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1 .  ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Το ∆ιδακτορικό ∆ί̟λωµα α̟οτελεί ακαδηµαϊκό τίτλο, ο ο̟οίος ̟ιστο̟οιεί την 

ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών ̟εριοχών, την 

σε βάθος κατανόηση του ε̟ιστηµονικού αντικειµένου και την εκ̟όνηση ̟ρωτότυ̟ης ή 

καινοτόµου έρευνας στο ̟εδίο της ε̟ιστήµης του. 

Ο Κανονισµός ∆ιδακτορικών Σ̟ουδών του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Σχολής 

Ε̟ιστηµών Υγείας του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας συντάχθηκε σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. Για όσα θέµατα δεν αναφέρονται σε αυτόν, ισχύουν οι  διατάξεις του ν. 

4485/2017. 

Ο ̟αρών Κανονισµός α̟οσκο̟εί στη ρύθµιση θεµάτων σχετικώς µε την εκ̟όνηση 

∆ιδακτορικής ∆ιατριβής στο Τµήµα Κτηνιατρικής του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας, µε 

βάση τη σχετική νοµοθεσία. Αναθεώρηση του Κανονισµού µ̟ορεί να λάβει χώρα ανά 

τριετία ή εκτάκτως εφόσον ζητηθεί α̟ό ένα µέλος της Συνέλευσης. Ο Κανονισµός 

συµ̟ληρώνεται ή τρο̟ο̟οιείται µε α̟όφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, ύστερα α̟ό 

εισήγηση του Προέδρου µε βάση ̟ρόταση ειδικά ̟ρος αυτό ορισθείσας ε̟ιτρο̟ής. Ε̟ί 

θεµάτων ̟ ου δεν αναφέρονται στον υ̟άρχοντα κανονισµό, α̟οφασίζει η Συνέλευση του 

Τµήµατος, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Η ισχύς του ̟αρόντος  Κανονισµού αρχίζει α̟ό την ηµέρα δηµοσίευσής του στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

2 .  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ‘Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Τα µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος µ̟ορούν, εάν ε̟ιθυµούν, να ̟ροκηρύσσουν θέσεις 

υ̟οψήφιων διδακτόρων, υ̟οτρόφων ή όχι. Οι σχετικές ̟ροκηρύξεις δηµοσιο̟οιούνται 

διά του ηµερήσιου τύ̟ου και αναρτώνται στους οικείους διαδικτυακούς τό̟ους του 

Τµήµατος Κτηνιατρικής. 

Οι ̟ροϋ̟οθέσεις, οι όροι, οι ̟ροθεσµίες και οι διαδικασίες κατάθεσης 

υ̟οψηφιοτήτων και ε̟ιλογής υ̟οψήφιων διδακτόρων, καθώς και οι ̟ρόσθετες 
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υ̟οχρεώσεις αυτών, ρήτρες, ̟αραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, 

µνηµονεύονται ρητά στις σχετικές ̟ροκηρύξεις και ̟ροσκλήσεις. 

 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΩΝ 

 

3.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΩΝ 

 

∆ικαίωµα εκ̟όνησης διδακτορικής διατριβής στο Τµήµα Κτηνιατρικής έχουν οι 

κάτοχοι ∆ι̟λώµατος Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών (∆.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ηµεδα̟ής ή 

αναγνωρισµένων ως ισότιµων της αλλοδα̟ής ή ενιαίου και αδιάσ̟αστου τίτλου 

σ̟ουδών µετα̟τυχιακού ε̟ι̟έδου. Σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις γίνονται δεκτοί, µε σχετική 

ειδική αιτιολόγηση, ως υ̟οψήφιοι διδάκτορες και µη κάτοχοι ∆.Μ.Σ, όσοι ̟ληρούν τα 

̟αρακάτω ̟ροσόντα. 

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ̟ου δεν είναι κάτοχοι ∆.Μ.Σ., γίνονται δεκτοί ως υ̟οψήφιοι 

διδάκτορες στο Τµήµα Κτηνιατρικής µε α̟όφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, µετά 

α̟ό σχετική θετική εισήγηση της αρµόδιας τριµελούς ε̟ιτρο̟ής (3.3.2.), εφόσον ̟ληρούν 

τις κατωτέρω δύο ̟ροϋ̟οθέσεις: 

Α) (α) έχουν ̟ερατώσει οργανωµένο ̟ρόγραµµα µετεκ̟αίδευσης, τουλάχιστον ετήσιας 

διάρκειας, σε Τµήµα Κτηνιατρικής ή (β) έχουν συµµετάσχει σε ερευνητικά ̟ ρογράµµατα, 

̟ου εκ̟ονούνταν µέσω Ε̟ιτρο̟ής Ερευνών Πανε̟ιστηµίων ή Ερευνητικών Ιδρυµάτων, 

µε τουλάχιστον διετή ̟ροϋ̟ηρεσία, ή (γ) έχουν τουλάχιστον διετή ευδόκιµη 

ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία σε αντικείµενο συναφές µε αυτό ̟ου ε̟ιθυµούν να εκ̟ονήσουν 

διδακτορική διατριβή και το ο̟οίο ̟ εριλαµβάνεται στα αντικείµενα ̟ ου καλλιεργούνται 

στο Τµήµα, ή (δ) έχουν ̟ραγµατο̟οιήσει µία δηµοσίευση σε ̟εριοδικό µε κριτές 

και 

Β) κατέχουν τίτλο γλωσσοµάθειας σύµφωνο µε τα ̟ροσόντα ̟ου ζητούνται α̟ό το 

Α.Σ.Ε.Π. µε βάση το άρθρο 1 Π∆ 146/2007 (Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων του Π.∆. 50/2001 

Καθορισµός ̟ροσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα ό̟ως αυτό 

ισχύει) (Φ.Ε.Κ. τ. Α’ 185/2007), σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της ̟αρ. 1 του ά. 1 

Π.. 116/2006 (Τρο̟ο̟οίηση του άρθρου 28 του Π∆. 50/2001 …) (Φ.Ε.Κ. τ. Α’ 115/2006). 
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3.2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι για εκ̟όνηση διδακτορικής διατριβής στο Τµήµα 

Κτηνιατρικής υ̟οβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος µέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεµβρίου κάθε έτους, ώστε η έναρξη των 

σ̟ουδών τους να γίνει μέχρι την 1η Α̟ριλίου, 1η Ιουλίου, 1η Οκτωβρίου και 1η Ιανουαρίου, 

αντίστοιχα. 

Σε εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις (ό̟ως ̟.χ. για εµ̟ρόθεσµη υ̟οβολή αίτησης 

υ̟οτροφίας) είναι δυνατή η α̟οδοχή αίτησης και εκτός των ηµεροµηνιών ̟ου ορίζονται 

στο κανονισµό, ύστερα α̟ό σχετικό αίτηµα του ̟ροτεινόµενου ε̟ιβλέ̟οντος στη 

Συνέλευση του Τµήµατος. 

Στην αίτηση θα ̟ρέ̟ει να αναγράφεται σαφώς η ε̟ιστηµονική µονάδα του 

Τµήµατος στην ο̟οία ε̟ιθυµούν να εκ̟ονήσουν τη διδακτορική  διατριβή τους. Στην 

αίτηση αναγράφονται ε̟ίσης ο ̟ροτεινόµενος τίτλος και η ̟ροτεινόµενη γλώσσα 

εκ̟όνησης της διατριβής, η ο̟οία µ̟ορεί να είναι διάφορη της ελληνικής. Ε̟ίσης, 

αναγράφεται και ο ̟ροτεινόµενος ως ε̟ιβλέ̟ων της διδακτορικής διατριβής, ο ο̟οίος 

ανήκει σε όσους έχουν δικαίωµα ε̟ίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στη νοµοθεσία. 

Ο ̟ροτεινόµενος τίτλος µ̟ορεί να είναι γενικός και ενδεικτικός και να 

αναφέρεται στο ̟εδίο στο ο̟οίο θα εκ̟ονηθεί η διατριβή, µ̟ορεί δε να εξειδικεύεται 

κατά την εξέλιξη της διατριβής µε α̟όφαση της τριµελούς συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής.  

 Η αίτηση συνοδεύεται α̟ό αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα του 

ενδιαφερόµενου, ̟ροσχέδιο διδακτορικής διατριβής και όλα τα δικαιολογητικά ̟ου 

α̟οδεικνύουν τη δυνατότητα του αιτούντα να ε̟ιλεγεί ως υ̟οψήφιος διδάκτορας 

σύµφωνα µε τον ̟αρόντα κανονισµό, ειδικά δε όσα α̟αιτούνται για την α̟όδειξη των 

̟ροσόντων ̟ου αναφέρονται στο τµήµα 3.1 ανωτέρω. Σε ̟ερι̟τώσεις αιτήσεων 

̟τυχιούχων άλλων ακαδηµαϊκών τµηµάτων, για τη συνάφεια του ̟τυχίου α̟οφαίνεται 

η Συνέλευση του Τµήµατος. Ε̟ι̟λέον, ο αιτών ̟αρέχει  τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας δύο 

τουλάχιστον ε̟ιστηµόνων, µελών η όχι του Τµήµατος Κτηνιατρικής, µε τους ο̟οίους 

όµως να τεκµαίρεται ̟ροηγούµενη ε̟αγγελµατική ή ε̟ιστηµονική συνεργασία. Α̟ό 
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τους εν λόγω ε̟ιστήµονες µ̟ορούν, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης, να 

ζητηθούν σχετικές συστάσεις. 

Οι αιτήσεις συνοδεύονται α̟ό ειδικό έντυ̟ο συµ̟ληρωµένο α̟ό το µέλος ∆.Ε.Π. 

του Τµήµατος ή άλλο άτοµο ̟ου έχει δικαίωµα ε̟ίβλεψης διδακτορικής διατριβής, στο 

ο̟οίο θα αναφέρεται η συναίνεσή του για ανάληψη της ε̟ίβλεψης του αιτούντος ως 

υ̟οψηφίου διδάκτορα για εκ̟όνηση διδακτορικής διατριβής. 

 

3.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

3.3.1. Αξιολόγηση των αιτήσεων α̟ό τον ̟ροτεινόµενο ε̟ιβλέ̟οντα 

Οι αιτήσεις εκ̟όνησης διδακτορικής διατριβής, οι ο̟οίες υ̟οβάλλονται στη 

Γραµµατεία του Τµήµατος, διαβιβάζονται στον ̟ροτεινόµενο (µέλος ∆.Ε.Π. ή άλλο 

άτοµο ̟ου έχει δυνατότητα ε̟ίβλεψης διδακτορικής διατριβής) α̟ό τον αιτούντα για 

ε̟ίβλεψη της διδακτορικής διατριβής. 

Αιτήσεις, οι ο̟οίες δεν αναφέρουν ̟ ροτεινόµενο ε̟ιβλέ̟οντα ή δεν συνοδεύονται 

α̟ό ειδικό έντυ̟ο συναίνεσης ανάληψης ε̟ίβλεψης, διαβιβάζονται στα µέλη ∆.Ε.Π., τα 

ο̟οία θερα̟εύουν συναφή αντικείµενα, για το ο̟οίο γίνεται αίτηση για εκ̟όνηση 

διδακτορικής διατριβής. Τα µέλη ∆.Ε.Π. ̟ρέ̟ει εντός 15 ηµερών να α̟αντήσουν 

εγγράφως, εάν είναι κατ’ αρχήν δυνατή η ε̟ίβλεψη εκ̟όνησης της διδακτορικής 

διατριβής. 

 
3.3.2. Αξιολόγηση των αιτήσεων α̟ό τριµελή ε̟ιτρο̟ή 

Η Συνέλευση του Τµήµατος, αφού λάβει υ̟όψη τις αιτήσεις ̟ου έχουν 

υ̟οβληθεί, τις κατηγοριο̟οιεί µε βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειµένου, και 

ορίζει µία τριµελή ε̟ιτρο̟ή ανά κατηγορία αιτήσεων. 

Κάθε τριµελής ε̟ιτρο̟ή, ̟ου α̟οτελείται α̟ό µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος, 

εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυ̟οβαλλόµενα έγγραφα και καλεί τους 

αιτούντες σε συνέντευξη. Στη συνέχεια, υ̟οβάλει στη Συνέλευση του Τµήµατος 

αναλυτικό υ̟όµνηµα, στο ο̟οίο αναγράφονται οι λόγοι για τους ο̟οίους κάθε 

υ̟οψήφιος ̟ρέ̟ει ή δεν ̟ρέ̟ει να γίνει δεκτός, καθώς και ο ̟ροτεινόµενος ε̟ιβλέ̟ων, 

εφόσον αυτός δεν είχε ̟ροταθεί α̟ό τον αιτούντα. 
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3.3.2. Ε̟ικύρωση της αξιολόγησης α̟ό τη Συνέλευση 

Η Συνέλευση του Τµήµατος, αφού λάβει τη γνώµη του ̟ροτεινόµενου ως 

ε̟ιβλέ̟οντος της διατριβής, την συνεκτιµά µε το υ̟όµνηµα της ε̟ιτρο̟ής και εγκρίνει ή 

α̟ορρί̟τει αιτιολογηµένα την αίτηση του υ̟οψηφίου. Στην εγκριτική α̟όφαση ορίζεται 

και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. 

 

4. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

4.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Η Συνέλευση του Τµήµατος αναθέτει στον ̟ροτεινόµενο ε̟ιβλέ̟οντα την 

ε̟ίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει την τριµελή συµβουλευτική ε̟ιτρο̟ή, 

̟ου ̟ ροτείνεται α̟ό τον ε̟ιβλέ̟οντα, µε αρµοδιότητα να ̟ λαισιώνει και να υ̟οστηρίζει 

την εκ̟όνηση και συγγραφή της διατριβής. Για τον ορισµό, είναι α̟αραίτητη η ύ̟αρξη 

εγγράφου α̟οδοχής α̟ό το ̟ρος ορισµό µέλος ή η ενώ̟ιον του σώµατος α̟οδοχή της 

συµµετοχής. Οι ̟ροτεινόµενοι ως ε̟ιβλέ̟οντες ̟ου δεν συµµετέχουν στη συνέλευση, 

µ̟ορούν να συµµετέχουν στη συγκεκριµένη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του σχετικού 

θέµατος, µε δικαίωµα λόγου, αλλά όχι ψήφου. 

Ο µέγιστος αριθµός υ̟οψηφίων διδακτόρων ̟ου µ̟ορεί να ε̟ιβλέ̟εται α̟ό 

κάθε µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος είναι ̟έντε. 

Στην τριµελή συµβουλευτική ε̟ιτρο̟ή µετέχουν ως µέλη, ο ε̟ιβλέ̟ων και δύο 

ακόµη µέλη ∆.Ε.Π. α̟ό το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισµένων ως 

οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδα̟ής, οι ο̟οίοι είναι  κάτοχοι διδακτορικού δι̟λώµατος, 

ή ερευνητές των βαθµίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ α̟ό ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 

ν.4310/2014, συµ̟εριλαµβανοµένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών 

και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, ή α̟ό 

αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδα̟ής και έχουν το ίδιο ή 

συναφές γνωστικό αντικείµενο µε την υ̟ό εκ̟όνηση διδακτορική διατριβή. Στην 

τριµελή συµβουλευτική ε̟ιτρο̟ή µετέχει τουλάχιστον ένα µέλος ∆.Ε.Π. α̟ό το Τµήµα 

Κτηνιατρικής α̟ό τις τρεις ̟ρώτες βαθµίδες. 
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Τα µέλη τριµελούς συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής αντικαθίστανται ύστερα α̟ό 

τεκµηριωµένη εισήγηση του ε̟ιβλέ̟οντος τη διατριβή.  

 

4.2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ 

 

Αν για ο̟οιονδή̟οτε λόγο ο ε̟ιβλέ̟ων εκλείψει ή δια̟ιστωµένα αδυνατεί να 

τελέσει χρέη ε̟ιβλέ̟οντος για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η Συνέλευση του Τµήµατος, 

εκτιµώντας τις ̟εριστάσεις, αναθέτει σε άλλον την ε̟ίβλεψη, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στις ̟ροηγούµενες ̟αραγράφους, ύστερα α̟ό αίτηση του υ̟οψήφιου διδάκτορα και 

γνώµη του ̟ροτεινόµενου ε̟ιβλέ̟οντος, διαφορετικά σε ένα α̟ό τα άλλα δύο µέλη της 

τριµελούς συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής, ακόµη και καθ’ υ̟έρβαση του µέγιστου αριθµού 

υ̟οψήφιων ̟ου αυτά ε̟ιβλέ̟ουν. 

Εάν ο ε̟ιβλέ̟ων µετακινηθεί σε άλλο ακαδηµαϊκό τµήµα του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. 

ή εάν συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να εκτελεί χρέη ε̟ιβλέ̟οντος των διδακτορικών 

διατριβών ̟ου είχε ̟ροηγουµένως αναλάβει. Ο διδακτορικός τίτλος α̟ονέµεται α̟ό το 

Τµήµα Κτηνιατρικής του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας. 

Η αντικατάσταση ε̟ιβλέ̟οντος γίνεται µε τα ̟αρακάτω κριτήρια: 

(α) συνάφεια του αντικειµένου της διατριβής µε το γνωστικό αντικείµενο του 

̟ροτεινόµενου νέου ε̟ιβλέ̟οντος, 

(β) συµβολή του ̟ροτεινόµενου νέου ε̟ιβλέ̟οντος στην έρευνα της διατριβής, 

(γ) ̟ρόταση του υ̟οψήφιου διδάκτορα και 

(δ) α̟οδοχή α̟ό τον νέο ̟ροτεινόµενο ε̟ιβλέ̟οντα. 

 

4.3. ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΩΝ 

 

Τα ονόµατα των υ̟οψήφιων διδακτόρων, των ε̟ιβλε̟όντων αυτών, οι τίτλοι των 

εκ̟ονούµενων διδακτορικών διατριβών και σύντοµη ̟ερίληψη αυτών, καθώς και τα 

µέλη των συµβουλευτικών ε̟ιτρο̟ών, αναρτώνται αµελητί στον διαδικτυακό τό̟ο του 

Τµήµατος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.  
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5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΩΝ 

 

5.1. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Η χρονική διάρκεια των σ̟ουδών για α̟όκτηση διδακτορικού δι̟λώµατος είναι 

τουλάχιστον τρία (3) ̟λήρη ηµερολογιακά έτη α̟ό τον αρχικό ορισµό της τριµελούς 

συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής. Η ανώτατη διάρκεια εκ̟όνησης διδακτορικής διατριβής 

ορίζεται έως οκτώ ηµερολογιακά έτη α̟ό την ηµεροµηνία καθορισµού της τριµελούς 

συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής στην Συνέλευση του Τµήµατος. Στην ανωτέρω χρονική 

διάρκεια δεν ̟ροσµετράται χρόνος διακο̟ής σ̟ουδών µε α̟όφαση της Συνέλευσης του 

Τµήµατος, ο ο̟οίος δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τα τέσσερα έτη συνολικά. 

∆εν είναι α̟αραίτητη η ετήσια ανανέωση εγγραφής του υ̟οψηφίου διδάκτορα. 

 

5.2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΩΝ 

 

Οι διδακτορικές σ̟ουδές στο Τµήµα Κτηνιατρικής ̟ροσφέρονται δωρεάν. Οι 

υ̟οψήφιοι διδάκτορες έχουν µέχρι ̟έντε ̟λήρη ακαδηµαϊκά έτη α̟ό την ̟ρώτη 

εγγραφή τους, όλα τα δικαιώµατα και τις ̟αροχές ̟ου ̟ροβλέ̟ονται και για τους 

φοιτητές του δεύτερου κύκλου σ̟ουδών, ό̟ως ορίζονται στο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας. 

Ε̟ι̟λέον, µέχρι ̟έντε έτη µετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, οι 

διδάκτορες διατηρούν δικαιώµατα ̟ ρόσβασης, δανεισµού και χρήσης των ηλεκτρονικών 

υ̟ηρεσιών των ̟ανε̟ιστηµιακών βιβλιοθηκών. 

 

5.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΩΝ 

 

Οι υ̟οψήφιοι διδάκτορες, κάθε έτος, σε ̟ροθεσµία 3 µηνών α̟ό την ε̟έτειο 

εγγραφής, υ̟οβάλλουν εγγράφως αναλυτικό υ̟όµνηµα, το ο̟οίο ̟αρουσιάζει 

̟ροφορικά ενώ̟ιον της τριµελούς συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής (µε δυνατότητα 

τηλεδιάσκεψης για τους µη έχοντες φυσική ̟ αρουσία στο Τµήµα), σχετικά µε την ̟ ρόοδο 

της διδακτορικής διατριβής. Σχόλια ε̟ί του υ̟οµνήµατος α̟ό την τριµελή ε̟ιτρο̟ή 
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̟εριλαµβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις ̟ροόδου, οι ο̟οίες ̟αρουσιάζονται στη 

Συνέλευση του Τµήµατος, αφού λάβει γνώση και ̟ροσυ̟ογράψει ο υ̟οψήφιος. Το 

υ̟όµνηµα και οι εκθέσεις ̟ροόδου καταχωρούνται στον ατοµικό φάκελο του 

υ̟οψηφίου. Η ̟αράλειψη υ̟οβολής έκθεσης ̟ροόδου α̟οτελεί υ̟αιτιότητα του 

ε̟ιβλέ̟οντος και όχι του υ̟οψηφίου και δεν α̟οτελεί λόγο διακο̟ής των διδακτορικών 

σ̟ουδών. 

 

5.4. ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΩΝ 

 

∆ιαγραφή υ̟οψήφιου διδάκτορα γίνεται ύστερα α̟ό ̟αραίτησή του, η ο̟οία 

γίνεται αυτο̟ροσώ̟ως στις υ̟ηρεσίες του Τµήµατος ή µε διαβίβαση εγγράφου µε γνήσιο 

της υ̟ογραφής ε̟ικυρωµένο α̟ό αρµόδια αρχή. ∆ιαγραφή λόγω κακής ε̟ίδοσης είναι 

δυνατή εφόσον αυτή τεκµηριώνεται ε̟ί δύο συνεχόµενα έτη στις εκθέσεις ̟ροόδου µε 

οµόφωνη γνώµη της τριµελούς συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής, έχει δε ο̟ωσδή̟οτε λάβει 

γνώση αυτών ο υ̟οψήφιος διδάκτορας. Το αίτηµα διαγραφής υ̟οβάλλεται α̟ό την 

τριµελή συµβουλευτική ε̟ιτρο̟ή. Η διαγραφή υ̟οψήφιου διδάκτορα α̟οφασίζεται α̟ό 

τη Συνέλευση του Τµήµατος. 

 

6. ΣΥΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ 

∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριµελής 

συµβουλευτική ε̟ιτρο̟ή δέχεται ή α̟ορρί̟τει αίτηση του υ̟οψηφίου για την δηµόσια 

υ̟οστήριξη και την αξιολόγησή της. Η δηµοσίευση µέρους της διατριβής σε διεθνή 

έγκριτα ̟εριοδικά α̟οτελεί σηµαντικό τεκµήριο για θετική α̟όφαση της τριµελούς 

συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής. 

Μαζί µε το αντίγραφο της διατριβής κάθε υ̟οψήφιος διδάκτορας καταθέτει 

υ̟εύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, µε την ο̟οία δηλώνει ότι είναι ο συγγραφέας της 

διατριβής και ότι έχει αναφέρει τον συγγραφέα κάθε ̟ηγής ή ιδέας ̟ου δεν είναι δική 

του, και ότι αναλαµβάνει την ευθύνη για κάθε συνέ̟εια εάν α̟οδειχθεί λογοκλο̟ή σε 

µέρος ή το σύνολο της διατριβής. 
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Τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής χρησιµο̟οιούν υ̟οχρεωτικά 

κάθε λογισµικό ή online ̟ληροφοριακό σύστηµα α̟οφυγής της λογοκλο̟ής ̟ου 

̟ροσφέρεται στα µέλη του Πανε̟ιστηµίου α̟ό το Κέντρο Πληροφόρησης του ιδρύµατος, 

καθώς και κάθε άλλο ̟ρόσφορο µέσο για την α̟οφυγή λογοκλο̟ής. Πριν την οριστική 

κατάθεση της διατριβής υ̟οβάλλουν σχετική έκθεση ελέγχου, στην ο̟οία 

ε̟ισυνά̟τονται τα α̟οτελέσµατα α̟ό τη χρήση του ̟αρα̟άνω λογισµικού ή 

̟ληροφοριακού συστήµατος, εφόσον αυτό ήταν διαθέσιµο ̟ριν την κατάθεση της 

διατριβής. 

Εάν η τριµελής συµβουλευτική ε̟ιτρο̟ή α̟οδεχθεί την αίτηση του υ̟οψηφίου, 

συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υ̟οβάλλει στη Συνέλευση του 

Τµήµατος, ό̟ου ε̟ίσης ̟ροτείνεται ο ορισµός ε̟ταµελούς εξεταστικής ε̟ιτρο̟ής για την 

κρίση της διδακτορικής διατριβής. Κατά τον ορισµό της εξεταστικής ε̟ιτρο̟ής 

οριστικο̟οιείται, µε βάση σχετική εισήγηση της τριµελούς συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής,  ο 

τίτλος της διδακτορικής διατριβής, ο ο̟οίος ̟ρέ̟ει, τουλάχιστον νοηµατικά, να 

εµ̟εριέχεται στον αρχικό. Το θέµα του ορισµού εξεταστικής ε̟ιτρο̟ής εισάγεται, µε 

ευθύνη του Προέδρου του Τµήµατος, στη Συνέλευση εντός το ̟ολύ 30 ηµερών α̟ό την 

υ̟οβολή του σχετικού αιτήµατος. Εάν δεν εισαχθεί εντός του συγκεκριµένου χρονικού 

διαστήµατος, το ζήτηµα µ̟ορεί να ̟ αρα̟εµφθεί στον Κοσµήτορα της Σχολής Ε̟ιστηµών 

Υγείας, ο ο̟οίος ορίζει ε̟ταµελή εξεταστική ε̟ιτρο̟ή µε βάση σχετική εισήγηση της 

τριµελούς συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής. 

Στην ε̟ταµελή εξεταστική ε̟ιτρο̟ή µετέχουν: 

(α) τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής, εφόσον ̟ληρούν τα α̟ό την 

νοµοθεσία οριζόµενα κριτήρια, και 

(β) τουλάχιστον τέσσερα ε̟ι̟λέον µέλη, ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟ληρούν τα α̟ό την νοµοθεσία 

οριζόµενα κριτήρια. 

Η ε̟ταµελής εξεταστική ε̟ιτρο̟ή συγκαλείται και συντονίζεται α̟ό τον 

ε̟ιβλέ̟οντα της διατριβής. 

Η διδακτορική διατριβή υ̟οστηρίζεται δηµόσια α̟ό τον υ̟οψήφιο διδάκτορα σε 

χώρους του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας. Τα µέλη της εξεταστικής ε̟ιτρο̟ής οφείλουν να 

υ̟οβάλλουν σχόλια ε̟ί της διδακτορικής διατριβής εντός 45 ηµερών α̟ό τη διαβίβαση 

της διδακτορικής διατριβής. 
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Η εξέταση της διατριβής γίνεται το ̟ολύ εντός δύο µηνών α̟ό την ηµεροµηνία 

διαβίβασης της διατριβής στα µέλη της εξεταστικής ε̟ιτρο̟ής, η ο̟οία ̟ ραγµατο̟οιείται 

µε ευθύνη του ε̟ιβλέ̟οντος. Εάν ο ε̟ιβλέ̟ων δεν συγκαλεί την εξεταστική ε̟ιτρο̟ή 

εντός της ̟αρα̟άνω ̟ροθεσµίας, ο υ̟οψήφιος διδάκτορας, µε αίτησή του, µ̟ορεί να 

ζητήσει α̟ό τον Πρόεδρο του Τµήµατος να την συγκαλέσει εκείνος (δηλαδή ο Πρόεδρος). 

Σε αυτήν την ̟ερί̟τωση, ο Πρόεδρος του Τµήµατος συντονίζει τη συνεδρίαση. 

Η διαδικασία της δηµόσιας υ̟οστήριξης ̟ροϋ̟οθέτει τη φυσική ̟αρουσία 

τουλάχιστον τεσσάρων µελών της εξεταστικής ε̟ιτρο̟ής, ενώ τα λοι̟ά µέλη αυτής 

µ̟ορούν να συµµετέχουν µέσω τηλεδιάσκεψης. Αρχικά, ο υ̟οψήφιος διδάκτορας 

̟αρουσιάζει τα ευρήµατα της διατριβής και ακολουθούν οι ερωτήσεις των µελών της 

εξεταστικής ε̟ιτρο̟ής. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται σε 90 λε̟τά το µέγιστο. Κατά 

τη δηµόσια υ̟οστήριξη και σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ε̟ιβλέ̟ων δια̟ιστώσει ̟αραβίαση του 

Κανονισµού Ακαδηµαϊκής ∆εοντολογίας του ιδρύµατος και κατό̟ιν σύµφωνης γνώµης 

των δύο άλλων µελών της τριµελούς συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής, έχει το δικαίωµα να 

ζητήσει αναβολή και ε̟ανάληψη της διαδικασίας εντός εύλογου διαστήµατος, και 

̟άντως όχι ̟έραν των 30 εργασίµων ηµερών, και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα καταθέσει 

σχετική αίτηση στη Συνέλευση του Τµήµατος, στην ο̟οία αίτηση θα τεκµηριώνει την 

ά̟οψη του, µε βάση τον Κανονισµό Ακαδηµαϊκής ∆εοντολογίας του Ιδρύµατος 

αναφέροντας ρητά ̟οια άρθρα του Κανονισµού ̟αραβιάστηκαν. 

Η εξεταστική ε̟ιτρο̟ή συνεδριάζει χωρίς την ̟αρουσία τρίτων. Αφυ̟ηρετήσαντα 

µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής ε̟ιτρο̟ής, ̟ου είχαν αντικατασταθεί, µ̟ορούν να 

̟αρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωµα ψήφου. Η εξεταστική ε̟ιτρο̟ή κρίνει 

την διατριβή ως ̟ρος την ̟οιότητα, την ̟ληρότητα, την ̟ρωτότυ̟η σκέψη και τη 

συµβολή της στην ε̟ιστήµη. Με βάση αυτά τα κριτήρια, η εξεταστική ε̟ιτρο̟ή εγκρίνει 

ή α̟ορρί̟τει την διατριβή, µε ̟λειοψηφία τουλάχιστον ̟έντε µελών αυτής. Τέλος, 

α̟ονέµει βαθµό στην κλίµακα ‘Άριστα’, ‘Λίαν καλώς’ ή ‘Καλώς’, λαµβάνοντας υ̟όψη 

τα ανωτέρω κριτήρια. Η δηµοσίευση µέρους της διατριβής σε διεθνή έγκριτα ̟εριοδικά 

α̟οτελεί σηµαντικό κριτήριο για α̟ονοµή του βαθµού ‘Άριστα’. 
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7. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

 

Μετά την ε̟ιτυχή εξέταση της διδακτορικής διατριβής, µε ευθύνη του διδάκτορα, 

διαβιβάζονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος αντίγραφα της διατριβής για την 

βιβλιοθήκη του Πανε̟ιστηµίου. Η εγκεκριµένη διδακτορική διατριβή, µετά τις τυχόν 

διορθώσεις ̟ ου ̟ ροτείνει η Ε̟ταµελής Εξεταστική Ε̟ιτρο̟ή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη 

σε δύο αντίτυ̟α, ένα (1) βιβλιοδετηµένο έντυ̟ο και ένα (1) σε ηλεκτρονική µορφή. Με 

ευθύνη του διδάκτορα υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά αντίγραφο της διατριβής στο Εθνικό 

Κέντρο Τεκµηρίωσης. 

Η καθοµολόγηση των νέων διδακτόρων γίνεται σε ειδική συνεδρίαση της 

Συνέλευσης του Τµήµατος, στο ̟λαίσιο των σχετικών τελετών του Πανε̟ιστηµίου. 

Η καθοµολόγηση των νέων διδακτόρων ̟αρουσιάζεται στο Παράρτηµα Ι του 

̟αρόντος κανονισµού. 

 

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Εντός έξι µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος Κανονισµού ρυθµίζονται 

θέµατα σχετικά µε τους υφιστάµενους υ̟οψήφιους διδάκτορες του Τµήµατος για 

εναρµόνισή τους µε αυτόν. 

Μέχρι την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος Κανονισµού, ορίζεται α̟ό τη Συνέλευση 

του Τµήµατος τετραµελής ε̟ιτρο̟ή ̟ου α̟αρτίζεται α̟ό µέλη ∆.Ε.Π., για να ε̟ιβλέψει 

την ε̟ικαιρο̟οίηση του αρχείου των υ̟οψηφίων διδακτόρων του Τµήµατος µε βάση τον 

̟αρόντα κανονισµό. Η ε̟ικαιρο̟οίηση θα ε̟ικυρωθεί µε α̟όφαση της Συνέλευσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΩΝ 

 

Α. θρησκευτικός όρκος 

Ε̟ειδή το Τµη ́µα Κτηνιατρικής, του Πρυτάνεως ε̟ινεύοντος, εις τους/τας εαυτού διδάκτορας 

ηξίωσε δοκιµάσαι µε, εαυτώ τε και τη Πρυτανεία δηµοσία ̟ίστιν δίδωµι τήνδε: 

«Της µεν ε̟ιστήµης ως οίον τε µα ́λιστα εν τω βίω ε̟ιµελήσεσθαι, κα̟ί το τελειότερον αυτήν 

̟ροαγαγείν και αγλαΐσαι αεί ̟ειράσεσθαι, 

µηδέ χρη ́σεσθαι ταύτη ε̟ί χρηµατισµώ ή κενού κλε ́ους θη ́ρα, αλλ' εφ' ω άν της θείας αληθείας το 

φως, ̟ροσωτέρω διαχεόµενον, ̟λείοσιν ε̟αυγάζη, ̟αν δέ ̟οιήσειν ̟ροθύµως, 

ό,τι αν µέλλη ες ευσέβειαν οίσειν και κόσµον και σεµνότητα τρό̟ων, µηδέ της των άλλων 

διδασκαλίας σύν αβελτηρία κατε̟ιχειρήσειν ̟ οτέ, κενοσόφως ̟ ερ̟ερευόµενον/̟ερ̟ερευοµένην 

και τα εκείνοις δεδογµένα κατασοφιστεύειν ̟ειρώµενος/̟ειρωµένη 

µήδ' εθελήσειν, ταναντία ων αυτό γιγνώσκω διδάσκειν, µηδέ κα̟ηλεύειν την ε̟ιστήµην και το 

αξίωµα του/της των µουσω ́ν θιασώτου/θιασώτιδος αισχυ ́νειν τη των ηθών ακοσµίαν. 

Ταυ ́την µοι την ε̟αγγελίαν ε̟ιτελούντι, είη µοι τον Θεόν αρωγόν κτήσασθαι εν τω βίω». 

 

Β. ̟ολιτικός όρκος 

Αφού το Τµη ́µα Κτηνιατρικής µε την συγκατάθεση του Πρύτανη, µε έκρινε άξιο/άξια να 

εξετασθώ και να καταταγώ στους διδάκτορές του, δίνω ̟ρος το Τµη ́µα και την Πρυτανεία την 

ακόλουθη διαβεβαίωση: 

«Θα ̟ροσ̟αθώ στη ζωή µου, όσο είναι δυνατόν, να καλλιεργώ την ε̟ιστήµη και να συµβάλλω 

στην εξέλιξη ́ της και τη δόξα της, χωρίς να τη χρησιµο̟οιώ κερδοσκο̟ικά ή µε µαταιοδοξία, αλλά 

µε σκο̟ό να διαχυθεί το φως της αλήθειας και να φωτίσει όσο το δυνατόν ̟ερισσότερους 

ανθρώ̟ους. 

Θα κάνω δε µε ̟ροθυµία οτιδή̟οτε ̟ρόκειται να συντελέσει στην ευσέβεια, την κοσµιότητα των 

ηθών και τη σεµνότητα των χαρακτήρων και ̟οτέ δε θα κατακρίνω τη διδασκαλία των άλλων µε 

ε̟ι̟ολαιότητα, ̟ροσ̟αθώντας να α̟αξιώσω τις ̟ε̟οιθήσεις τους. 

Ποτέ δε θα διδάξω ενσυνειδήτως τα αντίθετα α̟ό αυτά ̟ου γνωρίζω, δε θα νοθεύσω την 

ε̟ιστήµη, ου ́τε θα ευτελίσω το αξίωµα του διδάκτορα». 

 

 

 


