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Αριθμ. 7292/20/ΓΠ (1)
   Ένταξη του Εργαστηρίου «Ανθρώπινη Δραστηρι-

ότητα και Αποκατάσταση (Human Performance 

and Rehabilitation Laboratory)» του Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/

Α΄/4-08-2017).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/

Α΄/29-01-2019).
3. Την 3821/23-06-2017 (ΦΕΚ 2292/Β΄/06-07-2017) πράξη 

του Προέδρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την 
οποία ιδρύθηκε το Εργαστήριο Ανθρώπινης Δραστηρι-
ότητας και Αποκατάστασης (Human Performance and 
Rehabilitation Laboratory) στο Τμήμα Φυσικοθεραπεί-
ας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του 
πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

4. Τις αποφάσεις της προσωρινής συνέλευσης του Τμή-
ματος Φυσικοθεραπείας (συνεδρίαση 15η/27-02-2020) 
και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συ-
νεδρίαση 230η/27-03-2020).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Την ένταξη και λειτουργία του «Εργαστηρίου Ανθρώ-
πινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης (Human 
Performance and Rehabilitation Laboratory)» του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
ως εξής:

Άρθρο 1
Ένταξη

Εντάσσεται στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας (με έδρα τη 
Λαμία), της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο 
Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης 
(Human Performance and Rehabilitation Laboratory)» 
με αντικείμενο α) την αξιολόγηση της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας, υγιών και ασθενών ατόμων, ως προς την 
εμβιομηχανική και τη φυσιολογική της διάσταση και 
β) την αποκατάσταση με εφαρμογή των μέσων και των 
μεθόδων της Φυσικοθεραπείας.

Το εργαστήριο Ανθρώπινης Δραστηριότητας και 
Αποκατάστασης περιλαμβάνει τους παρακάτω τομείς/ 
κυψέλες, οι οποίοι αναπτύσσουν τη σχετική ερευνητι-
κή δραστηριότητα και αποτελούν το αντικείμενο που 
καλύπτει, ως ακολούθως:

Α. Τομέας Ανθρώπινης Δραστηριότητας
Α.1 Κινηματικής και κινητικής ανάλυσης
Α.2 Εργομετρίας
Α.3 Νευρομυϊκής λειτουργίας
Α.4 Λειτουργικής αξιολόγησης.
Η έρευνα στον τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας 

περιλαμβάνει την σχετική με τις κυψέλες του έρευνα, σε 
υγιείς αλλά και σε άτομα με δυσλειτουργίες, με σκοπό 
την προώθηση της γνώσης στην πρόληψη, την αποκα-
τάσταση και τη μεγιστοποίηση της ανθρώπινης απόδο-
σης ως προς τις νευρομυϊκές, τις μυοσκελετικές και τις 
καρδιοαναπνευστικές της παραμέτρους.

Β. Τομέας Αποκατάστασης - Κλινικής Φυσικοθεραπεί-
ας. Στον τομέα της Κλινικής Φυσικοθεραπείας η ερευ-
νητική δραστηριότητα θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
και τον έλεγχο φυσιοθεραπευτικών παρεμβάσεων με 
τη χρήση των υφιστάμενων μέσων και μεθόδων της ει-
δικότητας, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων θερα-
πευτικών προσεγγίσεων ή/και εργαλείων στο πλαίσιο 
της Φυσικοθεραπείας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2 
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3 
Σκοπός - Αποστολή, Τομείς Δραστηριότητας

Το εργαστήριο έχει ως κύριο στόχο την προώθηση 
της έρευνας και της εκπαίδευσης σε θέματα α) της αξι-
ολόγησης της ανθρώπινης δραστηριότητας, υγιών και 
ασθενών ατόμων, ως προς την Εμβιομηχανική και τη 
Φυσιολογική της διάσταση και β) στο αντικείμενο της 
αποκατάστασης με εφαρμογή των μέσων και των με-
θόδων της Φυσικοθεραπείας.

Ειδικότερα, το Εργαστήριο Ανθρώπινης Δραστηριό-
τητας και Αποκατάστασης έχει ως αποστολή - σκοπό:

1. Την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων 
αξιολόγησης, τεχνολογιών και προσεγγίσεων σε όλους 
τους τομείς της αξιολόγησης της ανθρώπινης δραστηρι-
ότητας, υγιών και ασθενών ατόμων, και στο αντικείμενο 
της αποκατάστασης με εφαρμογή των μέσων και των 
μεθόδων της Φυσικοθεραπείας.

2. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο των διδακτικών αναγκών στο οικείο Τμήμα σε 
μαθήματα με συναφές αντικείμενο με τους τομείς της 
αξιολόγησης της ανθρώπινης δραστηριότητας, υγιών 
και ασθενών ατόμων, και στο αντικείμενο της αποκατά-
στασης με εφαρμογή των μέσων και των μεθόδων της 
Φυσικοθεραπείας.

3. Τη διεκδίκηση Εθνικών και Διεθνή χρηματοδοτού-
μενων προγραμμάτων έρευνας σε θέματα που αφορούν 
τους τομείς της αξιολόγησης της ανθρώπινης δραστηρι-
ότητας, υγιών και ασθενών ατόμων, και στο αντικείμενο 
της αποκατάστασης με εφαρμογή των μέσων και των 
μεθόδων της Φυσικοθεραπείας.

4. Την ανάληψη ιδιωτικών έργων και μελετών σε θέ-
ματα που αφορούν τους τομείς της αξιολόγησης της αν-
θρώπινης δραστηριότητας, υγιών και ασθενών ατόμων 
και στο αντικείμενο της αποκατάστασης με εφαρμογή 
των μέσων και των μεθόδων της Φυσικοθεραπείας.

5. Τη μετάκληση προσωπικοτήτων και επιστημόνων 
που η ειδικότητά τους είναι συναφής με το γνωστικό 
αντικείμενο του εργαστηρίου.

6. Τη συνεργασία κάθε μορφής με όλα τα κέντρα ερευ-
νών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και ξένα εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου, 
μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

7. Προώθηση της ήδη αναπτυχθείσας συνεργασίας με 
τα άλλα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος Φυσικο-
θεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

8. Εκπόνηση πρωτότυπων μεταπτυχιακών εργασιών 
και διδακτορικών διατριβών.

9. Την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα 
πλαίσια της Δία Βίου Εκπαίδευσης και ταχύρρυθμων σχο-
λείων - σεμιναρίων κατάρτισης με στόχο τη μετάδοση 
της γνώσης και των σύγχρονων εξελίξεων στη διεπι-
στημονική έρευνα, στην αξιολόγηση της υγείας και στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής.

10. Την διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων με στόχο τη πληροφόρηση 
του κοινωνικού συνόλου.

11. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κτλ.) σε 
θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο «Εργαστήριο Ανθρώπινης Δραστηρι-
ότητας και Αποκατάστασης (Human Performance and 
Rehabilitation Laboratory)» στελεχώνεται από:

1. Καθηγήτριες/Καθηγητές, Λέκτορες του Τμήματος, 
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, 
εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστη-
ρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της πα-
ρούσης.

2. Μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και το λοιπό επιστημονικό 
προσωπικό που τοποθετείται στα εργαστήρια σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες.

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα, άτομα με αναγνω-
ρισμένο επαγγελματικό έργο στα γνωστικά αντικείμενα 
του εργαστηρίου και συνεργάζονται κατά περίπτωση με 
το Εργαστήριο.

4. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ 
τ.Α΄/4-8-2017) και μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθη-
γητή, του Επίκουρου Καθηγητή του οποίου το γνωστικό 
αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του Ερ-
γαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
της παρούσας.

1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητές του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:

i. Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου. 

ii. Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η 
μέριμνα για την τήρησή του. 

iii. Η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.

iv. Η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό.

v. Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου απολογισμού των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου 
και ό,τι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
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vi. Η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο.

vii. Η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστημίου.

viii. Η μέριμνα για συνεργασία του Εργαστηρίου με 
συναφείς επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού και 
εξωτερικού.

ix. Έχει την γενική ευθύνη για την ομαλή και απρόσκο-
πτη λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο για τη διεξαγωγή του έργου του εγκα-
θίσταται στην αίθουσα 119 του ισογείου του κτιρίου του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας στη Λαμία. Επιπλέον, στο 
Εργαστήριο θα ανήκουν τα γραφεία της αίθουσας 119 τα 
οποία θα χρησιμοποιούνται για ανάγκες του Διευθυντή 
του και του λοιπού προσωπικού.

Στο εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και 
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 7 
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ωράριο 
εργασίας του προσωπικού, όπως αυτό προβλέπεται για 
κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΘ. 
Η λειτουργία του Εργαστηρίου πέραν του ωραρίου αυ-
τού απαιτεί σχετική απόφαση του Διευθυντή του. Στους 
χώρους εγκατάστασης τοποθετούνται πινακίδες με τον 
τίτλο του Εργαστηρίου και της κάθε εργαστηριακής μο-
νάδας.

Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται 
στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος 
ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την 
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουρ-
γία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και 
υλικών που ανήκουν σ΄ αυτό, την παραμονή των εργα-
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει 
αποφασιστεί.

Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή 
σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα 
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή 
εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίηση τους 
στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.

Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνη-
τές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται 
άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρο-

νται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, 
η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων, τα οποία διαθέτει το 
Εργαστήριο, οι διατάξεις, οι οποίες διέπουν την εκτέλεση 
αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός 
της δαπάνης που απαιτείται.

Με ευθύνη του Διευθυντή λαμβάνεται μέριμνα έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται:

α) Η συνεχής προσφορά του στο πλαίσιο της αποστο-
λής του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος.

β) Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που 
διεξάγεται και των γενικότερων δράσεών του.

γ) Η δυναμική τήρηση της ιστοσελίδας του Εργαστη-
ρίου, η οποία πρέπει να εμπεριέχει αναλυτικές πληρο-
φορίες των δραστηριοτήτων του.

Άρθρο 8 
Πόροι - Έσοδα

Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 
3, παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984): 
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστη-
μιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής 
οργανισμούς».

4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Συνέδρια και Επιμορφωτικά - Εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9 
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

• Ηλεκτρονικό αρχείο διατριβών.
• Ηλεκτρονικό αρχείο ερευνητικής δραστηριότητας.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

λογισμικών που ανήκουν στο Εργαστήριο.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για 
το Εργαστήριο.
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Άρθρο 10 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Αν-
θρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης», διε-
θνής ονομασία «Human Performance and Rehabilitation 
Laboratory» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί 
με το διακριτικό του τίτλο «ΕΑΔΑ - HPRL». Ο τίτλος αυτός 
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που είναι 
εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα με το διακριτικό του τίτλο.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλι-
κή γλώσσα «Human Performance and Rehabilitation 
Laboratory» χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενό-
γλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11 
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 3 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

I

Αριθμ. 7282/20/ΓΠ (2)
    Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-

τος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστη-

μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017), σύμφωνα με τις οποίες: «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας,, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις 
οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) 
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να 
καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς 
του άρθρου 45».

3. Την απόφαση της προσωρινής συνέλευσης του Τμή-
ματος Μαθηματικών στην 12η/12-3-2020 συνεδρίασή 
της.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Γενικές Διατάξεις
Η δομή, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση του 

Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Μαθηματικών διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία 
(ν. 4485/2017) και από τις διατάξεις του παρόντος κα-
νονισμού που εξειδικεύει και συμπληρώνει το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο. Για όσα θέματα δεν καλύπτονται 
στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας, ισχύουν τα ορι-
ζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας ή/και στον ισχύοντα σχετικό νόμο.

2. Σκοπός Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος 

Μαθηματικών έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυ-
ξη ερευνητών για την προαγωγή της επιστήμης. Στόχος 
είναι οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) να παράγουν πρω-
τότυπη και καινοτόμο επιστημονική έρευνα σε όλους 
τους τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει 
το Τμήμα και το Ίδρυμα, ώστε να είναι σε θέση να στελε-
χώσουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις 
και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελ-
λάδα και διεθνώς. Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήμα-
τος οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος 
βάσει των κείμενων διατάξεων.

3. Όργανα Διοίκησης
Όργανο διοίκησης του Προγράμματος Διδακτορικών 

Σπουδών, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, 
είναι η Συνέλευση του τμήματος Μαθηματικών, η οποία 
είναι η μόνη αρμόδια, για να καταρτίζει και να υποβάλλει 
στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προτάσεις για 
τη σύνταξη, τροποποίηση ή αναθεώρηση του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών. Συγκεκριμένα, η Συνέλευση του 
Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

• Εκδίδει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
επιλογή Υποψήφιων Διδακτόρων.

• Καθορίζει τα θέματα των διδακτορικών διατριβών 
της πρόσκλησης.

• Δέχεται τις αιτήσεις των Υποψήφιων Διδακτόρων.
• Αναθέτει σε Τριμελείς Επιτροπές την αξιολόγηση των 

υποψηφιοτήτων ανά διδακτορική διατριβή. Συγκεκρι-
μένα, η κάθε Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει 
τις αιτήσεις και τα υποβαλλόμενα έγγραφα, καλεί τους 
υποψηφίους σε συνεντεύξεις και υποβάλλει αιτιολογη-
μένες προτάσεις για την αποδοχή ή μη των υποψηφίων 
στη Συνέλευση του Τμήματος.

• Ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών για 
την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και τα μέλη των 
εξεταστικών επιτροπών.

• Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των Υποψή-
φιων Διδακτόρων.

• Ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής δι-
ατριβής.

• Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα.
• Διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις 

επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
παρόντος Κανονισμού.

Μαρία
Highlight
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4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή 
Υποψηφίων Διδακτόρων

Το τμήμα Μαθηματικών μπορεί να εκδίδει πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Υ.Δ., σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών 
Σπουδών. Οι σχετικές προσκλήσεις δημοσιοποιούνται 
δια του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Τμήματος. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προ-
θεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων 
και επιλογής Υ.Δ., καθώς και οι πρόσθετες υποχρεώσεις 
των Υ.Δ. και τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διδα-
κτορικών διατριβών μνημονεύονται ρητά στις σχετικές 
προσκλήσεις. Επιστήμονες ενδιαφερόμενοι για τη λήψη 
Διδακτορικού Διπλώματος μπορούν να υποβάλουν αίτη-
ση συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους, ακόμα και χωρίς να έχει προηγουμένως εκδοθεί 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Υ.Δ..

5. Επιλογή Φοιτητών και Εγγραφή στο Πρόγραμμα
5.1 Υποψήφιοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδα-

κτορικής διατριβής στο τμήμα Μαθηματικών έχουν όσοι 
εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

i. Οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου ως ισότι-
μου της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) 
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017. Στην περίπτωση αυτή 
ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τα 3 έτη.

ii. Διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστη-
μίων ή πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, σε 
συναφείς ειδικότητες, μπορούν να γίνουν δεκτοί σε πε-
ρίπτωση κατά την οποία έχουν συγγράψει πρωτότυπες 
επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά πε-
ριοδικά ή πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, έπειτα 
από αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής επιλογής. 
Στην περίπτωση αυτή ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι 
τα 4 έτη.

Οι υποψήφιοι της περίπτωσης (ii), κατά τη διάρκεια της 
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και πριν την απο-
νομή του Διδακτορικού Διπλώματος, υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν επιτυχώς τουλάχιστον δύο μεταπτυ-
χιακά μαθήματα συναφή με το θέμα της διδακτορικής 
διατριβής. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα μπορεί να προ-
σφέρονται από Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, ή από διατμηματικά/διϊδρυματικά 
Π.Μ.Σ. στα οποία μετέχει το Τμήμα, ή από άλλα Π.Μ.Σ. 
της Σχολής Θετικών Επιστημών ή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας ή άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή από 
συνδυασμό των παραπάνω, πάντα με τη σύμφωνη γνώ-
μη των αντίστοιχων οργάνων διοίκησης. Τα μαθήματα 
αυτά καθορίζονται μετά από εισήγηση του Επιβλέποντος 
Καθηγητή της διδακτορικής διατριβής και από έγκριση 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να έχουν καλή γνώση 
τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, οι δε αλλοδαποί και 
της ελληνικής, αν η διδακτορική διατριβή πρόκειται να 
εκπονηθεί στην ελληνική γλώσσα. Η επιλογή των Υ.Δ., 
εφόσον πληρούν την παραπάνω συνθήκη, γίνεται με 

συνεκτίμηση των βασικών και συμπληρωματικών κρι-
τηρίων, όπως ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Διδα-
κτορικών Σπουδών του Τμήματος.

5.2 Απαραίτητα Δικαιολογητικά και Διαδικασία Εγγρα-
φής

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν 
στη Γραμματεία του τμήματος Μαθηματικών τα ακόλου-
θα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
3. Βεβαιώσεις ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση αίτησης για πρά-
ξη αναγνώρισης ισοτιμίας/αντιστοιχίας και βεβαίωση 
παλαιότερης πράξης αναγνώρισης ισοτιμίας/αντιστοιχί-
ας του ιδρύματος του υποψηφίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 
όπου απαιτείται.

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών 
των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών 
σπουδών του υποψηφίου.

5. Τεκμηρίωση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προ-
πτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστη-
μίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα.

6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές.
7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
8. Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδι-

αφερόντων, στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για 
τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να εκπονήσει 
τη διδακτορική διατριβή στο Τμήμα, το γνωστικό αντι-
κείμενο καθώς και τον προτεινόμενο Επιβλέποντα.

9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή διπλωμα-
τικές εργασίες, εφόσον υπάρχουν. Επιπροσθέτως, μπορεί 
να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει 
ο υποψήφιος ότι υποστηρίζει την αίτησή του.

Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί, κατά την εγγραφή τους 
προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν.  1599/1986, 
όπου δηλώνεται ότι «Δεν είμαι εγγεγραμμένος και, έως 
το πέρας των διδακτορικών μου σπουδών στο παρών 
Τμήμα, δεν προτίθεμαι να εγγραφώ σε πρόγραμμα διδα-
κτορικών σπουδών άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας ή άλλου Πανεπιστημίου».

Η Γραμματεία ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσεων 
και των δικαιολογητικών σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό και κατόπιν δι-
αβιβάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά 
στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αι-
τήσεις που έχουν υποβληθεί, τις ομαδοποιεί ανά θέμα 
διδακτορικής διατριβής της πρόσκλησης και ορίζει μία 
τριμελή επιτροπή ανά ομάδα αιτήσεων. Κάθε τριμελής 
επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλ-
λόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέ-
ντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος 
αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι 
για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει 
να γίνει δεκτός/ή, καθώς και ο προτεινόμενος Επιβλέπων, 
εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η 
Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπόμνημα 
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της επιτροπής και τη γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέ-
ποντα, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση 
του/της υποψήφιου/ηφιας. Στην εγκριτική απόφαση ορί-
ζεται ο Επιβλέπων, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, 
κατόπιν εισήγησης του Επιβλέποντα, καθώς και η γλώσ-
σα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

6. Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
6.1 Επιβλέπων Καθηγητής
Για κάθε Υ.Δ. βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ύστε-

ρα από πρόταση του ενδιαφερομένου, ορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών ο Επιβλέπων 
Καθηγητής που διατελεί μέλος Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας ή Ανα-
πληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος ή οι-
κείου Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλου 
Α.Ε.Ι. ή ερευνητής Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
των προαναφερθέντων βαθμίδων, μπορεί να επιβλέπει 
ταυτόχρονα έως και 5 διδακτορικές διατριβές.

Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμ-
φωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ο Επιβλέπων συμ-
βουλεύει και καθοδηγεί τον/την υποψήφιο/α για όλα τα 
θέματα που σχετίζονται με την εκπόνηση της διδακτο-
ρικής διατριβής, όπως για παράδειγμα τη μεθοδολογία 
έρευνας κτλ. Ο Επιβλέπων έχει τακτικές συναντήσεις και 
στενή ακαδημαϊκή συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α 
διδάκτορα και τον/την ενθαρρύνει να παρουσιάζει την 
πορεία της διατριβής σε διάφορα σεμινάρια ή εκδηλώ-
σεις, σε μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή σε προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά μαθήματα.

Αν ο αρχικός Επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. 
ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί 
χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που 
έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο 
οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της 
διατριβής.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει ή 
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμή-
ματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο 
μέλος Δ.Ε.Π. την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017, ύστερα από αίτηση του 
Υ.Δ. και γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος, δια-
φορετικά σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ΄ υπέρβαση 
του μέγιστου αριθμού Υ.Δ., που μπορεί να επιβλέπεται 
από κάθε Επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

Επιπλέον, μετά από αίτηση του Επιβλέποντος ή του Υ.Δ. 
προς τη Συνέλευση του Τμήματος, είναι δυνατή η αλλαγή 
Επιβλέποντος Καθηγητή μετά από έγκριση της Συνέλευ-
σης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Υ.Δ. υποχρεούται, εντός 
το πολύ έξι (6) μηνών, σε εκ νέου αίτηση και πρόταση 
Επιβλέποντος Καθηγητή με σκοπό την σύσταση νέας 
Τριμελούς Επιτροπής βάσει των κείμενων διατάξεων, 
διαφορετικά, μετά το πέρας αυτής της περιόδου, δια-
γράφεται άμεσα. Απόκλιση από τα ως άνω ορισθέντα 

χρονικά όρια για την αλλαγή Επιβλέποντος είναι δυνατή 
μόνον κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευ-
σης του Τμήματος.

6.2 Τριμελής Επιτροπή
Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, μετέχει ο Επι-

βλέπων Καθηγητής και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμί-
δας ή Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή από το Τμή-
μα, ή οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
ή Τμήματος άλλου Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων 
ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι εί-
ναι 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 Ακαδημί-
ας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή 
ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με την υπό εκπόνηση διδακτορική 
διατριβή. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχι-
στον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες 
του Τμήματος.

Όταν ο Επιβλέπων Καθηγητής, με σύμφωνη γνώμη 
των υπόλοιπων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, και υπό την επιφύλαξη των όρων της Παρα-
γράφου 7, διαπιστώσει την ολοκλήρωση της έρευνας 
του υποψηφίου, η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τον 
τελικό τίτλο της διδακτορικής διατριβής και ορίζει ημε-
ρομηνία δημόσιας υποστήριξης της βάσει των κείμενων 
διατάξεων.

7. Όροι Φοίτησης - Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδα-
κτόρων

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι 
Υ.Δ. 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 Κανο-
νισμούς. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση 
της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα 
πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

7.1 Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 

Διδακτορικού Διπλώματος από το χρόνο της αρχικής 
εγγραφής ως Υ.Δ., καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στην Παράγραφο 5.1 του παρόντος. Η μέγιστη 
διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διδακτορικού 
Διπλώματος ορίζεται ως ο διπλάσιος της ελάχιστης φοί-
τησης με δικαίωμα παράτασης το πολύ ενός έτους και 
σε κάθε περίπτωση όχι παραπάνω από οκτώ (8) έτη. Η 
παράταση χορηγείται από την Συνέλευση ύστερα από 
αίτηση του Επιβλέποντος Καθηγητή.

7.2 Προϋποθέσεις απονομής Διδακτορικού Διπλώμα-
τος

Οι υποψήφιοι για Διδακτορικό Δίπλωμα θα πρέπει να 
ικανοποιήσουν τις εξής προϋποθέσεις:

• Επιτυχής παρακολούθηση αριθμού μεταπτυχιακών 
μαθημάτων στο πλαίσιο κάποιου Π.Μ.Σ., αν αυτό απαι-
τείται, όπως καθορίζεται στην Παράγραφο 5.1. Οι προϋ-
ποθέσεις της παρακολούθησης των μαθημάτων πρέπει 
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να ικανοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος πριν την 
απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος.

• Ο Υ.Δ., στο τέλος κάθε έτους από τον ορισμό της 
τριμελούς επιτροπής, παρουσιάζει προφορικά και υπο-
βάλλει και εγγράφως 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 με τη 
μορφή Ετήσιας Έκθεσης Προόδου στη Συνέλευση του 
Τμήματος και καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του 
υποψηφίου. Σε περίπτωση μη θετικής εισήγησης του 
Επιβλέποντος Καθηγητή, ο Υ.Δ. μπορεί μέσα σε χρονι-
κό διάστημα 2 μηνών να ακολουθήσει τις διαδικασίες 
που περιγράφονται στην Παράγραφο 6.1, διαφορετικά 
διαγράφεται.

• Να έχει συγγράψει τουλάχιστον δύο (2) πλήρη άρ-
θρα δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
με κριτές και να έχει παρουσιάσει τμήματα της εργασίας 
του σε συνέδρια.

• Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, που περιλαμβάνει 
την επιτυχή συγγραφή, παρουσίαση και βαθμολόγηση 
της διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού.

Υ.Δ. που κατά την εγγραφή τους εμπίπτουν στην πε-
ρίπτωση 3 της Παραγράφου 5.2, υποχρεούνται προ-
κειμένου να αναγορευθούν Διδάκτορες να προσκο-
μίσουν βεβαίωση ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

7.3 Επικουρικό έργο
Όλοι οι Υ.Δ. είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν επι-

κουρικό έργο στα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος, 
εφόσον τους ζητηθεί. Το είδος του επικουρικού έργου 
εξαρτάται από τις ανάγκες του προπτυχιακού προγράμ-
ματος, όπως λ.χ. διεξαγωγή και υποστήριξη φροντιστη-
ριακών και εργαστηριακών ασκήσεων, επιτήρηση εξε-
τάσεων κ.λπ. Πιο συγκεκριμένα:

• Οι Υ.Δ. είναι υποχρεωμένοι και εφόσον τους ζητηθεί 
να προσφέρουν επικουρικό έργο ισοδύναμο με οκτώ (8) 
ώρες εβδομαδιαίως, το μέγιστο, ανά εξάμηνο.

• Η κατανομή επικουρικού έργου προτείνεται από τον 
Επιβλέποντα Καθηγητή.

• Η προσφορά επικουρικού έργου βεβαιώνεται από το 
διδάσκοντα του προπτυχιακού μαθήματος και κατατίθε-
ται στην Γραμματεία του Τμήματος. Επαναλαμβανόμενη 
αποχή του Υ.Δ., για δύο συνεχή εξάμηνα, από επικουρικό 
έργο το οποίο έχει ζητηθεί, συνεπάγεται αυτόματα τη 
διαγραφή του Υ.Δ.

• Η συνολική προσφορά επικουρικού έργου κάθε 
υποψηφίου ελέγχεται πριν απονεμηθεί ο διδακτορικός 
τίτλος.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση 
της Συνέλευσης, μέρος της παραπάνω υποχρέωσης 
μπορεί να εκπληρωθεί με επικουρία άλλων λειτουργιών, 
όπως για παράδειγμα τεχνικής υποστήριξης σε συστή-
ματα του Τμήματος ή εργαστηρίων του.

• Οι Υ.Δ. μπορούν, σε συνεννόηση με τους διδάσκο-
ντες, να συμμετέχουν στην επίβλεψη πτυχιακών ή/και 
διπλωματικών εργασιών ή/και στη διόρθωση ασκήσεων. 

Το έργο αυτό μπορεί να προσμετράται και πλέον των 8 
ωρών εβδομαδιαίως.

• Η Συνέλευση αξιολογεί το επικουρικό έργο των Υ.Δ. 
στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Στους φοιτητές που 
θα αξιολογηθούν θετικά, θα παρέχεται σχετική βεβαίω-
ση απασχόλησης και η προσφορά έργου θα σημειώνεται 
στην καρτέλα τους.

• Σε περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμων κονδυλίων, είναι 
δυνατή η αποζημίωση των Υ.Δ. για την παροχή του βε-
βαιωμένου επικουρικού έργου.

• Η συμμετοχή στις επιτηρήσεις είναι υποχρεωτική. 
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιτήρησης μόνο 
όσοι Υ.Δ. έχουν αναστολή σπουδών.

• Με εισήγηση της Συνέλευσης, συνεπάγονται την έγ-
γραφη επίπληξη: α) Η άρνηση αποδοχής του καθήκοντος 
του επιτηρητή, β) Η μη προσέλευση στην επιτήρηση, γ) 
Η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων επιτηρήσεως. 
Τρεις (3) συνολικά επιπλήξεις συνεπάγονται τη διαγραφή 
του Υ.Δ.

7.4 Εγγραφή και αναστολή φοίτησης
7.4.1 Εγγραφή
Οι Υ.Δ. που γίνονται δεκτοί για διδακτορικές σπουδές 

εγγράφονται βάσει των κείμενων διατάξεων. Προκειμέ-
νου να επιτραπεί η συνέχιση των σπουδών τους απαι-
τείται η τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 7.2 και 7.3.

7.4.2 Αναστολή φοίτησης
Ως μέγιστο διάστημα αναστολής φοιτήσεως για υπο-

ψήφιο ορίζεται, αθροιστικά, το ένα (1) έτος και χορη-
γείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η αναστολή 
φοίτησης εγκρίνεται από τη Συνέλευση, κατόπιν αιτι-
ολογημένης αίτησης από τον Υ.Δ., προσκόμισης των 
αντίστοιχων δικαιολογητικών, καθώς και συγκατάθεσης 
της Τριμελούς Επιτροπής. Μη αιτιολογημένη υπέρβαση 
του εγκεκριμένου χρόνου αναστολής ή υπέρβαση του 
μέγιστου χρόνου αναστολής συνεπάγεται την άμεση 
διαγραφή του Υ.Δ.

8. Τελική Κρίση Διδακτορικής Διατριβής
8.1 Εξέταση διδακτορικής διατριβής
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο-

ρικής διατριβής, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη 
δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγηση της. Αν η Τρι-
μελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση 
του υποψηφίου, συντάσσει εισηγητική έκθεση και την 
υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον 
ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση 
της διδακτορικής διατριβής. Στην Επταμελή Εξεταστική 
Επιτροπή μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα 
κριτήρια του νόμου και του κανονισμού. Τέσσερα (4) του-
λάχιστον μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, εκ των οποί-
ων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο Τμήμα.

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από 
τον Υ.Δ.. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προ-
ϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλά-
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χιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά 
μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκε-
ψης. Στη συνέχεια, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει 
χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς 
την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη 
και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα 
κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλά-
χιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που έχουν αντι-
κατασταθεί, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση μη έγκρισης γνωστοποιούνται στον Υ.Δ. 
οι λόγοι της απόρριψης και κατά περίπτωση η δυνατό-
τητα για εκ νέου υποβολή εντός προκαθορισμένου από 
την Επταμελή Επιτροπή χρονικού ορίου, που δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο από τρεις (3) και μεγαλύτερο από 
εννέα (9) μήνες αντίστοιχα. Εάν ο Υ.Δ. αποφασίσει να μην 
υποβάλει εκ νέου τη διατριβή, ή η διατριβή απορριφθεί 
για δεύτερη φορά, τότε αυτός διαγράφεται.

Υποψήφιος Διδάκτορας, ο οποίος έχει διαγραφεί από 
το πρόγραμμα για οιονδήποτε από τους αναφερόμενους 
στον παρόντα κανονισμό λόγους, δεν έχει το δικαίωμα 
να είναι εκ νέου Υ.Δ. στο Τμήμα.

8.2 Βαθμολογία
Η διδακτορική διατριβή, εφόσον εγκριθεί, βαθμο-

λογείται με: α) Καλώς, β) Λίαν Καλώς ή γ) Άριστα. Ο εν 
λόγω βαθμός καθορίζει επίσης και τη συνολική επίδοση 
του υποψηφίου στο Διδακτορικό του Δίπλωμα. Οι Υ.Δ., 
που έχουν εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για την 
απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος αναγορεύο-
νται σε Διδάκτορες από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ως 
ημερομηνία ανακήρυξης θεωρείται η ημερομηνία της 
συνεδρίασης της Συνέλευσης, στην οποία αποφασίζεται 
η σχετική έγκριση.

8.3 Κατάθεση διδακτορικών διατριβών
Ο υποψήφιος καταθέτει τρία (3) αντίγραφα της οριστι-

κής μορφής της διδακτορικής διατριβής, ένα (1) αντίγρα-
φο στη Γραμματεία του Τμήματος, ένα (1) αντίγραφο στη 
Βιβλιοθήκη και ένα (1) αντίγραφο που αποστέλλεται στο 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Όλα τα αντίγραφα 
υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

8.4 Καθομολόγηση
Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται στην Κοσμη-

τεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, παρουσία εκπροσώπου των Πρυτανικών αρ-
χών, ή του Κοσμήτορα και μελών της Πανεπιστημιακής 
Κοινότητας. Το εθιμοτυπικό της καθομολόγησης είναι 
αυτό που αναφέρεται στον ισχύοντα Εσωτερικό Κανο-
νισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

9. Τελική Διάταξη
Ο παρών Κανονισμός, από την στιγμή της έγκρισής 

του, θα ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους Υ.Δ. του τμή-
ματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανεξαρτήτως του χρόνου 
έναρξης της διδακτορικής διατριβής. Η Συνέλευση του 
Τμήματος είναι αρμόδια για όποια θέματα δεν διευκρινί-
ζονται, είτε στον παρόντα Κανονισμό, είτε στις σχετικές 
παραπομπές που αναφέρθηκαν και για κάθε ζήτημα 
που προκύπτει και που αντίκειται στην εφαρμογή του 
Κανονισμού, καθώς και για κάθε αναθεώρηση του κα-
νονισμού βάσει των κείμενων διατάξεων. Με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο παρών 
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυ-
ακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την αυτο-
δυναμία του τμήματος Μαθηματικών, όπου στο παρόν 
αναφέρεται «Συνέλευση» νοείται «Προσωρινή Συνέλευ-
ση», ενώ όπου αναφέρεται «μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος» 
νοείται «μέλος Δ.Ε.Π. της Προσωρινής Συνέλευσης του 
τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 3 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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