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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

1. Γενικές Διατάξεις
Η δομή, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική διέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία (Νόμος 4485/2017) και από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού που

εξειδικεύει και συμπληρώνει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Για όσα θέματα δεν
καλύπτονται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας, ισχύουν τα οριζόμενα στον Εσωτερικό
Κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή/και στον ισχύοντα σχετικό νόμο.

2. Σκοπός Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη
Βιοϊατρική έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη ερευνητών για την προαγωγή της

επιστήμης. Στόχος είναι οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) να παράγουν πρωτότυπη και
καινοτόμο επιστημονική έρευνα σε όλους τους τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα που

θεραπεύει το Ίδρυμα, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν πανεπιστήμια, ερευνητικά

κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και

διεθνώς. Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού
Διπλώματος (Δ.Δ.) βάσει των κείμενων διατάξεων.
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3. Όργανα Διοίκησης
Όργανο διοίκησης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, όπως προβλέπεται από την

ισχύουσα νομοθεσία, είναι η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία είναι η μόνη αρμόδια, για

να καταρτίζει και να υποβάλλει στη Σύγκλητο του Π.Θ. προτάσεις για τη σύνταξη,

τροποποίηση ή αναθεώρηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. Συγκεκριμένα η
Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
● Εκδίδει

προσκλήσεις

Διδακτόρων (Υ.Δ.).

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

για

επιλογή

Υποψήφιων

● Καθορίζει τα θέματα των Διδακτορικών Διατριβών (Δ.Δ.) της πρόσκλησης.

● Αναθέτει σε Τριμελείς Επιτροπές την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ανά
διδακτορική διατριβή. Συγκεκριμένα, η κάθε Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης

εξετάζει τις αιτήσεις και τα υποβαλλόμενα έγγραφα, καλεί τους υποψηφίους σε

συνεντεύξεις και υποβάλλει αιτιολογημένες προτάσεις για την αποδοχή ή μη των
υποψηφίων στη Συνέλευση του Τμήματος.

● Ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών και τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών.

● Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των Υποψήφιων Διδακτόρων.
● Ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.
● Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα.

● Διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού.

4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Υποψήφιων Διδακτόρων
Το Τμήμα μπορεί να εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις υποψήφιων

διδακτόρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών
Σπουδών. Οι σχετικές προσκλήσεις δημοσιοποιούνται δια του ημερήσιου τύπου και

αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι
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προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής Υ.Δ., καθώς και οι

πρόσθετες υποχρεώσεις των Υ.Δ. και τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των Δ.Δ.,
μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προσκλήσεις. Επιστήμονες ενδιαφερόμενοι για τη λήψη

Δ.Δ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
έτους, ακόμα και χωρίς να έχει προηγουμένως εκδοθεί πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για θέσεις υποψήφιων διδακτόρων.

5. Επιλογή Φοιτητών και Εγγραφή στο Πρόγραμμα
5.1 Υποψήφιοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στο Τμήμα
έχουν όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

i. Οι 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 (integrated master) του άρθρου 46 του Νόμου 4485/2017. Στην
περίπτωση αυτή ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τα 3 έτη.
ii.

Διπλωματούχοι

ή

πτυχιούχοι

Ελληνικών

Πανεπιστημίων

ή

πτυχιούχοι

Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, σε συναφείς ειδικότητες, μπορούν να γίνουν δεκτοί σε

περίπτωση κατά την οποία έχουν συγγράψει πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, έπειτα από
αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής επιλογής. Στην περίπτωση αυτή ο ελάχιστος
χρόνος φοίτησης είναι τα 4 έτη.

Οι υποψήφιοι της περίπτωσης (ii), κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Δ.Δ. και πριν

την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν

επιτυχώς τουλάχιστον δύο μεταπτυχιακά μαθήματα συναφή με το θέμα της Δ.Δ. Τα
μεταπτυχιακά μαθήματα μπορεί να προσφέρονται από Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, διατμηματικά/διϊδρυματικά Π.Μ.Σ. στα οποία μετέχει το
Τμήμα, άλλα Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής,
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ή από συνδυασμό των παραπάνω, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων

οργάνων διοίκησης. Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται μετά από εισήγηση του
Επιβλέποντος Καθηγητή της Δ.Δ. και από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τουλάχιστον την Αγγλική, οι δε

αλλοδαποί επαρκώς και την ελληνική αν η διδακτορική διατριβή πρόκειται να εκπονηθεί

στην Ελληνική γλώσσα. H επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων, εφόσον πληρούν την
παραπάνω συνθήκη, γίνεται με συνεκτίμηση των βασικών και συμπληρωματικών
κριτηρίων, όπως ορίζονται στο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.
5.2 Απαραίτητα Δικαιολογητικά και Διαδικασία Εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τ.Π.Ε.Β. τα

παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.

2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.

3. Βεβαιώσεις ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή
βεβαίωση αίτησης για πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας/αντιστοιχίας και βεβαίωση

παλαιότερης πράξης αναγνώρισης ισοτιμίας/αντιστοιχίας του ιδρύματος του
υποψηφίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτείται.

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς
και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.

5. Τεκμηρίωση καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας. Από την υποχρέωση αυτή
εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα.

6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές.
7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

8. Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να
αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για
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εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, το γνωστικό αντικείμενο καθώς και
τον προτεινόμενο επιβλέποντα.

9. Τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες, εφόσον
υπάρχουν.

Επιπροσθέτως, μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει ο
υποψήφιος ότι υποστηρίζει την αίτησή του.

Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί, κατά την εγγραφή τους προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση

του Νόμου 1599/86 όπου δηλώνεται ότι «Δεν είμαι εγγεγραμμένος και, έως το πέρας των

διδακτορικών μου σπουδών στο παρόν Τμήμα, δεν προτίθεμαι να εγγραφώ σε πρόγραμμα
διδακτορικών σπουδών άλλου Τμήματος του Π.Θ ή άλλου Πανεπιστημίου».
Η Γραμματεία ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό και κατόπιν διαβιβάζει
τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί,

τις ομαδοποιεί ανά θέμα διδακτορικής διατριβής της πρόσκλησης και ορίζει μία τριμελή

επιτροπή ανά ομάδα αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π.
του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και
καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος

αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε
υποψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/ή, καθώς και ο προτεινόμενος
επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η

Συνέλευση του

Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της επιτροπής και τη γνώμη του προτεινόμενου

επιβλέποντα, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψήφιου/ηφιας.
Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται ο επιβλέπων, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή,
κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντα, καθώς και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής
διατριβής.
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6. Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
6.1 Επιβλέπων Καθηγητής

Για κάθε υποψήφιο βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ύστερα από πρόταση του
ενδιαφερομένου, ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ο Επιβλέπων Καθηγητής που

διατελεί μέλος Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας ή Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος ή

οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητής Α΄, Β΄ ή Γ΄
βαθμίδας

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. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του
Τμήματος των προαναφερθέντων βαθμίδων, μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα έως και 10
διδακτορικές διατριβές).

Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ο επιβλέπων συμβουλεύει και καθοδηγεί τον/την υποψήφιο/α για όλα τα θέματα που

σχετίζονται με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, όπως για παράδειγμα τη
μεθοδολογία έρευνας κτλ. Ο επιβλέπων έχει τακτικές συναντήσεις και στενή ακαδημαϊκή
συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα και τον/την ενθαρρύνει να παρουσιάζει

την πορεία της διατριβής σε διάφορα σεμινάρια ή εκδηλώσεις, σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
ή σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.

Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα 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.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει

χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας
τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο μέλος ΔΕΠ την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 39 του Ν. 4485/2017, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του

προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς

συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων
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διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

Επιπλέον, μετά από αίτηση του επιβλέποντος ή του Υ.Δ. προς τη Συνέλευση του

Τμήματος, είναι δυνατή η αλλαγή Επιβλέποντος Καθηγητή μετά από έγκριση της

Συνέλευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Υ.Δ. υποχρεούται, εντός το πολύ έξι (6) μηνών, σε

εκ νέου αίτηση και πρόταση Επιβλέποντος Καθηγητή με σκοπό την σύσταση νέας
Τριμελούς Επιτροπής βάσει των κείμενων διατάξεων, διαφορετικά, μετά το πέρας αυτής

της περιόδου, διαγράφεται άμεσα. Απόκλιση από τα ως άνω ορισθέντα χρονικά όρια για

την αλλαγή Επιβλέποντος είναι δυνατή μόνον κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της
Συνέλευσης του Τμήματος.
6.2 Τριμελής Επιτροπή

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, μετέχει ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄
βαθμίδας ή Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή από το Τμήμα, ή οικείου Τμήματος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή Τμήματος άλλου Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως

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 το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο με την υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική επιτροπή
μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος.

Όταν ο Επιβλέπων Καθηγητής, με σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων μελών της

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, και υπό την επιφύλαξη των όρων της Παραγράφου

7, διαπιστώσει την ολοκλήρωση της έρευνας του υποψηφίου, η Συνέλευση του Τμήματος
εγκρίνει τον τελικό τίτλο της Δ.Δ. και ορίζει ημερομηνία δημόσιας υποστήριξής της βάσει
των κείμενων διατάξεων.
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7. Όροι Φοίτησης – Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι
πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις

παροχές που 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 διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
7.1 Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος από το
χρόνο της αρχικής εγγραφής ως Υ.Δ., καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην

Παράγραφο 5.1 του παρόντος. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Διδακτορικού Διπλώματος ορίζεται ως ο διπλάσιος της ελάχιστης φοίτησης με δικαίωμα

παράτασης το πολύ ενός έτους και σε κάθε περίπτωση όχι παραπάνω από οκτώ (8) έτη. Η

παράταση χορηγείται από την Συνέλευση ύστερα από αίτηση του Επιβλέποντος
Καθηγητή.

7.2 Προϋποθέσεις απονομής διδακτορικού διπλώματος

Οι υποψήφιοι για Διδακτορικό Δίπλωμα θα πρέπει να ικανοποιήσουν τις εξής

προϋποθέσεις:

● Επιτυχής παρακολούθηση αριθμού μεταπτυχιακών μαθημάτων στο πλαίσιο

κάποιου Π.Μ.Σ., αν αυτό απαιτείται, όπως καθορίζεται στην Παράγραφο 5.1.

Οι προϋποθέσεις της παρακολούθησης των μαθημάτων πρέπει να
ικανοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος πριν την απονομή του Δ.Δ.

● Ο υποψήφιος διδάκτορας, στο τέλος κάθε έτους από τον ορισμό της
τριμελούς επιτροπής, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως

αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του

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

τριμελή επιτροπή κατατίθενται με τη μορφή Ετήσιας Έκθεσης Προόδου στη
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Συνέλευση του Τμήματος και καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του

υποψηφίου. Σε περίπτωση μη θετικής εισήγησης του Επιβλέποντος
Καθηγητή, ο Υ.Δ. μπορεί μέσα σε χρονικό διάστημα 2 μηνών να ακολουθήσει

τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Παράγραφο 6.1, διαφορετικά
διαγράφεται.

● Να έχει συγγράψει τουλάχιστον δύο (2) πλήρη άρθρα δημοσιευμένα σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και να έχει παρουσιάσει τμήματα
της εργασίας του σε συνέδρια.

● Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, που περιλαμβάνει την επιτυχή

συγγραφή, παρουσίαση και βαθμολόγηση της Διατριβής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Υ.Δ. που κατά την εγγραφή τους εμπίπτουν στην περίπτωση 3 της Παραγράφου 5.2,

υποχρεούνται προκειμένου να αναγορευθούν Διδάκτορες να προσκομίσουν βεβαίωση
ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
7.3 Επικουρικό έργο

Όλοι οι Υ.Δ. είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν επικουρικό έργο στα προπτυχιακά

μαθήματα του Τμήματος, εφόσον τους ζητηθεί. Το είδος του επικουρικού έργου εξαρτάται
από τις ανάγκες του προπτυχιακού προγράμματος, όπως λ.χ. διεξαγωγή και υποστήριξη
φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων, επιτήρηση εξετάσεων κ.λπ. Πιο
συγκεκριμένα:

● Οι Υ.Δ. είναι υποχρεωμένοι και εφόσον τους ζητηθεί να προσφέρουν
επικουρικό έργο ισοδύναμο με οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως, το μέγιστο,
ανά εξάμηνο.

● Η κατανομή επικουρικού έργου προτείνεται από τον Επιβλέποντα
Καθηγητή.

● Η προσφορά επικουρικού έργου βεβαιώνεται από το διδάσκοντα του

προπτυχιακού μαθήματος και κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος.
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Επαναλαμβανόμενη αποχή του Υ.Δ., για δύο συνεχή εξάμηνα, από επικουρικό
έργο το οποίο έχει ζητηθεί, συνεπάγεται αυτόματα τη διαγραφή του Υ.Δ.

● Η συνολική προσφορά επικουρικού έργου κάθε υποψηφίου ελέγχεται πριν
απονεμηθεί ο διδακτορικός τίτλος.

● Σε ορισμένες περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση της Συνέλευσης, μέρος
της παραπάνω υποχρέωσης μπορεί να εκπληρωθεί με επικουρία άλλων

λειτουργιών, όπως για παράδειγμα τεχνικής υποστήριξης σε συστήματα του
Τμήματος ή εργαστηρίων του.

● Οι Υ.Δ. μπορούν, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες, να συμμετέχουν στην

επίβλεψη πτυχιακών ή/και διπλωματικών εργασιών ή/και στη διόρθωση
ασκήσεων. Το έργο αυτό μπορεί να προσμετράται και πλέον των 8 ωρών
εβδομαδιαίως.

● Η Συνέλευση αξιολογεί το επικουρικό έργο των Υ.Δ. στο τέλος κάθε

ακαδημαϊκού έτους. Στους φοιτητές που θα αξιολογηθούν θετικά, θα
παρέχεται σχετική βεβαίωση απασχόλησης και η προσφορά έργου θα
σημειώνεται στην καρτέλα τους.

● Σε περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμων κονδυλίων, είναι δυνατή η αποζημίωση
των Υ.Δ. για την παροχή του βεβαιωμένου επικουρικού έργου.

● Η συμμετοχή στις επιτηρήσεις είναι υποχρεωτική. Απαλλάσσονται από την
υποχρέωση επιτήρησης μόνο όσοι Υ.Δ. έχουν αναστολή σπουδών.

● Με εισήγηση της Συνέλευσης, 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 τη διαγραφή του Υ.Δ.
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7.4 Εγγραφή και αναστολή φοίτησης
7.4.1 Εγγραφή

Οι Υ.Δ. που γίνονται δεκτοί για διδακτορικές σπουδές εγγράφονται βάσει των κείμενων

διατάξεων. Προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση των σπουδών τους απαιτείται η τήρηση
των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 7.2 και 7.3.
7.4.2 Αναστολή φοίτησης

Ως μέγιστο διάστημα αναστολής φοιτήσεως για υποψήφιο ορίζεται, αθροιστικά, το ένα
(1) έτος και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η αναστολή φοίτησης εγκρίνεται

από τη Συνέλευση, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης από τον Υ.Δ., προσκόμισης των

αντίστοιχων δικαιολογητικών, καθώς και συγκατάθεσης της Τριμελούς Επιτροπής. Μη
αιτιολογημένη υπέρβαση του εγκεκριμένου χρόνου αναστολής ή υπέρβαση του μέγιστου
χρόνου αναστολής συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του Υ.Δ.

8. Τελική Κρίση Διδακτορικής Διατριβής

8.1 Εξέταση διδακτορικής διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Δ.Δ., η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την

αξιολόγησή της. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του
υποψηφίου, συντάσσει εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του

Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της
διδακτορικής διατριβής. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της

τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα

οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που
πληρούν τα κριτήρια του νόμου και του κανονισμού. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της
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Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, εκ των
οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο Τμήμα.

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η

διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων

(4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να
συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, 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) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα

μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί, μπορεί να
παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση μη έγκρισης γνωστοποιούνται στον Υ.Δ. οι λόγοι της απόρριψης και

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

Επταμελή Επιτροπή χρονικού ορίου, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρεις (3) και

μεγαλύτερο από εννέα (9) μήνες αντίστοιχα. Εάν ο Υ.Δ. αποφασίσει να μην υποβάλει εκ
νέου τη διατριβή, ή η διατριβή απορριφθεί για δεύτερη φορά, τότε αυτός διαγράφεται.

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 Υ.Δ. στο Τμήμα.
8.2 Βαθμολογία

Η Δ.Δ., εφόσον εγκριθεί, βαθμολογείται με: α) Καλώς, β) Λίαν Καλώς ή γ) Άριστα. Ο εν λόγω

βαθμός καθορίζει επίσης και τη συνολική επίδοση του υποψηφίου στο Διδακτορικό του

Δίπλωμα. Οι Υ.Δ., που έχουν εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για την απονομή του Δ.Δ.,
αναγορεύονται σε διδάκτορες από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ως ημερομηνία
ανακήρυξης θεωρείται η ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης, στην οποία
αποφασίζεται η σχετική έγκριση.

[12]

8.3 Κατάθεση διδακτορικών διατριβών

O υποψήφιος καταθέτει τρία (3) αντίγραφα της οριστικής μορφής της Δ.Δ., ένα (1)
αντίγραφο στη Γραμματεία του Τμήματος, ένα (1) αντίγραφο στη Βιβλιοθήκη και ένα (1)
αντίγραφο που αποστέλλεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Όλα τα αντίγραφα
υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
8.4 Καθομολόγηση

Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρουσία εκπροσώπου των Πρυτανικών αρχών, ή του
Κοσμήτορα και μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Το εθιμοτυπικό της
καθομολόγησης είναι αυτό που αναφέρεται στον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
9. Τελική Διάταξη

Ο παρών κανονισμός, από την στιγμή της έγκρισής του, θα ισχύει για όλους ανεξαιρέτως
τους Υ.Δ. του τμήματος, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης της Δ.Δ. Η Συνέλευση του
Τμήματος είναι αρμόδια για όποια θέματα δεν διευκρινίζονται είτε στον παρόντα
κανονισμό είτε στις σχετικές παραπομπές που αναφέρθηκαν και για κάθε ζήτημα που

προκύπτει και που αντίκειται στην εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και για κάθε
αναθεώρηση του κανονισμού βάσει των κείμενων διατάξεων. Με απόφαση της

Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο παρών Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του
Τμήματος, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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