο πλαίσιο των ν. 4310/2014 και 
ν. 4485/2017, καθώς και των σχετικών αποφάσεων του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εκπόνη-
ση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά 
με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλε-
ψη καθορίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
που υπογράφεται μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων 
και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης των άλ-
λων φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική 
απόφαση για τα Διιδρυματικά και Διατμηματικά Μετα-
πτυχιακά (Β΄ 972/2018). 

Ανεξαρτήτως της πιθανής σχέσης των Υ.Δ. με άλλους 
ερευνητικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής και της αντίστοιχης αναφοράς σε αυτούς στις
δημοσιεύσεις τους, κάθε Υ.Δ. του Τ.Π. και Τ. υποχρεούται 
να δηλώνει και ως ερευνητική διεύθυνση (affiliation): 
«Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας» («Department of Computer Science 
and Telecommunications, University of Thessaly») και την 
ηλεκτρονική διεύθυνση στον τομέα (domain) του Πανεπι-
στημίου «@uth.gr» σε όλες τις δημοσιεύσεις (σε περιοδικά, 
συνέδρια, κεφάλαια βιβλίων, κ.ά.) που προκύπτουν κατά 
τη διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

Οι Υ.Δ. με συνεπίβλεψη υπόκεινται στον Κανονισμό 
του Προγράμματος Δ.Σ. του Τμήματος. 

11. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
α) Ο Παρών Κανονισμός τίθεται άμεσα σε εφαρμογή 

από την έγκρισή του. 
β) Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους 

Υ.Δ. που έχουν γίνει δεκτοί πριν από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος Κανονισμού. 

γ) Οι Επιβλέποντες Καθηγητές, οι Συμβουλευτικές 
Επιτροπές και οι Εξεταστικές Επιτροπές που έχουν ήδη 
οριστεί συνεχίζουν τις εργασίες τους σύμφωνα με τον 
παρόντα Κανονισμό. 
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δ) Όσοι Υ.Δ. του Τμήματος έχουν υπερβεί την ανώ-
τατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής των 
επτά (7) ετών που ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό 
και όλες τις οριζόμενες σχετικές επιμηκύνσεις καθώς 
και όσοι προσεγγίζουν το μέγιστο αυτό χρόνο στα δύο 
(2) επόμενα χρόνια από την έναρξη ισχύος του Κανονι-
σμού, υποχρεούνται στην ολοκλήρωση της διατριβής 
τους μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Κανονισμού. 

12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Η Συνέλευση του Τμήματος είναι υπεύθυνη για τη

διευθέτηση των θεμάτων που δεν προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό και για κάθε ζήτημα που προκύπτει 
και που αντίκειται στην εφαρμογή του Κανονισμού, κα-
θώς και για κάθε ερμηνεία και αναθεώρηση του Κανο-
νισμού εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Βόλος, 8 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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