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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
 

Προτού υποβάλλετε αίτηση προς την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
αξιολόγηση της ΔΔ σας βεβαιωθείτε ότι: 
 

• Έχετε διανύσει τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο εκπόνησης που είναι τα τρία (3) 
έτη ή πρόκειται να τον διανύσετε πριν τη δημόσια υποστήριξη της ΔΔ 

• Έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον 2 μεταπτυχιακά μαθήματα συναφή με το θέμα 
της ΔΔ σας που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 8 ECTS (εφόσον υποχρεούστε να 
παρακολουθήσετε μαθήματα) 

• Έχετε μία δημοσίευση με μέρος ή το σύνολο των αποτελεσμάτων της ερευνητικής 
εργασίας του σε διεθνές περιοδικό μετά από διαδικασία κρίσης (peer review) το 
οποίο να αναφέρεται στη διεθνή βάση δεδομένων ISI. Η δημοσίευση αυτή: 

o πρέπει να έχει γίνει μέσα στη διάρκεια της εκπόνησης της ΔΔ 
o πρέπει να είναι πρωτότυπο άρθρο και όχι άρθρο ανασκόπησης. 
o πρέπει να είστε πρώτος συγγραφέας ή με ίση συμμετοχή («equal 

contribution») με τον πρώτο συγγραφέα. 
o Το περιοδικό στο οποίο γίνεται η δημοσίευση θα πρέπει να έχει Δείκτη 

Απήχησης (Impact Factor) που να αναγράφεται στο Web of Science (Journal 
of Citation Reports). 

o Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα affiliations σας το Τμήμα Ιατρικής του 
Πανεπιστήμιου Κρήτης, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου το ίδρυμα στο 
οποίο πραγματοποιήθηκε μέρος ή το σύνολο του έργου της ΔΔ είναι 
διαφορετικό από το Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δημοσιεύσεις θα βρείτε στο Άρθρο 11, παρ. 4 του 
Κανονισμού. 

 

Οδηγίες για την Σύνταξη και Συγγραφή του Κειμένου της Μεταπτυχιακής-Διδακτορικής 
Εργασίας. Η εργασία πρέπει να είναι διαρθρωμένη κατά τα πρότυπα των επιστημονικών 
μονογραφιών και μελετών. Το σύγγραμμα της διδακτορικής εργασίας πρέπει να 
παρουσιάζει αναλυτικά και εκτεταμένα το έργο του/της ΥΔ κατά την διάρκεια των 
σπουδών του/της . Η συγγραφή της διατριβής πραγματοποιείται - σύμφωνα με την 
εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης - είτε εξ’ ολόκληρου στην Ελληνική γλώσσα και 
περιέχει εκτενή περίληψη στην Αγγλική (τουλάχιστον 2 σελίδες) ή εξ’ ολοκλήρου στην 
Αγγλική γλώσσα, με εκτενή περίληψη στην Ελληνική γλώσσα (τουλάχιστον 2 σελίδες). Η 
εργασία θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή και κάθε τμήμα αυτής να αναλύεται 
επαρκώς με αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές (ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα 
λογοκλοπής). Μεγάλα τμήματα ετεροαναφορών θα πρέπει να παρατίθενται με εισαγωγικά 
και /ή italics. Χρήσιμες γενικότερες οδηγίες για την συγγραφή τόσο της εργασίας όσο και 
των άρθρων μπορούν να ανευρεθούν στο http://www.icmje.org/. Πιο συγκεκριμένα, για 
την συγγραφή συστήνεται να περιλαμβάνονται με την παρακάτω σειρά: πρόλογος – 
ευχαριστίες (ιδίως στους επιβλέποντες), αφιερώσεις (προαιρετικά), πίνακας περιεχομένων, 
κατάλογος πινάκων, διαγραμμάτων/σχημάτων, κλπ, περίληψη στα Ελληνικά, περίληψη 
στα Αγγλικά, εισαγωγή-κυρίως κείμενο (κατανομή κατά κεφάλαια, υποκεφάλαια), 
σκοπός, υλικό και μεθοδολογία, αποτελέσματα, συζήτηση, συμπεράσματα, βιβλιογραφία, 
παραρτήματα. Εάν κάποιο μεταπτυχιακό έχει συγκεκριμένο πρότυπο format αυτό θα 
πρέπει να ακολουθείται. Ενδείκνυται ένα μέγεθος από 12.000-16.000 λέξεις για 
μεταπτυχιακή εργασία και από 25.000-50.000 λέξεις για διδακτορική διατριβή. 
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Εξαιρούνται οι εικόνες και οι επιγραφές αυτών καθώς και τα παραρτήματα, βιβλιογραφία 
κλπ. Στην εισαγωγή-κυρίως κείμενο θα πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά το 
θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας και να γίνεται σαφής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
(με αναφορές), ώστε να αναλυθεί τι είναι γνωστό και τι όχι αναφορικά με την έρευνα που 
διεξήχθη και τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης εργασίας. Στον σκοπό θα πρέπει να 
παρουσιάζονται αναλυτικά: ο κύριος και τυχόν επιμέρους στόχοι αναφορικά με το 
αντικείμενο της μελέτης, δηλαδή οι ερευνητικές υποθέσεις. Στο υλικό και μεθοδολογία θα 
πρέπει να γίνεται σαφής και λεπτομερειακή περιγραφή του σχεδιασμού της έρευνας, των 
υλικών και τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν(με τις σχετικές αναφορές όπου χρειάζεται), 
του τρόπου συλλογής δεδομένων (πληθυσμού-δείγματος), των κριτηρίων μελέτης και 
αποκλεισμού δεδομένων, του σχεδιασμού της έρευνας, καθώς και της στατιστικής 
ανάλυσης των δεδομένων, εφόσον αυτά είναι σχετικά με το θέμα.. Στα αποτελέσματα θα 
πρέπει να αναφέρονται μόνο τα αποτελέσματα από την ανάλυση των πειραματικών ή/και 
κλινικών ή/και πληθυσμιακών δεδομένων χωρίς βιβλιογραφικές αναφορές, καθώς και οι 
στατιστικές συσχετίσεις. Οι πίνακες και εικόνες των βασικών αποτελεσμάτων θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στο τμήμα αυτό των αποτελεσμάτων ενώ τυχών συμπληρωματικοί 
πίνακες στο παράρτημα. Θα πρέπει να είναι σαφής η διασύνδεση με το θεωρητικό πλαίσιο 
και τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. Στη συζήτηση θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
σύνθεση και συζήτηση των κυρίων ευρημάτων της εργασίας, ποιοι στόχοι επιτεύχθηκαν, 
που υπάρχει συμφωνία ή διαφωνία με την υπάρχουσα 2 βιβλιογραφία, και ποιες ήταν οι 
δυσκολίες- περιορισμοί αλλά και τα πλεονεκτήματα της μελέτης. Τέλος προτείνονται 
εφαρμογές και κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα. Στα συμπεράσματα γίνεται 
περιληπτική περιγραφή του κύριου και των επιμέρους συμπερασμάτων με μέριμνα τα 
συμπεράσματα να απαντούν στο ερώτημα-ερωτήματα που έθεσε ο σκοπός. Η 
βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα γραμμένη σύμφωνα με τις οδηγίες 
Vancouver https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver Στα 
παραρτήματα μπορεί να περιληφθούν π.χ. ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν ή 
αναλυτικοί πίνακες δεδομένων. Στο τελικό ανάτυπο της ΔΔ σε χωριστό παράρτημα 
περιλαμβάνεται και ανάτυπο της δημοσίευσης ή των δημοσιεύσεων που έγιναν στο 
πλαίσιο της ΔΔ (ή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανάτυπα, αντίγραφο της 
δημοσίευσης ή των δημοσιεύσεων στην τελική τους μορφή). 
 
Συνιστάται η αποστολή της Αίτησης και του Σχεδίου της Διατριβής προς την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή  και η κοινοποίηση προς τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών να 
γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Διαφορετικά θα πρέπει ο ΥΔ να καταθέσει τα ανωτέρω 
σε τέσσερα (4) αντίτυπα, τρία (3) για την Τριμελή του και ένα (1) για την Γραμματεία. 
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Η διαδικασία στη συνέχεια έχει ως εξής: 
 

Η 3Μ μελετά την αίτηση και εντός 2 μηνών συντάσσει και καταθέτει στη γραμματεία αναλυτική 
εισηγητική έκθεση προς τη Συνέλευση με την οποία αποδέχεται ή αιτιολογημένα απορρίπτει το 
αίτημα του φοιτητή. 

  
Στην περίπτωση που η 3Μ αποδέχεται το 
αίτημα:  

Αν η 3Μ κρίνει ότι το αίτημα του φοιτητή δεν 
μπορεί να εγκριθεί: 

ζητά από τη Συνέλευση τον ορισμό της 7Μ για 
την κρίση της ΔΔ προτείνοντας τα μέλη της. 
 

επισημαίνει εγγράφως και ενυπογράφως τις 
ουσιαστικές προσθήκες ή αλλαγές που πρέπει 
να γίνουν στη διατριβή προκειμένου να 
θεωρηθεί ολοκληρωμένη και ζητούν από τον 
φοιτητή να ανταποκριθεί στις υποδείξεις τους 
εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 
Η 3Μ οφείλει να κοινοποιήσει την ανωτέρω 
απάντηση της και στην ΕΜΣ. 

Η ΕΜΣ στη συνέχεια εξετάζει αν πληρούνται οι 
υπόλοιπες προϋποθέσεις του κανονισμού 
(έλεγχος δημοσιεύσεων, μαθημάτων, ελάχιστης 
διάρκειας, σύνθεσης 7Μ) για την επιτυχή 
ολοκλήρωση της ΔΔ και προωθεί στη Συνέλευση 
την εισήγηση της μαζί με την εισηγητική έκθεση 
της 3Μ για τον ορισμό της 7Μ 

Ο ΥΔ θα πρέπει να επανέλθει με νέα αίτηση 
ολοκλήρωσης ΔΔ προς την 3Μ αφότου 
υλοποιήσει τα ζητούμενα. 

  
Η Συνέλευση ορίζει την Επταμελή εξεταστική 
Επιτροπή 

 

  
Ο ΥΔ πρέπει να υποστηρίξει δημόσια τη ΔΔ του 
εντός έξι (6) μηνών 
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 Για τη σύσταση της 7μελούς εξεταστικής επιτροπής λάβετε υπόψη τα 
παρακάτω: 
 
Για διατριβές με ημερομηνία έναρξης πριν τις 4/7/2018 
 

• Να περιλαμβάνονται τα μέλη της 3μελούς 
• Να υπάρχουν 4 μέλη ΔΕΠ από τα οποία 2 να ανήκουν στο τμήμα Ιατρικής 
• Μπορούν να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της αλλοδαπής 

• Μπορούν να συμμετέχουν καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 

• Μπορούν να συμμετέχουν Ερευνητές βαθμίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ που υπηρετούν σε αναγνωρισμένα 
ερευνητικά κέντρα της χώρας ή του εξωτερικού και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 

• Μπορούν να συμμετέχουν αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι. (είτε ανήκουν 

στην τριμελή είτε όχι) 
 

Για διατριβές με ημερομηνία έναρξης μετά τις 4/7/2018 
 

Στην 7Μ μετέχουν (α) τα μέλη της 3Μ, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, (β) τέσσερα (4) 
επιπλέον -Μέλη Δ.Ε.Π της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή από το 
οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. -Καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, -Ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα της 

Ελλάδας -Ερευνητές από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής. Όλα τα μέλη της 
7Μ πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο/η ΥΔ εκπόνησε τη 
διατριβή του. Συνιστάται τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής να προέρχεται από άλλο τμήμα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλο ΑΕΙ ή να είναι ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου της 
Ελλάδας. Πρόεδρος της 7Μ είναι ο Επιβλέπων Καθηγητής. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη αντικαθιστώνται έτσι 
ώστε να πληρούνται τα όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για τη σύνθεση της 3Μ 

 
 
 


