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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 

Άρθρο 1: Τίτλοι Σπουδών 

Το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Βιολογίας μετά την περάτωση των 
υποχρεώσεων του/της Υποψηφίου/ας Διδάκτορα/ος όπως ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό. Στο δίπλωμα 
αναγράφεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Τμήμα Βιολογίας, το όνομα και επώνυμο του/της διδάκτορα/ος, και η 
ημερομηνία αναγόρευσης. Υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα του Τμήματος και 
σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου. 

 

Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης των Διδακτορικών Σπουδών 

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση των διδακτορικών σπουδών είναι: 
α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος. Είναι το αρμόδιο όργανο για θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και 
οικονομικού χαρακτήρα.  
 
β) η Συνέλευση του Τμήματος.  Συγκροτεί επιτροπές επιλογής και εγκρίνει τις αιτήσεις των υποψήφιων για διδακτορικές 
σπουδές, ορίζει τις συμβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές τους, και διεκπεραιώνει αιτήματα των Υποψηφίων 
Διδακτόρων (Υ.Δ) και των Καθηγητών σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές. Εξετάζει όπου προκύπτουν θέματα 
δεοντολογίας. Επίσης η καθομολόγηση των Διδακτόρων γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
 
γ) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Τμήματος (ΕΜΣ) 
απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τους Διευθυντές των ΠΜΣ και άλλο ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που 
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος (Σ.Τ.) και αποτελεί συμβουλευτικό – εισηγητικό όργανο αυτής 
 
δ) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Κ.. Συστήνεται σε κάθε Ίδρυμα, αποτελείται από τον Αντιπρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος ως μέλη και 
έχειτις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 του Νόμου 4485/17. 

 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις Εισαγωγής  

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν: 
 οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής  
 οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου ως ισότιμου 

από το ΔΟΑΤΑΠ, και σε  γνωστικό αντικείμενο που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής του Τμήματος 
Βιολογίας του Παν. Κρήτης, αντιστοιχεί απόλυτα στο αντικείμενο και την ποιότητα σπουδών του Τμήματος.  

 οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου( 4485/17,άρθ. 46).  
 

Μη κάτοχοι ΜΤΕ μπορούν να γίνουν δεκτοί κατ’ εξαίρεση αν καλύπτουν τις προϋποθέσεις του Τμήματος, οι οποίες 
περιλαμβάνουν: 
i) την αποδοχή του/της Υποψηφίου Διδάκτορα (Υ.Δ.) από προγράμματα εκπόνησης διδακτορικού στα πλαίσια διεθνών 
συνεργασιών του Τμήματος Βιολογίας τα οποία απαιτούν κινητικότητα, στα οποία συμμετέχει Καθηγητής του Τμήματος 
ή ο συνεπιβλέπων ερευνητής( τύπου ΙΤΝ , Initial Training Networks), ii) την τουλάχιστον πενταετή ερευνητική εργασία 
που τεκμηριώνεται με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, iii) σε άλλες περιπτώσεις, που καθορίζει η 
πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος. 
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Άρθρο 4: Διαδικασία αίτησης και επιλογής υποψηφίων 
Το Τμήμα Βιολογίας δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τις αιτήσεις και τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό και τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά περιλαμβάνουν: 

 Αίτηση - Έκθεση  σχετική με τους λόγους εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. 

 Εκτενή περίληψη του προτεινόμενου θέματος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

 Επιστολή αποδοχής εκπόνησης διατριβής από Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας.  

 Aντίγραφο πτυχίου και Μ.Δ.Ε. Στην περίπτωση που το Μ.Δ.Ε. δεν υπάρχει κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών. 

 Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους που προέρχονται από 
πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. 

 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή  την επαγγελματική 
δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του  υποψηφίου. 

 Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (επίπεδο Β2) ή άλλων ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς 
τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής ή της Ελληνικής 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, 

 Δύο συστατικές επιστολές. 

 1 φωτογραφία τύπου ταυτότητας. 
 

Άρθρο 5: Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 

1. Για κάθε Υ.Δ. εγκρίνεται  από τη Συνέλευση Τμήματος ο Επιβλέπων της διατριβής και ορίζεται η τριμελής 
συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου. 

2. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή και 
επίκουρου καθηγητή, του Τμήματος Βιολογίας ή άλλου Α.Ε.Ι (εφόσον υπάρχει υπογεγραμμένο πρωτόκολλο 
συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών). Δικαίωμα επίβλεψής έχουν και 
ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, με τα οποία υπάρχει 
υπογεγραμμένο πρωτόκολλο συνεργασίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4386/2017(ΦΕΚ 83/11-5-2016) . 

3. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και 
ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και 
συγγραφή της. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. της 
βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή και επίκουρου του Τμήματος Βιολογίας, ή άλλου Α.Ε.Ι. ή καθηγητές 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή 
ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.  

4. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπο κρίση 
διδακτορική διατριβή. 

5. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου 
Τμήματος. Σε περίπτωση επίβλεψης από μη μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας, στη συμβουλευτική επιτροπή 
συμμετέχουν δυο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας. 

6. Ο επιβλέπων καθηγητής εποπτεύει και υποστηρίζει ακαδημαϊκά την έρευνα του Υ.Δ. και έχει την κύρια ευθύνη να 
μεριμνά για την εξεύρεση πόρων – όπως συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα ή υποτροφιών για την οικονομική 
υποστήριξη της έρευνας του Υ.Δ.  Στο έργο αυτό συνεπικουρείται από τα άλλα δυο μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

7. Κάθε μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής μπορεί να είναι ο κύριος επιβλέπων σε μέχρι πέντε (5) το πολύ Υ.Δ.  
Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση  του 
Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και σύμφωνη γνώμη του 

http://www.doatap.gr/
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προτεινόμενου επιβλέποντος. Η συνέλευση μπορεί να αναθέσει την επίβλεψη σε ένα από τα άλλα δυο 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 Διδακτορικών 
Σπουδών.  

8. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης ή συνταξιοδοτηθεί, 
συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει στο Τμήμα Βιολογίας, και ο 
τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

9. Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των 
εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών 
επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

 

Άρθρο 6: Διάρκεια Σπουδών  

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δε μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) 
πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (4485/4-8-17 
παρ.2, αρθρ.39)  

2. Ως μέγιστη διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του 
διδακτορικού διπλώματος συν τρία (3) έτη. Μη αιτιολογημένη υπέρβαση των παραπάνω χρονικών ορίων θα 
οδηγεί σε εισήγηση της ΕΜΣ προς τη ΓΣΕΣ για διαγραφή του/της Υ.Δ 

3. Άδεια αναστολής σπουδών έως 1 έτος, χωρίς να προσμετράται το διάστημα αυτό στα παραπάνω 
αναφερόμενα χρονικά όρια, είναι δυνατή για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους. Η αναστολή φοίτησης εγκρίνεται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης του/της Υ.Δ. και αφού έχει ληφθεί υπόψη η 
εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 
 

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Υποψηφίων Διδακτόρων 

1. Με την έγκριση της αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ο/η Υ.Δ. εγγράφεται στο τμήμα για ένα έτος. 
Τις εγγραφές πραγματοποιεί η γραμματεία.  

2. Για κάθε Υ.Δ. ορίζεται από την Ε.Μ.Σ. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία διενεργεί εντός 6 μηνών 
από τον ορισμό της, τις εξετάσεις ποιότητος (Qualifying examinations). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να 
δοθεί παράταση μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Υ.Δ. στην Ε.Μ.Σ.. Οι Γενικές Εξετάσεις συνίστανται στη 
συγγραφή μίας ερευνητικής πρότασης συναφούς με τη Διδακτορική Διατριβή και σε δύο θέματα για 
προφορική εξέταση. Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μετά από 
συνεννόηση με τον Υ.Δ.. Η γραπτή ερευνητική πρόταση, πρέπει να κατατεθεί στην τριμελή εξεταστική 
επιτροπή 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. 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. 

3. Εντός του πρώτου 12μήνου από την εγγραφή του, ο Υ.Δ. υποβάλλει εγγράφως και παρουσιάζει προφορικά 
αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της 
διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή 
την τριμελή επιτροπή, κατατίθενται στη γραμματεία και καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της Υ.Δ.. Η 
παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μια φορά ετησίως, το αργότερο μέχρι την 31/12 κάθε έτους. 

4. Η κατάθεση της ετήσιας έκθεσης προόδου ισοδυναμεί με ανανέωση εγγραφής του/της Υ.Δ. ανά ακαδημαϊκό 
έτος. Η γραμματεία ανανεώνει την εγγραφή και στις περιπτώσεις αρνητικής αξιολόγησης από την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή.  
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5. Αδικαιολόγητη και παρατεταμένη αμέλεια στην υποβολή έκθεσης προόδου (για δυο τουλάχιστο έτη) επιτρέπει 
στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή να εισηγηθεί στη Συνέλευση του Τμήματος τη διαγραφή του/της Υ.Δ. 
από το μητρώο του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας. 

6. Με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς 
επιτροπής, μπορεί να ορισθεί η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωμένου κύκλου 
μαθημάτων, ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, για έναν Υ.Δ. Η πρόοδος και η επίδοση στα μαθήματα αυτά 
κρίνονται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή του/της Υ.Δ. 

7. O Υ.Δ., κατά το διάστημα εκπόνησης της Διατριβής, συνεργάζεται με τον επιβλέποντα Καθηγητή και την 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. 

8. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα 
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως 
ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς.  

9. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα 
πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. 

10. Οι Υ.Δ. έχουν υποχρέωση, εφόσον τους ζητηθεί, 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 τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρόταση της Ε.Μ.Σ. H 
αναγνώριση του έργου τους γίνεται με σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Bιολογίας. 

11. Υπάρχει δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης μέσω μεταπτυχιακής υποτροφίας σε επιλεγμένους υποψηφίους 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

12. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος πρέπει να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. 

13. Πειθαρχικά παραπτώματα για τους Υ.Δ. συνιστούν η λογοκλοπή, ο σφετερισμός ερευνητικών δεδομένων ή 
άλλου υλικού που έχει συλλεχθεί από άλλο άτομο ή ομάδα και η παραποίηση ερευνητικών δεδομένων ή 
πληροφοριών. 

Τροποποίηση Θέματος Διατριβής 
Σε περίπτωση τροποποίησης του προτεινόμενου τίτλου, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή θα ενημερώνει τη 
γραμματεία με ειδικό έντυπο για την τροποποίηση του τίτλου και θα δηλώνει αν η αιτούμενη αλλαγή επιφέρει αλλαγές 
στο πρωτόκολλο της μελέτης. Όλες οι αιτήσεις θα συζητούνται στην ΕΜΣ η οποία θα ελέγχει αν πρόκειται περί 
ουσιαστικής αλλαγής της ερευνητικής πρότασης τέτοια που να επιβάλλει τη διακοπή της εκπονούμενης ΔΔ και την 
έναρξη νέας και θα εισηγείται σχετικά στην Συνέλευση.  
 

Άρθρο 8: Συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής 
1. Mε την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου κάθε Υ.Δ., η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα 

για την συγγραφή της Διατριβής. 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 Τριμελής 
Επιτροπή, διευρύνεται με δύο επί πλέον μέλη, με απόφαση της Συνέλευσης μετά από αίτηση του Υ.Δ., την οποία 
συνυπογράφει ο Επιβλέπων Καθηγητής. Η διευρυμένη Συμβουλευτική Επιτροπή αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.  

2. Η συγγραφή της διατριβής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός εξαμήνου (μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Υ.Δ.  
και σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής, στη Συνέλευση Τμήματος μπορεί να δοθεί 
παράταση μέχρι 6 ακόμη μηνών). 

3. H συγγραφή της Διατριβής πραγματοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης στην ελληνική ή αγγλική 
γλώσσα και περιέχει εκτενή περίληψη στην αγγλική ή στην ελληνική αντίστοιχα.  

 
Στο τέλος του κειμένου της Διδακτορικής Διατριβής που θα υποβληθεί την επταμελή εξεταστική επιτροπή, ο Υ.Δ. οφείλει 
να επισυνάψει ένα σύντομο μονοσέλιδο βιογραφικό του σημείωμα. 
 

Άρθρο 9: Υποστήριξη και Αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής 
1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται 

ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριμελής 
συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει εισηγητική έκθεση και την 
υποβάλλει εντός 30 ημερών στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής 
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επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής(Ν.4485/17). Στην έκθεση καθορίζεται και ο τελικός τίτλος 
της διατριβής, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί από την 7μελή  εξεταστική επιτροπή την ημέρα της παρουσίασης. 

2. Αν η τριμελής κρίνει ότι το αίτημα του φοιτητή δεν μπορεί να εγκριθεί, επισημαίνει εγγράφως και ενυπογράφως  
τις ουσιαστικές προσθήκες ή αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη διατριβή προκειμένου να θεωρηθεί 
ολοκληρωμένη και ζητούν από τον φοιτητή να ανταποκριθεί στις υποδείξεις τους εντός συγκεκριμένου 
χρονικού διαστήματος. Η τριμελής επιτροπή οφείλει να κοινοποιήσει την ανωτέρω απάντησή της και στην 
ΕΜΣ. 

3. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα 
αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από 
ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου39, 
καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του 
άρθρου 39 (4485/4-8-17). 

4. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 
ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο/η Υ.Δ. εκπόνησε τη διατριβή του. 

5. H Επιτροπή συγκαλείται, από τον Πρόεδρό της, για την εξέταση του υποψηφίου το νωρίτερο 20 ημέρες μετά 
την κατάθεση της Διατριβής στα μέλη της. 

6. Η Συνέλευση ορίζει ένα μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, διαφορετικό από τον Επιβλέποντα, ως 
συντονιστή του τυπικού των διαδικασιών της δημόσιας υποστήριξης του υποψηφίου. 

7. O Υ.Δ. αναπτύσσει την Διατριβή του δημόσια, ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, και 
ακολουθεί η εξέταση χωρίς την παρουσία τρίτων. 

8. Στη συνέχεια, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία του Υ.Δ. και  αξιολογεί τη Διατριβή ως 
προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη. 

9. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον 
μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα 
αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

10. Στην παρουσίαση της διατριβής οριστικοποιείται και ο τίτλος της διατριβής. 
 

11. Το τελικό πόρισμα της επιτροπής μπορεί να είναι: 

 Ότι η Δ.Δ. έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και εγκρίνεται, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. 
Στην περίπτωση αυτή, 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 καθώς επίσης προτείνει  την αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα. 

 Ότι η ΔΔ έχει ελλείψεις και προτείνει διορθώσεις οι οποίες θα πρέπει να δίνονται εγγράφως στον υποψήφιο. 
Η 7μελής εξεταστική επιτροπή, επίσης ορίζει με σαφήνεια στο έντυπο αξιολόγησης αν θα χρειαστεί να 
επαναξιολογήσει τη Διδακτορική Διατριβή σε νέα συνεδρίαση ή όχι και να καθορίσει τη σχετική προθεσμία. 

12. Η δημόσια παρουσίαση της ΔΔ πρέπει και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον το θέμα παραμένει 
επιστημονικά επίκαιρο. Εφόσον παρέλθουν 6 μήνες από τον ορισμό της ΕΕΕ χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί 
η δημόσια παρουσίαση, η διδακτορική διατριβή θα διακόπτεται κατόπιν σχετικής προειδοποίησης της 
γραμματείας. Σε αυτήν την περίπτωση η δημόσια παρουσίαση της ΔΔ θα μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν 
αιτήσεως-βεβαίωσης της τριμελούς προς τη Γραμματεία ότι το θέμα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και 
εγκρίσεως της Συνέλευσης. 
Το παραπάνω χρονικό όριο των 6 μηνών δεν ισχύει στην περίπτωση που υπάρχει δημοσίευση σχετική με την    
ερευνητική εργασία της Διατριβής, με τον ΥΔ ως πρώτο συγγραφέα σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με 
καθορισμένο παράγοντα απήχησης και διαδικασία κρίσης εργασιών.  

 

 
 
Άρθρο 10: Καθομολόγηση Διδάκτορα 
1. Πριν την καθομολόγηση, ο Υ.Δ. είναι υποχρεωμένος να έχει μία τουλάχιστον δημοσίευση που να προέκυψε από 

την ερευνητική εργασία της Διατριβής του, με αυτόν ως πρώτο συγγραφέα σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με 
καθορισμένο παράγοντα απήχησης και διαδικασία κρίσης εργασιών. Αντίγραφο από κάθε δημοσίευση 
επισυνάπτεται στο τελικό κείμενο της διατριβής. 

2. O Υ.Δ. είναι υποχρεωμένος να διορθώσει τη Διατριβή του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής και να καταθέσει στην Ε.Μ.Σ. σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Επιβλέποντα και άλλο ένα 
μέλος της Επταμελούς Επιτροπής. 
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3. Επίσης οφείλει να προσκομίσει στη γραμματεία 2 ηλεκτρονικά αντίγραφα της Διατριβής του και να συμπληρώσει 
σειρά εντύπων, που του χορηγούνται από την Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας. 

4. Η αναγόρευση και η καθομολόγηση του Διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση  του Τμήματος  Βιολογίας του Π.Κ.. 
5. Σε περίπτωση 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). 

6. Στις περιπτώσεις όπου Υ.Δ. εκπονούν τμήμα της  Δ.Δ. τους σε εργαστήριο, φορέα, ερευνητικό κέντρο ή χώρο εκτός 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, η δημοσίευση που θα χρησιμοποιήσουν κατά την αίτησή για ορκωμοσία θα πρέπει 
σαφώς να αναφέρει το Τμήμα Βιολογίας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα στοιχεία του Υ.Δ. (affiliations). 
Δημοσιεύσεις χωρίς αναφορά στο Τμήμα δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 11: Λόγοι και Διαδικασία Διαγραφής 
Διακοπή της εκπόνησης μια διδακτορικής διατριβής μπορεί να υπάρξει με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος και 
κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 

1. Αν παρέλθει το πρώτο 6μήνο από την εγγραφή χωρίς πραγματοποίηση των Γενικών Εξετάσεων και χωρίς να 
έχει υποβληθεί στη γραμματεία αίτηση παράτασης 

2. Αν υπάρξουν αρνητικές εκθέσεις προόδου για δύο συναπτά έτη 
3. Αν δεν υποβληθούν εκθέσεις προόδου για δύο συναπτά έτη 
4. Αν παρέλθει η μέγιστη χρονική διάρκεια των έξι (6) ετών. 
5. Αν παρέλθουν 6 μήνες από τη σύσταση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής χωρίς να έχει οριστεί η 

ημερομηνία υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής και χωρίς την απαραίτητη βεβαίωση της 3μελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής περί επικαιρότητας του θέματος 

6. Αν υπάρξει παράβαση δεοντολογικών κανόνων ή ανάρμοστη συμπεριφορά. 
 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η γραμματεία θα αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στον υποψήφιο διδάκτορα με 
κοινοποίηση στον επιβλέποντα στην οποία θα τους ενημερώνει για την επερχόμενη διαγραφή και τους λόγους  που την 
επιβάλλουν. Η Συνέλευση του Τμήματος θα αποφασίζει για τη διαγραφή του Υ.Δ. σε συνεδρίαση της μετά την πάροδο 
3μήνου από την αποστολή της συστημένης προειδοποιητικής επιστολή, με βάση τον παρόντα κανονισμό και 
λαμβάνοντας υπόψη  τυχόν απάντηση του υποψηφίου στην προειδοποιητική επιστολή. 
 

Άρθρο 12: Ενστάσεις για διαδικασίες στα πλαίσια εκπόνησης ΔΔ 
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση κατά οποιασδήποτε διαδικασίας ή ενέργειας του Τμήματος ή του 
προσωπικού του Πανεπιστημίου που τους θίγει, οφείλουν να το πράξουν με αιτιολογημένη αίτηση/ένσταση που να 
απευθύνεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών. Η ΕΜΣ είναι το αρμόδιο όργανο για την εξέταση της ένστασης εφόσον 
αυτή αφορά τις διδακτορικές σπουδές  και υποχρεούται να εισηγηθεί σχετικά στη Συνέλευση σε διάστημα 2 μηνών από 
την παραλαβή της ένστασης. Η Συνέλευση θα λάβει την οριστική απόφαση. Αν η ένσταση δεν αφορά τις διδακτορικές 
σπουδές η ΕΜΣ προωθεί την ένσταση στα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα κοινοποιώντας την προώθηση στον ΥΔ 
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