
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2712/23/ΓΠ  
Επικαιροποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστη-

μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με 

τον ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 91 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Eνίσχυση της ποιότη-
τας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με 
την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141).

2. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων, στην υπ’ αρ. 57/05-10- 2022 συνεδρί-
ασή της, με την οποία επικαιροποιήθηκε ο Κανονισμός 
Διδακτορικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4957/2022.

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

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Οικονομικών και Διοικητι-
κών Επιστημών (Σ.Ο.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(ΠΘ) αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της 
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην 
απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, 
ο οποίος πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει εξειδικευτεί 
στην πρωτότυπη έρευνα και παραγωγή νέας γνώσης 
στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. Πα-
ράλληλα, αποτελεί πιστοποίηση ουσιαστικού κύρους, 
καινοτομίας, επιστημονικής/επαγγελματικής αυτονομίας 

και σταθερής προσήλωσης στη διαμόρφωση νέων ιδεών 
και διαδικασιών.

Στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών απο-
τυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προ-
γράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Δ.Ε. του Π.Θ., 
όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος (συνεδρίαση υπ’ αρ. 11/21-11-2019).

Άρθρο 2
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Δ.Ε. ορ-
γανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4957/2022 και των εν ισχύ σχετικών διατάξεων και 
αποφάσεων.

Άρθρο 3
Αρμόδια όργανα

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση των Διδακτορικών 
Σπουδών είναι:

- η Σύγκλητος του Π.Θ..
- η Συνέλευση του Τμήματος (Σ.Τ.)
- η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (Ε.Δ.Σ.)
Η Σύγκλητος του ιδρύματος είναι το αρμόδιο όργανο 

για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού και οργανωτι-
κού χαρακτήρα των Διδακτορικών Σπουδών. Ασκεί όσες 
αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε 
άλλα όργανα.

Η Σ.Τ. συγκροτεί Επιτροπές Επιλογής, Τριμελείς Συμ-
βουλευτικές Επιτροπές και Επταμελείς Εξεταστικές Επι-
τροπές των υποψήφιων διδακτόρων (Υ.Δ.) και ασκεί κάθε 
άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του ν. 4957/2022, όπως εξειδικεύονται στον παρόντα Κα-
νονισμό. Η Σ.Τ. επιλαμβάνεται για κάθε άλλο θέμα για το 
οποίο δεν υπάρχει ρητή μνεία στον παρόντα κανονισμό.

Η Ε.Δ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το 
συντονισμό της λειτουργίας των Διδακτορικών Σπου-
δών. Η Ε.Δ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Τμή-
ματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική 
λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών.

Η Ε.Δ.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής και εισηγείται σχετικώς στη Σ.Τ. την αποδοχή 
ή μη των αιτήσεων, μελετά τις εισηγήσεις των Τριμελών 
Συμβουλευτικών Επιτροπών (Τ.Σ.Ε.) ως προς την πρόοδο 
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στην εκπόνηση των Διδακτορικών Διατριβών κατ’ έτος, 
τις ετήσιες εκθέσεις Υ.Δ., τις εισηγήσεις των Τριμελών 
Συμβουλευτικών Επιτροπών για τους οριστικούς τίτλους 
των Διδακτορικών Διατριβών, τις εισηγητικές εκθέσεις 
των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών για την έναρ-
ξη συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής, επιβεβαιώνει 
την ικανοποίηση των προϋποθέσεων που θέτει ο παρών 
Κανονισμός και εισηγείται σχετικώς στη Σ.Τ. Εκτελεί θέ-
ματα, για τα οποία της έχει εκχωρηθεί εκάστοτε αρμο-
διότητα από τη Σ.Τ.

Η ΕΔΣ αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία προέρ-
χονται από τη βαθμίδα του καθηγητή (Α’ βαθμίδος) και 
αναπληρωτή καθηγητή.

Άρθρο 4
Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής έχουν όσοι/όσες πληρούν τις εξής προ-
ϋποθέσεις:

1. Είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων (Α.Ε.Ι.), δηλαδή Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένων ως ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

2. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύ-
ματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιά-
σπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά 
τα άρθρα 78 του ν. 4957/2022 και 46 του ν. 4485/2017.

3. Το βασικό πτυχίο είτε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών να έχει απονεμηθεί από τμήματα με γνωστικά 
αντικείμενα συναφή αυτών του Τ.Δ.Ε. (διοικητικών επι-
στημών, οικονομικών επιστημών, θετικών επιστημών 
και πολυτεχνικών σχολών).

4. Οι πτυχιούχοι άλλων τμημάτων, που δεν είναι συ-
ναφή με το Τ.Δ.Ε., υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
3 μαθήματα από τα ΠΜΣ του Τμήματος, συναφή με τη 
διατριβή τους ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέ-
ποντα καθηγητή.

5. Είναι δυνατή η έναρξη εκπόνησης Διδακτορικής 
Διατριβής από αλλοδαπούς Υ.Δ. σύμφωνα με τις προϋ-
ποθέσεις του παρόντος άρθρου.

6. Oι Υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να γνωρίζουν 
επαρκώς τουλάχιστον την Αγγλική γλώσσα κατέχοντας 
πιστοποιητικό επιπέδου Β2 ή άλλη αναγνωρισμένη επί-
σημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία μπορεί 
να υποστηρίξει ο επιβλέπων και τα μέλη της Τ.Σ.Ε.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδα-
κτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη 
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

2. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της Διδακτορικής 
Διατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη 
από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής (άρθρο 93 του ν. 4957/2022). Ο χρόνος 
αυτός δύναται να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος, 
εφόσον συντρέχει σημαντικός λόγος, μετά από αίτηση 

του Υ.Δ., σύμφωνης γνώμης της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής και τεκμηριωμένη απόφαση της Σ.Τ.

3. Είναι δυνατή η αναστολή φοίτησης για χρονικό διά-
στημα ενός (1) έτους, μετά από επαρκώς αιτιολογημένη 
αίτηση του Υ.Δ., αξιολόγηση και εισήγηση από την Ε.Δ.Σ. 
και έγκριση από τη Σ.Τ.

4. Για τους Υ.Δ. που ολοκληρώνουν 6 έτη σπουδών από 
την ημερομηνία εγγραφής η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.) εξετάζει το φάκελό τους και την πρόοδο 
της διατριβής τους και εισηγείται στη Σ.Τ. την συνέχιση 
ή διακοπή των σπουδών τους.

Άρθρο 6
Δικαιώματα/Παροχές και Υποχρεώσεις 
Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Δικαιώματα/Παροχές
i) Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
ii) Οι Υ.Δ. από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής και κατά τη διάρκεια εκπόνη-
σης της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν πλήρη 
τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για 
τους/τις φοιτητές/τριες του Β’ κύκλου σπουδών.

iii) Οι Υ.Δ. μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν μαθή-
ματα των Π.Μ.Σ. που διοργανώνει ή συμμετέχει το Τ.Δ.Ε., 
μετά από σχετική εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής τους.

2. Υποχρεώσεις
i) Ο/Η Υ.Δ. έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής 

του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος.
ii) Για Υ.Δ. της παρ. 5 του άρθρου 4 του παρόντος Κανο-

νισμού υποχρεωτικώς είτε αν η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή κρίνει ότι διαμορφώνονται καλύτεροι όροι εκ-
πόνησης Διδακτορικής Διατριβής από τον/την Υ.Δ., με 
τη γνώμη της Ε.Δ.Σ., εισηγείται στη Σ.Τ. την παρακολού-
θηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων που 
είναι συναφή με το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής 
συνολικού φόρτου μεταξύ δεκαπέντε (15) και εξήντα 
(60) Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.). Τα μα-
θήματα επιλέγονται από τα προσφερόμενα στο οικείο 
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, είτε στα Π.Μ.Σ. 
που οργανώνει ή στα Δ.Π.Μ.Σ. που συμμετέχει το τμήμα.

Ο/Η Υ.Δ. πρέπει να αξιολογηθούν επιτυχώς στα μα-
θήματα που θα παρακολουθήσει πριν συμπληρωθεί το 
2ο έτος της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Η 
έκθεση προόδου του 2ου έτους αναφέρεται λεπτομερώς 
στις επιδόσεις του/της Υ.Δ. στα εν λόγω μαθήματα.

iii) Ο Υ.Δ. έχει υποχρέωση να επιδιώκει συναντήσεις 
με τον επιβλέποντα καθηγητή, όπως και να συζητά την 
εργασία του με τα άλλα δύο μέλη της Τ.Σ.Ε. και να τους 
παρέχει γραπτές επεξηγήσεις εφόσον του ζητηθούν.

iv) Ο Υ.Δ. έχει υποχρέωση να συμμετέχει υποχρεωτικά 
στα ερευνητικά σεμινάρια του Τμήματος.

v) Ο Υ.Δ. έχει υποχρέωση να αναφέρει πάντα στις δη-
μοσιεύσεις και στις ανακοινώσεις του το Τ.Δ.Ε..

Άρθρο 7
Συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων στην 
Εκπαιδευτική Διαδικασία

Με απόφαση της Σ.Τ. (παρ.  γ  του άρθρου 93 του 
ν. 4957/2022) μπορεί να ανατίθεται σε Υ.Δ. επικουρικό 
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διδακτικό έργο του τμήματος σε προπτυχιακό και μετα-
πτυχιακό επίπεδο.

Οι Υ.Δ. υποβοηθούν στη διεξαγωγή του εκπαιδευτι-
κού-διδακτικού έργου του τμήματος και υποχρεούνται 
να παρευρίσκονται στους χώρους του τμήματος για 
χρόνο που προσδιορίζεται, σε εβδομαδιαία βάση από 
την Σ.Τ., ύστερα από εισήγηση της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής.

Αν κατά την ετήσια αξιολόγηση, το παραχθέν ερευνη-
τικό έργο των Υ.Δ. πλήρους ερευνητικής απασχόλησης 
κριθεί ως ανεπαρκές είναι δυνατή η άρση της σχετικής 
ιδιότητας με απόφαση της Σ.Τ.

Άρθρο 8
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Το Τ.Δ.Ε. προκηρύσσει θέσεις Υ.Δ., οι οποίες δημοσι-
οποιούνται δια του ημερησίου τύπου και αναρτώνται 
ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του τμήματος. Συ-
γκεκριμένα, το Τ.Δ.Ε. με βάση την παρ. 2δ του άρθρου 
91 του ν. 4957/2022 υιοθετεί τους εξής δύο τρόπους 
επιλογής Υ.Δ.:

1. Σύγχρονη επιλογή Υ.Δ.
Ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήμα-

τος κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και ειδι-
κότερα τον Οκτώβριο (μέχρι τις 15 Οκτωβρίου) και το 
Μάϊο (μέχρι τις 15 Μάϊου):

i) σχετική αίτηση, σύμφωνα με το πρότυπο του Τ.Δ.Ε. 
που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τ.Δ.Ε. 
και όπου αναγράφεται ο προτεινόμενος προσωρινός 
τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (Ελληνική ή 
Αγγλική) και ο προτεινόμενος επιβλέπων της Διδακτο-
ρικής Διατριβής,

ii) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
iii) πρόταση Διδακτορικής Διατριβής,
iv) αντίγραφο του βασικού πτυχίου και πιστοποιητικό 

αναλυτικής βαθμολογίας,
v) αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης και βαθμολογίας όλων 
των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμπεριλαμβανόμενης 
και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και πιστο-
ποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,

vi) τυχόν ερευνητικές δημοσιεύσεις,
vii) δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές,
viii) επαγγελματική δραστηριότητα και πιθανή συμμε-

τοχή σε ερευνητικά έργα,
ix) αποδεικτικό εξασφάλισης υποτροφίας (αν υπάρχει) 

και
x) πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Αγγλικής γλώσσας 

για τους ημεδαπούς και Ελληνικής για τους αλλοδαπούς).
2. Ασύγχρονη επιλογή Υ.Δ.
Μέλη Δ.Ε.Π., που δύνανται να επιβλέψουν Διδακτο-

ρικές Διατριβές σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος 
Κανονισμού, αιτούνται από τη Σ.Τ. την προκήρυξη θέ-
σεων σε επιστημονικές περιοχές ενδιαφέροντός τους. Η 
Σ.Τ. αποφασίζει σχετικώς την προκήρυξη θέσεων Υ.Δ., με 
αναφορά στην επιστημονική περιοχή και τον επιβλέπο-
ντα-αιτούμενο μέλος ΔΕΠ, προσκαλώντας τους ενδιαφε-
ρόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 
του παρόντος Κανονισμού να υποβάλουν αιτήσεις εντός 

τακτής προθεσμίας. Το περιεχόμενο των αιτήσεων και 
τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι τα ίδια με 
εκείνα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και επιπλέον 
προσκομίζεται έντυπο σύμφωνης γνώμης από το μέλος 
Δ.Ε.Π. για τον ορισμό του/της ως επιβλέποντα/ουσα Κα-
θηγητή/τρια. Αν συντρέχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις, 
όροι, πρόσθετες υποχρεώσεις, ρήτρες, παραδοτέα και 
χρονικά όρια ολοκλήρωσης διατριβών μνημονεύονται 
ρητώς στις σχετικές προκηρύξεις.

3. H Ε.Δ.Σ. κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις που έχουν υπο-
βληθεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικει-
μένου και ανά κατηγορία αιτήσεων. Καλεί τους υποψη-
φίους σε συνέντευξη, συντάσσει και υποβάλλει στη Σ.Τ. 
αναλυτικό υπόμνημα με εισήγηση για την επιλογή ή όχι 
Υ.Δ. Στο υπόμνημα της Ε.Δ.Σ αναγράφονται οι λόγοι για 
τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να 
γίνει δεκτός, καθώς και προτείνεται ο επιβλέπων εφό-
σον αυτός/ή δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο για 
τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στη δι-
αδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επιβλέπων 
είναι αυτοδικαίως το μέλος Δ.Ε.Π., που την προκάλεσε.

4. Κριτήρια Αξιολόγησης
Οι αιτήσεις των Υ.Δ. ελέγχονται:
- ως προς την πληρότητα του φακέλου από τη Γραμ-

ματεία του Τ.Δ.Ε.,
- ως προς την πλήρωση των όρων του παρόντος από 

την Ε.Δ.Σ.
και αξιολογούνται από την Ε.Δ.Σ. με βάση τα ακόλουθα 

κριτήρια:
i. Γενικός βαθμός του πτυχίου και του μεταπτυχιακού 

διπλώματος.
ii. Επίδοση στη διπλωματική εργασία του μεταπτυχι-

ακού - όπου προβλέπεται.
iii. Πιστοποιημένη γλωσσομάθεια Αγγλικής γλώσσας, 

ή άλλης επίσημης αναγνωρισμένης γλώσσα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), που μπορεί να υποστηρίξει ο επι-
βλέπων και τα μέλη της Τ.Σ.Ε..

iv. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 
αποδεικνυόμενη με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά πε-
ριοδικά ή/και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 
ή/και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

v. Πληρότητα της πρότασης εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής.

vi. Περιεχόμενο των συστατικών επιστολών.
vii. Τυχόν υποτροφία ή οικονομική κάλυψη (συνεκτι-

μάται θετικά).
Ακολούθως, η Ε.Δ.Σ. συντάσσει πρακτικό με εισηγήσεις 

ως προς τις αξιολογημένες αιτήσεις και τις υποβάλει στη 
Σ.Τ.

5. Η Σ.Τ. κυρώνει τις εισηγήσεις της Ε.Δ.Σ. και:
i) Εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του 

υποψηφίου, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του προτει-
νόμενου επιβλέποντος και συνεκτιμήσει το υπόμνημα 
της επιτροπής.

ii) Ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Δι-
ατριβής (Ελληνική ή Αγγλική).

iii) Ελέγχει αν συντρέχει υποχρεωτική υπαγωγή του/
της Υ.Δ. στις ρυθμίσεις παρ. 2ii του άρθρου 6 του παρό-
ντος Κανονισμού.
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Άρθρο 9
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν 
τα μέλη Δ.Ε.Π. κάθε βαθμίδας του Τ.Δ.Ε. ή άλλου Τμή-
ματος του ΠΘ ή άλλου Α.Ε.Ι., ομότιμοι καθηγητές και 
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., μέλη Δ.Ε.Π. σε Ανώτατα 
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατες Εκ-
κλησιαστικές Ακαδημίες, ερευνητές κάθε βαθμίδας από 
ερευνητικά κέντρα και τους τεχνολογικούς φορείς του 
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και 
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημί-
ας Αθηνών, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό της 
Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευ-
νών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) του άρθρου 25 του ν. 4602/2019 (Α’ 45), 
εφόσον διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα και ερευνητική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διδακτορι-
κής διατριβής, και καθηγητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
και ερευνητές ερευνητικών οργανισμών της αλλοδαπής.

Το ανώτατο όριο επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών 
ανά μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Δ.Ε. είναι πέντε (5). Οι περιπτώσεις 
συνεπίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών δεν προσμε-
τρούνται στο σύνολο.

2. Η Σ.Τ. αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η επιβλέ-
ποντα/ουσα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 94, του 
ν. 4957/2022, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής 
και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδι-
ότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση 
και συγγραφή της.

3. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. 
με τα χαρακτηριστικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 
που έχουν είτε ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, 
είτε ίδιο ή συναφές επιστημονικό έργο με την προς εκ-
πόνηση διδακτορική διατριβή. Ως μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται 
και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι σε άδεια. Ο αριθμός των 
αφυπηρετησάντων Μελών Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν ως 
μέλη στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή δεν δύναται 
να υπερβαίνει τον έναν (1). Στην Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. (ανε-
ξαρτήτως βαθμίδας) του Τ.Δ.Ε..

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επι-
βλέποντος/ουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Σ.Τ. 
εκτιμώντας τις περιστάσεις αναθέτει σε άλλον/η την 
επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγού-
μενες παραγράφους, κατόπιν αίτησής του/της Υ.Δ. και 
σύμφωνης γνώμης του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης 
επιβλέποντος/ουσας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα 
από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής αναλαμβάνουν χρέη επιβλέποντος/ουσας, 
ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού Υ.Δ. 
Με απόφαση της Σ.Τ. συμπληρώνετε το τρίτο μέλος της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

5. Αν ο/η αρχικός/η επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή άλλο Τμήμα του Π.Θ. ή αφυπηρετήσει, δύνα-
ται να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των Διδακτορικών 
Διατριβών που έχει αναλάβει, εφόσον συναινεί, και ο 

τίτλος απονέμεται από το Τ.Δ.Ε. του Π.Θ., όπου ξεκίνησε 
η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής.

6. Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπόνησης μετά από 
τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και έγκριση της Σ.T. Σημαντική αλλαγή του 
θέματος της υπό εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, η 
οποία συνεπάγεται και ουσιαστική αλλαγή του τίτλου 
της, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμέ-
νη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
και έγκριση της Σ.T. το αργότερο τρία (3) εξάμηνα πριν 
την ολοκλήρωσή της. Στην περίπτωση κατά την οποία 
η αλλαγή θέματος οδηγεί σε νέο επιστημονικό πεδίο, 
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος 
Κανονισμού.

7. Η Γραμματεία του τμήματος οφείλει να αναρτή-
σει στο διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα, το όνομα του/της Υ.Δ., τον τίτλο και σύντομη 
περίληψη της Διδακτορικής Διατριβής, το όνομα του/της 
επιβλέποντος/ουσας και των άλλων μελών της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 10
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με 
Συνεπίβλεψη

1. Το Τ.Δ.Ε. είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 90 του ν. 4957/2022, 
με ένα (1) ή περισσότερα Τμήματα του Π.Θ. ή άλλου 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ερευ-
νητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014 (Α’ 258), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά 
Ινστιτούτα, την Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιο-
λογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και με 
Ιδρύματα της αλλοδαπής. Δεν επιτρέπεται η σύμπραξη 
με εκπαιδευτικούς φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής 
εκπαίδευσης του ν. 3696/2008 (Α’ 177). Τα σχετικά με τη 
διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού 
τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας που καταρτίζεται.

2. Αναφορικά με τα ιδρύματα της αλλοδαπής, το Τ.Δ.Ε. 
είναι δυνατό επίσης να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα 
ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστι-
τούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διατριβών με 
συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, 
χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται 
στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρ-
τίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 11
Διαδικασία Εκπόνησης

1. Ο/Η Υ.Δ. εντός δυο (2) μηνών από την ένταξή του 
στα Μητρώα Υ.Δ. του Τ.Δ.Ε., υποβάλει δια της Γραμματεί-
ας του Τ.Δ.Ε. σχετική αίτηση και έκθεση στην Επιτροπή 
Ηθικής και Δεοντολογίας του Τ.Δ.Ε., προκειμένου να λά-
βει σχετική έγκριση ή και διορθωτικές παρατηρήσεις ως 
προς την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.

2. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή εισηγείται την 
εξειδίκευση των επιπρόσθετων υποχρεώσεων του/της 
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Υ.Δ. που απορρέουν από την παρ. 2ii του άρθρου 6 του 
παρόντος Κανονισμού.

3. Κάθε Υ.Δ. οφείλει να επιτελεί εύρυθμη και σημαντι-
κή πρόοδο στη διδακτορική του έρευνα με απώτερο 
στόχο την επιτυχή και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της 
διατριβής του.

4. Ο/Η Υ.Δ. κάθε έτος, και ως τις 15 Οκτωβρίου κάθε 
έτους παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως 
αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της Διδα-
κτορικής Διατριβής του. Αντίγραφο του υπομνήματος 
καθώς και η γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής επ’ αυτού και η εισήγησή της για τη συνέχιση 
της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής το εκάστο-
τε ακαδημαϊκό έτος υποβάλλονται στην Ε.Δ.Σ. Η Ε.Δ.Σ. 
εξετάζει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου και στη συνέχεια 
υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Σ.Τ. για έγκριση. Η εγκε-
κριμένη από τη Σ.Τ. ετήσια έκθεση προόδου συνιστά 
ετήσια ανανέωση εγγραφής του Υ.Δ. στο τρίτο κύκλο 
σπουδών και καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του 
Υ.Δ. που τηρείται στη Γραμματεία.

5. Με τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων ετών της 
εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η Υ.Δ. υπο-
χρεούται να παρουσιάσει απολογισμό της διετίας και 
να εκθέσει τη μελλοντική πορεία της εκπόνησης της 
διατριβής του δημοσίως σε ημερίδα που αποφασίζεται 
από τη Σ.Τ. Η παρουσίαση αυτή αποτελεί τη βάση για 
να συνταχθεί η έκθεση προόδου του δεύτερου έτους.

6. Προαπαιτούμενο για τη συγγραφή της Διδακτορικής 
Διατριβής από τον/την Υ.Δ. είναι δημοσιευμένο πρωτό-
τυπο ερευνητικό έργο του Υ.Δ., το οποίο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) πρωτότυπες ερευνητι-
κές εργασίες (ως πρώτος συγγραφέας) -ή επιστολή απο-
δοχής τους προς δημοσίευση- με θέμα που προέρχεται 
από τη διατριβή του/της, σε καταξιωμένα διεθνή επιστη-
μονικά περιοδικά με σύστημα κριτών και επίσημο δείκτη 
επιρροής (Impact Factor), που ανήκει σε ένα τουλάχιστον 
από τα διεθνή, έγκριτα συστήματα καταλογογράφησης 
(ΑBS, Scimago, Scopus και Web of Science). Επιπλέον, 
θα πρέπει να διαθέτει μια (1) πρωτότυπη εργασία (ως 
πρώτος συγγραφέας), με θέμα που προέρχεται από τη 
διατριβή του/της, στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων με 
κριτές, που ανήκει σε ένα τουλάχιστον από τα διεθνή, 
έγκριτα συστήματα καταλογογράφησης (ΑBS, Scimago, 
Scopus και Web of Science). Η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή εισηγείται τον οριστικό τίτλο της Διδακτορικής 
Διατριβής στη Σ.Τ. προς έγκριση και καλεί τον/την Υ.Δ. 
να συγγράψει τη Διδακτορική Διατριβή.

7. Οποιαδήποτε επιστημονική δημοσίευση ή ανακοί-
νωση (αναρτημένη ή προφορική), ή αναφορά από το 
υλικό/δεδομένα της διατριβής γίνεται με συγγραφείς: α) 
τον υποψήφιο διδάκτορα β) τον Επιβλέποντα, γ) τα μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εφόσον το 
επιθυμούν και δ) τους συνεργάτες ανάλογα με τη συμβο-
λή τους στην έρευνα ή στη συγγραφή των ερευνητικών 
εργασιών. Η σειρά των ονομάτων στις επιστημονικές 
δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια αποφασίζεται 
από κοινού από τον υποψήφιο διδάκτορα και τον Επι-
βλέποντα της διατριβής, κατά την έναρξη ή τη διάρκεια 

εκπόνησης της διατριβής. Η απόφαση αυτή προαιρετικά 
πιστοποιείται εγγράφως μεταξύ του υποψήφιου διδά-
κτορα και του Επιβλέποντα. Ο/Η Υ.Δ. πρέπει να τηρεί 
όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη σχετική 
νομοθεσία και τις αποφάσεις των οργάνων του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας (Σύγκλητος, Συνέλευση Τ.Δ.Ε., κ.λπ.).

8. Εφόσον η Διδακτορική Διατριβή συνταχθεί στην 
αγγλική γλώσσα, συμπεριλαμβάνεται στη διατριβή εκτε-
νής περίληψη στην ελληνική (έως 3000 λέξεις), η οποία 
περιγράφει τη μεθοδολογία και τα κύρια αποτελέσματα 
της διατριβής.

9. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας άλ-
λου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης 
δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Κατα-
θέτοντας οποιαδήποτε Διδακτορική Διατριβή ο/η Υ.Δ. 
υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε μερικώς ή 
πλήρως το έργο ή τις απόψεις άλλων. Η λογοκλοπή είναι 
σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα, που στοιχειοθετεί ικα-
νό λόγο ώστε η Σ.Τ. να αποφασίσει τη διαγραφή του Υ.Δ.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδα-
κτορικής Διατριβής και την υποβολή του τελευταίου 
υπομνήματος σχετικά με την πρόοδο αυτής προς την 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, ο/η Υ.Δ. υποβάλλει 
αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της 
Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής 
Διατριβής και αξιολόγησή της.

2. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει 
την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης 
για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της Διδακτορι-
κής Διατριβής. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, συντάσσεται 
αναλυτική Εισηγητική Έκθεση. Στην Εισηγητική Έκθεση 
τεκμηριώνεται η περάτωση της Διδακτορικής Διατρι-
βής και προτείνεται ο ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής για την κρίση της διατριβής. Εάν η Τριμελής 
Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/
της Υ.Δ., του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρα-
τηρήσεις - βελτιώσεις καθώς και χρονοδιάγραμμα υλο-
ποίησής τους.

3. Η Σ.Τ., μετά την κατάθεση θετικής Εισηγητικής Έκ-
θεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ορίζει 
Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την αξιολόγηση της 
Διδακτορικής Διατριβής του/της Υ.Δ. με πρόταση της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στην Επταμελή 
Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα επιπλέον μέλη 
που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 94 του 
ν. 4957/2022 και έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με 
τον επιστημονικό πεδίο της Διδακτορικής Διατριβής. 
Κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της εξε-
ταστικής επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Θ. (παρ. 1 
του άρθρου 95 του ν. 4957/2022). Μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία 
βρίσκονται σε άδεια δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

4. Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος δημόσιας υποστή-
ριξης της διατριβής ορίζεται από την Επταμελή Εξεταστι-
κή Επιτροπή και ανακοινώνεται στα μέλη του τμήματος 
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και στο διαδικτυακό τόπο του τμήματος. Η διαδικασία 
της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική πα-
ρουσία -εκτός του ΥΔ- τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά 
μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Τα αφυπηρετήσαντα μέλη δικαιούνται να παρευρεθούν 
στη διαδικασία δημόσιας υποστήριξης και αξιολόγησης 
με δικαίωμα λόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

5. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον/την 
Υ.Δ. δημόσια σε εύλογο χρονικό διάστημα ενώπιον της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Ο/Η Υ.Δ. απαντά 
στις ερωτήσεις των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής και υποστηρίζει δημόσια την πρωτοτυπία 
των αποτελεσμάτων της διδακτορικής έρευνας. Με τη 
σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακρο-
ατήριο. Προτείνεται η όλη διαδικασία να μην υπερβαίνει 
τις δυο (2) ώρες. Υπεύθυνος για την τήρηση της διαδι-
κασίας είναι ο επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.

6. Στη συνέχεια ο/η Υ.Δ. αποχωρεί και η Επταμελής 
Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται χωρίς την παρουσία 
τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς την ποιότητα, την 
πληρότητα, την πρωτότυπη προσέγγισή της και τη συμ-
βολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια 
διατυπώνει την τελική της κρίση.

7. Η έγκριση βεβαιώνεται με σχετικό πρακτικό. Η Διδα-
κτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον 
πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 
Το πρακτικό περιλαμβάνει εισήγηση από τον επιβλέ-
ποντα και ενσωματώνει όποιες διορθώσεις, παρατηρή-
σεις, προσθήκες, ή αλλαγές προτάθηκαν από τα μέλη 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Το πρακτικό 
υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία 
της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γραμματεία 
του Τ.Δ.Ε.

8. Η Διδακτορική Διατριβή αξιολογείται ως επιτυχής 
(με χαρακτηρισμό λίαν καλώς ή άριστα) ή απορριπτέα. 
Σε περίπτωση επιτυχούς αξιολόγησης χωρίς διορθώσεις 
η έκδοση της απόφασης πρέπει να γίνει μέσα σε χρονικό 
διάστημα 30 ημερών από την ημέρα της υποστήριξής 
της. Σε περίπτωση επιτυχούς αξιολόγησης με διορθώσεις 
ή προσθήκες, ο/η ΥΔ οφείλει να ολοκληρώσει τις διορ-
θώσεις/συμπληρώσεις και να παραδώσει τη διορθωμέ-
νη Διατριβή στη Γραμματεία του Τμήματος στο χρονικό 
διάστημα που προσδιορίζεται στο σχετικό πρακτικό, 
που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την 
ημέρα υποστήριξης της διατριβής. Σε αυτή την περί-
πτωση, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή οφείλει να 
ελέγξει την αρτιότητα των διορθώσεων/προσθηκών και 
να καταθέσει την απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα 
30 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παράδοσης της 
διορθωμένης Διατριβής από τον ΥΔ στην Γραμματεία.

Σε περίπτωση μη έγκρισης της Διδακτορικής Διατρι-
βής, στο σχετικό πρακτικό παρατίθενται οι αιτιολογη-
μένες γνώμες των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής και η απόφαση είναι τελεσίδικη. Στην περί-
πτωση αυτή καθορίζεται από την Επταμελή Εξεταστική 
Επιτροπή νέα ημερομηνία αξιολόγησης μετά το πέρας 

ενός εύλογου χρονικού διαστήματος όπως αυτό προσ-
διορίζεται στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής και το 
οποίο είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες μετά την 
πρώτη κρίση. Σε περίπτωση και δεύτερης απόρριψης ο/η 
ΥΔ διαγράφεται. Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστω-
θούν φαινόμενα λογοκλοπής η διατριβή απορρίπτεται 
χωρίς ο υποψήφιος να έχει το δικαίωμα επανεξέτασης.

9. Αναλυτικές οδηγίες για τη συγγραφή της διδακτορι-
κής διατριβής περιλαμβάνονται στον Οδηγό Συγγραφής 
Διδακτορικών Διατριβών.

10. Ο/Η ΥΔ είναι υποχρεωμένος/η να παραθέτει την 
αναφορά του ποσοστού κειμενικής σύμπτωσης (λογο-
κλοπής) που προκύπτει από τον έλεγχο με τη χρήση λο-
γισμικού που προτείνεται από το ΠΘ (π.χ. Turnitin). Τα 
ακριβή ποσοστά λογοκλοπής καθορίζονται με απόφαση 
της ΣΤ, ύστερα από πρόταση της ΕΔΣ.

11. Ο/Η Υ.Δ. υποβάλλει στη Γραμματεία του τμήματος 
δύο αντίτυπα της Διδακτορικής Διατριβής καταθέτοντας 
και τα απαιτούμενα στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Τεκ-
μηρίωσης και από το Π.Θ.. Τουλάχιστον ένα αντίτυπο 
κατατίθεται στην κεντρική βιβλιοθήκη του Π.Θ..

Άρθρο 13
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

1. Η Σ.Τ. αναγορεύει τον/την Υ.Δ. σε διδάκτορα του 
Τμήματος σε δημόσια συνεδρίασή της. Ο Πρόεδρος του 
τμήματος θέτει υπόψη του σώματος το πρακτικό, που 
πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προφορικής υποστήριξης και αξιολόγησης της Διδα-
κτορικής Διατριβής. Ένας υποψήφιος διδάκτορας θεω-
ρείται κάτοχος του Διδακτορικού Διπλώματος μετά την 
επιτυχή υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής 
του διατριβής.

Η καθομολόγηση των Διδακτόρων γίνεται παρουσία 
των πρυτανικών αρχών στα πλαίσια της καθομολόγησης 
των αποφοίτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών. 
Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης των διδα-
κτόρων, καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώ-
ματος ακολουθεί τα πρότυπα σχετικών αποφάσεων της 
Συγκλήτου του ΠΘ και διενεργείται τρεις (3) φορές ανά 
ακαδημαϊκό έτος.

2. Ο/Η Υ.Δ., μετά την αναγόρευσή του/της από τη Σ.Τ., 
και πριν καθομολόγησή του/της μπορεί να αιτηθεί χο-
ρήγηση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών.

Άρθρο 14
Λόγοι Διαγραφής

Η Συνέλευση του Τ.Δ.Ε., αυτοδίκαια ή μετά από εισήγη-
ση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να 
αποφασίσει τη διαγραφή Υ.Δ. Στην απόφαση τεκμηριώ-
νονται οι λόγοι διαγραφής. Ενδεικτικοί λόγοι διαγραφής 
Υ.Δ είναι οι εξής:

- Λογοκλοπή, μη τήρηση αρχών ηθικής και δεοντο-
λογίας,

- Μη κατάθεση εμπροθέσμως δυο ετήσιων εκθέσεων,
- Μη τήρηση κάποιας εκ των υποχρεώσεων που περι-

γράφονται στο άρθρο 6 του παρόντος,
- Ανεπαρκής πρόοδος που τεκμηριώνεται με 2 αρνη-

τικές εκθέσεις προόδου,
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- Αποτυχία σε οποιοδήποτε από τα μαθήματα που 
του/της ζητήθηκε να παρακολουθήσει κατ’ επιταγή της 
παρ. 2ii του άρθρου 6 του παρόντος,

- Υποβολή τεκμηριωμένης αίτησης του επιβλέποντα 
προς τη Σ.Τ.,

- Να έχει παρέλθει το μέγιστο χρονικό διάστημα δυνα-
τότητας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

Ο/Η Υ.Δ. διαγράφεται αυτοδίκαια μετά από αίτησή 
του/της.

Άρθρο 15
Βιομηχανικά Διδακτορικά

1. Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγρα-
φής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του παρόντος, δύνανται να υποβάλουν 
αίτηση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε 
συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία, που εδρεύει ή 
παράρτημά της λειτουργεί στην ημεδαπή, με την οποία 
το Τ.Δ.Ε. του Π.Θ. έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνερ-
γασίας, η οποία αφορά στη διεξαγωγή βιομηχανικής ή 
εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό την εξαγωγή ερευνη-
τικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων 
προϊόντων ή υπηρεσιών.

2. Η συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία υπο-
δεικνύει έναν (1) εκπρόσωπό της με εμπειρία και γνώση 
σχετική με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, 
που έχει ως καθήκοντα την καθοδήγηση του υποψήφιου 
διδάκτορα. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ή βιομηχανί-
ας δύναται να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις 
συνεδριάσεις της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 
και στην επταμελή εξεταστική επιτροπή, εκφράζοντας 
τις απόψεις του.

3. Με πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΠΘ, της 
συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του 
υποψήφιου διδάκτορα, το οποίο εγκρίνεται από τη Σύ-
γκλητο του ΠΘ, κατόπιν εισήγησης της Σ.Τ., καθορίζονται 
οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας για την εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής στην επιχείρηση ή τη βιομηχανία και 
την εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη χρήση 
υποδομών του εξοπλισμού του Τ.Δ.Ε., τις υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους, συ-
μπεριλαμβανομένου του καθορισμού των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου που διεξάγεται 
κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

4. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής δι-
ατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δύναται να διε-
ξάγει, εν όλω ή εν μέρει, την ερευνητική του δραστηρι-
ότητα σε χώρους της επιχείρησης ή βιομηχανίας, μετά 
από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και κατόπιν ορισμού συγκεκριμένου χρονο-
διαγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται 
η υποστήριξη και η καθοδήγηση από τον επιβλέποντα 
και εφαρμόζονται οι διατάξεις του εσωτερικού κανονι-
σμού λειτουργίας του ΠΘ, του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας του Τ.Δ.Ε. και του παρόντος.

5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του παρόντος έχουν όλα 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανο-
μένης της υποβολής προόδων, που προβλέπονται από 
τον παρόντα κανονισμό.

6. Επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που εδρεύουν ή έχουν 
παράρτημα στην ημεδαπή δύναται να χρηματοδοτούν, 
εν μέρει ή εν όλω, την εκπόνηση βιομηχανικού διδα-
κτορικού. Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότη-
σης πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΠΘ. Ο Επιστημονικός 
Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος καθορίζεται με το 
πρωτόκολλο συνεργασίας της παρ. 3.

7. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν βιομη-
χανικά διδακτορικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους, ασφαλίζονται για παροχές σε είδος και σε χρήμα 
στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (e-ΕΦΚΑ), εκτός αν είναι παράλληλα ασφαλισμένοι, 
άμεσα ή έμμεσα, για υγειονομική περίθαλψη σε φορέα 
ασφάλισης ασθενείας. Η υποχρέωση καταβολής ασφαλι-
στικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες 
υπολογίζονται επί του κατώτατου μισθού, βαρύνει τη 
συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία, εκτός εάν η εκ-
πόνηση διδακτορικής διατριβής χρηματοδοτείται μέσω 
της επιχείρησης ή της βιομηχανίας για την εκτέλεση 
έργου/προγράμματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), οπότε οι ασφαλιστικές ει-
σφορές δύνανται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
χρηματοδοτούμενου έργου/προγράμματος του Ε.Λ.Κ.Ε.

8. Η εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού δύναται να 
χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας και επιχειρήσεις ή βιομηχανίες, που 
εδρεύουν ή λειτουργούν παράρτημα στην ημεδαπή.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 96 
του ν. 4957/2022.

Άρθρο 16
Δεοντολογία

Οι Υ.Δ., οι επιβλέποντες καθηγητές και τα μέλη των 
επιτροπών αξιολόγησης του Υ.Δ. είναι υποχρεωμένοι να 
ακολουθούν όλες τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν 
από τους κανόνες δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, τις αποφάσεις των Συνελεύσεων του Τμήματος 
και της κοινά αποδεκτής ακαδημαϊκής δεοντολογίας και 
ηθικής στις περιπτώσεις που η δεοντολογία και ηθική 
δεν ορίζονται σε σχετικά κείμενα. Ιδιαίτερη έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί στους διεθνείς κανόνες και τις συνέπειες 
που διέπουν την λογοκλοπή.

Με τα δικαιολογητικά της εγγραφή τους για απόκτηση 
Διδακτορικού Διπλώματος στη Γραμματεία του Τμήμα-
τος, οι υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 ότι έχουν ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις 
τους και τους κανόνες δεοντολογίας που προκύπτουν:

1. Από τον παρόντα Κανονισμό σπουδών.
2. Από (α) την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (http://www.

bioethics.gr/), (β) τον κανονισμό Δεοντολογίας του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας και (γ) από άλλα σχετικά κείμενα 
του Τ.Δ.Ε. (π.χ., αποφάσεις της Εσωτερικής Επιτροπής 
Δεοντολογίας).

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής δι-
ατριβής, οι Υ.Δ. οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ηθικής 
και δεοντολογίας της ερευνητικής δραστηριότητας του 
Τμήματος. Για λόγους διαφάνειας, οι υποψήφιοι πρέπει 
να τηρούν αρχείο πρωτογενών δεδομένων της μελέτης 
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τους, αρχείο στατιστικών αναλύσεων, αρχείο εγκρίσεων 
από διάφορους φορείς και αποδεικτικά ελέγχων λογο-
κλοπής. Αντίγραφα των αρχείων πρέπει να παραδίδονται 
στον επιβλέποντα και να φυλάσσονται απ’ αυτόν, έτσι 
ώστε να μπορούν να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε 
φορέα τα ζητήσει.

Άρθρο 17
Μεταβατικές διατάξεις

Όλοι/ες οι Υ.Δ. του Τμήματος μετά την έγκριση και δη-
μοσίευση του παρόντος Κανονισμού, εντάσσονται στις 
διατάξεις του, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4957/2022.

Για τους Υ.Δ. που είχαν ενταχθεί στα Μητρώα Υ.Δ. του 
Τ.Δ.Ε. πριν τη δημοσίευση του παρόντος και σύμφωνα με 

τις διατάξεις του προηγούμενου Κανονισμού Διδακτορι-
κών Σπουδών του Τ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 414/2020), εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις του παρόντος εφεξής.

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανο-
νισμό ή προκύψει κατά τη λειτουργία του επιλύεται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της 
Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 8 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

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