
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση κατανομής δύο (2) κενών οργανικών 
θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

2 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μα-
θηματικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 3141 (1)
    Έγκριση κατανομής δύο (2) κενών οργανικών θέ-

σεων ΔΕΠ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Κρήτης. 

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 384/08-03-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορι-

σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/1974) περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 
(ΦΕΚ 159τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 
Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων 
τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄310), το ν. 259/1976 
(ΦΕΚ 25 τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσε-
ως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμέ-
νων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 
48/15.04.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανε-
πιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας 
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το π.δ. 358/1998 (ΦΕΚ τ.Α΄240/29-10-1998) «Περί 
Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης».

3. Το ν. 2690/1999 (ΦΕΚτ.Α΄45/09-03-1999) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3469/2006 
(ΦΕΚ 131/28-6-2006, τ. Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε-
ρίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

5. Το διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 16 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 195/06-09-2011) «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
ισχύουν σήμερα.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε-
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/
τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση.

7. Το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄/04-08-2017) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις).

8. Το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18-02-2016) και την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) 
διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώ-
νεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

9. Tην υπ’ αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθ. Φ.122.1/22/165025/Ζ2/05-10-2016 
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας με 
θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και 
στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε για το έτος 2018» (ΑΔΑ:7ΝΕΛ4653ΠΣ-
ΟΩ6).

11. Την υπ’ αριθμ. 362η/Ακαδημαϊκά 18ο/15-12-2016 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, με 
θέμα «Κατανομή δεκαεπτά (17) νέων οργανικών θέσεων 
ΔΕΠ, για το έτος 2018.

12. Την υπ’ αριθμ. 380η/Διοικητικά 1ο/07-12-2017 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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με θέμα «Κατανομή δύο (2) θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Οικο-
νομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

13. Την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

15. Το με αριθ. Γεν. Πρωτ.: 449/16-01-20189 έγγραφο 
του Αντιπρύτανη Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή Κωνσταντίνου 
Σπανουδάκη.

16. Τη εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρή-
της, Καθηγητή Οδυσσέα – Ιωάννη Ζώρα, αποφασίζει και 
εγκρίνει:

Tην κατανομή δυο (2) κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ 
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το έτος 
2018, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4009/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 16 Μαρτίου 2018

O Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 3140 (2)
    Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμέ-

νων Μαθηματικών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 384/08-03-2018)

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορι-

σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/1974) περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 
Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων 
τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄310), το ν. 259/1976 
(ΦΕΚ 25 τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσε-
ως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμέ-
νων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 
48/15.04.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανε-
πιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας 
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Τις διατάξεις του ν.  4009/2011 Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/
06.09.2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.

3. Το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18-02-2016) και την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) 
διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώ-
νεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

4. Την υπ’ αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε-
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/
τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 13, παρ. 2 σημείο (ιε) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 31 παρ. 1 σημείο (α), το άρ-
θρο 45 παρ.(2) και το άρθρο 85 παρ. 6 σημείο (β) του 
ν. 4485/2017.

7. Το με Αρ. Γεν. Πρωτ.: 2583/06-03-2018 έγγραφο της 
Αναπληρώτριας Γραμματέως του Τμήματος Μαθηματι-
κών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης Αικατερίνης Παπαδουλάκη.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ΄ αριθμ. 121η/
14-02-2018 Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών 
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, σχετικά με το παρόν 
θέμα.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει και εγκρίνει:

Tον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών όπως 
αυτός κατατέθηκε στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθη-

ματικών (Τ.Μ.Ε.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώ-
νει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
στα Μαθηματικά και στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 
(Π.Δ.Σ.), το οποίο είναι πρόγραμμα σπουδών Τρίτου 
Κύκλου.

1.2 Οι σπουδές Τρίτου Κύκλου οργανώνονται σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις παρακολου-
θούν μόνο οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τ.Μ.Ε.Μ..

1.3 Σκοπός του Π.Δ.Σ. είναι να συμβάλλει στην δημι-
ουργία επιστημόνων υψηλής στάθμης, κατόχων Διδα-
κτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), ικανών να συνεισφέρουν 
στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της 
εκπαίδευσης στο πεδίο των Μαθηματικών Επιστημών.

1.4 Οι σπουδές στο Π.Δ.Σ. είναι δωρεάν, χωρίς την επι-
βολή τελών φοίτησης ή διδάκτρων.

1.5 Το T.M.E.M. αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιρι-
ών στην εκπαίδευση και κατάρτιση και ειδικότερα φρο-
ντίζει για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εισαγωγή 
και ολοκλήρωση των σπουδών στα πλαίσια του Π.Δ.Σ. 
χωρίς διακρίσεις.

1.6 Για την οργάνωση προγράμματος διδακτορικών 
σπουδών σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα συντάσσεται 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και αντίστοιχος κανονι-
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σμός διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με τα όσα προ-
βλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4485/2017.

1.7 Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρή-
της έχει την ευθύνη της τήρησης του νόμου σε ότι αφορά 
στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

1.8 Ο παρών Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών κα-
ταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Μ.Ε.Μ. 
και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο όπως προβλέπει η παρ. 
2 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

2.1 Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (Ε.Δ.Σ.) ορί-
ζεται, μαζί με τον Συντονιστή της, από τον Πρόεδρο 
του Τ.Μ.Ε.Μ. βάσει της παρ. 11(η) του άρθρου 23 του 
Ν4485/2017. Η σύνθεση της Ε.Δ.Σ. ανακοινώνεται από 
τον Πρόεδρο του Τ.Μ.Ε.Μ. στη Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Μ. 
και αναρτάται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του 
Τ.Μ.Ε.Μ.. Η θητεία της Ε.Δ.Σ. μπορεί να είναι ορισμένου 
χρόνου, όμως λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη της θητείας 
του Προέδρου του Τ.Μ.Ε.Μ..

2.2 Η αναμόρφωση της Ε.Δ.Σ. γίνεται πάντα με από-
φαση του Προέδρου του Τ.Μ.Ε.Μ..

2.3 Η Ε.Δ.Σ. αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Μ.Ε.Μ., 
τα οποία πρέπει να προέρχονται από όλους τους τομείς 
του Τ.Μ.Ε.Μ.. Η Ε.Δ.Σ. εισηγείται στη Συνέλευση του 
Τ.Μ.Ε.Μ. κάθε θέμα που αφορά στην εκπόνηση διδα-
κτορικών διατριβών στο Τ.Μ.Ε.Μ. στα πλαίσια Π.Δ.Σ. και 
ασκεί κάθε αρμοδιότητα που της δίνεται από τη Συνέ-
λευση του Τ.Μ.Ε.Μ., τον Πρόεδρο του Τ.Μ.Ε.Μ., και τον 
παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (Κ.Δ.Σ.).

Άρθρο 3
Γραμματειακή Υποστήριξη του Π.Δ.Σ.

Το Π.Δ.Σ. υποστηρίζεται από την Προϊσταμένη Γραμ-
ματείας του Τ.Μ.Ε.Μ. ή από μέλος του προσωπικού Γραμ-
ματείας του Τ.Μ.Ε.Μ..

Άρθρο 4
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

4.1 Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων 
(Υ.Δ.) γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Μ.Ε.Μ.. 
Η προκήρυξη δημοσιοποιείται στον ημερήσιο τύπο και 
αναρτάται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Τ.Μ.Ε.Μ. 
και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η προκήρυξη καθορίζει 
όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής 
των αιτήσεων στη Γραμματεία του Τ.Μ.Ε.Μ..

4.2 Κάθε αίτηση υποβολής υποψηφιότητας για θέση 
Υ.Δ. στο Τ.Μ.Ε.Μ. στα πλαίσια του Π.Δ.Σ. κατατίθεται στη 
Γραμματεία του Τ.Μ.Ε.Μ., έπειτα από προκήρυξη του 
Τ.Μ.Ε.Μ. και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. 

Η αίτηση ακολουθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
Α του παρόντος Κ.Δ.Σ. και περιλαμβάνει: α) Ονοματεπώ-
νυμο, β) Τόπο και ημερομηνία γέννησης, γ) Υπηκοότητα, 
δ) Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αριθμό 
Διαβατηρίου το οποίο να είναι σε ισχύ για τους επόμε-
νους 12 μήνες, ε) τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του αιτού-
ντος ή τη γνωστική περιοχή της διδακτορικής διατριβής, 
στ) τον προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής 

στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, και ζ) τον Προ-
τεινόμενο Επιβλέποντα (Π.Ε.) της διδακτορικής διατρι-
βής ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ του Τ.Μ.Ε.Μ. από τις τρείς 
πρώτες βαθμίδες. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται: 
i) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, ii) προσχέδιο της 
διδακτορικής διατριβής, iii) αντίγραφο πτυχίου και της 
αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών μαθημά-
των, iv) αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
και της αναλυτικής βαθμολογίας των μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, v) αντίγραφο της μεταπτυχιακής εργασίας, 
εφόσον προβλέπεται από την προκήρυξη, vi) αντίγραφο 
ερευνητικών εργασιών, εφόσον προβλέπεται από την 
προκήρυξη, vii) τίτλοι πιστοποίησης γνώσης της ελλη-
νικής ή αγγλικής γλώσσας, εφόσον προβλέπονται από 
την προκήρυξη, viii) ονόματα μελών της ακαδημαϊκής 
κοινότητας διατεθειμένα να γράψουν συστατική επιστο-
λή για τον υποψήφιο, εφόσον προβλέπεται από την προ-
κήρυξη, και ix) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται 
από την προκήρυξη. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής 
συνοδεύονται απαραίτητα από τις αποφάσεις ισοτιμίας 
που έχουν εκδοθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Οι συστατικές 
επιστολές αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους συντά-
κτες απευθείας στη Γραμματεία του Τ.Μ.Ε.Μ. μέσα στην 
προβλεπόμενη προθεσμία. Οι συστατικές επιστολές είναι 
εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τ.Μ.Ε.Μ. 
σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη 
αποδοχή του υποψηφίου στο Π.Δ.Σ.

4.3 Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για θέση Υ.Δ. 
στο Τ.Μ.Ε.Μ. στα πλαίσια του Π.Δ.Σ. έχει ο κάτοχος: α) 
πτυχίου από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως 
ισότιμου της αλλοδαπής, και β) Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) από Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλο-
δαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών με-
ταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, 
στα Μαθηματικά, στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε 
συναφή επιστήμη.

4.4 Επίσης, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για 
θέση Υ.Δ. στο Τ.Μ.Ε.Μ. στα πλαίσια του Π.Δ.Σ. έχει ο κά-
τοχος πτυχίου από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμέ-
νου ως ισότιμου της αλλοδαπής ο οποίος είναι ενεργός 
μεταπτυχιακός φοιτητής Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα Μαθηματικά, στα Εφαρμοσμένα 
Μαθηματικά ή σε συναφή επιστήμη, εφόσον έχει εξε-
ταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του Π.Μ.Σ. με συνολικό 
βάρος μεγαλύτερο ή ίσο με 60 ECTS.

4.5 Επιπλέον, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για 
θέση Υ.Δ. στο Τ.Μ.Ε.Μ. στα πλαίσια του Π.Δ.Σ. έχουν και 
οι κάτοχοι πτυχίου Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής 
με διάρκεια σπουδών πέντε ετών ή αναγνωρισμένου ως 
ισότιμου της αλλοδαπής.

4.6 Για τους κατόχους τίτλου προπτυχιακών σπουδών 
και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλ-
λοδαπής, όταν δεν έχουν εκδοθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
αποφάσεις ισοτιμίας τους με τίτλους σπουδών Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής, η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας για θέση 
Υ.Δ. απαιτείται να συνοδεύεται από αντίγραφο της αί-
τησης προς στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση του 
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προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που 
κατέχουν ως ισότιμου προς τα απονεμόμενα από τα 
Α.Ε.Ι. ημεδαπής πτυχία και Δ.Μ.Σ. Η ανακήρυξη τους ως 
διδάκτορες και η απονομή του Δ.Δ. προϋποθέτει την 
προηγούμενη αναγνώριση του πτυχίου και του Δ.Μ.Σ. 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Άρθρο 5
Γνωστικά Πεδία και Υποπεδία

Πεδίο 1. Ανάλυση

Υποπεδίο 1.1 Πραγματική Ανάλυση

Υποπεδίο 1.2 Μιγαδική Ανάλυση

Υποπεδίο 1.3 Συναρτησιακή Ανάλυση

Πεδίο 2. Άλγεβρα

Υποπεδίο 2.1 Άλγεβρα Ι

Υποπεδίο 2.2 Άλγεβρα ΙΙ

Πεδίο 3. Γεωμετρία

Υποπεδίο 3.1 Γεωμετρία Riemann

Υποπεδίο 3.2 Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες (Manifolds)

Πεδίο 4. Διαφορικές Εξισώσεις

Υποπεδίο 4.1 Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές 
Παραγώγους (Δ.Ε.Μ.Π)

Υποπεδιο 4.2 Δ.Ε.Μ.Π - Θεωρία Ασθενών Λύσεων

Υποπεδίο 4.3 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Πεδίο 5. Αριθμητική Ανάλυση

Υποπεδίο 5.1 Αριθμητική Ανάλυση

Υποπεδίο 5.2 Αριθμητική Λύση Διαφορικών 
Εξισώσεων

Πεδίο 6. Μαθηματική Μοντελοποίηση

Υποπεδίο 6.1 Κυματική Διάδοση

Υποπεδίο 6.2 Μηχανική Ρευστών

Υποπεδίο 6.3. Μαθηματική Θεωρία Υλικών

Υποπεδίο 6.4 Κλασική/Στατιστική Μηχανική

Πεδίο 7. Στατιστική

Υποπεδίο 7.1 Στατιστική

Υποπεδίο 7.2 Πιθανότητες

Υποπεδίο 7.3 Στοχαστικές Ανελίξεις

Πεδίο 8. Λογική

Υποπεδίο 8.1 Λογική

Υποπεδίο 8.2 Θεωρία Συνόλων

Υποπεδίο 8.3 Υπολογισιμότητα

Άρθρο 6
Διαδικασία υποδοχής στο Π.Δ.Σ.

6.1 Εντός μίας εβδομάδας από την κατάθεση της αίτη-
σης υποβολής υποψηφιότητας για θέση Υ.Δ. στο Τ.Μ.Ε.Μ. 
στα πλαίσια του Π.Δ.Σ., η Γραμματεία του Τ.Μ.Ε.Μ. ζητά 
από τον Π.Ε. να υποβάλει στη Γραμματεία, μέσα σε απο-
κλειστική προθεσμία τριών εβδομάδων, επιστολή στην 

οποία: α) αναφέρει ότι προτίθεται να αναλάβει την επί-
βλεψη της προτεινόμενης από τον υποψήφιο διδακτορι-
κής διατριβής, β) προτείνει, μαζί με την αντίστοιχη ύλη, 
τρία πεδία εξέτασης για την αξιολόγηση του υποψηφίου 
τα οποία συνίστανται από i) δύο βασικά γνωστικά υπο-
πεδία τα οποία ανήκουν σε διαφορετικά γνωστικά πεδία 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος Κ.Δ.Σ. 
και ii) ένα ειδικό θέμα εντός ή εκτός του πίνακα των βασι-
κών γνωστικών υποπεδίων του άρθρου 5 του παρόντος 
Κ.Δ.Σ. η ύλη του οποίου αντιστοιχεί σε τουλάχιστον ένα 
μεταπτυχιακό μάθημα και δεν επικαλύπτεται με την ύλη 
των άλλων δύο επιλεγμένων υποπεδίων. Η προτεινόμενη 
ύλη, την οποία ο υποψήφιος πρέπει να μελετήσει και να 
κατανοήσει επαρκώς, μπορεί να περιλαμβάνει την ύλη 
μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τ.Μ.Ε.Μ. και το περιεχό-
μενο επιστημονικών άρθρων, ή, και κεφαλαίων βιβλίου 
ή βιβλίων τα οποία επίσης κατατίθενται στη Γραμματεία 
του Τ.Μ.Ε.Μ. Η άρνηση του Π.Ε. να αναλάβει την επίβλε-
ψη της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, ή, η μη 
κατάθεση επιστολής του Π.Ε. εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας έχει ως συνέπεια την αυτόματη απόρριψη 
της αίτησης υποψηφιότητα για θέση Υ.Δ. στο Τ.Μ.Ε.Μ. 
στα πλαίσια του Π.Δ.Σ. Ο υποψήφιος σ’ αυτή την περί-
πτωση μπορεί να υποδείξει άλλο Π.Ε. με νέα αίτησή του.

6.2 Μετά την κατάθεση της, προβλεπόμενης από την 
παράγραφο 6.1 του παρόντος Κ.Δ.Σ., επιστολής από τον 
Π.Ε., η Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Μ., μετά από εισήγηση της 
Ε.Δ.Σ., εγκρίνει τα πεδία εξέτασης και την αντίστοιχη 
ύλη που προτείνονται από τον Π.Ε. και ορίζει Τριμελή 
Εξεταστική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.) για την αξιολόγηση του υπο-
ψηφίου. Η Τ.Ε.Ε. απαρτίζεται από τον Π.Ε. και δύο μέλη 
ΔΕΠ του Τ.Μ.Ε.Μ. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με 
τα προτεινόμενα πεδία εξέτασης.

6.3 Εντός έξι (6) μηνών από τον ορισμό της Τ.Ε.Ε., ο 
υποψήφιος εξετάζεται γραπτά ή προφορικά από την 
Τ.Ε.Ε. με σκοπό να διαπιστωθεί η επαρκής κατανόηση 
της ύλης που καθορίστηκε. Η ημερομηνία διεξαγωγής, 
ο τρόπος και ο χώρος της εξέτασης ανακοινώνονται εγ-
γράφως στην Ε.Δ.Σ. μια εβδομάδα νωρίτερα μέσω της 
Γραμματείας του Τ.Μ.Ε.Μ.. Η εξέταση διεξάγεται σε χώρο 
του Τ.Μ.Ε.Μ. με την παρουσία του εξεταζόμενου και δύο 
τουλάχιστον μελών της Τ.Ε.Ε..

6.4 Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης η Τ.Ε.Ε. κατα-
θέτει στη Γραμματεία του Τ.Μ.Ε.Μ. αναλυτικό πρακτικό 
για το αποτέλεσμα της εξέτασης. Η κατάθεση του πρα-
κτικού πρέπει να γίνει μέσα σε δύο εβδομάδες από την 
πραγματοποίηση της εξέτασης και εντός της προθεσμίας 
των έξι μηνών της παραγράφου 6.3 του Κ.Δ.Σ..

6.5 Η εξέταση θεωρείται επιτυχής ύστερα από σύμφω-
νη γνώμη τουλάχιστον δύο εκ των μελών της Τ.Ε.Ε., ένα 
εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά ο Π.Ε..

6.6 Στην περίπτωση μη ικανοποιητικής απόδοσης, ο 
υποψήφιος έχει το δικαίωμα να εξετασθεί μία ακόμη 
φορά υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Γραμματεία του 
Τ.Μ.Ε.Μ. Η συνολική διάρκεια της διαδικασίας από τον 
ορισμό της Τ.Ε.Ε. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα 
(12) μήνες.
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6.7 Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των παραπάνω 
προθεσμιών, η Τ.Ε.Ε. πρέπει με τεκμηριωμένη αίτησή της 
προς την Ε.Δ.Σ. να ζητήσει παράταση πριν την εκπνοή 
των προθεσμιών, η οποία στην συνέχεια πρέπει να εγκρι-
θεί από τη Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Μ..

Άρθρο 7
Ένταξη στο Π.Δ.Σ.

7.1 Για την ένταξη στο Π.Δ.Σ. με την ιδιότητα του Υ.Δ. 
με αντικείμενο την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
στο Τ.Μ.Ε.Μ. απαιτείται: α) η επιτυχής εξέταση από την 
Τ.Ε.Ε. όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος 
Κ.Δ.Σ., β) η κατοχή πτυχίου από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής, και γ) η 
κατοχή Μ.Δ.Ε. από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Δ.Μ.Σ. από Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλο-
δαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών με-
ταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, 
στα Μαθηματικά, στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε 
συναφή επιστήμη.

7.2 Η ένταξη στο Π.Δ.Σ., με την ιδιότητα του Υ.Δ., με 
αντικείμενο την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο 
Τ.Μ.Ε.Μ., υποψηφίων που δεν είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. από 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Μ.Δ.Ε. από Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή 
Δ.Μ.Σ. από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως 
ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτ-
λου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 
του ν. 4485/2017, είναι δυνατή με εισήγηση της Ε.Δ.Σ. και 
μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Μ.Ε.Μ. κάτω 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) την κατοχή i) πτυχίου Πολυτεχνικής Σχολής της ημε-
δαπής με διάρκεια σπουδών πέντε ετών ή αναγνωρισμέ-
νου ως ισότιμου της αλλοδαπής, ή, ii) πτυχίου από Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής με διάρκεια σπουδών τεσσάρων ετών ή 
αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής, και να έχει 
εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα βάρους τουλάχιστον 60 
ΕCTS στα πλαίσια φοίτησης ενός Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά, στα Εφαρμοσμέ-
να Μαθηματικά ή σε συναφή επιστήμη.

β) την ύπαρξη αιτιολογημένης ακαδημαϊκής εισήγη-
σης του Π.Ε. ή άλλου μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Μ.Ε.Μ. για την 
δυνατότητα του ενδιαφερομένου να πραγματοποιήσει 
έρευνα σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο και τη δυνατό-
τητα να υποστηρίξει το Τ.Μ.Ε.Μ. ως βοηθός διδασκαλίας,

γ) την επιτυχή εξέταση από την Τ.Ε.Ε. όπως προβλέπει 
το άρθρο 6 του παρόντος Κ.Δ.Σ.

Επιπλέον, μετά τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του 
παρόντος Κ.Δ.Σ., υποχρεούται, παράλληλα με την εκπό-
νηση της διδακτορικής διατριβής, να εξεταστεί επιτυχώς 
με βαθμό (Α ή Β) σε μεταπτυχιακά μαθήματα συνολικού 
βάρους 40 ΕCTS τα οποία πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
ή βασικά σε μία από τις κατευθύνσεις των Π.Μ.Σ. του 
Τ.Μ.Ε.Μ. και τα οποία καθορίζονται μαζί με τον ορισμό 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο ελάχιστος 
χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται 
να είναι τα τέσσερα έτη και η επιτυχής παρακολούθηση 
των μαθημάτων αυτών πρέπει να γίνει εντός των τεσ-
σάρων αυτών ετών. Ο ελάχιστος χρόνος των τεσσάρων 

ετών και η άνω περιγραφόμενη υποχρέωση παρακο-
λούθησης μαθημάτων παύουν να ισχύουν όταν ο Υ.Δ. 
γίνει κάτοχος Μ.Δ.Ε. από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Δ.Μ.Σ. 
από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου 
της αλλοδαπής.

Άρθρο 8
Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

8.1 Μετά την επιτυχή αξιολόγηση του υποψηφίου 
με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 
του Κ.Δ.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του 
Κ.Δ.Σ. και υπό την επιφύλαξη της παρ. 4.6 του Κ.Δ.Σ., 
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Μ. Τριμελής Συμ-
βουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.) βάσει της του άρθρου 39 
του ν. 4485/2017, ύστερα από εισήγηση της Ε.Δ.Σ. και 
πρότασης του Π.Ε.. Η Τ.Σ.Ε. έχει αρμοδιότητα να πλαι-
σιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή 
της διδακτορικής διατριβής του ΥΔ.. O Π.Ε. συμμετέχει 
στην Τ.Σ.Ε. ως Επιβλέπων Καθηγητής.

8.2 Από την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε. ο αιτών 
θεωρείται Υ.Δ. του Π.Δ.Σ.

8.3 Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο ορισμός 
του Π.Ε. ως Επιβλέποντα Καθηγητή η Συνέλευση του 
Τ.Μ.Ε.Μ. ορίζει άλλο μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Μ.Ε.Μ., από τις 
τρείς πρώτες βαθμίδες ως Επιβλέποντα Καθηγητή, μετά 
από αίτηση του υποψηφίου και εισήγηση της Ε.Δ.Σ.

8.4 Για τα μέλη της Τ.Σ.Ε. και τον Υ.Δ. συνολικά, ισχύει το 
ασυμβίβαστο συγγένειας όπως περιγράφεται στην παρ. 
11 του άρθρου 46 του π.δ. 160 (ΦΕΚ Α΄220/3-11-2008).

8.5. Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επι-
βλεπόντων μελών Δ.Ε.Π., οι τίτλοι των εκπονούμενων 
διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, 
καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών 
αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τ.Μ.Ε.Μ. στην 
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 9
Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής - 
Διάρκεια Σπουδών

9.1 Η ελάχιστη διάρκεια των ΔΣ ορίζεται να είναι τρία 
έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε., με την επι-
φύλαξη της παρ. 7.2 του παρόντος Κ.Δ.Σ.. Μετά τη συ-
μπλήρωση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία ορισμού 
της Τ.Σ.Ε. η διάρκεια των διδακτορικών σπουδών μπορεί 
να παραταθεί μέχρι δύο χρόνια μόνο με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος εφόσον υπάρχει ομόφωνη 
εισήγηση από την Τ.Σ.Ε. Μετά το πέρας των 6 (έξι) ετών, 
η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την αναστολή 
της ιδιότητας του υποψήφιου διδάκτορα ή τη διαγραφή 
του. Η αναστολή της ιδιότητας του υποψήφιου διδάκτο-
ρα ανακαλείται με αίτηση του Υ.Δ. μόνο για να γίνει η 
κρίση της διατριβής του.

9.2 Κάθε Υ.Δ. μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο υποχρεού-
ται να κάνει ανανέωση της εγγραφής του για το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος.

9.3 Ο Υ.Δ. στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους από 
τον ορισμό της Τ.Σ.Ε. και εντός προθεσμίας ενός μηνός 
παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως 
αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τ.Σ.Ε. σχετικά με την 
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πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του 
υπομνήματος, καθώς και τυχόν σχόλια επ’ αυτού από τον 
Επιβλέποντα Καθηγητή και την Τ.Σ.Ε. καταχωρίζονται 
στον ατομικό φάκελο του Υ.Δ..

9.4 Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους από τον ορι-
σμό της, η Τ.Σ.Ε., σε συνεργασία με τον Υ.Δ., υποβάλει 
προς τη Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Μ. έκθεση προόδου του 
Υ.Δ.. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της 
Ε.Δ.Σ., κρίνει αν η πορεία του Υ.Δ. είναι ικανοποιητική. 
Στην περίπτωση που η απόδοση του Υ.Δ. κρίνεται μη 
ικανοποιητική, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να 
αποφασίσει τον τερματισμό των σπουδών του.

9.5 Μετά την συμπλήρωση δύο ετών από τον ορισμό 
της ΤΣΕ, ο Υ.Δ. δίνει υποχρεωτικά, ανά έτος μία τουλά-
χιστον διάλεξη σχετική με την έρευνά του στα πλαίσια 
σεμιναρίων του Τ.Μ.Ε.Μ.

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

9.7 Αν ο Επιβλέπων Καθηγητής διαπιστώσει ότι κάποιο 
μέλος της Τ.Σ.Ε. κωλύεται στην άσκηση των υποχρεώσε-
ών του υποβάλει επαρκώς αιτιολογημένο αίτημα στη 
Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Μ. με το οποίο ζητάει την αντικα-
τάστασή του.

9.8 Εάν ο Επιβλέπων Καθηγητής συνταξιοδοτηθεί ή με-
τακινηθεί σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης ή σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό ίδρυμα, συνεχίζει να τελεί χρέη

Επιβλέποντος Καθηγητή των διδακτορικών διατριβών 
που είχε αναλάβει στο Τ.Μ.Ε.Μ., και ο τίτλος απονέμεται 
από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

9.9 Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει 
ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Μ. 
εκτιμώντας τις περιστάσεις, ορίζει άλλον Επιβλέποντα 
Καθηγητή, ύστερα από αίτηση του Υ.Δ. και γνώμη του 
προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά ορίζει Επι-
βλέποντα Καθηγητή ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της 
Τ.Σ.Ε..

Άρθρο 10
Γλώσσες του Π.Δ.Σ.

Οι γλώσσες του Π.Δ.Σ. και της Διδακτορικής Διατριβής 
ορίζονται να είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Άρθρο 11
Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος

11.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή Διδα-
κτορικού Διπλώματος σε Υ.Δ. είναι η αναγνώριση από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της ισοτιμίας πτυχίου και του Δ.Μ.Σ. όταν οι 
τίτλοι έχουν απονεμηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

11.2 Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδα-
κτορικής διατριβής, η Τ.Σ.Ε. δέχεται ή απορρίπτει αίτη-
ση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την 

αξιολόγησή της. Αν η Τ.Σ.Ε. αποδεχθεί την αίτηση του 
υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση 
και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Μ. ζητώντας 
τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την 
κρίση της διδακτορικής διατριβής.

11.3 Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής 
του ΥΔ, η Τ.Σ.Ε. προτείνει στη Ε.Δ.Σ. τα μέλη της Επταμε-
λούς Εξεταστικής Επιτροπής σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017. Η Επτα-
μελής Εξεταστική Επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση 
του Τ.Μ.Ε.Μ. μετά από εισήγηση της Ε.Δ.Σ. και πρόταση 
της Τ.Σ.Ε..

11.4 Ο Υ.Δ. πριν τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής καταθέτει ηλεκτρονικό αντίγραφο της δι-
δακτορικής του διατριβής στη Γραμματεία Διδακτορικών 
Σπουδών η οποία στη συνέχεια το διαβιβάζει στα μέλη 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

11.5 Για τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής απαιτείται: α) δημοσίευση ή αποδοχή προς δη-
μοσίευση μέρους της διατριβής σε διεθνές περιοδικό με 
κριτές, ή β) δημοσίευση ή αποδοχή προς δημοσίευση μέ-
ρους της διατριβής σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου με 
κριτές, ή γ) ανάρτηση μέρους της διατριβής στο arXiv.org
και γραπτή θετική εισήγηση από εξωτερικό κριτή ο οποί-
ος: i) δεν μπορεί να είναι μέλος της επταμελούς επιτρο-
πής και ii) εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
μετά από πρόταση της Τ.Σ.Ε. και εισήγηση της Ε.Δ.Σ.

11.6 Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια 
από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της δημό-
σιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία 
των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να 
συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η 
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την 
παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιό-
τητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμ-
βολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια 
την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από 
τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τ.Σ.Ε., που 
έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του άρθρου 41, του ν. 4485/2017, μπορεί να παρίστανται 
κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 12
Επικουρικό διδακτικό έργο

12.1 Έχοντας υπόψη την υπουργική απόφαση 
2/20777/0022 (Φ.Ε.Κ. 1596/05.08.2009) «Πρόσληψη και 
αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων 
διδακτόρων του Πανεπιστημίου Κρήτης» ο Υ.Δ. μπορεί 
να συνάψει σύμβαση εργασίας με το Πανεπιστήμιο Κρή-
της για την παροχή επικουρικού έργου διδασκαλίας.

12.2 Οι επικουρίες εκπαιδευτικού έργου περιλαμβά-
νουν όλα τα επί μέρους καθήκοντα που ανατίθενται 
από το Τμήμα στο πλαίσιο της διεξαγωγής μαθημάτων, 
εξετάσεων και όλων των εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Άρθρο 13
Τα μέλη της Ε.Δ.Σ, Τ.Ε.Ε. και της Τ.Σ.Ε. δεν δικαιούνται 
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επιπλέον αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους 
σε αυτές.

Άρθρο 14
Χρηματοδότηση του Προγράμματος

Πηγές χρηματοδότησης του Π.Δ.Σ. μπορεί να είναι: 
χορηγίες, δωρεές φορέων ή προσώπων, ερευνητικά προ-
γράμματα, αναπτυξιακά προγράμματα, υποτροφίες κ.λ.π.

Άρθρο 15
Κανόνες Δεοντολογίας

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τ.Μ.Ε.Μ. πρέπει να τη-
ρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Κρή-
της. Επίσης, θεωρείται αντιδεοντολογική οποιαδήποτε 
ενασχόληση των Υ.Δ. με δραστηριότητες που δημιουρ-
γούν σύγκρουση συμφερόντων με τα καθήκοντα που 
τους ανατίθενται από το Τμήμα. Κάθε αντιδεοντολογική 
συμπεριφορά των Υ.Δ. εξετάζεται από τη Συνέλευση που 
καθορίζει και τις ανάλογες κυρώσεις.

Άρθρο 16
Τελετουργικό αποφοίτησης και τύπος 
απονεμόμενου Διδακτορικού Διπλώματος

Η τελετή απονομής του Διδακτορικού Διπλώματος γί-
νεται στις προγραμματισμένες τελετές απονομής Πτυχί-
ων, Δ.Μ.Σ. και Διδακτορικών Διπλωμάτων του Τ.Μ.Ε.Μ. 

Η αναγόρευση του υποψηφίου διδάκτορα σε Διδά-
κτορα του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος που πραγματοποιείται μετά την 
κατάθεση της απόφασης της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής και της Διδακτορικής Διατριβής. Η ημερο-
μηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ανα-
γράφεται στον τίτλο του Διδακτορικού Διπλώματος ως 
ημερομηνία απονομής του.

Άρθρο 17
Μεταβατικές Διατάξεις

Ότι δεν προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις και 
την ισχύουσα νομοθεσία, καθορίζεται με αποφάσεις της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας για θέση Υποψηφίου Διδάκτορα στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προς το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αριθμός Πρωτοκόλλου (από την Υπηρεσία)

Ημερομηνία Αίτησης:

Ονοματεπώνυμο:

Τόπος και Ημερομηνία Γέννησης:

Υπηκοότητα:

Αριθμός Δελτίου ΑΣ ή Αριθμός Διαβατηρίου με ισχύ 
τουλάχιστον 1 έτους:

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα ή Γνωστικό Πεδίο της Διδακτο-
ρικής Διατριβής: 

Προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής 
στην Ελληνική γλώσσα:

Προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής 
στην Αγγλική Γλώσσα: 

Προτεινόμενος Επιβλέπων (μέλος ΔΕΠ του Τμήματος):

Τμήμα ή Σχολή Πτυχίου ημεδαπής ή ισότιμα αναγνωρισμέ-
νου τίτλου προπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής:

ΠΜΣ απονομής ΜΔΕ ή ΔΜΣ ημεδαπής, ή ισότιμα αναγνω-
ρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής:

Υπογραφή:
Υποχρεωτικώς Επισυναπτόμενα:
α) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
β) Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών ημεδαπής και αποφάσεις ισοτιμίας τίτλων σπουδών αλλοδαπής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 16 Μαρτίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ  
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*0201118270318008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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