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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Τίτλοι Σπουδών 
Το Τμήμα Βιολογίας απονέμει το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στην Βιολογία. Στο Δ.Δ. αναφέρεται το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, το Τμήμα Bιολογίας, το όνομα και επώνυμο του διδάκτορα, η ημερομηνία απονομής και το γνωστικό 
αντικείμενο (Βιολογία).  

Διάρκεια Σπουδών  
H συνολική διάρκεια σπουδών για την λήψη Διδακτορικού Διπλώματος, περιλαμβανομένης και της συγγραφής της 
Διδακτορικής Διατριβής, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για τους κάτοχους master και 4 ημερολογιακά έτη για τους Υ.Δ. που έγιναν δεκτοί κατ’ 
εξαίρεση, χωρίς να έχουν Master ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 (δέκα) εξάμηνα. Μη αιτιολογημένη υπέρβαση 
των παραπάνω χρονικών ορίων θα οδηγεί σε εισήγηση της ΕΜΣ προς τη ΓΣΕΣ για διαγραφή του Υ.Δ Σε περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας, είναι δυνατό, μετά από δικαιολογημένη αίτηση του Υ.Δ. και σχετική απόφαση της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, να χορηγείται άδεια αναστολής σπουδών έως 1 έτος και να μην προσμετράται το διάστημα 
αυτό στα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά όρια. 

Κανονισμός και Πρόγραμμα Σπουδών  
Για κάθε Υ.Δ. ορίζεται από την Ε.Μ.Σ. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία διενεργεί εντός 3 μηνών από τον 
ορισμό της, τις εξετάσεις ποιότητος (Qualifying examinations). Παρέλευση του 3μήνου χωρίς πραγματοποίηση των 
Γενικών Εξετάσεων θα οδηγούν στην αυτόματη διαγραφή του Υ.Δ. από το Τμήμα Βιολογίας. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Υ.Δ. στην Ε.Μ.Σ.  
Για Υ.Δ. οι οποίοι έχουν περάσει επιτυχώς αντίστοιχες εξετάσεις στα πλαίσια του προγράμματος λήψης 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης οι εξετάσεις αυτές αναγνωρίζονται και δεν είναι απαραίτητο να 
επαναληφθούν. 
. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή ορίζει, μετά από συνεννόηση με τον Υ.Δ. δύο θέματα στα οποία θα γίνει 
προφορική εξέταση και τη γραπτή ερευνητική πρόταση συναφή με την Διδακτορική Διατριβή. Η πρόταση, πρέπει να 
δίδεται στους εξεταστές τουλάχιστον είκοσι μέρες πριν από τις εξετάσεις και να παρουσιάζεται στην προφορική 
εξέταση. Σε περίπτωση αποτυχίας συνολικής ή μερικής, ο εξεταζόμενος μπορεί να επαναλάβει τις εξετάσεις του 
συνόλου ή του μέρους στο οποίο απέτυχε μετά από ένα τρίμηνο (το νωρίτερο) ή ένα εξάμηνο (το αργότερο). Η 
Εξεταστική Eεπιτροπή μπορεί να ζητήσει η επανεξέταση του Υ.Δ. να γίνει σε διαφορετικά θέματα από αυτά της 
πρώτης εξέτασης. Σε περίπτωση και δεύτερης (συνολικής ή μερικής) αποτυχίας ο Υ.Δ αποκλείεται από την συνέχιση 
των σπουδών για την λήψη Διδακτορικού Τίτλου. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή συνυπολογίζει τα τελικά 
αποτελέσματα των εξετάσεων ποιότητας στην εκτίμηση της απόδοσης του φοιτητή κατά το πρώτο έτος εκπόνησης της 
Διδακτορικής εργασίας  
Aλλαγή του Eπιβλέποντα Καθηγητή Δ.Δ. μπορεί να γίνει αποδεκτή, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Υ.Δ. προς την 
Ε.Μ.Σ.   
Ως επιβλέποντες ορίζονται Καθηγητές του Τμήματος Βιολογίας του Π.K. των τριών ανωτέρων βαθμίδων. Επίσης, εάν η 
εκπόνηση γίνεται σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα εκτός Τμήματος Βιολογίας ο υπεύθυνος της ομάδας ορίζεται ως 
μέλος της τριμελούς επιτροπής του Υ.Δ. και συνεπιβλέπων. Mέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται 
με βάση τις διατάξεις του Ν. 3685/16-7-2008. Κανένας Καθηγητής δεν μπορεί να επιβλέπει πέραν των 5 Υ.Δ. ανά 
πάσα στιγμή, σύμφωνα με το νόμο.  
O Υ.Δ., κατά το διάστημα της εκπόνησης της Διατριβής, συνεργάζεται με τον επιβλέποντα Καθηγητή και την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή. 
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται κατά την εγγραφή του Υ.Δ. Εντός του πρώτου 12μήνου από την εγγραφή 
του, ο Υ.Δ. παρουσιάζει στην τριμελή επιτροπή την εξέλιξη της ερευνητικής του δραστηριότητας εφόσον έχει ήδη 



2 
 

 2

υποβάλει τη γραπτή έκθεση προόδου στην τριμελή επιτροπή και στη γραμματεία του Τμήματος. Οι επόμενες εκθέσεις 
προόδου πραγματοποιούνται με την ίδια διαδικασία μέχρι την 31/12 κάθε έτους. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κατατίθεται στη γραμματεία. 
Μη αιτιολογημένη υπέρβαση των παραπάνω χρονικών ορίων θα οδηγεί σε εισήγηση της ΕΜΣ προς τη ΓΣΕΣ για 
διαγραφή του Υ.Δ. 
 Mε την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου κάθε Υ.Δ., η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα για 
την συγγραφή της Διατριβής και καταθέτει την απόφαση αυτή στην Ε.Μ.Σ. Η συγγραφή της διατριβής θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός εξαμήνου. Μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Υ.Δ.  στη Γ.Σ.Ε.Σ μπορεί να δοθεί παράταση 
μέχρι 6 ακόμη μηνών. Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας η Τριμελής Επιτροπή συνέρχεται εκ νέου μετά από ένα 
εξάμηνο το πολύ. Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας και κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, η Τ.Σ.Ε. διευρύνεται με δύο επί 
πλέον μέλη, με απόφαση της Ε.Μ.Σ. μετά από αίτηση του Υ.Δ., την οποία συνυπογράφει ο Επιβλέπων Καθηγητής. Η 
διευρυμένη Συμβουλευτική Επιτροπή αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.  
H συγγραφή της Διατριβής πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και περιέχει εκτενή περίληψη στα αγγλικά καθώς 
και ένα σύντομο μονοσέλιδο βιογραφικό του Υ.Δ. Η συγγραφή της διατριβής στην αγγλική γλώσσα με εκτενή 
περίληψη στην ελληνική και μονοσέλιδο βιογραφικό γίνεται μετά από έγκριση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής (Γ.Σ.Ε.Σ.1-12-2011).  
H αξιολόγηση και κρίση της Διδακτορικής Διατριβής, μετά την συγγραφή της, γίνεται από Επταμελή Εξεταστική 
Επιτροπή, με σύνθεση που ορίζεται σύμφωνα με τον Ν.3685/16-7-2008 και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 
Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή συμμετέχει υποχρεωτικά ο Επιβλέπων Καθηγητής και τα υπόλοιπα μέλη της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ενώ τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται σύμφωνα με τον Ν. 3685/16-7-2008. Πρόεδρος 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι ο Επιβλέπων Καθηγητής. 
H Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της για την εξέταση του υποψηφίου το νωρίτερο 20 ημέρες μετά την 
κατάθεση της Διατριβής στα μέλη της. O Υ.Δ. αναπτύσσει την Διατριβή του δημόσια, ενώπιον της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, και ακροατηρίου φοιτητών και άλλων επιστημόνων και απαντά στις ερωτήσεις του 
ακροατηρίου και της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία αξιολογεί κατόπιν τη Διατριβή και εισηγείται διορθώσεις και 
άλλες βελτιώσεις του κειμένου. Tέλος, συντάσσει πόρισμα αξιολόγησης σχετικά με την πρωτοτυπία του περιεχομένου 
της Διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη καθώς και την επάρκεια του υποψηφίου στο γνωστικό 
αντικείμενο της Διατριβής, που κατατίθεται στην Ε.Μ.Σ. (Ν. 3685/16-7-2008 άρθρο 9 παρ. 4β). Για την έγκριση της 
Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των πέντε τουλάχιστον μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής. 
O Υ.Δ. είναι υποχρεωμένος να διορθώσει τη Διατριβή του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής, να καταθέσει στην Ε.Μ.Σ. σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και άλλο 
ένα μέλος της Επταμελούς Επιτροπής και να συμπληρώσει σειρά εντύπων, που του χορηγούνται από την Γραμματεία 
του Τμήματος. Πριν την καθομολόγηση, ο Υ.Δ. είναι υποχρεωμένος να έχει μία τουλάχιστον δημοσίευση με αυτόν ως 
πρώτο συγγραφέα σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με καθορισμένο παράγοντα απήχησης και διαδικασία κρίσης 
εργασιών. Στο τέλος του κειμένου της Διδακτορικής Διατριβής, ο Υ.Δ. οφείλει να επισυνάψει ένα αντίγραφο από κάθε 
δημοσίευσή του που προέκυψε από την ερευνητική εργασία της Διατριβής.  O Υ.Δ. καταθέτει 2 ηλεκτρονικά αντίγραφα 
της Διατριβής του στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας πριν την ημερομηνία της ορκωμοσίας του. 
Η αναγόρευση και η καθομολόγηση του Διδάκτορα γίνεται από το Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. σύμφωνα με την 
διαδικασία και τους τύπους του Τμήματος. Σε περίπωση κατάθεσης πατέντας αντί δημοσιεύσεως για την απονομή 
Διδακτορικού τίτλου αυτή δε θα γίνεται δεκτή εφόσον δεν θα υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση μέχρι την δυνατότητα 
συγγραφής δημοσιεύσεως (λόγω της πατέντας) (ΓΣΕΣ 22/7/2014). 
 
Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους, οι Υ.Δ. υποχρεούνται να επικουρούν τους Καθηγητές στα εκπαιδευτικά τους 
καθήκοντα (εργαστήρια, φροντιστήρια, επιτηρήσεις, κλπ). H φύση του έργου και ο αριθμός ωρών ετήσιας 
απασχόλησής τους καθορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μετά από πρόταση της Ε.Μ.Σ. H αναγνώριση του 
έργου τους γίνεται με σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Bιολογίας. 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής  
Για Υποψηφίους Διδάκτορες δεν γίνεται ιδιαίτερη προκήρυξη. Το Τμήμα δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους και τις διεκπεραιώνει στις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης που ακολουθούν. 
Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής Υ.Δ. από την Γ.Σ.Ε.Σ. είναι απαραίτητη: 
α) H κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων σχολών. 
β) H κατοχή Μ.Δ.Ε. ή ισότιμου τίτλου Πανεπιστημίου του εξωτερικού σε συγγενές αντικείμενο. Εξαιρέσεις από τον 
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κανόνα αναφέρονται παρακάτω στο εδάφιο (ε) 
γ) Η αποδοχή του Υ.Δ. από καθηγητή του Τμήματος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και η συγγραφή γραπτής 
περίληψης του προτεινόμενου θέματος. Ο καθηγητής μπορεί να προτείνει την αποδοχή του Υ.Δ. για εκπόνηση 
ερευνητικής εργασίας στα πλαίσια της ερευνητικής του ομάδας, είτε σε Ερευνητικό Ινστιτούτο που εδρεύει στο 
Ηράκλειο Κρήτης, σε συνεργασία και με συνεπιβλέποντα ερευνητή Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας. 
δ) H άρτια γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Σε εξαιρετικές μόνον περιπτώσεις, όπως είναι η ύπαρξη εκτεταμένης 
βιβλιογραφίας στο αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας, μπορεί να αναγνωρισθεί άλλη ξένη γλώσσα ως ισοδύναμη 
της  Αγγλικής, 
ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτός υποψήφιος, ο οποίος δεν έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης, με τους όρους που θέτει η Γ.Σ.Ε.Σ. Οι εξαιρέσεις αυτές περιλαμβάνουν: i) την αποδοχή του Υ.Δ. από 
προγράμματα εκπόνησης διδακτορικού στα πλαίσια διεθνών συνεργασιών του Τμήματος Βιολογίας (π.χ. EMBL), στα 
οποία συμμετέχει Καθηγητής του Τμήματος ή ο συνεπιβλέπων ερευνητής, ii) την τουλάχιστον πενταετή εργασία σε 
ερευνητικά προγράμματα, που τεκμηριώνεται με επιστημονικές δημοσιεύσεις, iii) την κατοχή διπλώματος από 
Πανεπιστήμιο της Ευρώπης, που κατοχυρώνεται από την χώρα αυτή ως ισότιμο του Μ.Δ.Ε., iv) Την αποδοχή Υ.Δ 
κατόχων Master, (που έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο πτυχίου) από Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα 
εκπόνησης Διδακτορικού στα οποία συμμετέχει και το Τμήμα Βιολογίας και τα οποία απαιτούν διεθνή κινητικότητα και 
ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου εκτός Ελλάδας τα τελευταία χρόνια πριν την εκπόνηση της Δ.Δ. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο Υ.Δ. υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς ενότητες μεταπτυχιακών μαθημάτων που 
υποδεικνύει η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και v) σε άλλες περιπτώσεις, που καθορίζει η 
πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον των μελών της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 
στ) Η ΕΜΣ αξιολογώντας τα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου για Διδακτορικό μπορεί να καθορίσει επιπλέον 
μαθήματα (θεωρητικά ή πρακτικές ασκήσεις) για κάλυψη τυχόν κενών στις γνώσεις του υποψηφίου. Η εισήγηση της 
Ε.Μ.Σ. υποβάλλεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για τη λήψη της απόφασης. Η πρόοδος και η επίδοση στα μαθήματα αυτά κρίνονται 
από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή του Υ.Δ. 
 

Διατμηματικά – Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών 
Tο Τμήμα Bιολογίας ενθαρρύνει συνεργασίες των μελών του, που αποβλέπουν στην οργάνωση και λειτουργία 
συνεργασιών σε καινοτόμες και ζωτικής κοινωνικο-οικονομικής σημασίας επιστημονικές κατευθύνσεις, και συμμετέχει 
σε Διατμηματικά και Διαπανεπιστημιακά προγράμματα Σπουδών που είναι σύμφωνα με την εκπαιδευτική του 
πολιτική, τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Mέσα σε αυτά 
τα πλαίσια, έχει υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας του Τμήματος Βιολογίας με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο 
Mοριακής Bιολογίας (E.M.B.L.), το οποίο επισυνάπτεται σε Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. 

Δυνατότητες χρηματοδότησης 
Οι Υ.Δ. δικαιούνται όλες τις παροχές των προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτές καθορίζονται από τους Ν. 1268/82, 
2083/92 και 2413/96 (κάρτα σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα συμμετοχής σε ορισμένες πολιτιστικές και 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, άτοκα δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
τους). 
Οι Υ.Δ. μπορούν να καλύπτονται οικονομικά από χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας, στα οποία συμμετέχουν. 
Oι σχετικές λεπτομέρειες ορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ, ύστερα από εισήγηση της ΕΜΣ  
Tο Τμήμα ενθαρρύνει τους/τις Υ.Δ., που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, να επιτύχουν εξωτερική 
χρηματοδότηση από διάφορα Ιδρύματα (I.K.Y., Ωνάσειο, κλπ.).  
Tο Τμήμα, μετά από εισήγηση της ΕΜΣ, έχει τη δυνατότητα να απαλλάξει Υ.Δ. από την καταβολή διδάκτρων, σε 
περίπτωση που αυτά υπάρχουν, που προβλέπονται από το άρθρο 12 παρ. 7 του N. 2083/92 και την Yπ. Aπόφαση 
B1/824/26-11-93, εφόσον αυτοί επικουρούν το εκπαιδευτικό έργο μελών ΔEΠ του Τμήματος Βιολογίας, πέραν των 
προβλεπόμενων από τον παρόντα οδηγό σπουδών. 

Πληροφορίες  
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ   
http://www.biology.uoc.gr/el/studies/phds 
 
Γραμματειακή Υποστήριξη: Mπερβανάκη Φρόσω  
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Τηλ: 2810 394402, Fax: 2810394404, E-mail: bervan@biology.uoc.gr  

 

 

 


