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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟNOMHΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και τις διατάξεις των N. 3749/2009 (ΦΕΚ 156Α/04.09.2009), Ν. 

4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α’/6-11-2011), Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’/2-11-2011), Ν. 

4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α’/10-8-2012) και Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α’/30-1-2013) 

Άρθρο 1. Διδακτορικό Δίπλωμα 

1. Εισαγωγή 

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 έρευνας στο πεδίο της επιστήμης του. 

 

2.Χρονική διάρκεια 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διδακτορικού 

Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού 

της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, για όσους είναι κάτοχοι ΜΔΕ, και  

τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη για όσους εισάγονται με βάση το άρθρο 9 

παρ. 1, β του Ν. 3685/08. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης ορίζεται στα οκτώ (8) έτη 

από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του διδακτορικού κύκλου σπουδών ισοδυναμεί με 180 

πιστωτικές μονάδες (ECTS), για όσους παρακολουθούν τριετές πρόγραμμα 

σπουδών και 240 για όσους παρακολουθούν τετραετές πρόγραμμα σπουδών. 

 

3. Προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής των υποψηφίων Διδακτόρων 

Προϋπόθεση απαραίτητη για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών προς 

απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) στις «Γεωπονικές Επιστήμες του 
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Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος» είναι η 

κατοχή: 

α. Πτυχίου Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών Τμημάτων, Περιβαλλοντικών 

Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων 

της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με 

ανάλογη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εξαιρουμένων υποτρόφων 

Ευρωπαϊκής κινητικότητας). Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων σχολών 

μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι 

ΜΔΕ. 

β. Η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Γεωτεχνικών 

και Πολυτεχνικών Τμημάτων, Περιβαλλοντικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών 

και Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών 

αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

γ. Επίσης, αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μπορούν να 

υποβάλλουν και μεταπτυχιακοί φοιτητές της τρέχουσας περιόδου Π.Μ.Σ. του 

Τμήματός μας, που περάτωσαν επιτυχώς όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για 

την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., και 

δ. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1, β του Ν. 3685/08 σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να μετέχουν: i) κάτοχοι πτυχίου Γεωπονικών 

Σχολών με βαθμό πτυχίου άριστα (>8.5) και άριστη βαθμολογία στα συναφή 

μαθήματα με το αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής και με επιθυμητές 

επιστημονικές δημοσιεύσεις και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας που θα 

πιστοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου, ή ii) κάτοχοι 

υποτροφιών π.χ. Ευρωπαϊκής Κινητικότητας κ.α. Το ελάχιστο χρονικό όριο για 

την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος για τους υποψήφιους διδάκτορες μη 

κατόχους ΜΔΕ είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από την 

ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση 

αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο 

μαθημάτων που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ στο πλαίσιο του ΠΜΣ.  
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4. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων 

α) Αιτήσεις εγγραφής με στόχο την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος 

υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος, καθ’ολη τη διάρκεια του έτους. Οι αιτήσεις των 

υποψηφίων θα συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου, 

επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας του βασικού του πτυχίου, και 

επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης και βαθμολογίας όλων των 

μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμπεριλαμβανόμενης και της Μεταπτυχιακής 

Διατριβής Ειδίκευσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα ενισχύσει την 

υποψηφιότητά τους (πτυχία ξένων γλωσσών, συστατικές επιστολές, ερευνητικές 

δημοσιεύσεις, κ.τ.λ.) καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε 

ηλεκτρονική μορφή). Επιπλέον οι αιτήσεις θα συνοδεύονται και από ειδικό έντυπο 

συμπληρωμένο από το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που ανήκει στις βαθμίδες του 

Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, στην οποία θα 

αναφέρεται η πρόθεσή του να αναλάβει την επίβλεψη του υποψηφίου κατά την 

εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής. 

β) Το μέλος ΔΕΠ που προτίθεται να αναλάβει την επίβλεψη του υποψηφίου, θα 

καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος και εισήγηση σε ηλεκτρονική μορφή για 

τον υποψήφιο διδάκτορα, καθώς και εισήγηση για τα άλλα δύο μέλη της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Οι 

εισηγήσεις αυτές με ευθύνη του μέλους ΔΕΠ θα αποστέλλονται στα μέλη της ΓΣΕΣ 

τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της ΓΣΕΣ. Η ΓΣΕΣ εξετάζει αν ο 

υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση της Διδακτορικής 

Διατριβής, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο (5). 

γ) Είναι δυνατή η έναρξη εκπόνησης Δ.Δ. από αλλοδαπούς υποψηφίους, εφόσον 

πληρούνται τα άρθρα 3α,β,δ οι οποίοι έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

ή και της ελληνικής και εφόσον το εγκρίνει η ΓΣΕΣ.  

δ) O συνολικός αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων ανά έτος θα αποφασίζεται 

από την Γ.Σ.Ε.Σ., κάθε Σεπτέμβριο, μετά από εισήγηση της δυνατότητας 

εκπαίδευσης από κάθε Εργαστήριο του Τμήματος.  
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5. Κριτήρια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 

Η ΓΣΕΣ του Τμήματος εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την 

εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με βάση τα εξής κριτήρια:  

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (βαθμός 7 και άνω) 

2. Βαθμός Πτυχίου (6,00 και άνω) 

3. Προ- ή Μεταπτυχιακή Εργασία. Επιθυμητή θεωρείται: α) η εκπόνησή της 

και β) η σχετικότητά της με το αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής. 

4. Επαγγελματική εμπειρία (επιθυμητή) 

5. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (επιθυμητές) 

6. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (επιθυμητές) 

7. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (επιθυμητή) 

8. Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας με βάση της κείμενες 

διατάξεις. Απαραίτητη τουλάχιστον η αγγλική. 

9. Δεύτερο πτυχίο (επιθυμητό) 

 

Άρθρο 2. Πρόγραμμα 

1. Διαδικασία απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος 

α) Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι απαραίτητη η τήρηση των 

κάτωθι. 

α1) Υποψήφιοι διδάκτορες (Υ.Δ.), απόφοιτοι ΑΕΙ, οι οποίοι δεν έχουν 

αποφοιτήσει από γεωπονικά τμήματα, καθώς επίσης και απόφοιτοι ΤΕΙ ή 

ΑΣΠΑΙΤΕ θα πρέπει να έχουν γεωπονική παιδεία αρίστου επιπέδου, ώστε να 

μπορέσουν με την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, να θεωρούνται 

Διδάκτορες του Τμήματός μας. Οπότε είναι πιθανό να χρειαστεί να 

παρακολουθήσουν προπτυχιακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του 

Τμήματός μας. 

 

i) Για τον καθορισμό του αριθμού των μαθημάτων (που δε μπορούν να 
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υπερβαίνουν τα 2 για τους αποφοίτους ΑΕΙ, τα 8 για αποφοίτους ΤΕΙ και τα 

12 για αποφοίτους ΑΣΠΑΙΤΕ), καθώς και ποια μαθήματα θα πρέπει να 

παρακολουθήσει ο ΥΔ (με προτεραιότητα τα μαθήματα του τομέα του 

προπτυχιακού κύκλου σπουδών), θα λαμβάνεται υπόψη το βιογραφικό του 

ΥΔ (ποια μαθήματα έχει παρακολουθήσει σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό 

επίπεδο όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες αναλυτικές βαθμολογίες του 

προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) καθώς και το 

αντικείμενο της διατριβής που θα εκπονήσει (το γενικό πλαίσιο). 

 

ii) Στην περίπτωση υποτρόφων που έχουν δώσει εξετάσεις σε διάφορες 

θεματικές ενότητες, κάθε θεματική ενότητα θα θεωρείται ως τουλάχιστον ένα 

προπτυχιακό μάθημα (αναλόγως της ύλης). 

 

iii) Εφόσον κριθεί σκόπιμο να παρακολουθήσει προπτυχιακά μαθήματα ο ΥΔ, 

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία παρακολούθησης, τα 

δύο πρώτα έτη από την έναρξη της διδακτορικής του διατριβής, ενώ θα 

υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται διδασκαλία κατ’ ιδίαν (tutoring).  

Η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από τη ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση του 

επιβλέποντος για τον καθορισμό των μαθημάτων, όπως προβλέπεται από τα i και 

ii. 

Σημειώνεται ο αριθμός των μαθημάτων μπορεί να αυξηθεί εάν απαιτηθεί από 

την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. 

α2) Οι Υ.Δ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τρία (3) ειδικά θέματα 

εμβάθυνσης στο ευρύτερο πεδίο του αντικειμένου της Δ.Δ. αλλά όχι άμεσα 

σχετιζόμενα με αυτό. Τον ορισμό των μαθημάτων εισηγείται ο Επιβλέπων 

Καθηγητής στην Γ.Σ.Ε.Σ.. 

 

α3)Επίσης απαιτείται η ενεργή συμμετοχή τους σε σεμινάρια, τα θέματα των 

οποίων εισηγείται ο Επιβλέπων Καθηγητής στην Γ.Σ.Ε.Σ.. 
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Συγκεκριμένα, οι Υ.Δ. είναι υποχρεωμένοι να αναπτύξουν δύο θέματα σε 

αντίστοιχα σεμινάρια, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σχετικά με την 

εξειδίκευσή τους. (Δες και παράγραφο 2.2.γ). 

 

α3) Η Δ.Δ. θα είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, που θα αποτελεί συμβολή 

στην επιστήμη της Γεωπονίας. Η πρωτοτυπία και η επιστημονική αξία της 

διατριβής, θα τεκμηριώνεται από την ολοκλήρωσή μίας (1) τουλάχιστον 

πρωτότυπης δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους 

(ενταγμένα στο σύστημα ISI), και επιθυμητή θα είναι η παρουσίαση σχετικών με 

το θέμα του Υ.Δ., εργασιών σε συνέδρια, σεμινάρια ή ημερίδες.  

 

β) Για κάθε υποψήφιο που αρχίζει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, 

ορίζεται από τη ΓΣΕΣ Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή του υποψηφίου, η 

οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψή του. Η Τριμελής 

Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, που είναι μέλος ΔΕΠ 

του οικείου Τμήματος και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή 

Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή και δύο άλλα μέλη που μπορεί να είναι 

(ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους και την ερευνητική τους εμπειρία) μέλη ΔΕΠ 

του Τμήματός μας ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές ΑΕΙ, Καθηγητές 

ΑΣΕΙ ή μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ και 

Γ΄ αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που 

είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν 

την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος 

Διδάκτορας εκπονεί την διατριβή του. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει έως 

πέντε (5) το πολύ υποψηφίους διδάκτορες. 

β1) Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο 

διδάκτορα καθορίζει το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής. Ο υποψήφιος 

διδάκτορας υποβάλλει προς έγκριση στην Τριμελή Επιτροπή ερευνητική πρόταση 
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για τη Διδακτορική Διατριβή. Ο τρόπος συγγραφής της πρότασης καθορίζεται 

στο Παράρτημα 1. 

β2) Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο 

διδάκτορα υποβάλλει έκθεση προόδου στη ΓΣΕΣ του Τμήματος στο τέλος κάθε 

ακαδημαϊκού έτους.  

Η έκθεση προόδου θα πρέπει να είναι αναλυτική σχετικά με την πρόοδο του 

υποψηφίου διδάκτορα και να συνοδεύεται από την ανάλογη βιβλιογραφία. 

Στην ετήσια αυτή Έκθεση πρέπει απαραιτήτως, η Τριμελής Συμβουλευτική 

Επιτροπή να αναφέρει τη συγκεκριμένη πρόοδο του υποψήφιου διδάκτορα για 

το έτος που πέρασε, την ικανοποιητική ή μη πρόοδο της ερευνητικής εργασίας, 

καθώς και τον προγραμματισμό των εργασιών του επόμενου έτους. Ακόμη στην 

έκθεση πρέπει να αναφέρονται οι τυχόν δυσκολίες και προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν κατά το προηγούμενο έτος. 

 

Ο αριθμός των ετήσιων εκθέσεων θα είναι ίσος με το συνολικό αριθμό ετών της 

ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής μείον ένα (1). Το τελευταίο έτος αντί 

της έκθεσης θα κατατίθεται η διδακτορική διατριβή. 

 

γ) Υποχρεώσεις – Δικαιώματα  

Επιβλέποντα Καθηγητή – Μελών Συμβουλευτικής – Υποψήφιου Διδάκτορα 

 

γ1) Ο Επιβλέπων πρέπει να καθοδηγεί τον υποψήφιο στην εργασία του, επίσης 

οφείλει, σε συνεργασία με την Συμβουλευτική Επιτροπή, να προβεί στη διόρθωση 

ενός καθαρογραμμένου αντιτύπου της διατριβής μέσα σε 3 μήνες από την ημέρα 

που θα του την παραδώσει ο υποψήφιος. Η παράδοση της διατριβής γίνεται με 

ευθύνη της Προέδρου Τμήματος στην Συμβουλευτική Επιτροπή μετά από έγκρισή 

της από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.  
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γ2) Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής: α) υποχρεούνται να παρακολουθούν 

την εξέλιξη του υποψηφίου, για την πρόοδο της εργασίας του υποψηφίου, 

συνεδριάζοντας τουλάχιστον μία φορά το έτος και β) δικαιούνται να συμμετέχουν 

ως συν – συγγραφείς σε δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από τη διατριβή, εφόσον 

η συμμετοχή τους στις αντίστοιχες φάσεις της διατριβής ήταν ουσιαστική και 

συμφωνούν τόσο ο επιβλέπων όσο και ο υποψήφιος. 

γ3) Ο υποψήφιος διδάκτορας: i) πρέπει να ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις που 

του ορίζει ο επιβλέπων Καθηγητής, ii) πρέπει να ενημερώνει συνεχώς και 

ανελλιπώς τον επιβλέποντα για την πρόοδο της Δ.Δ., iii) πρέπει να τηρεί Τετράδιο 

Εργαστηρίου. Τα Τετράδια Εργαστηρίου θα τα παραδώσει στον επιβλέποντά του 

με το πέρας της διδακτορικής διατριβής   και iv) αν επιθυμεί να συμμετέχει και σε 

άλλα ερευνητικά προγράμματα πρέπει να έχει την έγγραφη έγκριση του 

Επιβλέποντος Καθηγητή. Υ.Δ., ο οποίος έχει υποτροφία δε δύναται να 

απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα με αμοιβή κατά τη διάρκεια της 

υποτροφίας του. 

2. Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής 

α) Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ο υποψήφιος 

διδάκτορας ασχολείται με την αξιολόγηση και διερεύνηση των πηγών, ή τη 

συλλογή των ερευνητικών δεδομένων, την επεξεργασία και ανάλυση των 

δεδομένων.  

β) Το ερευνητικό μέρος της Δ.Δ. μπορεί να εκπονείται στα εργαστήρια του 

Τμήματος μας ή σε άλλα εργαστήρια Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών ή 

Ερευνητικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, μετά από πρόταση του 

Επιβλέποντα Καθηγητή και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Είναι όμως απαραίτητο οι 

υποψήφιοι διδάκτορες να συμβάλλουν στην εκπαίδευση του Τμήματος και να 

εκπονούν μέρος της Δ.Δ., τουλάχιστον διάρκειας δύο ετών στο Τμήμα μας. Αυτό 

θα αποδεικνύεται με την ετήσια εκπαιδευτική άδεια του υποψήφιου. Σε περίπτωση 

όπου δεν υπάρχει εκπαιδευτική άδεια την ευθύνη της παρουσίας του υποψήφιου 

στο Εργαστήριο θα την έχει ο Επιβλέπων Καθηγητής. 
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γ) Οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν και να 

πραγματοποιούν σεμινάρια του ΠΜΣ. Επίσης, οι Υ.Δ., στο πλαίσιο των 

εκπαιδευτικών υποχρεώσεών τους, επικουρούν τα μέλη Δ.Ε.Π. στο εκπαιδευτικό 

τους έργο για δύο έτη (τουλάχιστον) και όχι περισσότερο από 6 ώρες την 

εβδομάδα σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του Τμήματος και θα 

επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ. 

δ) Οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να αναπτύξουν δύο θέματα σε 

αντίστοιχα σεμινάρια, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σχετικά με την 

εξειδίκευσή τους. Η γλώσσα στην οποία θα διεξάγονται τα σεμινάρια θα είναι η 

ελληνική ή η αγγλική. Για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων των ΥΔ θα 

διοργανώνεται ημερίδα ή διημερίδα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κάθε εξάμηνο. 

Τα σεμινάρια των ΥΔ θα μπορούν να διοργανώνονται μαζί με τα σεμινάρια των 

μεταπτυχιακών φοιτητών ή σε ανεξάρτητες ημερομηνίες. Η διεξαγωγή σεμιναρίου 

από τον ΥΔ, θα βεβαιώνεται από τους καθηγητές που είναι υπεύθυνοι διεξαγωγής 

της ημερίδας. 

Σε περίπτωση που ο ΥΔ δε βρίσκεται στο Τμήμα, θα υπάρχει η δυνατότητα 

τηλεδιάσκεψης για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου (και σε ημερομηνία 

διαφορετικής της ημερίδας/διημερίδας σεμιναρίων ΥΔ). 

 

δ) Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της Διδακτορικής Διατριβής του 

υποψηφίου διδάκτορα μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του ορίζεται από 

τη ΓΣΕΣ (ύστερα από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής) 

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο 

(2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μπορεί 

να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές ΑΕΙ, Καθηγητές ΑΣΕΙ 

ή μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ και Γ’ 

αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, οι οποίοι 
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είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Όλα τα μέλη της Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 

ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη 

Διδακτορική Διατριβή του. Δύο από τα μέλη ΔΕΠ της Επταμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή.  

Η Γ.Σ.Ε.Σ. υποχρεούται να προβεί στον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής 

επιτροπής στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της και σε χρονικό διάστημα που να 

μην υπερβαίνει συνολικά τον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης του 

εγγράφου στη Γραμματεία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν 

εξεταστεί από την επταμελή Επιτροπή, μέχρι και 2 ημερολογιακούς μήνες μετά τη 

συγκρότησή της, ο ορισμός της εξεταστικής επιτροπής ακυρώνεται από τον 

Πρόεδρο του Τμήματος και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

Ως γλώσσα συγγραφής της Δ.Δ. ορίζεται η ελληνική (εφόσον είναι η μητρική 

γλώσσα του Υ.Δ.) ή η αγγλική (για αλλοδαπούς Υ.Δ. ή εφόσον είναι όρος 

υποτροφίας του Υ.Δ.). 

Τα αντίγραφα της Διδακτορικής Διατριβής στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή 

θα μοιράζονται με ευθύνη του Υ.Δ. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή θα πρέπει 

να έχει τη Δ.Δ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την τελική αξιολόγηση και κρίση. 

Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη Διδακτορική Διατριβή του, δημόσια, 

ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το 

πρωτότυπο της Διδακτορικής Διατριβής και κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή 

στην επιστήμη. Για την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής.  

 

Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη ΓΣΕΣ. Σε περίπτωση 

που θεωρηθεί επιτυχής βαθμολογείται από το πέντε (5) μέχρι το δέκα (10). 
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ε) Μετά την εξέταση του υποψηφίου διδάκτορα, η Επταμελής Εξεταστική 

Επιτροπή, με ευθύνη του επιβλέποντα Καθηγητή, συντάσσει Πρακτικό που 

περιλαμβάνει την πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, την περιγραφική 

βαθμολογία που θα αναγράφεται στον τίτλο σπουδών, καθώς και όσες 

πληροφορίες κρίνουν απαραίτητες τα μέλη της Επιτροπής. Το Πρακτικό θα 

υποβάλλεται στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν υπέβαλε τη 

διατριβή για κρίση σε άλλο ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η διαβεβαίωση 

και η επίσημη ανακήρυξη των Διδακτόρων γίνεται σύμφωνα με το νόμο. 

Για το χρονικό διάστημα από το πέρας των σπουδών και της επιτυχούς εξέτασης 

μέχρι και την επίσημη διαβεβαίωση – αναγόρευση, χορηγείται στον Διδάκτορα 

φύλλο σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος με το σύνολο των υποχρεώσεων 

που εκπλήρωσε και με βεβαίωση στο τέλος ότι ο επίσημος τίτλος θα χορηγηθεί 

κατά την προσεχή ανακήρυξη. Η προσωρινή αυτή βεβαίωση είναι επίσημος τίτλος 

και υπογράφεται από τη Γραμματέα του Τμήματος. 

στ) Σε περίπτωση απόρριψής της Διδακτορικής Διατριβής καθορίζεται από την 

Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή νέα ημερομηνία αξιολόγησης τουλάχιστον τρεις 

(3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο υποψήφιος 

διαγράφεται. 

 

Σε περίπτωση και δεύτερης απόρριψης της Δ.Δ. από την Επταμελή Εξεταστική 

Επιτροπή ύστερα από γραπτή εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής, θα μπορεί 

να χορηγείται στον υποψήφιο βεβαίωση ότι εργάστηκε ερευνητικά στο αντίστοιχο 

γνωστικό αντικείμενο και βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων. 

η) Από την εγκεκριμένη Διδακτορική Διατριβή μετά τις τυχόν διορθώσεις που 

προτείνει η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, τουλάχιστον 10 αντίγραφα της 

διατριβής θα δένονται και στο εξώφυλλο θα αναγράφονται «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών» στο επάνω μέρος και στη συνέχεια 

τα αρχικά του πρώτου και μεσαίου ονόματος του υποψηφίου και το επώνυμό του, 

ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής και, τέλος, το έτος ολοκλήρωσης και εξέτασης 
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της Δ.Δ. στο κάτω μέρος. Στην πρώτη εσωτερική σελίδα θα αναγράφεται μόνο ο 

τίτλος με πολύ μικρά γράμματα ενώ στο κάτω μέρος της δεύτερης σελίδας θα 

αναγράφονται τα ονόματα των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

και της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, συνοδευόμενα από τον τίτλο και το 

γνωστικό αντικείμενο κάθε μέλους καθώς και το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει. Στην 

Τρίτη εσωτερική σελίδα θα αναγράφονται στο πάνω μέρος το ονοματεπώνυμο του 

υποψηφίου και ο τίτλος της διατριβής. Στο κάτω μέρος της τέταρτης σελίδας θα 

αναγράφονται τα στοιχεία σχετικά με το ISBN. Η περίληψη της διατριβής θα 

βρίσκεται στην πέμπτη σελίδα. Στην αρχή θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 

υποψηφίου, το έτος ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής, ο τίτλος και στη 

συνέχεια «Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ν. Ιωνία 

Μαγνησίας», ο αριθμός των προκαταρτικών σελίδων με ρωμαϊκή αρίθμηση, ο 

συνολικός αριθμός σελίδων της διατριβής, ο αριθμός των Πινάκων, ο αριθμός των 

Εικόνων, ο αριθμός των Φωτογραφιών, ο αριθμός των Παραρτημάτων και ο 

αριθμός των Βιβλιογραφικών παραπομπών. Η έκτη και η έβδομη σελίδα θα 

καταλαμβάνονται από τον Πρόλογο της Διατριβής και τις Ευχαριστίες. 

Στην όγδοη σελίδα θα υπάρχει ο Πίνακας Περιεχομένων μαζί με κατάλογο των 

Πινάκων, των Εικόνων και των Φωτογραφιών της Διατριβής. Εάν η διατριβή είναι 

στην ελληνική γλώσσα, στο τέλος της Διατριβής θα περιλαμβάνεται η εκτεταμένη 

περίληψη της διατριβής στα αγγλικά έκτασης 6000 λέξεων. Επίσης θα κατατίθενται 

και δύο αντίγραφα της Διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή το ένα για τη βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστημίου και το άλλο για το αρχείο της Γραμματείας του ΠΜΣ.  

Σχετικά με τον τρόπο με τη μορφή του κειμένου, αυτή θα πρέπει να συμβαδίζει με 

τις οδηγίες που δίδονται για τη μεταπτυχιακή διατριβή. 

Κοινές Διατάξεις του Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού κύκλου 

Σπουδών 

Άρθρο 3.  

1. Παρακολούθηση μαθημάτων 
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Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των 

επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30%.  

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και από άλλα ΠΜΣ του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

Δήλωση μαθημάτων παρακολούθησης είναι υποχρεωτική για κάθε εξάμηνο. 

Παραβίαση της προθεσμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότητας 

παρακολούθησης του τρέχοντος εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση, για τη 

συνέχιση της φοίτησης απαιτείται απόφαση της ΓΣΕΣ ύστερα από πρόταση της ΣΕ. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες δε θα πληρώνουν δίδακτρα. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο σε προπτυχιακούς 

φοιτητές. 

 

2. Αναστολή φοίτησης 

Κάθε υποψήφιος διδάκτορας έχει το δικαίωμα να ζητήσει άδεια αναστολής της 

εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής του. Η διάρκεια αναστολής δε μπορεί να 

είναι περισσότερο από ένα (1) έτος και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις. 

 

3. Υλικοτεχνική Υποδομή 

Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του ΠΜΣ, οι 

υποψήφιοι διδάκτορες έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή του 

Τμήματος (βιβλιοθήκη, εργαστήρια κλπ). 

 

4. Ολοκλήρωση των σπουδών 

Κάτοχος του Διδακτορικού Διπλώματος θεωρείται ο υποψήφιος διδάκτορας που 

έχει αναγορευθεί από τη ΓΣΕΣ. Η αναγόρευση καθώς και η καθομολόγηση των 

Διδακτόρων γίνεται από τη ΓΣΕΣ. 
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5. Βεβαιώσεις 

Για τη μορφή του Διδακτορικού Διπλώματος και το τελετουργικό της ορκωμοσίας, 

ισχύουν οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου.  

 

Άρθρο 4. Οικονομικά, Διαχείριση εσόδων και εξόδων  

1. Υγεινομική κάλυψη – Φοιτητικά δάνεια 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται 

υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους 

προπτυχιακούς φοιτητές.  

Οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α’) εφαρμόζονται 

αναλόγως και στους υποψηφίους διδάκτορες, σε περίπτωση που πραγματοποιούν 

πρακτική άσκηση σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους. 

Για τους υποψηφίους διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 

του άρθρου 43 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α’) για τη χορήγηση φοιτητικών 

δανείων. 

 

Άρθρο 5. Διασφάλιση ποιότητας  

1. Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και δεοντολογίας 

Τα πνευματικά δικαιώματα των Διδακτορικών Διατριβών ή τα πιθανά 

δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών 

καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΘ. 

Κάθε είδος λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη 

συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών 

Διατριβών, επινόηση ερευνητικών δεδομένων και αντιεπιστημονική συμπεριφορά 

γενικότερα απαγορεύεται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να 

ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΜΣ, και να επιβάλλει 

ποινές όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα θα εκδίδονται 

από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.  
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Όπως αναφέρεται στον Κώδικα δεοντολογίας του ΠΘ ‘...τα πνευματικά 

δικαιώματα του διδακτορικού διπλώματος ανήκουν στο διδακτορικό φοιτητή. Το 

διδακτορικό δίπλωμα οφείλει να είναι έργο του υποψηφίου, αλλιώς δε μπορεί να 

του χορηγηθεί ο σχετικός τίτλος, αφού κατά το νόμο απαιτούνται τα σχετικά έργα 

να διαλαμβάνουν την πρωτότυπη συμβολή του υποψηφίου. Στην εκ των υστέρων 

δημοσίευση εργασιών που εκπορεύονται από τις εργασίες αυτές και εφόσον ο 

επιβλέπων Καθηγητής ή άλλα πρόσωπα είχαν ουσιαστική δημιουργική 

συνεισφορά στο έργο, ο καθένας πρέπει να αναφέρεται σύμφωνα με την 

πραγματική του συνεισφορά. Στην οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση της 

διδακτορικής εργασίας, όπως επίσης και στις σχετικές δημοσιεύσεις, όλοι οφείλουν 

να δηλώνουν το όνομα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος στο 

οποίο εκπονήθηκε το έργο. Για τα πνευματικά δικαιώματα διδακτορικού 

διπλώματος το οποίο αποτελεί μέρος μεγαλύτερου ερευνητικού προγράμματος, 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι διατάξεις [ΙΙΙ, 4] του παρόντος κανονισμού.’ 

 

 

Άρθρο 6. Γενικό Άρθρο 

Τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 

ανάλογο με τη σοβαρότητά τους, θα επιλύονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
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Παράρτημα 1. 

Περίληψη: 250 λέξεις 

Επισκόπηση βιβλιογραφίας: περ. 1000 λέξεις 

Στόχοι διδακτορικής διατριβής: περ. 250 λέξεις 

Μεθοδολογία: περ 500 λέξεις 

Βιβλιογραφία. 

 

Γλώσσα: Ελληνική ή αγγλική. 

Μέγεθος σελίδας Α4. 

Κενά  15 mm (πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά). 

Διάστημα: 1 ½ 

Γραμματοσειρά: Arial ή Times New Roman 12 στιγμών 

Κείμενο πλήρως στοιχισμένο. 

 

 


