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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 
Το παρόν κείµενο περιγράφει τον κανονισµό διδακτορικών σπουδών του Τµήµατος 
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης.  
 
Το Τµήµα Φυσικής είναι το πρώτο Τµήµα στην Ελλάδα το οποίο πρόσφερε από το 
1985 οργανωµένες µεταπτυχιακές σπουδές στην Φυσική. Μέχρι σήµερα 124 φοιτητές 
έχουν αποκτήσει Διδακτορικό Δίπλωµα (PhD) σε διάφορους τοµείς της σύγχρονης 
φυσικής και συνέχισαν µε επιτυχία την καριέρα τους σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. Περισσότερα στοιχεία για όλους τους διδάκτορές µας 
βρίσκονται διαθέσιµα στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
 

http://www.physics.uoc.gr/el/phd  
 
Το διδακτορικό αυτό πρόγραµµα αναµορφώθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-
2018, ώστε να ακολουθήσει τις απαιτήσεις του νόµου 4485/4-8-2017, για την 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις». 

 
 

Ηράκλειο, 1 Ιανουαρίου 2018  
 

 
Ιωσήφ Παπαδάκης, Καθηγητής 
Πρόεδρος Τµήµατος Φυσικής 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 
Το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης προσφέρει την δυνατότητα 
διδακτορικών σπουδών (τρίτος κύκλος) σε όλες σχεδόν τις κατευθύνσεις της 
σύγχρονης φυσικής. 

Αρµόδια για τη λειτουργία του προγράµµατος διδακτορικών σπουδών του Τµήµατος 
(Π.Δ.Σ.) είναι η Συνέλευση του Τµήµατος. 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
1. Οι προϋποθέσεις για να γίνει δεκτός ένας φοιτητής στο πρόγραµµα Διδακτορικών 
Σπουδών του Τµήµατος Φυσικής είναι: α) Πτυχίο από Τµήµα Σχολής Θετικών 
Επιστηµών, από Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανικών, ή από Τµήµα Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρµογών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων 
ιδρυµάτων της αλλοδαπής και β) Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ. - 
Masters) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου ως ισότιµου της αλλοδαπής ή γ) 
ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
2. Για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής προβλέπονται τα εξής: 
 
α) Αν το ίδρυµα στο οποίο απέκτησαν το πτυχίο ή το µεταπτυχιακό δίπλωµα 
ειδίκευσης έχει αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και περιλαµβάνεται στον σχετικό 
κατάλογο οµοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, η αίτηση τους απαιτείται να συνοδεύεται 
µόνο από αντίγραφο αίτησης τους στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση του πτυχίου 
(ή του Δ.Μ.Σ.) ως ισότιµου προς τα απονεµόµενα από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Η 
ανακήρυξή τους ως διδάκτορες προϋποθέτει την προηγούµενη αναγνώριση του 
πτυχίου (ή του Δ.Μ.Σ.) τους. 
 
β) Στην περίπτωση πτυχίου/Δ.Μ.Σ. από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής που δεν έχει 
αναγνωρισθεί σαν οµοταγές των Ελληνικών Α.Ε.Ι., η αίτηση τους απαιτείται να 
συνοδεύεται από (α) αντίγραφο αίτησης στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση του 
Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ως οµοταγές των Ελληνικών και (β) αντίγραφο αίτησης 
αναγνώρισης του Πτυχίου/Δ.Μ.Σ. ως ισότιµου προς τα απονεµόµενα από τα Ελληνικά 
Α.Ε.Ι. Η εγγραφή του φοιτητή ως υποψήφιου διδάκτορα καθίσταται δυνατή µετά την 
αναγνώριση του ιδρύµατος ως οµοταγές Α.Ε.Ι. και, στη συνέχεια, ισχύουν όσα 
προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο. 
 
2. Σε ειδικές περιπτώσεις πολύ αξιόλογων υποψηφίων, µε το απαραίτητο ακαδηµαϊκό 
υπόβαθρο, και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, είναι δυνατή η 
άρση της προϋπόθεσης κατοχής Δ.Μ.Σ. για την έναρξη των διδακτορικών σπουδών.    
 
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., ή ισότιµων σχολών, µπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι 
διδάκτορες µόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. 
 
3. Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος, στην οποία 
περιλαµβάνονται:   
 
 α) Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος   Φυσικής 
στην οποία να αναφέρονται συνοπτικά τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της 
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υποψηφίου/ας καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιθυµεί να εκπονήσει 
Διδακτορική Διατριβή στο Τµήµα Φυσικής, προσχέδιο διατριβής, ο προτεινόµενος 
τίτλος, η προτεινόµενη γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόµενος επιβλέπων της 
διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται είτε στα Ελληνικά είτε στα 
Αγγλικά. Ο τίτλος της διατριβής θα πρέπει να αναγράφεται και στις δύο γλώσσες 
(Ελληνικά και Αγγλικά).  
 
β) Αντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση περάτωσης, προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 
σπουδών και αναλυτική βαθµολογία των µαθηµάτων που έχει παρακολουθήσει σε 
προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. 
 
γ) Βιογραφικό σηµείωµα. 
 
δ) Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας 
οι οποίες να αξιολογούν την ποιότητα του υποψηφίου. Οι επιστολές αποστέλλονται 
απ’ ευθείας από τους συντάκτες ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά στο Τµήµα. Οι συστατικές 
επιστολές είναι εµπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τµήµα στους 
υποψηφίους σε καµία περίπτωση, είτε πριν είτε µετά την ενδεχόµενη αποδοχή τους. 
 
ε) Αποτελέσµατα από εξετάσεις GRE και TOEFL ή Proficiency, εάν υπάρχουν. 
 
στ) Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα ισοδύναµα πιστοποιητικά. 
 
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τη Συνέλευση του Τµήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Η Συνέλευση εξετάζει τις αιτήσεις και τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει σύµφωνα 
µε τον παρόντα κανονισµό και τις ισχύουσες διατάξεις.  

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 
1. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Συνέλευση Τµήµατος ο επιβλέπων 
καθηγητής καθώς και τριµελής συµβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και 
καθοδήγηση του υποψηφίου. 

 
2. Δικαίωµα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα µέλη Δ.Ε.Π. της βαθµίδας 
του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, του Τµήµατος Φυσικής 
ή άλλου Α.Ε.Ι., καθώς και ερευνητές Α’, Β’, ή Γ’ βαθµίδας από αναγνωρισµένα 
ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

 
3. Στην τριµελή συµβουλευτική επιτροπή συµµετέχουν ο επιβλέπων κι άλλα δύο  (2) 
µέλη Δ.Ε.Π. της βαθµίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου 
καθηγητή, του Τµήµατος Φυσικής ή άλλου Α.Ε.Ι., ή καθηγητές αναγνωρισµένων ως 
οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, ερευνητές Α’, Β’, ή Γ’ βαθµίδας από 
αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού ή από αναγνωρισµένα ερευνητικά 
κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
 
4. Στη συµβουλευτική επιτροπή µετέχει τουλάχιστον ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. του 
Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

 
5. Ο επιβλέπων καθηγητής εποπτεύει και υποστηρίζει ακαδηµαϊκά την έρευνα του 
υποψήφιου διδάκτορα και έχει την κύρια ευθύνη να µεριµνά για την εξεύρεση πόρων 
- όπως συµµετοχής σε ερευνητικά προγράµµατα ή υποτροφιών για την οικονοµική 
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υποστήριξή της έρευνας του υποψήφιου διδάκτορα. Στο έργο αυτό συνεπικουρείται 
από τα άλλα δύο µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής.  
 
6. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε 
την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. 
 
7. Κάθε µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φυσικής µπορεί να είναι ο κύριος επιβλέπων σε 
µέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες. Ο ίδιος περιορισµός ισχύει και για 
οποιοδήποτε άλλο µέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητή, που έχει το δικαίωµα επίβλεψης 
διδακτορικών διατριβών στο Τµήµα Φυσικής.  
 
8. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωµένα αδυνατεί να 
τελέσει χρέη επιβλέποντος για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η Συνέλευση του Τµήµατος, 
εκτιµώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου 
διδάκτορα και εφόσον υπάρχει σύµφωνη γνώµη του προτεινόµενου επιβλέποντος. Η 
Συνέλευση µπορεί να αναθέσει την επίβλεψη σε ένα από τα άλλα δύο µέλη της 
τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, ακόµη και καθ’ υπέρβαση του µέγιστου αριθµού 
υποψήφιων διδακτόρων που µπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται παραπάνω.  
 
9. Εάν ο αρχικός επιβλέπων συνταξιοδοτηθεί ή µετακινηθεί σε άλλο Τµήµα του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης ή σε άλλο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό ίδρυµα, συνεχίζει να τελεί χρέη 
επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που είχε αναλάβει στο Τµήµα, και ο τίτλος 
απονέµεται από το Πανεπιστήµιο Κρήτης.  
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος δε µπορεί να 
είναι µικρότερη από τρία (3) πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού 
της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. 

 
Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση, χωρίς να είναι 
κάτοχοι Δ.Μ.Σ., το ελάχιστο χρονικό διάστηµα για την απόκτηση του διδακτορικού 
διπλώµατος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ηµερολογιακά έτη από τον ορισµό 
της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής.  
 
2. Ως µέγιστη διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται η ελάχιστη χρονική διάρκεια 
για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος συν τρία (3) έτη. 
 
3. Αναστολή φοίτησης είναι δυνατή, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους. Η αναστολή 
φοίτησης εγκρίνεται από την Συνέλευση του Τµήµατος, κατόπιν τεκµηριωµένης 
αίτησης του φοιτητή και αφού έχει ληφθεί υπόψιν η εισήγηση της τριµελούς 
συµβουλευτικής επιτροπής.  
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
 
1. Στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισµό της τριµελούς επιτροπής ο υποψήφιος  
διδάκτορας υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόµνηµα/έκθεση προόδου στην τριµελή 
συµβουλευτική επιτροπή σχετικά µε την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Στο 
υπόµνηµα πρέπει να αναφέρεται και η κάθε οικονοµική υποστήριξη που έχει λάβει ο 
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υποψήφιος διδάκτορας τόσο µε τη µορφή υποτροφίας όσο και µε τη µορφή έµµισθης 
συµµετοχής σε ερευνητικά προγράµµατα που σχετίζονται µε τη διατριβή του. 
Αντίγραφο του υποµνήµατος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την 
τριµελή επιτροπή, καταχωρούνται στον ατοµικό φάκελο του υποψηφίου. 
 
2. Η κατάθεση της ετήσιας έκθεσης προόδου ισοδυναµεί µε ανανέωση εγγραφής του 
υποψήφιου διδάκτορα ανά ακαδηµαϊκό έτος.  

 
3. Αδικαιολόγητη και παρατεταµένη αµέλεια στην υποβολή έκθεσης προόδου (για δύο 
τουλάχιστον έτη) επιτρέπει στην τριµελή συµβουλευτική επιτροπή να εισηγηθεί στη 
Συνέλευση του Τµήµατος τη διαγραφή του φοιτητή από το µητρώο του Προγράµµατος 
Διδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος Φυσικής.   

 
4. Με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, έπειτα από αιτιολογηµένη 
εισήγηση της τριµελούς επιτροπής, µπορεί να οριστεί η παράλληλη παρακολούθηση 
και επιτυχής περάτωση οργανωµένου κύκλου µαθηµάτων, ή άλλες συναφείς 
δραστηριότητες, για ένα υποψήφιο διδάκτορα.  

 
5. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση, χωρίς να είναι 
κάτοχοι Δ.Μ.Σ., ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωµένο 
κύκλο µαθηµάτων που ορίζεται από την Συνέλευση του Τµήµατος, έπειτα από 
εισήγηση της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Ο χρόνος παρακολούθησης του 
κύκλου υποχρεωτικών µαθηµάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την 
απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος. 

 
6. Οι υποψήφιοι διδάκτορες αποκτούν άµεση πρόσβαση σε όλες τις υποδοµές του 
Τµήµατος Φυσικής. Από την πρώτη εγγραφή τους και µέχρι πέντε (5) πλήρη 
ακαδηµαϊκά έτη διατηρούν όλα τα δικαιώµατα και τις παροχές που προβλέπονται και 
για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους 
Κανονισµούς του Τµήµατος.  

7. Οι διδάκτορες διατηρούν δικαιώµατα πρόσβασης, δανεισµού και χρήσης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Κρήτης µέχρι και πέντε 
(5) ακαδηµαϊκά έτη από την ολοκλήρωση της διατριβής τους. 

8. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να συµµετέχει στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τµήµατος, τουλάχιστον για δύο εξάµηνα, όπως: α) 
συµµετοχή στη διδασκαλία φροντιστηριακών µαθηµάτων στους προπτυχιακούς 
φοιτητές του Τµήµατος, β) συµµετοχή στα εργαστήρια για τους προπτυχιακούς 
φοιτητές και γ) επιτήρηση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων για τους προπτυχιακούς 
φοιτητές. 

9. Στον υποψήφιο διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, µετά την επιτυχή 
υποστήριξη της διατριβής του αλλά πριν από την καθοµολόγησή του, βεβαίωση 
επιτυχούς περάτωσης της διατριβής του από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. 

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

11. Πειθαρχικά παραπτώµατα για τους υποψήφιους διδάκτορες συνιστούν η 
λογοκλοπή, ο σφετερισµός ερευνητικών δεδοµένων ή άλλου υλικού που έχει 
συλλεχθεί από άλλο άτοµο ή οµάδα και η παραποίηση ερευνητικών δεδοµένων ή 
πληροφοριών.  
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12. Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να ακολουθούν τους ενδεδειγµένους για τα 
µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας κανόνες συµπεριφοράς, ώστε να µην διαταράσσεται 
η δηµοκρατική λειτουργία και να µην θίγεται το κύρος του Πανεπιστηµίου Κρήτης, του 
Τµήµατος Φυσικής και των λειτουργών του και της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Η µη 
συµµόρφωση του υποψήφιου διδάκτορα µε αυτούς τους κανόνες, η εκ προθέσεως 
καταστροφή περιουσίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και η εκούσια παρεµπόδιση της 
εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος συνιστούν πειθαρχικό παράπτωµα.  

13. Για τους υποψήφιους διδάκτορες η πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωµα 
ασκείται από τον πρόεδρο του Τµήµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ανάλογα 
µε την βαρύτητα του παραπτώµατος, η πειθαρχική ποινή µπορεί να είναι έγγραφη 
επίπληξη, απαγόρευση χρήσης εξοπλισµού ή εγκαταστάσεων του Τµήµατος και του 
Πανεπιστηµίου, αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας, διαγραφή από τα µητρώα των 
υποψήφιων διδακτόρων του Τµήµατος.  

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

1. Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής είναι η Αγγλική. 
 
2. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριµελής 
συµβουλευτική επιτροπή αποδέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη 
δηµόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή 
αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει εισηγητική έκθεση και την 
υποβάλλει στη Συνέλευση του Τµήµατος ζητώντας τον ορισµό επταµελούς εξεταστικής 
επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. Στην έκθεση καθορίζεται και ο 
οριστικός τίτλος της διατριβής.  

 
3. Στην επταµελή εξεταστική επιτροπή µετέχουν τα µέλη της τριµελούς 
συµβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα µέλη αυτής, τα οποία µε 
απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος αντικαθίστανται από ισάριθµα µέλη που 
πληρούν τα κριτήρια συµµετοχής σε συµβουλευτικές επιτροπές, όπως αναφέρονται 
παραπάνω. 

 
4. Η επταµελής εξεταστική επιτροπή αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. (καθηγητές, 
αναπληρωτές ή επίκουροι καθηγητές) του Τµήµατος Φυσικής ή άλλου Α.Ε.Ι., ή 
καθηγητές αναγνωρισµένων ως οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, ή ερευνητές Α’, 
Β’, και Γ’ βαθµίδας από αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού ή από 
αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 
Τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι 
µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Κρήτης, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) πρέπει 
να ανήκουν στο Τµήµα Φυσικής. 

 
5. Όλα τα µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή 
συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας 
εκπόνησε τη διατριβή του. 

 
6. Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη διατριβή του, δηµόσια, ενώπιον της 
επταµελούς εξεταστικής επιτροπής. Η διαδικασία της δηµόσιας υποστήριξης 
προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον µελών της 
εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά µέλη µπορούν να συµµετέχουν και µέσω 
τηλεδιάσκεψης. 
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7. Μετά την παρουσίαση, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία 
τρίτων και αξιολογεί την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την 
πρωτότυπη σκέψη και τη συµβολή της στην επιστήµη. Βασικό κριτήριο για την 
επιτυχή ολοκλήρωση της διατριβής είναι η δηµοσίευση σηµαντικού µέρους της 
διατριβής σε έγκυρο διεθνές περιοδικό µε κριτές. Με βάση αυτά τα κριτήρια η 
επιτροπή την εγκρίνει, µε πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα µέλη της. 

 
8. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του 
Τµήµατος. Η µορφή και το περιεχόµενο του διδακτορικού τίτλου είναι σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις και τον Κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
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ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 
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