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ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΡΙΒΩΝ

Άρθρο 1
Ειςαγωγή
Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδθμαϊκό τίτλο, ο οποίοσ πιςτοποιεί τθν
ουςιαςτικι ςυνειςφορά του κατόχου του ςτθν εξζλιξθ καίριων γνωςτικϊν περιοχϊν,
τθν κατανόθςθ ςε βάκοσ τθσ επιςτθμονικισ του περιοχισ και τθν εκπόνθςθ μιασ
πρωτότυπθσ ι καινοτόμου εργαςίασ ι ζρευνασ ςτο πεδίο τθσ επιςτιμθσ του.
Άρθρο 2
Χρονική διάρκεια
Η ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια ςπουδϊν για τθν απόκτθςθ του Διδακτορικοφ
Διπλϊματοσ είναι τρία (3) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ από τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ
Συμβουλευτικισ Επιτροπισ, για όςουσ είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., και (4) τζςςερα πλιρθ
θμερολογιακά ζτθ για όςουσ ειςάγονται με βάςθ το άρκρο 9 παρ. 1, β του Ν. 3685/08.
Η επιτυχισ ολοκλιρωςθ του διδακτορικοφ κφκλου ςπουδϊν ιςοδυναμεί με 180
πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS), για όςουσ παρακολουκοφν τριετζσ πρόγραμμα ςπουδϊν
και 240 ECTS για όςουσ παρακολουκοφν τετραετζσ πρόγραμμα ςπουδϊν.
Άρθρο 3
Προχποθζςεισ για την εγγραφή ςτο πρόγραμμα Διδακτορικϊν πουδϊν
Για τθν εγγραφι ςτο πρόγραμμα Διδακτορικϊν ςπουδϊν του Τμιματοσ απαιτείται θ
κατοχι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε). Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ
που προβλζπονται από τον Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν και μετά από
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ Ειδικισ Σφνκεςθσ του Τμιματοσ
μπορεί να γίνει δεκτόσ ωσ υποψιφιοσ διδάκτορασ και μθ κάτοχοσ Μ.Δ.Ε. Στθν
περίπτωςθ αυτι, ο υποψιφιοσ διδάκτορασ υποχρεοφται να περατϊςει οργανωμζνο
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κφκλο μακθμάτων που ορίηεται από τθν Συνζλευςθ ςτο πλαίςιο του Π.Μ.Σ. Ο χρόνοσ
παρακολοφκθςθσ κφκλου υποχρεωτικϊν μακθμάτων υπολογίηεται ςτον ελάχιςτο
χρόνο για τθν απόκτθςθ διδακτορικοφ διπλϊματοσ.
Πτυχιοφχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ι ιςότιμων ςχολϊν μποροφν να γίνουν δεκτοί ωσ
υποψιφιοι διδάκτορεσ μόνο, εφόςον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.
Άρθρο 4
Προκήρυξη θζςεων Τποψηφίων Διδακτόρων
Το Τμιμα παρζχει τθ δυνατότθτα εκπόνθςθσ διδακτορικϊν διατριβϊν ςτισ
επιςτθμονικζσ περιοχζσ τθσ Πολεοδομίασ, τθσ Χωροταξίασ, τθσ Ανάπτυξθσ και ςε
ςυναφείσ επιςτθμονικζσ περιοχζσ.
Σε κάκε ακαδθμαϊκό εξάμθνο, θ Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ (Γ.Σ.Ε.Σ.) του
Τμιματοσ κακορίηει τισ επιςτθμονικζσ περιοχζσ και τα ειδικότερα πεδία τουσ, ςτα
οποία κα γίνουν δεκτοί υποψιφιοι διδάκτορεσ κατά το επόμενο εξάμθνο, μετά από
ειςθγιςεισ των κακθγθτϊν που δικαιοφνται να επιβλζψουν διδακτορικζσ διατριβζσ
(επίκουροι κακθγθτζσ, αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ και κακθγθτζσ, που δεν ζχουν
εξαντλιςει τον επιτρεπόμενο αρικμό επιβλεπόμενων διατριβϊν). Στθ ςυνζχεια θ
Γ.Σ.Ε.Σ. προβαίνει εγκαίρωσ ςε πρόςκλθςθ που δθμοςιοποιείται ςτθν ιςτοςελίδα του
Διδακτορικοφ Προγράμματοσ.
Σε αυτιν περιλαμβάνονται οι επιςτθμονικζσ περιοχζσ και τα ειδικότερα πεδία που
αποφαςίςτθκαν,

οι

τυπικζσ

προχποκζςεισ

εγγραφισ

και

τα

απαιτοφμενα

δικαιολογθτικά, κακϊσ και θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κατάκεςθ των
αιτιςεων.
Σε κάκε εξάμθνο γίνονται δεκτζσ προσ ςυηιτθςθ προτάςεισ εκπόνθςθσ διδακτορικϊν
διατριβϊν που εμπίπτουν ςτα πεδία που ζχουν αποφαςιςτεί. Κατ’ εξαίρεςθ, είναι
δυνατι θ ανάλθψθ τθσ επίβλεψθσ διατριβισ από κακθγθτι, ςε πεδίο που δεν
ςυμπεριλαμβάνεται ςτα παραπάνω, αλλά εμπίπτει ςτισ επιλζξιμεσ επιςτθμονικζσ
περιοχζσ του Τμιματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ζρκει ςε
επαφι με τον κακθγθτι που ζχει προτείνει το κζμα ζτςι ϊςτε να διερευνθκεί θ
πρόκεςι του να αναλάβει τθν επίβλεψθ.
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Άρθρο 5
Συπικζσ πποϋποθέζειρ εγγραφήσ και απαιτοφμενα δικαιολογητικά που
ςυνοδεφουν την αίτηςη εγγραφήσ
(α) Η εγγραφι ςτο Τμιμα Μθχανικϊν Χωροταξίασ, Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ
Ανάπτυξθσ για εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ γίνεται με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. και
μετά από ςχετικι αίτθςθ του/τθσ ενδιαφερομζνου/θσ, εφόςον καλφπτει τισ εξισ
τυπικζσ προχποκζςεισ:


Κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν. Σθμειϊνεται ότι ο βαςικόσ τίτλοσ
ςπουδϊν πρζπει να εντάςςεται ςτισ επιςτθμονικζσ περιοχζσ τθσ Πολεοδομίασ, τθσ
Χωροταξίασ και τθσ Ανάπτυξθσ ι ςε ςυναφείσ επιςτθμονικζσ περιοχζσ.



Συςτατικζσ επιςτολζσ (δφο).



Αποδεδειγμζνα καλι γνϊςθ τουλάχιςτον μιασ ξζνθσ γλϊςςασ (αγγλικϊν, γαλλικϊν
ι γερμανικϊν) από τουσ Ζλλθνεσ φοιτθτζσ, ςε επίπεδο αντίςτοιχο τουλάχιςτον με
το Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ Επιπζδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπωσ
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του Ν. 3149/2003. Από τθν
υποχρζωςθ αυτι εξαιροφνται οι κάτοχοι προπτυχιακοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου
ςπουδϊν Πανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ.

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που πρζπει να περιλαμβάνει ο φάκελοσ
υποψθφιότθτασ είναι τα εξισ1:
1.

Ζντυπθ αίτθςθ, ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα που χορθγεί θ Γραμματεία του
Τμιματοσ και βρίςκεται ςτο Παράρτθμα του παρόντοσ

2.

Βιογραφικό ςθμείωμα, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που χορθγεί θ Γραμματεία του
Τμιματοσ

3.

Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλϊματοσ.

4.

Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο πιςτοποιθτικοφ αναλυτικισ βακμολογίασ

5.

Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο αναγνωριςμζνων μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν

1

Διευκρινίηεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δθμόςιο υποχρεοφται να αποδζχεται
τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων των εγγράφων που
ζχουν εκδοκεί από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Αντίςτοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα
φωτοαντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων εφόςον αυτά ζχουν επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο. Επίςθσ,
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο.
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6.

Ευκρινζσ

φωτοαντίγραφο

πιςτοποιθτικοφ

αναλυτικισ

βακμολογίασ

του

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν
7.

Αποδεικτικό γνϊςθσ μιασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ (αναγνωριςμζνο δίπλωμα
γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ ι κατοχι πανεπιςτθμιακοφ τίτλου ςπουδϊν που προζρχεται
από αντίςτοιχθ χϊρα)

8.

Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ

9.

Πρόταςθ εκπόνθςθσ διατριβισ, θ οποία είτε πρζπει να εντάςςεται άμεςα ςτισ
επιςτθμονικζσ περιοχζσ τθσ Πολεοδομίασ, τθσ Χωροταξίασ και τθσ Ανάπτυξθσ, είτε
να εντάςςεται ςε ςυγγενι επιςτθμονικι περιοχι και να ζχει επαρκι ςυνάφεια με
κάποια από τισ τρεισ πρϊτεσ. Η πρόταςθ υποβάλλεται ςτα ελλθνικά ι ςτα
αγγλικά. Η πρόταςθ (τθσ τάξθσ των 10-15 ςελίδων), πρζπει να περιλαμβάνει:
(i)

τον κατ’ αρχάσ τίτλο τθσ διατριβισ

(ii)

ανάλυςθ του κζματοσ, τθσ προβλθματικισ και των υποκζςεων ζρευνασ
(ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ ςτοιχειοκζτθςθσ τθσ καταλλθλότθτασ τθσ
επιςτθμονικισ περιοχισ, ςφμφωνα με τα προαναφζρομενα)

(iii)

τθ μζκοδο προςζγγιςθσ και

(iv)

ςφντομθ αναςκόπθςθ τθσ ςυναφοφσ πρόςφατθσ ελλθνικισ και ξζνθσ
βιβλιογραφίασ. Η βιβλιογραφία πρζπει να διαρκρϊνεται ςτα εξισ
επιμζρουσ τμιματα:
a. Ελλθνικά και ξενόγλωςςα βιβλία άμεςα ι ζμμεςα ςυναφι με το κζμα
b. Τουλάχιςτον από 3 άρκρα ςε ελλθνικά και ξενόγλωςςα επιςτθμονικά
περιοδικά, που κα ζχουν άμεςθ ςυνάφεια με το κζμα τθσ διατριβισ.
Εφόςον δεν υπάρχουν τζτοια άρκρα άμεςα ςυναφι με το κζμα είναι
δυνατόν να υπάρχει ζμμεςθ ςυνάφεια, αλλά αυτό κα κρίνεται κατά
περίπτωςθ και κα γίνεται δεκτό μόνο αν τζτοια ζλλειψθ πραγματικά
υπάρχει (κάτι τζτοιο μπορεί να ςυμβαίνει μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ,
πχ. ςε κζμα εξαιρετικά πρωτότυπο…)
c. Άλλεσ πθγζσ, κατά περίπτωςθ.

Τα ςτοιχεία 1, 2 και 9, υποβάλλονται υποχρεωτικϊσ και ςε θλεκτρονικι μορφι.
Τζλοσ, οι αιτιςεισ των υποψθφίων, εκτόσ από τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά, κα
ςυνοδεφονται και από ειδικό ζντυπο ςυμπλθρωμζνο από κακθγθτι του Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.,
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ςτο οποίο κα αναφζρεται θ πρόκεςι του να αναλάβει τθν επίβλεψθ του υποψθφίου
κατά τθν εκπόνθςθ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ.
β) Κάκε άτομο είναι δυνατόν να εγγραφεί ςτο Τμιμα για εκπόνθςθ διδακτορικισ
διατριβισ μζχρι δφο φορζσ. Η εγγραφι τθ δεφτερθ φορά είναι δυνατι εφόςον
κάποιοσ ιδθ εγγεγραμμζνοσ για πρϊτθ φορά διακόψει, με αίτθςι του, τθ φοίτθςι
(προφανϊσ χωρίσ να ζχει λάβει διδακτορικό δίπλωμα). Μπορεί να αφορά το ίδιο με
το αρχικό ι άλλο κζμα, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ ακολουκείται πλιρωσ και για τθ
δεφτερθ εγγραφι θ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο ςθμείο (α) του παρόντοσ
άρκρου. Εγγραφι ενόσ ατόμου για περιςςότερεσ από δφο φορζσ για εκπόνθςθ
διδακτορικισ διατριβισ απαγορεφεται ρθτϊσ.
Άρθρο 6
Διαδικαςία επιλογήσ Τποψηφίων Διδακτόρων
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ εγγραφισ για εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ, θ
Γ.Σ.Ε.Σ. ορίηει ειςθγθτικι τριμελι επιτροπι κακθγθτϊν του Τμιματοσ θ οποία πρζπει,
αφοφ λάβει υπόψθ τθσ τθν αίτθςθ και ζρκει ςε επαφι με τον υποψιφιο, να
υποβάλλει ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. ζγγραφθ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ επί τθσ αίτθςθσ. Η ειςιγθςθ
πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ τμιματα:
1. Κάλυψθ των τυπικϊν προχποκζςεων εγγραφισ, με ειδικι αναφορά ςτθ ςυνάφεια
των διπλωμάτων, τθν φπαρξθ αναγνωριςμζνου μεταπτυχιακοφ τίτλου και ςτθ
γνϊςθ των αναγκαίων γλωςςϊν
2. Αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ εκπόνθςθσ διατριβισ
3. Ειςιγθςθ περί αποδοχισ ι μθ τθσ πρόταςθσ, θ οποία ςτθρίηεται ςτο ςφνολο των
ςτοιχείων που ζχει υποβάλλει ο υποψιφιοσ
4. Ενδεχομζνωσ, πρόταςθ για τα μακιματα που κα πρζπει να παρακολουκιςει ο
υποψιφιοσ εφόςον γίνει δεκτόσ.
Αφοφ κατατεκεί θ ειςιγθςθ τθσ παραπάνω επιτροπισ, θ Γ.Σ.Ε.Σ. αποφαςίηει για τθν
αποδοχι ι μθ τθσ αίτθςθσ, ςε ςυνεδρίαςι τθσ ςτθν οποία ζχει αναγραφεί εκ των
προτζρων ςε ειδικό τμιμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ το αντίςτοιχο κζμα.
Η απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. γίνεται με βάςθ τα εξισ κριτιρια:
i. Τουσ βακμοφσ που ζχει λάβει ο υποψιφιοσ και ιδίωσ αυτοφσ των πτυχίων του
κακϊσ και των μακθμάτων που ζχουν ιδιαίτερθ ςυνάφεια με το κζμα τθσ
διατριβισ
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ii. Πρόςκετα προςόντα, όπωσ πχ. δθμοςιεφςεισ, διακρίςεισ, ερευνθτικι και
επαγγελματικι εμπειρία
iii. Τθν επάρκεια τθσ πρόταςθσ εκπόνθςθσ διατριβισ.
Η απόφαςθ αποδοχισ ενόσ υποψιφιου διδάκτορα ςυμπεριλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία:
α) Τριμελι ςυμβουλευτικι επιτροπι, θ οποία περιλαμβάνει τον επιβλζποντα και δφο
άλλουσ κακθγθτζσ. Ο επιβλζπων ανικει ςτισ βακμίδεσ του Κακθγθτι, του
Αναπλθρωτι Κακθγθτι ι του Επίκουρου κακθγθτι και είναι κακθγθτισ του οικείου
Τμιματοσ. Τα άλλα δφο (2) μζλθ, τα οποία μπορεί να είναι κακθγθτζσ του ιδίου ι
άλλου Τμιματοσ του ιδίου ι άλλου Πανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ,
αποχωριςαντεσ λόγω ορίου θλικίασ κακθγθτζσ Α.Ε.Ι., κακθγθτζσ Α.Σ.Ε.Ι. ι μζλθ Ε.Π.
των Τ.Ε.Ι. και τθσ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ι ερευνθτζσ των βακμίδων Α', Β' ι Γ' αναγνωριςμζνου
ερευνθτικοφ κζντρου του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ, οι οποίοι είναι κάτοχοι
διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Τα μζλθ τθσ επιτροπισ πρζπει να ζχουν τθν ίδια ι ςυναφι
επιςτθμονικι ειδικότθτα με αυτι, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ διδάκτορασ εκπονεί τθ
διατριβι του. Αλλαγι των μελϊν τθσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ κατά τθ διάρκεια τθσ
εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ επιτρζπεται, εφόςον υπάρχουν ςοβαροί λόγοι, με απόφαςθ
τθσ Γ.Σ.Ε.Σ.
β) Μακιματα που, ενδεχομζνωσ, πρζπει να παρακολουκιςει ο υποψιφιοσ
διδάκτορασ (βλ. άρκρο 7).
Άρθρο 7
Παρακολοφθηςη μαθημάτων του προπτυχιακοφ
ή του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ
Με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. μποροφν να οριςκοφν μακιματα του προπτυχιακοφ ι του
μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ που υποχρεοφται να παρακολουκιςει ο υποψιφιοσ.
Τα κριτιρια για τον κακοριςμό των μακθμάτων αυτϊν είναι τα εξισ:
i) Στθν περίπτωςθ μθ κατοχισ βαςικοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςυναφοφσ
με τισ επιςτθμονικζσ περιοχζσ τθσ Πολεοδομίασ, τθσ Χωροταξίασ και τθσ Ανάπτυξθσ,
κακορίηεται για τον υποψιφιο διδάκτορα ομάδα μακθμάτων ςε μια τουλάχιςτον από
τισ περιοχζσ αυτζσ, τθν πιο ςυγγενι με το κζμα τθσ διατριβισ του. Στόχοσ είναι
αφενόσ να εξαςφαλιςτεί ότι ο υποψιφιοσ κα μπορεί να κινείται με ςχετικι επάρκεια
ςε κάποια από τισ επιςτθμονικζσ περιοχζσ του Τμιματοσ και αφετζρου να καλυφκοφν
γνωςτικά πεδία αναγκαία για τθν εκπόνθςθ διατριβισ με το ςυγκεκριμζνο κζμα.
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ii) Στθν περίπτωςθ κατοχισ βαςικοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςυναφοφσ με
τισ επιςτθμονικζσ περιοχζσ τθσ Πολεοδομίασ, τθσ Χωροταξίασ και τθσ Ανάπτυξθσ,
κακορίηονται για τον υποψιφιο διδάκτορα μακιματα προσ παρακολοφκθςθ, εφόςον
κρικεί ότι καλφπτουν γνωςτικά πεδία που δεν ζχει διδαχκεί και είναι αναγκαία για τθν
εκπόνθςθ διατριβισ με το ςυγκεκριμζνο κζμα.
Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ των οποίων θ εγγραφι γίνεται υπό τον όρο τθσ
παρακολοφκθςθσ μακθμάτων του Τμιματοσ πρζπει να εξεταςκοφν με επιτυχία ςε
αυτά κατά τθ διάρκεια του πρϊτου κφκλου εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ.
Άρθρο 8
Εγγραφζσ και χρονική διάρκεια τησ εκπόνηςησ τησ διατριβήσ
(α) Οι εγγραφζσ νζων υποψθφίων διδακτόρων κα γίνονται μετά τον οριςμό των
ςυμβουλευτικϊν επιτροπϊν και ςε χρονικό διάςτθμα 20 θμερϊν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ

τθσ

απόφαςθσ

τθσ

Γ.Σ.Ε.Σ.

Τα

χρονικά

αυτά

διαςτιματα

προςδιορίηονται τον Σεπτζμβριο και το Φεβρουάριο κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ.
(β) Η ανανζωςθ είναι υποχρεωτικι κάκε εξάμθνο για τθ ςυνζχιςθ τθσ φοίτθςθσ και
γίνεται το 2ο δεκαπενκιμερο Σεπτεμβρίου και Φεβρουαρίου ωσ εξισ:
i) για όςουσ ζχουν ολοκλθρϊςει ηυγά εξάμθνα φοίτθςθσ με τθν υποβολι τθσ
ετιςιασ ζκκεςθσ εξζλιξθσ,
ii) για όςουσ ζχουν ολοκλθρϊςει μονά εξάμθνα φοίτθςθσ με θλεκτρονικι αίτθςθ
του υποψιφιου διδάκτορα.
(γ) Η ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ μζχρι τθν υποβολι του Διδακτορικοφ
Διπλϊματοσ προσ υποςτιριξθ (βλ. το άρκρο 2) ορίηεται ςε ζξι (6) εξάμθνα
μετροφμενα από τον οριςμό τθσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ. Υπάρχει δυνατότθτα
αναςτολισ μζχρι δφο (2) ζτθ, ςυνεχόμενα ι μθ, για τουσ εξισ λόγουσ:
1. Σοβαρά προβλιματα υγείασ ι εγκυμοςφνθ (τεκμθριϊνονται με υποβολι
πιςτοποιθτικοφ γιατροφ).
2. Στρατιωτικι κθτεία που ςυμπίπτει με τθν περίοδο εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ
διατριβισ. Επίκλθςθ του λόγου αυτοφ μπορεί να γίνει μόνο μετά τθν είςοδο του
υποψιφιου ςτο δεφτερο κφκλο εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ.
3. Άλλοι λόγοι (ειδικοί κοινωνικοί λόγοι, λόγοι ςυνδεόμενοι με επαγγελματικά
ηθτιματα κλπ.)
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Δεν είναι δυνατι θ αναςτολι για χρονικό διάςτθμα μικρότερο από πλιρεσ εξάμθνο. Η
απόφαςθ χοριγθςθσ ι μθ τθσ αναςτολισ λαμβάνεται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ., με απλι
πλειοψθφία ςτθν περίπτωςθ των ςθμείων 1 και 2, και με πλειοψθφία 2/3 ςτθν
περίπτωςθ του ςθμείου 3.
(δ) Είναι δυνατι θ διαγραφι των υποψθφίων διδακτόρων μόνο για λόγουσ
αναφερόμενουσ ςτθν επιςτθμονικι πρόοδο τθσ διαδικαςίασ εκπόνθςθσ τθσ
διδακτορικισ διατριβισ ι για άλλο ςπουδαίο λόγο, ο οποίοσ, ςε κάκε περίπτωςθ,
πρζπει να αφορά ςτο πρόςωπο του υποψιφιου διδάκτορα και να ςυνάπτεται με
υπαίτια ςυμπεριφορά αυτοφ, λόγουσ τουσ οποίουσ εκτιμά κατά περίπτωςθ θ Γ.Σ.Ε.Σ.
Σθμαντικό λόγο διαγραφισ αποτελεί

θ μθ αποδοχι δφο διαδοχικϊν ετιςιων

εκκζςεων προόδου.
Άρθρο 9
Διαδικαςία και κφκλοι εκπόνηςησ τησ διατριβήσ
(α) Κατά τθν ολοκλιρωςθ κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ από τον οριςμό τθσ
ςυμβουλευτικισ επιτροπισ, κάκε υποψιφιοσ κατακζτει ςτθ Γραμματεία ετιςια
ζκκεςθ εξζλιξθσ (κατά το χρονικό διάςτθμα του άρκρου 8, παρ. β), θ οποία ςτθ
ςυνζχεια κα διαβιβάηεται αρμοδίωσ ςτα μζλθ τθσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ. Αυτι
κα πρζπει να αναφζρεται ςτο αντικείμενο και ςτισ ενδεχόμενεσ αναπροςαρμογζσ του,
ςτθ μεκοδολογία, ςτα βαςικά προςωρινά ευριματα

και ςυμπεράςματα, ςτθν

περιγραφι και τθν τεκμθρίωςθ τθσ πορείασ των εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια του ζτουσ
και τζλοσ, ςτο χρονοδιάγραμμα ολοκλιρωςθσ τθσ εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ.
Με βάςθ τθν παραπάνω ζκκεςθ, θ ςυμβουλευτικι επιτροπι υποβάλλει ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ.
ετιςια ζκκεςθ προόδου για τον υποψιφιο ςε διάςτθμα 10 θμερϊν. Η ετιςια ζκκεςθ
προόδου αποτελεί επίςθμο ζγγραφο πρωτοκολλοφμενο ςτθ Γραμματεία του
Τμιματοσ. Η Γ.Σ.Ε.Σ., λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ετιςια ζκκεςθ προόδου, αποφαςίηει
για τθ ςυνζχιςθ ι διακοπι τθσ εκπόνθςθσ κάκε διατριβισ.
(β) Τα τζςςερα πρϊτα εξάμθνα τθσ εγγραφισ του υποψιφιου, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ
τθσ παροφςασ διαδικαςίασ, αποτελοφν τον πρϊτο κφκλο τθσ διαδικαςίασ εκπόνθςθσ
τθσ διατριβισ, ο οποίοσ ζχει οιονεί δοκιμαςτικό χαρακτιρα. Στο πζμπτο εξάμθνο, ο
υποψιφιοσ πρζπει να υποβάλει ενδιάμεςθ ζκκεςθ εξζλιξθσ ςτθ ςυμβουλευτικι του
επιτροπι, θ οποία πρωτοκολλείται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ. Η ενδιάμεςθ
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ζκκεςθ εξζλιξθσ ζχει δομι ανάλογθ με αυτι τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ εξζλιξθσ, αλλά είναι
πιο εκτεταμζνθ (ενδεικτικά τθσ τάξθσ των 40-60 ςελίδων) και πρζπει να περιλαμβάνει
και κεφάλαια ςε προςωρινι μορφι τθσ διατριβισ. Τζτοια κεφάλαια αναμζνεται ότι
κα αφοροφν ςτθν αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ και το ςχεδιαςμό τθσ τυχόν
προβλεπόμενθσ ζρευνασ. Η ενδιάμεςθ ζκκεςθ εξζλιξθσ παρουςιάηεται από τον
υποψιφιο ενϊπιον τθσ πενταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ, ςτθν οποία κα
ςυμμετζχουν τουλάχιςτον θ τριμελισ ςυμβουλευτικι επιτροπι και δφο ακόμα
κακθγθτζσ του Τμιματοσ ι άλλων Τμθμάτων που ορίηονται κατά περίπτωςθ από τθ
Γ.Σ.Ε.Σ.
Μετά τθν παρουςίαςθ, θ ςυμβουλευτικι επιτροπι υποβάλλει ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. ενδιάμεςθ
ζκκεςθ προόδου μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία 20 θμερϊν, θ οποία αποτελεί
επίςθμο ζγγραφο πρωτοκολλοφμενο ςτθ Γραμματεία, που κα ςυμπεριλαμβάνει τθν
αποτίμθςθ τθσ πορείασ του υποψιφιου, αναφορά για τθν εκπλιρωςθ όλων των
υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τον παρόντα Κανονιςμό ι από άλλεσ
αποφάςεισ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ., εκτίμθςθ των προοπτικϊν ζγκαιρθσ ολοκλιρωςθσ τθσ
διατριβισ και ειςιγθςθ για τθ ςυνζχεια τθσ εκπόνθςθσ. Επίςθσ, περιλαμβάνει ςε
παράρτθμα τθ γνϊμθ των δφο εξωτερικϊν ωσ προσ τθν επιτροπι κακθγθτϊν, ενϊ
ςυνοδεφεται από τθν ενδιάμεςθ ζκκεςθ εξζλιξθσ που ζχει υποβάλει ο υποψιφιοσ. Με
βάςθ τθν ενδιάμεςθ ζκκεςθ προόδου, θ Γ.Σ.Ε.Σ. αποφαςίηει είτε τθ διακοπι τθσ
εκπόνθςθσ κάκε διατριβισ, είτε τθ ςυνζχιςι τθσ με τθν ζνταξι του υποψιφιου ςτο
δεφτερο, τελικό, κφκλο τθσ εκπόνθςθσ.
(γ) Με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. ορίηεται θ γλϊςςα ςυγγραφισ τθσ Διδακτορικισ
Διατριβισ Σε περίπτωςθ που αυτι δεν είναι θ ελλθνικι, κα πρζπει ο υποψιφιοσ να
κατακζςει και εκτεταμζνθ και αντιπροςωπευτικι περίλθψθ τθσ διατριβισ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα (επίςθμθ παράδοςθ) με όλα τα κφρια ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά
τθσ ολοκλθρωμζνθσ διδακτορικισ διατριβισ (δομθμζνο κείμενο) ι ολόκλθρο το
κείμενο τθσ διατριβισ μεταφραςμζνο ςτα ελλθνικά.
(δ) Η Γραμματεία του Τμιματοσ διατθρεί μθχανιςμό παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου
των υποψθφίων διδακτόρων. Ο μθχανιςμόσ αυτόσ περιλαμβάνει βάςθ δεδομζνων με
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ του υποψιφιου διδάκτορα, οι οποίεσ κα είναι
ςτθ διάκεςθ των κακθγθτϊν του Τμιματοσ.
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Άρθρο 10
Αλλαγή/τροποποίηςη του θζματοσ τησ διδακτορικήσ διατριβήσ
Η αλλαγι / τροποποίθςθ του κζματοσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ είναι δυνατι
εφόςον υπάρχουν ςοβαροί λόγοι, όπωσ π.χ. θ αντικατάςταςθ των μελϊν τθσ
ςυμβουλευτικισ επιτροπισ. Η αλλαγι εγκρίνεται μετά από ςχετικι αίτθςθ του
υποψιφιου ςτθ

Γ.Σ.Ε.Σ., με

πλειοψθφία

2/3.

Η αίτθςθ

κα πρζπει να

προςυπογράφεται από τον επιβλζποντα τθσ διατριβισ.
Άρθρο 11
Τποχρεϊςεισ Τποψηφίων Διδακτόρων
(α) Κάκε υποψιφιοσ διδάκτορασ που ζχει γίνει δεκτόσ ςτο δεφτερο κφκλο εκπόνθςθσ
των διδακτορικϊν διατριβϊν, οφείλει, μια φορά το χρόνο, να ςυμμετζχει με
ειςιγθςθ, ςυναφι με το αντικείμενο τθσ διατριβισ του ςτο πλαίςιο μακιματοσ του
προπτυχιακοφ προγράμματοσ με παρουςία του επιβλζποντα.
(β) Κάκε υποψιφιοσ διδάκτορασ οφείλει, πριν τθν αναγόρευςι του, να ζχει
δθμοςιεφςει τουλάχιςτον ζνα άρκρο ςε διεκνζσ επιςτθμονικό περιοδικό με κριτζσ.
Άρθρο 12
Διαδικαςία υποβολήσ και υποςτήριξησ τησ διατριβήσ
(α) Όταν θ τριμελισ ςυμβουλευτικι επιτροπι κρίνει ότι θ εργαςία του υποψθφίου
ζχει περατωκεί επιτυχϊσ, δίνει τθν γραπτι ζγκριςι τθσ για τθν υποβολι τθσ διατριβισ
για τελικι αξιολόγθςθ και κρίςθ ενϊπιον τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ που
προβλζπεται ςτο άρκρο 12, παρ. 5.β του Ν. 2083/1992. Η γραπτι ζγκριςθ
υποβάλλεται ςτθ Γραμματεία και λαμβάνει αρικμό πρωτοκόλλου.
(β) Η εξεταςτικι επταμελισ επιτροπι απαρτίηεται από τα τρία (3) μζλθ τθσ
ςυμβουλευτικισ επιτροπισ και τα υπόλοιπα τζςςερα ορίηονται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ.
Τζςςερα (4) τουλάχιςτον μζλθ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ πρζπει να
ανικουν ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι, εκ των οποίων τουλάχιςτον δφο (2) πρζπει να
ανικουν ςτο οικείο Τμιμα. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ επιτροπισ μπορεί να είναι
κακθγθτζσ Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ,
αποχωριςαντεσ λόγω ορίου θλικίασ κακθγθτζσ Α.Ε.Ι., κακθγθτζσ Α.Σ.Ε.Ι. ι μζλθ Ε.Π.
των Τ.Ε.Ι. και τθσ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ι ερευνθτζσ των βακμίδων Α', Β' ι Γ' αναγνωριςμζνου
ερευνθτικοφ κζντρου του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ, οι οποίοι είναι κάτοχοι
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διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Όλα τα μζλθ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ
πρζπει να ζχουν τθν ίδια ι ςυναφι επιςτθμονικι ειδικότθτα με αυτι ςτθν οποία ο
υποψιφιοσ διδάκτορασ εκπόνθςε τθ διατριβι του.
Ζπειτα από πρόταςθ του επιβλζποντα κακθγθτι, ςτθν εξεταςτικι επιτροπι μπορεί να
κλθκεί να ςυνδράμει ςτο αξιολογικό τθσ ζργο και άλλο εξωτερικό πρόςωπο με
αποδεδειγμζνθ γνϊςθ και εμπειρία επί του κζματοσ τθσ διατριβισ, χωρίσ όμωσ
δικαίωμα ψιφου. Ο πρόεδροσ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ εκλζγεται από τα παρόντα
μζλθ τθσ με τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ υποςτιριξθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ,
αλλά δεν μπορεί να είναι ο επιβλζπων τθσ διδακτορικισ διατριβισ.
(γ) Η θμερομθνία υποςτιριξθσ τθσ διατριβισ κακορίηεται με ευκφνθ του επιβλζποντα,
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διακεςιμότθτα των μελϊν τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ και
κατατίκεται εγγράφωσ ςτθ Γραμματεία. Η Γραμματεία ενθμερϊνει τα μζλθ τθσ
εξεταςτικισ επιτροπισ και κοινοποιεί ςε όλα τα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ
πρόςκλθςθ για τθ διεξαγωγι τθσ υποςτιριξθσ τθσ διατριβισ τουλάχιςτον 15 θμζρεσ
νωρίτερα πριν τθν πραγματοποίθςι τθσ. Η θμερομθνία υποςτιριξθσ δεν μπορεί να
απζχει περιςςότερο των τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν θμζρα τθσ ζγκριςθσ τθσ
διατριβισ από τθν Τριμελι Επιτροπι. Στο χρόνο αυτό δεν προςμετρϊνται οι μινεσ
Ιοφλιοσ και Αφγουςτοσ.
Τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία, ο υποψιφιοσ παρουςιάηει και υποςτθρίηει δθμόςια
τθν διδακτορικι του διατριβι, ενϊπιον τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ. Η
ειςιγθςθ γίνεται ςτθ γλϊςςα ςυγγραφισ τθσ διατριβισ, όπωσ ζχει οριςτεί από τθ
Γ.Σ.Ε.Σ. Ο υποψιφιοσ παίρνει πρϊτοσ το λόγο και με τθ βοικεια ςφντομων
ςθμειϊςεων, παρουςιάηει το κζμα τθσ ζρευνασ του, τον τρόπο εργαςίασ του και
υπογραμμίηει τα ςθμεία εκείνα που τεκμθριϊνουν το πρωτότυπο τθσ διατριβισ του. Η
ειςιγθςθ αυτι δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 45 λεπτά. Στθ ςυνζχεια παίρνει το λόγο
κακζνα από τα μζλθ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ, όπωσ και ο εξωτερικόσ
εμπειρογνϊμονασ εάν υπάρχει. Ο υποψιφιοσ διδάκτορασ απαντά ςτισ ερωτιςεισ
τουσ ςχετικά με το κζμα του, τθ μζκοδο και τα πορίςματα τθσ εργαςίασ του. Η
προφορικι αυτι δοκιμαςία είναι δθμόςια και ανοικτι, δεν μπορεί να διαρκζςει
περιςςότερο από τζςςερισ (4) ϊρεσ και προχποκζτει τθν παρουςία πζντε

(5)

τουλάχιςτον μελϊν τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ.
Ακολουκείται από κλειςτι ςυνεδρίαςθ των παρόντων μελϊν τθσ εξεταςτικισ
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επιτροπισ, θ οποία και αποςφρεται για να αξιολογιςει τθν πρωτοτυπία τθσ
υποβλθκείςασ διατριβισ και το αν αποτελεί ςυμβολι ςτθν επιςτιμθ.
(δ) Η υποςτιριξθ των διδακτορικϊν διατριβϊν του Τμιματοσ κα πραγματοποιείται
πάντοτε δθμόςια ςε χϊρο του Τμιματοσ και ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ ςε χϊρο του
Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ.
(ε) Η διδακτορικι διατριβι κρίνεται ωσ επαρκισ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τουλάχιςτον
πζντε (5) μελϊν τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ. Η διδακτορικι διατριβι αξιολογείται
πρϊτα ωσ επιτυχισ ι απορριπτζα. Είναι δυνατι ωςτόςο θ χοριγθςθ διάκριςθσ,
εφόςον υπάρχει ςχετικι ομόφωνθ άποψθ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ. Μετά τθ λιψθ
τθσ απόφαςισ τθσ, θ εξεταςτικι επιτροπι επανζρχεται ενϊπιον του ακροατθρίου και
ανακοινϊνει ςτον ωσ τότε υποψιφιο διδάκτορα τθν απόφαςι τθσ.
Το πρακτικό τθσ υποςτιριξθσ, κρίςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ,
ςτο οποίο μεταξφ άλλων πρζπει να περιζχονται απαραιτιτωσ οι γνϊμεσ όλων των
μελϊν τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ όςον αφορά ςτθν πρωτοτυπία τθσ διατριβισ και τθ
ςυμβολι τθσ ςτθν προαγωγι τθσ επιςτιμθσ, τθρείται από το νεότερο μζλοσ τθσ
εξεταςτικισ επιτροπισ και υπογράφεται από όλα τα παρόντα μζλθ. Επιπλζον, θ
εξεταςτικι επιτροπι ανακοινϊνει ςτον υποψιφιο ότι επιτρζπει τθν οριςτικι υποβολι
τθσ διδακτορικισ διατριβισ, είτε αυτοφςιασ, είτε αφοφ πραγματοποιθκοφν κάποιεσ
επί μζρουσ βελτιϊςεισ και διορκϊςεισ. Οι διορκϊςεισ ελζγχονται και πιςτοποιοφνται
εγγράφωσ από τον επιβλζποντα κακθγθτι. Το διάςτθμα μζςα ςτο οποίο κα πρζπει να
ολοκλθρωκοφν οι διορκϊςεισ και να υποβλθκοφν τα διορκωμζνα οριςτικά αντίτυπα
δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ζνα (1) μινα από τθν θμερομθνία τθσ προφορικισ
δοκιμαςίασ.
Σε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ κακορίηεται από τθν Εξεταςτικι
Επιτροπι νζα θμερομθνία αξιολόγθςθσ τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ μετά τθν πρϊτθ
κρίςθ. Σε περίπτωςθ δεφτερθσ απόρριψθσ ο υποψιφιοσ διαγράφεται.
(ςτ) Η διαδικαςία τθσ υποςτιριξθσ τθσ διατριβισ ολοκλθρϊνεται, με τθν κατάκεςθ εκ
μζρουσ του υποψθφίου αρικμοφ διορκωμζνων (αν απαιτοφνται διορκϊςεισ)
αντιγράφων τθσ οριςτικισ διδακτορικισ διατριβισ του, ωσ εξισ:


ςτα μζλθ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ (από ζνα),



ςτθν Κεντρικι Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ
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ςτθ Βιβλιοκικθ των ΠΜΣ του Τμιματοσ



ενόσ αντιγράφου ςτο Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ αφοφ ολοκλθρωκεί θ
παρακάτω διαδικαςία:
(i) θ Γραμματεία του Τμιματοσ ειςζρχεται ςτο Σφςτθμα Διαχείριςθσ και
Ηλεκτρονικισ Κατάκεςθσ Διδακτορικϊν Διατριβϊν του ΕΑΔΔ και
καταχωρεί τα απαιτοφμενα ςτοιχεία κάκε νζασ Δ.Δ. που εγκρίνεται από
το Τμιμα,
(ii) αποςτζλλεται αυτόματα από το ςφςτθμα θλεκτρονικό μινυμα ςτον
διδάκτορα ότι οφείλει να ειςζλκει ςτο ςφςτθμα και να καταχωριςει τα
απαιτοφμενα ςτοιχεία τθσ εργαςίασ του ςτα ελλθνικά και ςτα αγγλικά
και να επιςυνάψει το αρχείο του πλιρουσ κειμζνου τθσ διατριβισ. Η
εργαςία πρζπει να είναι ςτθν τελικι τθσ μορφι μετά από τισ
επιςθμάνςεισ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ,
(iii) το ΕΚΤ λαμβάνει τθν εγγραφι τθσ εργαςίασ, τθν ελζγχει και εάν είναι
αποδεκτι, ενθμερϊνει θλεκτρονικά τθ Γραμματεία ότι ζχει κατατεκεί θ
Δ.Δ. ςτο ΕΚΤ
(iv) ο διδάκτορασ προςκομίηει ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ τθν ζντυπθ
μορφι τθσ διατριβισ (hardcopy), προκειμζνου να αποςταλεί με ευκφνθ
τθσ Γραμματείασ ςτο ΕΚΤ.

Επίςθσ, ςτισ δφο βιβλιοκικεσ υποβάλλεται από ζνα θλεκτρονικό αντίγραφο τθσ
διατριβισ ςε CD.
Τζλοσ, ο υποψιφιοσ διδάκτορασ κα πρζπει να κατακζςει ςτθ Γραμματεία του
Τμιματοσ:
1. Βεβαίωςθ από τθν Κεντρικι Βιβλιοκικθ του Π.Θ. ότι κατζκεςε τθ Δ.Δ. του
2. Βεβαίωςθ από τθν Κεντρικι Βιβλιοκικθ του Π.Θ. ότι δεν οφείλει βιβλία
3. Βεβαίωςθ από τθ Βιβλιοκικθ των ΠΜΣ του Τμιματοσ ότι δεν οφείλει βιβλία
4. Τθν ακαδθμαϊκι του ταυτότθτα
5. Βεβαίωςθ από τθ φοιτθτικι μζριμνα ότι δεν είναι εγγεγραμμζνοσ ςτθ φοιτθτικι
λζςχθ για ςίτιςθ
6. Βιβλιάριο υγείασ του Π.Θ. (που τυχόν του ζχει χορθγθκεί από το Π.Θ.).
Κατόπιν αυτϊν, θ Γ.Σ.Ε.Σ. αναγορεφει τον υποψιφιο διδάκτορα ςε ''Διδάκτορα του
Τμιματοσ Μθχανικϊν Χωροταξίασ, Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ του
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Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ". Στο οικείο δίπλωμα αναφζρονται το ΑΕΙ και το Τμιμα, ο
τίτλοσ τθσ διατριβισ και θ θμερομθνία απονομισ. Σε περίπτωςθ τιμθτικισ διάκριςθσ
γίνεται ςχετικι αναφορά.
(η) Εφόςον υπάρχουν χρθματοδοτικά περικϊρια, οι διακεκριμζνεσ διατριβζσ
τυπϊνονται με δαπάνεσ του Τμιματοσ.
Άρθρο 13
Απαςχόληςη Τποψηφίων Διδακτόρων
Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ είναι υποχρεωμζνοι να προςφζρουν επικουρικό ζργο ςτα
προπτυχιακά μακιματα του Τμιματοσ ι ςτο Τμιμα γενικότερα (διεξαγωγι και
υποςτιριξθ studio, υποςτιριξθ εργαςτθρίων μακθμάτων, επιτιρθςθ εξετάςεων,
τεχνικι υποςτιριξθ ςε ςυςτιματα ι εργαςτιρια του Τμιματοσ) ζωσ τζςςερισ (4) ϊρεσ
εβδομαδιαίωσ, εφόςον κλθκοφν από τον επιβλζποντα. Όςον αφορά ςτισ επιτθριςεισ,
οι υποψιφιοι διδάκτορεσ υποχρεοφνται να ενθμερωκοφν εγκαίρωσ από τον
διδάςκοντα ςχετικά με τισ λεπτομζρειεσ τθσ εξζταςθσ (π.χ. θμζρα, ϊρα, αίκουςα).
Άρθρο 14
Τποτροφίεσ Τποψηφίων Διδακτόρων
Δφνανται να χορθγοφνται ετιςιεσ υποτροφίεσ ςτουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ,
ανάλογα με τουσ διακζςιμουσ πόρουσ. Η χρθματοδότθςθ μπορεί να προζρχεται από
πόρουσ του Τμιματοσ Μθχανικϊν Χωροταξίασ, Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ
Ανάπτυξθσ, από πόρουσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, από δωρεζσ κ.λπ. Ο αρικμόσ,
το φψοσ των υποτροφιϊν που κα χορθγοφνται, κακϊσ και τα κριτιρια επιλογισ των
υποτρόφων κα προςδιορίηονται από τθν Γ.Σ.Ε.Σ., με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ.
Άρθρο 15
Λοιπά θζματα
(α) Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ κα πρζπει να ανταποκρίνονται με ςυνζπεια ςτισ
ακαδθμαϊκζσ τουσ υποχρεϊςεισ, όπωσ αυτζσ απορρζουν από τον κανονιςμό
εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ (π.χ. μθ ζγκαιρθ κατάκεςθ
ετιςιασ ι ενδιάμεςθσ ζκκεςθσ εξζλιξθσ είναι δυνατι θ διαγραφι τουσ για λόγουσ που
αναφζρκθκαν ςτο άρκρο 8, παρ. (δ), του παρόντοσ κανονιςμοφ.
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Για τθν επανζνταξι τουσ κα πρζπει να κάνουν εκ νζου αίτθςθ. Σε περίπτωςθ που θ
τελευταία γίνει δεκτι κεωρείται νζα εγγραφι και οι χρονικζσ προκεςμίεσ και λοιπζσ
διαδικαςίεσ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ τθσ διατριβισ μετροφν εξ αρχισ.
(β) Αν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ, ι ακόμα και μετά τθν
ζγκριςι τθσ και τθν αναγόρευςθ του υποψθφίου ωσ διδάκτορα, διαπιςτωκεί
φαινόμενο αντιγραφισ (plagiarism), κατά περίπτωςθ, θ υπόκεςθ παραπζμπεται ςτθ
Γ.Σ.Ε.Σ.
Άρθρο 16
Τγειονομική κάλυψη
Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ, που δεν ζχουν άλλθ ιατροφαρμακευτικι και
νοςοκομειακι περίκαλψθ, δικαιοφνται πλιρθ ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι
περίκαλψθ που παρζχεται κάκε φορά από το Δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ.
Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Παιδείασ και Θρθςκευμάτων,
που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, κακορίηονται οι όροι, οι
προχποκζςεισ και θ διαδικαςία για τθ δωρεάν ςίτιςθ και ςτζγαςθ υποψιφιων
διδακτόρων, με βάςθ τθν ατομικι και οικογενειακι οικονομικι τουσ κατάςταςθ και
τθν εντοπιότθτά τουσ, κακϊσ και τθν ζδρα του ιδρφματοσ και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ
που επικρατοφν ςε αυτό.
Στουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ παρζχονται διευκολφνςεισ για τισ μετακινιςεισ τουσ
ςε όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ και τα αναγκαία μζςα για τθν πολιτιςτικι τουσ
καλλιζργεια και ψυχαγωγία. Οι όροι, οι προχποκζςεισ, θ διαδικαςία και κάκε άλλο
αναγκαίο κζμα ςχετικά με τισ παροχζσ αυτζσ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ
Υπουργϊν Οικονομικϊν, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων και Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ.
Για τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 8 του
άρκρου 43 του ν. 2413/1996 (Αϋ124 ) για τθ χοριγθςθ φοιτθτικϊν δανείων .
Άρθρο 17
Διαςφάλιςη ποιότητασ
(α) Τα πνευματικά δικαιϊματα των Διδακτορικϊν Διατριβϊν ι τα πικανά δικαιϊματα
ευρεςιτεχνίασ ι εμπορικισ εκμετάλλευςθσ των εργαςιϊν κακορίηονται με ςχετικζσ
αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Δεοντολογίασ του Π.Θ.
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Κάκε είδουσ λογοκλοπι ςτισ δθμοςιεφςεισ ι τθ ςυγγραφι των Διδακτορικϊν
Διατριβϊν, επινόθςθ ερευνθτικϊν δεδομζνων και αντιεπιςτθμονικι ςυμπεριφορά
γενικότερα απαγορεφεται. Η Επιτροπι Δεοντολογίασ είναι αρμόδια να ενθμερϊνει
ςχετικά τουσ φοιτθτζσ και να επιβάλλει ποινζσ όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Λεπτομερείσ οδθγίεσ για το κζμα κα εκδίδονται από τθν Επιτροπι Δεοντολογίασ του
Π.Θ.
(β) Για το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδϊν του Τμιματοσ ιςχφουν όλεσ οι διατάξεισ
και οι διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, με βάςθ τισ οδθγίεσ και τα κριτιρια τθσ
Αρχισ Διαςφάλιςθσ και Πιςτοποίθςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ
(ΑΔΙΠ), που ορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Άρθρο 18
Ιςτοςελίδα του Διδακτορικοφ Προγράμματοσ
Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδϊν του Τμιματοσ ζχει υποχρεωτικά τθν ιςτοςελίδα
του ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα και προαιρετικά ςε οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα
κρίνει το Τμιμα, ιδιαίτερα ςε προγράμματα ςυνεργαςίασ με Πανεπιςτιμια του
εξωτερικοφ. Η επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διδακτορικοφ Προγράμματοσ Σπουδϊν
ενθμερϊνεται διαρκϊσ και περιζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ και ανακοινϊςεισ του
Προγράμματοσ και αποτελεί τον επίςθμο χϊρο ενθμζρωςθσ των υποψθφίων
διδακτόρων.
Άρθρο 19
Γενικζσ Διατάξεισ
Αποφάςεισ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. που αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ διδακτορικϊν διατριβϊν και
ζχουν κανονιςτικό χαρακτιρα, ενςωματϊνονται κάκε φορά ςτον Κανονιςμό
Εκπόνθςθσ Διδακτορικϊν Διατριβϊν, χωρίσ περαιτζρω διαδικαςία, μετά από ςχετικι
αναφορά ςτθν αντίςτοιχθ Απόφαςθ.
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Ππορ ηο

ΑΙΣΗΗ
ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ

Σμήμα Μησανικών Υωποηαξίαρ, Πολεοδομίαρ και
Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ
ηηρ Πολςηεσνικήρ σολήρ
ηος Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ

ΔΠΩΝΤΜΟ: ……………..……………………………...

Πεδίον Άπευρ, 38334 Βόλορ

ΟΝΟΜΑ: ………………………………..……………….

Παπακαλώ να δεσθείηε ηην ςποτηθιόηηηά μος για εκπόνηζη
διδακηοπικήρ διαηπιβήρ με θέμα:

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ……………..……………………….…..
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ: …………………….…….

………….…………………………….…………………………….
…………………….………………………………………………..

ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ:…………………………………….
Γ/ΝΗ: ……………..………………………………..…...
…………………………………………………………….

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

ΣΗΛΔΦΩΝΟ:…………………………………………..…

Η αίηηζη ςποβάλλεηαι ζηο πλαίζιο ηηρ πποκήπςξηρ θέζευν
ςποτηθίυν διδακηόπυν ηος ……….. εξαμήνος ηος ακαδ.
έηοςρ ……………… Δνηάζζεηαι ζηο επιζηημονικό πεδίο ηηρ
πποκήπςξηρ
………………………..…………………………
………………………………….………. (αν όσι, μένει κενό).

FAX: ……………..…………………………………….….

αρ ςποβάλλυ ζςνημμένα:

……………………………………………………………..

1. Βιογπαθικό ζημείυμα
E-MAIL: ……………………………………………….….. 2. Δςκπινέρ θυηοανηίγπαθο πηςσίος/ διπλώμαηορ
3.
Δςκπινέρ θυηοανηίγπαθο πιζηοποιηηικού αναλςηικήρ
ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ
βαθμολογίαρ
4. Δςκπινέρ θυηοανηίγπαθο αναγνυπιζμένος μεηαπηςσιακού
Πποπηςσιακόρ ηίηλορ
ηίηλος ζποςδών
5. Δςκπινέρ θυηοανηίγπαθο πιζηοποιηηικού αναλςηικήρ
Σμήμα:…………………………………………..….
βαθμολογίαρ ηος μεηαπηςσιακού ηίηλος ζποςδών
6. Αποδεικηικό γνώζηρ ξένηρ γλώζζαρ (επικςπυμένο από
Παν/μιο:…………………………………………….
δικηγόπο)
7. ςζηαηικέρ Δπιζηολέρ (ζηοισεία ζςνηάκηη):
Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ
Σμήμα: …………………………………………..….
Παν/μιο: …………………………………………….
Άλλοι ηίηλοι

1 Όνομα: …………………………………………………...
Σίηλορ: ……………………………………………….......
Σηλ. ……………………………………………………….
2 Όνομα: …………………………………………………...

1. Σμήμα: ..………………………………………….
Σηλ. ……………………………………………………….
Παν/μιο: …………………………………………..
2. Σμήμα: ……………………………………………
Παν/μιο: ………………………………………….
ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ:………………………………….

Σίηλορ: ……………………………………………….......
3 Όνομα: …………………………………………………...
Σίηλορ: ……………………………………………….......
Σηλ. ……………………………………………………….
Ππόηαζη εκπόνηζηρ διαηπιβήρ

Βόλορ, ………………………
Ο/η αιη………….

