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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

1. Γενικές Διατάξεις 
 

Η   ολή Μη ανικ ν Ορυκτ ν Πόρων του Πολυτε νείου Κρήτης παρέ ει τη 

δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής για την απόκτηση του τίτλου της/ου 

διδάκτορος/α σε όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της   ολής.  

Αρμόδια όργανα της   ολής για την οργάνωση των απαιτούμενων δράσεων στην 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Δ.Δ. στο εξής) είναι η  υνέλευση Τμήματος. 

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται το αντικείμενο και η δομή των Δ.Δ., καθ ς 

και οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες οργάνωσης διδακτορικ ν σπουδ ν, 

καθ ς και της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στη   ολή Μη ανικ ν Ορυκτ ν 

Πόρων του Πολυτε νείου Κρήτης.  

Ο  ορηγούµενος τίτλος είναι του «Διδάκτορα της   ολής Μη ανικ ν Ορυκτ ν 

Πόρων του Πολυτε νείου Κρήτης».  

 

2. Αντικείμενο-σκοπός 
 

Αντικείμενο των διδακτορικ ν σπουδ ν στη   ολή Μη ανικ ν Ορυκτ ν Πόρων του 

Π.Κ. είναι η εµβάθυνση στη γν ση και την ερευνητική µεθοδολογία και η εφαρµογή 

τους στην παραγωγή νέας γν σης στις γνωστικές περιο ές που θεραπεύονται στην 

  ολή Μη ανικ ν Ορυκτ ν Πόρων.  κοπός της εκπόνησης Δ.Δ. είναι η παραγωγή 

νέας γν σης μέσω πρωτότυπης εμπεριστατωμένης έρευνας, αλλά και η δημιουργία 

νέων επιστημόνων ικαν ν να θεμελι σουν προοπτικές για συνε ιζόμενη ακαδημαϊκή 

εξέλιξη. Η διδακτορική διατριβή πρέπει να απεικονίζει την ικανότητα του υποψηφίου 

διδάκτορα να αναλάβει ανεξάρτητο και αυτόνομο ερευνητικό έργο και να αποτελεί 

ουσιαστική και πρωτότυπη συνεισφορά στην επιστημονική γν ση στο συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο. 
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3. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων 
 

α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έ ουν εν 

γένει οι κάτο οι Διπλ ματος Μεταπτυ ιακ ν  πουδ ν (Δ.Μ. .) της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 

σπουδ ν μεταπτυ ιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017, όπως ισ ύει. 

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται µε αίτηση των ενδιαφεροµένων στη 

Γραμματεία της   ολής, µετά από ανταπόκριση του ενδιαφερομένου σε προκήρυξη 

θέσης υποψηφίου διδάκτορα σε συγκεκριμένα προσφερόμενα γνωστικά αντικείμενα, 

είτε ακόμη μετά από την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου στη Γραμματεία της 

  ολής με αναφορά στην επιστημονική περιο ή που ενδιαφέρεται να εκπονήσει 

έρευνα και τον προσωρινό τίτλο Δ.Δ. Οι σ ετικές προκηρύξεις δημοσιοποιούνται δια 

της ανάρτησης στους οικείους διαδικτυακούς τόπους της   ολής ή/και του Ιδρύματος 

όπου και αναφέρονται οι όροι του κανονισμού Δ.Δ. του Π.Κ. Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής  ρονιάς. 

β) Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα εξής στοι εία και 

δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γν ση του παρόντος κανονισµού.  

2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία αναφέρεται ο προτεινόμενος 

τίτλος, η προτεινόμενη γλ σσα εκπόνησης της διατριβής, η θεματική περιο ή 

της διατριβής και ο/η προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής. 

3. Επικυρωµένους τίτλους σπουδ ν.  

4. Αναλυτικές καταστάσεις βαθµολογίας των προπτυ ιακ ν και µεταπτυ ιακ ν 

σπουδ ν.  

5. Βιογραφικό σηµείωµα.  

6.  υστατικές επιστολές (τουλά ιστον 2 από μέλη ΔΕΠ ή αναγνωρισμένους 

ερευνητές).  

7. Πιστοποιητικό καλής γν σης της αγγλικής ή γερμανικής ή άλλης ευρωπαϊκής 

γλ σσας. Επιθυμητή η γν ση αγγλικής γλ σσας. 

8. Περίγραμμα της προτεινόμενης διατριβής, στο οποίο περιγράφεται απαραίτητα η 

θεματική περιο ή, οι ερευνητικοί στό οι και οι υποθέσεις έρευνας, η 

προτεινόμενη μεθοδολογία, η βασική βιβλιογραφία, η αναμενόμενη συνεισφορά 
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στην έρευνα, όπως επίσης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθ ς και ένα 

γενικό  ρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Δ.Δ.    

9. Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασι ν από διπλωματική ή/και μεταπτυ ιακή 

διατριβή που θα συνεκτιμηθούν θετικά.  

γ) Η  υνέλευση Τμήματος ( .Τ.) ορίζει τριμελή εισηγητική επιτροπή. Κάθε τριμελής 

επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοι ες 

αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε 

συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη  υνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, 

στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν 

πρέπει να γίνει δεκτός, καθ ς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έ ει 

προταθεί από τον υποψήφιο. Η  υνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γν μη του 

προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και 

εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου.  την εγκριτική 

απόφαση ορίζεται και η γλ σσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. 

 

4. Επίβλεψη, διαδικασία εκπόνησης της Δ.Δ. 
 

α) Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικ ν διατριβ ν έ ουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, 

αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ 

βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, 

συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικ ν κέντρων της Ακαδημίας Αθην ν και του 

Ιδρύματος Ιατροβιολογικ ν Ερευν ν της Ακαδημίας Αθην ν. Η  υνέλευση του 

Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη της διδακτορικής 

διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισι νει 

και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.  την επιτροπή του 

προηγούμενου εδαφίου μετέ ουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. 

α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές 

αναγνωρισμένων ως ομοταγ ν ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτο οι 

διδακτορικού διπλ ματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά 

κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικ ν 

κέντρων της Ακαδημίας Αθην ν και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικ ν Ερευν ν της 

Ακαδημίας Αθην ν ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της 
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αλλοδαπής και έ ουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση 

διδακτορική διατριβή.  τη συμβουλευτική επιτροπή μετέ ει τουλά ιστον ένα (1) 

μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρ τες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.  

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

 ρέη επιβλέποντος για μεγάλο  ρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον 

Κανονισμό Διδακτορικ ν  πουδ ν, η  υνέλευση του Τμήματος, εκτιμ ντας τις 

περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και 

γν μη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) 

μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ  υπέρβαση του 

μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε 

επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικ ν  πουδ ν. 

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

συνταξιοδοτηθεί, συνε ίζει να τελεί  ρέη επιβλέποντος των διδακτορικ ν διατριβ ν 

που έ ει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το 

Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. Αντικατάσταση των μελ ν της 

συμβουλευτικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής 

επιτρέπεται, εφόσον υπάρ ουν σοβαροί λόγοι, με απόφαση της  υνέλευσης του 

Τμήματος.  

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει συγ ρόνως, μέ ρι πέντε (5) το πολύ 

υποψήφιους διδάκτορες. 

β) Η αλλαγή του τίτλου της διδακτορικής διατριβής εφόσον υπάρ ουν σοβαροί λόγοι 

εγκρίνεται μετά από πρόταση της  υμβουλευτικής Επιτροπής από τη  υνέλευση του 

Τμήματος μετά από σ ετική αίτηση του υποψήφιου και τη διατύπωση της γν μης του 

επιβλέποντα της διατριβής.  

γ) Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελ ν Δ.Ε.Π. ή 

ερευνητ ν, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικ ν διατριβ ν και σύντομη 

περίληψη αυτ ν, καθ ς και τα μέλη των συμβουλευτικ ν επιτροπ ν αναρτ νται 

στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλ σσα. 

δ) Τα Τμήματα Α.Ε.Ι. συνεργάζονται με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του 
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άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικ ν κέντρων της 

Ακαδημίας Αθην ν και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικ ν Ερευν ν της Ακαδημίας 

Αθην ν, για την εκπόνηση διδακτορικ ν διατριβ ν με συνεπίβλεψη σύμφωνα με 

σ ετικές αποφάσεις του  πουργού Παιδείας,  ρευνας και  ρησκευμάτων.  την 

περίπτωση συνεπίβλεψης στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή συμμετέ ουν οι δύο 

επιβλέποντες και ένα μέλος που έ ει μία από τις ιδιότητες που προβλέπονται στην 

παραγραφο 2 του άρθρου 39 του Ν. 4485/2017, όπως ισ ύει, με την υπο ρεωτική 

όμως τήρηση της διάταξης ότι μετέ ει τουλά ιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρείς 

πρ τες βαθμίδες του οικείου Τμήματος. 

 

5. Διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψήφιων 

διδακτόρων 
 

α) Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει γραπτά αναλυτικό υπόμνημα εν πιον της 

τριμελούς  .Ε. στο τέλος κάθε κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την πορεία της 

διατριβής βάση αυτού του υπομνήματος ενημερ νεται η  .Τ. Αντίγραφο του 

υπομνήματος, καθ ς και σ όλια επ  αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή 

επιτροπή και εκθέσεις προόδου κατα ωρίζονται στον ατομικό φάκελο του 

υποψηφίου. Παράλληλα, υπο ρεούται να ανανε νει την εγγραφή του ως υποψήφιου 

διδακτόρα ανά ακαδημαϊκό έτος. 

β) Οι  ποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν να παρακολουθήσουν τρία (3) μεταπτυ ιακά 

μαθήματα σ ετικά µε την ερευνητική τους κατεύθυνση. Μετά από εισήγηση του 

επιβλέποντος και απόφαση της  .Τ. καθορίζονται τα τρία (3) αυτά μεταπτυ ιακά 

μαθήματα που μπορεί να είναι είτε της   ολής, ή άλλου Τμήματος ή   ολής του ίδιου 

ή άλλου ΑΕΙ (πέραν των μεταπτυ ιακ ν μαθημάτων που τυ όν έ ουν ήδη 

παρακολουθήσει). Τυ όν αποτυ ία δύο (2) φορές σε ένα μάθημα συνεπάγεται 

διαγραφή από το πρόγραμμα μετά από απόφαση της  .Τ. Είναι δυνατή η επιλογή 

άλλου μαθήματος μετά από µία (1) αποτυ ία, στην περίπτωση όμως αυτή επιτρέπεται 

µία µόνο δυνατότητα εξέτασης. 

γ) Η  ρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλ ματος δεν μπορεί να 

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

της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Μέγιστο  ρονικό περιθ ριο για την 



8 

 

ολοκλήρωση της Δ.Δ. είναι τα έξι (6) ημερολογιακά έτη. Επίσης, προβλέπεται 

δυνατότητα διακοπής/αναστολής φοίτησης μέ ρι και τρι ν ακαδημαικ ν εξαμήνων 

μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου και σ ετική απόφαση της 

 υνέλευσης του Τμήματος. Αυτονόητα οι υποψήφιοι διδάκτορες που είναι σε 

αναστολή φοίτησης δεν απολαμβάνουν των προνομίων των υποψηφίων διδακτόρων 

του Πολυτε νείου Κρήτης. 

δ) Ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στη 

  ολή όπου εκπονεί τη διατριβή του με έμφαση στα μαθήματα τα οποία άπτονται της 

θεματικής περιο ής της διδακτορικής του διατριβής, μετά από απόφαση της 

 υνέλευσης του Τμήματος.  

 

6. Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της 

διδακτορικής διατριβής 
 

α) Ο υποψήφιος διδάκτορας πριν την ολοκλήρωση των σπουδ ν του έ ει την 

υπο ρέωση δημοσίευσης μιας τουλά ιστον εργασίας σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό 

περιοδικό που να συμπεριλαμβάνεται στους καταλόγους τουλά ιστον μιας από τις 

επιστημονικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων Scopus είτε Web of Science.  ε 

περίπτωση που η γλ σσα συγγραφής δεν είναι η ελληνική ο υποψήφιος υπο ρεούται 

στη σύνταξη εκτενούς περίληψης στην ελληνική. Τουλά ιστον 18 μήνες πριν τη 

δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να 

προβεί σε δημόσια παρουσίαση των έως εκείνη τη στιγμή ερευνητικ ν 

αποτελεσμάτων του παρουσία της Τριμελούς  υμβουλευτικής Επιτροπής.  

Κατόπιν, ορίζεται από τη  υνέλευση του Τμήματος ύστερα από πρόταση της 

τριμμελούς επιτροπής, επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέ ουν και τα 

μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη 

αυτής, τα οποία με απόφαση της  υνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από 

ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της 

παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν.4485/2017, καθ ς και τέσσερα (4) επιπλέον 

μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 

39 του Ν.4485/2017, όπως ισ ύει και όπως περιγράφονται στο άρθρο 4α του 

παρόντος κανονισμού διδακτορικ ν του ΠΚ. 
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Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής 

συμβουλευτική επιτροπή δέ εται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια 

υποστήριξη και την αξιολόγησή της.  

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

συνταξιοδοτηθεί, συνε ίζει να τελεί  ρέη επιβλέποντος των διδακτορικ ν διατριβ ν 

που έ ει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το 

Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. 

β) Ο υποψήφιος διδάκτορας υποστηρίζει τη διατριβή του δημόσια, εν πιον της 

επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέ εια κρίνει τη διατριβή ως προς 

την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην 

επιστήμη. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία 

των τεσσάρων (4) τουλά ιστον μελ ν της εξεταστικής επιτροπής, εν  τα λοιπά μέλη 

μπορούν να συμμετέ ουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της 

τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έ ουν αντικατασταθεί, μπορεί να 

παρίστανται κατά τη συνεδρίαση  ωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γν μη 

τουλά ιστον πέντε (5) μελ ν της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η αναγόρευση 

του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη  υνέλευση του Τμήματος. Τα σ ετικά με 

την αναγόρευση καθορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικ ν  πουδ ν του 

Πολυτε νείου Κρήτης. 

 ε περίπτωση αρνητικής κρίσης δίνεται το δικαίωμα, μετά από εισήγηση της 

τριμελούς συμβουλετικής επιτροπής, στον υποψήφιο διδάκτορα να επανέλθει άπαξ 

εντός ενός έτους από την κατάθεση της εισήγησης της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής. 

γ) Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να ανταποκριθεί στις οδηγίες προτυποποίησης 

για τη συγγραφή της διατριβής της   ολής καθ ς και στις υπο ρε σεις κατάθεσης 

της διατριβής στη βιβλιοθήκη και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 
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7. Δικαιώματα – Παροχές 
 

α) Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έ ουν 

μέ ρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρ τη εγγραφή τους, όλα τα 

δικαι ματα και τις παρο ές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου 

κύκλου σπουδ ν, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέ ρι και πέντε (5) 

έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαι ματα 

πρόσβασης, δανεισμού και  ρήσης των ηλεκτρονικ ν υπηρεσι ν των 

πανεπιστημιακ ν βιβλιοθηκ ν. 

β) Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έ ουν άλλη ιατροφαρμακευτική και 

νοσοκομειακή κάλυψη δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 

περίθαλψη στο Ε. . . σύμφωνα με τον Ν. 4452/2017, άρθρο 31, παρ. 3, όπως ισ ύει.  

γ) Οι υποψήφιοι διδάκτορες συµµετέ ουν διά των εκπροσ πων τους, σύµφωνα µε τις 

εκάστοτε ισ ύουσες διατάξεις, στα συλλογικά πανεπιστηµιακά όργανα λήψης 

αποφάσεων και στα εκλεκτορικά σ µατα ανάδειξης πανεπιστηµιακ ν αρ  ν. 

 

8. Οικονομικοί Πόροι  
 

Η κάλυψη των λειτουργικ ν δαπαν ν των Διδακτορικ ν  πουδ ν (Δ ) γίνεται και 

από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Πολυτε νείου Κρήτης. Είναι δυνατή η απ' 

ευθείας  ρηµατοδότηση των Διδακτορικ ν  πουδ ν από άλλους φορείς του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ύστερα από σ ετική απόφαση της  υγκλήτου του 

Ιδρύµατος µετά από εισήγηση και απόφαση - πρόταση της  υνέλευσης του Τμήματος 

προς την  ύγκλητο. Η απ' ευθείας  ρηµατοδότηση των Δ. . γίνεται µέσω του Ειδικού 

Λογαριασµού του Ιδρύµατος. Η ενίσ υση των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται µέσω 

υποτροφι ν. Οι θέσεις υποτρόφων προκηρύσσονται από τη Γραµµατεία της   ολής, 

µετά από πρόταση της  υνέλευσης του Τμήματος και κατανέµονται στους 

επιτυ όντες σύμφωνα με ποιοτικά και κοινωνικά κριτήρια που θα έ ουν τεθεί εκ των 

προτέρων.  
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9. Αξιολόγηση 
 

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθ ς και 

διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 

4009/2011 (Α   189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των διδακτορικ ν σπουδ ν 

κάθε   ολής, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική  υμβουλευτική Επιτροπή (Ε. .Ε.) 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44, παραγ. 3-8 του Ν. 4485/2017, όπως ισ ύει. 

 

10. Απονομή και τύπος Διδακτορικού τίτλου 
 

Μετά τη δημόσια υποστήριξη εν πιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής η 

 υνέλευση του Τμήματος διαπιστ νει την επιτυ ή ολοκλήρωση των διδακτορικ ν 

σπουδ ν προκειμένου να απονεμηθεί το Διδακτορικό Δίπλωμα. Ο μεταπτυ ιακός 

φοιτητής ανακηρύσσεται κάτο ος Διδακτορικού Διπλ ματος την ημέρα διαπίστωσης 

της επιτυ ούς ολοκλήρωσης της φοίτησής του από τη  υνέλευση του Τμήματος και 

του απονέμεται το Διδακτορικό Δίπλωμα. 

Η τελετή ορκωμοσίας και απονομής του Διπλ ματος Μεταπτυ ιακ ν  πουδ ν 

πραγματοποιείται μετά από απόφαση της Πρυτανείας του Ιδρύματος και ορίζεται η 

ημερομηνία, ο τόπος και η  ρα διεξαγωγής. 

 τον υποψήφιο διδάκτορα απονέμονται: α) Διδακτορικό δίπλωμα, και β) Παράρτημα 

Διδακτορικού Διπλ ματος σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3374/2005 (Α' 189) που 

εγκρίνεται από τη  υνέλευση Τμήματος και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της 

  ολής. 

 

11. Μεταβατικές Διατάξεις 
 

 έματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικ ν  πουδ ν 

ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισ ύουσα νομοθεσία. 

 


