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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Άρθρο 1.   Γενικές Διατάξεις 

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί  την ουσιαστική 

συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την κατανόηση σε 

βάθος  της  επιστημονικής  του περιοχής  και  την  εκπόνηση μιας πρωτότυπης ή  καινοτόμου 

εργασίας ή έρευνας στο πεδίο της επιστήμης του. 

Η  δομή,  η  οργάνωση,  η  λειτουργία  και  η  αξιολόγηση  του  Προγράμματος  Διδακτορικών 

Σπουδών  (ΠΔΣ)  του  Τμήματος  Μηχανολόγων  Μηχανικών  (ΤΜΜ)  του  Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (N. 4485/2017) και από τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού. 

Οι διατάξεις του Κανονισμού του ΠΔΣ εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο που διέπει τις Διδακτορικές Σπουδές και ενσωματώνουν τις σχετικές αποφάσεις της 

Συνέλευσης του ΤΜΜ. 

Άρθρο 2.  Αντικείμενο και Στόχος του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών  

Αντικείμενο  του  ΠΔΣ  είναι  η  εμβάθυνση  σε  γνωστικές  περιοχές  της Μηχανολογίας  με  τη 

διεξαγωγή  βασικής  και  εφαρμοσμένης  έρευνας,  την  παρακολούθηση  μεταπτυχιακών 

μαθημάτων και επιστημονικών διαλέξεων και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. 

Στόχος  του ΠΔΣ είναι η προετοιμασία επιστημόνων μηχανικών που θα στελεχώσουν τόσο 

ερευνητικούς οργανισμούς  και  πανεπιστήμια  για  την αντιμετώπιση απαιτητικών  τεχνικών 

προβλημάτων και την υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης όσο 

και  την  ερευνητική  δραστηριότητα  και  την  καινοτομία  στη  βιομηχανία.  Συγχρόνως, 

επιδιώκεται η ενίσχυση των διδακτορικών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια, έχοντας ως 

πρωταρχικό  στόχο  τη  διεθνή  προβολή  του  ΤΜΜ  και  την  ένταξή  του  στον  παγκόσμιο 

ερευνητικό ιστό. 

Άρθρο 3.    Διοίκηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών  

Η Συνέλευση  του  Τμήματος  (ΣΤ)  είναι  το  κυρίαρχο όργανο διοίκησης  του ΠΔΣ. Η  ΣΤ  είναι 

αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για το ΠΔΣ, τον ορισμό των μελών των 

Τριμελών  και  Επταμελών  Εξεταστικών  Επιτροπών,  την  απονομή  διδακτορικών,  τη 

συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των Υποψηφίων Διδακτόρων, την έγκριση 
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των ετήσιων εκθέσεων προόδου των Υποψήφιων Διδακτόρων, καθώς και κάθε άλλο θέμα 

που  προβλέπεται  από  επιμέρους  διατάξεις.  H  ΣΤ  συνεδριάζει  τη  δεύτερη  Τετάρτη  κάθε 

ακαδημαϊκού  μήνα  και,  εκτάκτως,  όταν  προκύπτουν  ανάγκες  σύγκλησης.  Αρμόδια  για  το 

συντονισμό  και  την  παρακολούθηση  του  ΠΔΣ  είναι  η  Συντονιστική  Επιτροπή  (ΣΕ)  που  με 

απόφαση της ΣΤ απαρτίζεται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη ΔΕΠ: τον Πρόεδρο του ΤΜΜ, 

τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τους Συντονιστές των τριών Τομέων. Ο εκάστοτε Αναπληρωτής 

Πρόεδρος προεδρεύει της ΣΕ. Τέλος, σε επίπεδο ιδρύματος, το κυρίαρχο όργανο διοίκησης 

είναι η Σύγκλητος του Ιδρύματος που είναι αρμόδια για θέματα διοικητικού και οργανωτικού 

χαρακτήρα που σχετίζεται με τις διδακτορικές σπουδές.  

Άρθρο 4.   Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών  

Η Γραμματεία του ΠΔΣ είναι αρμόδια για ακαδημαϊκά, φοιτητικά, διοικητικά θέματα καθώς 

και για θέματα έρευνας. Ένα βασικό έργο της Γραμματείας, μεταξύ των άλλων, είναι η τήρηση 

αρχείου  των  Υποψηφίων  Διδακτόρων,  που  παρακολουθούν  το  Πρόγραμμα  Διδακτορικών 

Σπουδών, με φακέλους που περιέχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Τα στοιχεία που έχουν σχέση 

με  τις  διαδικασίες  του  ΠΔΣ  διασφαλίζονται  με  τη  διατήρηση  βάσης  δεδομένων  με  την 

εισαγωγή στοιχείων σχετικά με τα στάδια των Υποψηφίων Διδακτόρων, όπως Τριμελείς και 

Επταμελείς Επιτροπές, τίτλους διατριβών, ημερομηνίες ορκωμοσίας, βαθμολογίες κτλ. 

Άρθρο 5.   Επιστημονικές Περιοχές του ΠΔΣ 

Οι  ερευνητικές  δραστηριότητες  του  Τμήματος  απορρέουν  κατά  κύριο  λόγο  από  τα 

ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ και αναπτύσσονται σε επιστημονικές περιοχές της 

Μηχανολογίας  που αναφέρονται  αναλυτικά  στον  ιστότοπο  για  την  έρευνα  του  ΤΜΜ  (βλ. 

http://www.mie.uth.gr/n_research.asp) 

Άρθρο 6.   Προϋποθέσεις και Κριτήρια Εισαγωγής στο ΠΔΣ 

Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 

τα παρακάτω τυπικά προσόντα:  

α) Να είναι κάτοχοι  

1) Διπλώματος Ελληνικού Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής  (ενιαίου και αδιάσπαστου 

τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46  του Ν. 4485/2017)  σε γνωστικό 

αντικείμενο αντίστοιχο με ένα τουλάχιστον από τα γνωστικά αντικείμενα του ΤΜΜ, ή 

2) Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και αντίστοιχου Πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 

ή  της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ως  ισοτίμων σε γνωστικό αντικείμενο 

αντίστοιχο  με  ένα  τουλάχιστον  από  τα  γνωστικά  αντικείμενα  του  ΤΜΜ.  Σε  περιπτώσεις 

υποψηφίων  με  εξαιρετικές  επιδόσεις  (π.χ.  βαθμός  πτυχίου,  ερευνητική  δραστηριότητα)  

γίνονται αιτιολογημένα δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες και μη κάτοχοι ΔΜΣ. 
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Ο  βαθμός  του  διπλώματος/πτυχίου  και  στις  δύο  περιπτώσεις  θα  πρέπει  να  είναι  «λίαν 

καλώς»  (≥6,5)  για  σπουδές  στην  Ελλάδα.  Για  σπουδές  από  άλλες  χώρες  ο  απαιτούμενος 

βαθμός πτυχίου θα καθορίζεται από την ΣΕ. 

β) Να  έχουν άριστη  γνώση  της Αγγλικής  Γλώσσας,  η  οποία αποδεικνύεται  με  ένα από  τα 

παρακάτω:  (i)  Γλωσσομάθεια,  Επίπεδο  Γ2/C2,  (ii)  TOEFL  Paper  ≥  550/677  ή  TOEFL  IBT  ≥ 

80/120,  (iii)  Πτυχίο  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  από  Αγγλόφωνο  Πανεπιστήμιο  (που  έχει 

αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ). 

Άρθρο 7.   Διαδικασία Αίτησης/Εισαγωγής στο ΠΔΣ 

Οι ενδιαφερόμενος Υποψήφιος Διδάκτορας, ύστερα από συνεννόηση με μέλος ΔΕΠ το οποίο 

θα  είναι  και  ο  επιβλέπων καθηγητής ή η  επιβλέπουσα καθηγήτρια,  υποβάλλει αίτηση σε 

ειδικό  έντυπο  που  χορηγείται  από  τη  Γραμματεία  του  Τμήματος.  Μαζί  με  την  αίτηση 

συνυποβάλλονται αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου και ΜΔΕ (εφόσον απαιτείται), βεβαίωση 

ισοτιμίας  ΔΟΑΤΑΠ  (για  πτυχιούχους  της  αλλοδαπής),  πιστοποιητικό  αναλυτικής 

βαθμολογίας, πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής, βιογραφικό σημείωμα και δύο 

συστατικές επιστολές. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος για Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στην 

αίτηση  εισαγωγής  του  προσδιορίζει  σε  γενικές  γραμμές  το  αντικείμενο  της  διδακτορικής 

διατριβής  επιλέγοντας  τη  γνωστική  περιοχή  που  αναγράφεται  στην  αίτηση  Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Υπάρχει 

η δυνατότητα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους, εφόσον έχει προηγηθεί συνεννόηση του ενδιαφερομένου με μέλος 

ΔΕΠ που συμφωνεί να είναι ο επιβλέπων.  

Η  Γραμματεία  ελέγχει  την  εγκυρότητα  και  την  πληρότητα  των  αιτήσεων  και  των 

δικαιολογητικών  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  τον  παρόντα  κανονισμό  και 

κατόπιν διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη ΣΤ. Αιτήσεις οι οποίες 

δεν έχουν συνυπογραφεί από τον επιβλέποντα καθηγητή δεν θα αξιολογούνται. 

Υπεύθυνη  για  την  εξέταση και  έγκριση  των αιτήσεων είναι η  Συνέλευση  του Τμήματος,  η 

οποία κρίνει εάν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για διδακτορικές  σπουδές με βάση 

τα κριτήρια του επόμενου άρθρου.  

Η  Συνέλευση  του  Τμήματος,  αφού  λάβει  τη  γνώμη  του  μέλους  ΔΕΠ  με  το  οποίο  έχει 

συνεννοηθεί ο υποψήφιος  και ύστερα από συζήτηση εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα 

την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της 

διδακτορικής διατριβής. Η εγγραφή του υποψήφιου διδάκτορα ισχύει από την ημερομηνία 

αποδοχής της αίτησής του. 

Άρθρο 8.   Κριτήρια Επιλογής 

Η επιλογή των Υποψηφίων Διδακτόρων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων: 

1. Του γενικού βαθμού του πτυχίου (τουλάχιστον «ΛIAN KAΛΩΣ»). 
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2. Της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα, τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της 

Διατριβής. 

3. Της επίδοσης στη Διπλωματική Εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο. 

4. Της συνάφειας των Μεταπτυχιακών Σπουδών και του γενικού βαθμού του ΜΔΕ. 

5. Της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου. 

Η  ΣΤ  καθορίζει  με  απόφασή  της  τις  λεπτομέρειες  εφαρμογής  των  κριτηρίων  αυτών,  τον 

ορισμό  συμπληρωματικών  κριτηρίων  ή  την  πιθανή  εξέταση  σε  ορισμένα  μαθήματα,  το 

αποτέλεσμα των οποίων συνεκτιμάται για την επιλογή. 

Συνεκτιμώνται  επίσης  θετικά  το  περιεχόμενο  των  συστατικών  επιστολών,  τυχόν  επιπλέον  

Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η ύπαρξη  υποτροφίας από το ΙΚΥ ή άλλον φορέα, καθώς 

και τυχόν στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου που καταδεικνύουν την 

επαγγελματική  ή  ερευνητική  καταξίωσή  του.  Τέλος,  συνεκτιμάται  και  η  προσωπική 

συνέντευξη και η ανάπτυξη ερευνητικών ιδεών του υποψηφίου. 

Άρθρο 9.   Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 

Η  Συνέλευση  του  Τμήματος  αναθέτει  στον  προτεινόμενο  επιβλέποντα  (σύμφωνα  με  την 

παράγραφο 3  του άρθρου 38  του Ν. 4485)  την  επίβλεψη  της  διδακτορικής  διατριβής  και 

ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει 

την εκπόνηση και τη συγγραφή της. Στην επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο 

ακόμη μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ 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 κρίση διδακτορική διατριβή. Σημειώνεται ότι κάθε 

μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει συγχρόνως μέχρι πέντε (5) υποψήφιους διδάκτορες. 

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

επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό 

Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε 

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

από  αίτηση  του  υποψήφιου  διδάκτορα  και  γνώμη  του  προτεινόμενου  επιβλέποντος, 

διαφορετικά σε ένα από  τα άλλα δύο  (2) μέλη  της  τριμελούς συμβουλευτικής  επιτροπής, 

ακόμη και  καθ’  υπέρβαση  του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί  να 

επιβλέπεται  από  κάθε  επιβλέποντα,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στον  Κανονισμό 

Διδακτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο 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 
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η εκπόνηση της διατριβής. Αντικατάσταση του επιβλέποντος μπορεί να γίνει μόνο ύστερα 

από αίτησή του και αιτιολογημένη απόφαση της ΣΤ.  

Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι 

τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και 

τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος 

στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

Άρθρο 10.   Ελάχιστη Διάρκεια, Υποχρεώσεις  και Δικαιώματα Υποψήφιων 

Διδακτόρων 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) 

πλήρη  ημερολογιακά  έτη  από  την  ημερομηνία  ορισμού  της  τριμελούς  συμβουλευτικής 

επιτροπής. Επίσης, ορίζονται τα οκτώ (8) ημερολογιακά  έτη ως μέγιστος χρόνος απόκτησης 

του διδακτορικού διπλώματος.  

Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 

τρία  τουλάχιστον  μεταπτυχιακά  μαθήματα.  Η  ομάδα  μαθημάτων  που  οφείλει  να 

παρακολουθήσει  ο  υποψήφιος  ορίζεται  από  τη  ΣΤ  ύστερα  από  πρόταση  της  τριμελούς 

συμβουλευτικής  επιτροπής.  Σε  ειδικές  περιπτώσεις  (π.χ.  αδυναμία  του  υποψηφίου  να 

παρακολουθήσει μαθήματα στην ελληνική γλώσσα) η ΣΤ μπορεί να αποφασίσει την άρση 

αυτής της υποχρέωσης σε υποψήφιο διδάκτορα. 

Kάθε  έτος  στο  τέλος  Ιουνίου,  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 και εκθέσεις προόδου καταχωρίζονται 

στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. (Προθεσμία υποβολής 30 Ιουνίου κάθε έτους.) 

Η ΣΤ του ΤΜΜ μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της φοίτησης του υποψήφιου διδάκτορα 

για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα κατόπιν σχετικής αίτησής του και εφόσον συντρέχουν 

ειδικοί  και  τεκμηριωμένοι  λόγοι.  Το  χρονικό  αυτό  διάστημα  δεν  συνυπολογίζεται  στον 

συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί, ομοφώνως και τεκμηριωμένα, να προτείνει τη 

διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο 

και στη Συνέλευση του Τμήματος η οποία, σε συνεδρίαση στην οποία καλείται να παραστεί 

και  να  λάβει  το  λόγο  ο  ενδιαφερόμενος  υποψήφιος  διδάκτορας,  λαμβάνει  την  τελική 

απόφαση. 

Με  απόφαση  της  Συνέλευσης  του  Τμήματος  οι  υποψήφιοι  διδάκτορες  που  λαμβάνουν 

υποτροφία οφείλουν να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα  

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 
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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.  

Άρθρο 11.   Συγγραφή, Υποστήριξη και Αξιολόγηση της Διδακτορικής 

Διατριβής 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  συγγραφής  της  διδακτορικής  διατριβής,  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  αναλυτική  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, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, 

που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9. 

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. Κατά την τελική εξέταση ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει και αναλύει 

τη επιστημονική συνεισφορά της διδακτορικής του διατριβής και απαντά σε ερωτήσεις των 

μελών της εξεταστικής επιτροπής. 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. 

Άρθρο 12.   Διδακτορικές Διατριβές με Συνεπίβλεψη 

Στις περιπτώσεις συνεργασίας με ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού (συνεπίβλεψη), ορίζεται 

ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της 

εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων 

που  ορίζεται  στο  Ειδικό  Πρωτόκολλο  Συνεργασίας  (Ε.Π.Σ.)  που  έχουν  ήδη  υπογράψει  τα 

συνεργαζόμενα  ιδρύματα.  Η  διαδικασία  εκπόνησης  της  διατριβής  γίνεται  με  τις 

προϋποθέσεις  που  ορίζονται  στη  νομοθεσία  της  χώρας,  το  ίδρυμα  της  οποίας  έχει  τη 

διοικητική και οργανωτική ευθύνη.  Εφόσον υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο ΕΠΣ, μπορεί να 

χορηγείται  ενιαίο  διδακτορικό  δίπλωμα,  στο  οποίο  γίνεται  μνεία  των  συνεργαζόμενων 

ιδρυμάτων ή χωριστό διδακτορικό δίπλωμα για τους υποψηφίους κάθε χώρας, στο οποίο 

όμως  γίνεται  μνεία  των  συνεργαζόμενων  ιδρυμάτων.  Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία 

πρόκειται  για  πανεπιστήμιο  της  ημεδαπής,  για  τους  επιβλέποντες,  τα  μέλη  της 
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Συμβουλευτικής Επιτροπής ή τα μέλη της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, καθηγητές ή 

ερευνητές των ιδρυμάτων της αλλοδαπής βρίσκουν αναλογική εφαρμογή οι διατάξεις του 

παρόντος που ορίζουν τους όρους και τη διαδικασία επίβλεψης και υποστήριξης διατριβών 

από  καθηγητές  ή  ερευνητές  που  δεν  ανήκουν  στο  Τμήμα  εγγραφής  του  υποψηφίου 

διδάκτορα. Διδακτορικοί τίτλοι που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 

αυτής θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμοι με τους χορηγούμενους από τα συνεργαζόμενα 

ιδρύματα. 

 

 

 


