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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 

• Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης το Τμήμα Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης 
απονέμει τον τίτλο του: 

• Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης.



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 

Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή 
νέας γνώσης, η προώθηση της καινοτομικής έρευνας, 
της επιστήμης και των εφαρμογών της με τη διεξαγωγή 
υψηλής ποιότητας έρευνας καθώς και η δημιουργία 
άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων ικανών να 
συμβάλουν στην πρόοδο της έρευνας και της 
τεχνολογίας. 



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 

Η συμμετοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών 
περιλαμβάνει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, την 
προφορική εξέταση του υποψήφιου, καθώς και την επιτυχή 
ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος.



ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Διδακτορικής 
Διατριβής (Δ.Δ.) στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχουν οι: 

• κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του 
Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας 
ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του 
άρθρου 46 του Ν.4485/2017. Με τις ίδιες, ως ανωτέρω 
προϋποθέσεις, γίνονται δεκτοί αλλοδαποί φοιτητές και γενικά 
κάτοχοι Δ.Μ.Σ. απονεμηθέντος από ομοταγή ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από 
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 



ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ
• μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή μη κάτοχος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 

σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46, του Ν. 
4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου της 
αλλοδαπής, σε ειδικές περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος έχει 
αποδεδειγμένα εξαιρετική επίδοση και ερευνητικό έργο όπως 
δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά με κριτές, ευρεσιτεχνία, 
κα., μπορεί να γίνεται δεκτός με ειδική αιτιολόγηση από τη 
Συνέλευση του Τμήματος ως υποψήφιος διδάκτορας. Στην 
περίπτωση αυτή, το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του 
διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη 
ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής. 

• Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να 
γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες, μόνο εφόσον είναι 
κάτοχοι Δ.Μ.Σ..



ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ

Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα Δ.Σ. πρέπει κατά προτίμηση να
έχουν βαθμό Δ.Μ.Σ. ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου
της αλλοδαπής, τουλάχιστον οκτώ (8).

Για υποψηφίους που δεν ικανοποιούν το κριτήριο αυτό, η
Συνέλευση του Τμήματος. αποφασίζει κατά περίπτωση
συνεκτιμώντας το ερευνητικό έργο και τα ακαδημαϊκά
προσόντα του υποψηφίου ή υποψηφίας.



ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΙΤΉΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν:

1. Αίτηση του υποψηφίου για εισαγωγή στο πρόγραμμα Δ.Δ., έντυπο της οποίας διατίθεται από τη γραμματεία του 
Τμήματος, αναγράφοντας τον προτεινόμενο τίτλο, τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής και την 
προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης.

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικών βαθμολογιών, και πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας, εφόσον 
απαιτούνται, από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.1, από όλα τα ιδρύματα που αποφοίτησαν.

3. Αντίγραφα εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια καθώς και κάθε άλλο 
χρήσιμο στοιχείο κατά την κρίση του υποψηφίου.

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

5. Σχέδιο της διδακτορικής διατριβής που θα εκπονήσουν, εγκεκριμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή, στο οποίο θα 
αναφέρονται το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο, οι ερευνητικοί στόχοι, η προτεινόμενη μεθοδολογία, τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα και η αναμενόμενη συνεισφορά στην έρευνα και την επιστήμη, η βασική βιβλιογραφία καθώς και ένα 
γενικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

6. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου 
Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Συνέλευσης, από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την 
Αγγλική.

7. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα πρέπει να αποστέλλονται απ’ ευθείας από τους συντάκτες ταχυδρομικά ή 
ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος.

8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

9. Μια φωτογραφία.



ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΔΙΑΤΡΙΒΏΝ 

Επιβλέποντες και Συμβουλευτικές Επιτροπές 

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή για 
την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, η οποία απαρτίζεται από 
τον επιβλέποντα, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Μ.Π.Δ. που ανήκει σε μία από τις βαθμίδες του καθηγητή ή του 
αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή και από δύο ακόμη 
μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο 
Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές 
των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 
4310/2014 ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της 
αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό 
κρίση διδακτορική διατριβή.



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, με στόχο να προσδώσει στους Υ.Δ. το 
απαιτούμενο για την έρευνά τους επιστημονικό υπόβαθρο και την σύνδεση της 
Διδακτορικής Διατριβής τους με τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα 
Μ.Π.Δ., περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων και στην 
εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.).

Ο κύκλος μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος διδάκτορας, 
περιλαμβάνει τα μαθήματα που προσφέρονται στο:

1. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής

2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης’ του 
Τμήματος

3. Άλλα Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του 
άρθρου 46 του ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου 
της αλλοδαπής και έχουν λάβει δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο από 
το Π.Μ.Σ. της Σχολής Μ.Π.Δ. ή άλλο αναγνωρισμένο ισότιμο 
τίτλο, υποχρεούται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον τέσσερα 
(4) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) θα 
ανήκουν στα διδακτορικά μαθήματα που προσφέρονται στο 
Π.Δ.Σ. και στο Π.Μ.Σ. ‘Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης’ 
του Τμήματος Μ.Π.Δ. και έως ένα (1) από τα υπόλοιπα Π.Μ.Σ. 
και Δ.Π.Μ.Σ. που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το Τμήμα 
Μ.Π.Δ.



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που γίνονται δεκτοί ως ειδικές περιπτώσεις του 
άρθρου 38, παρ. 1 του ν. 4485/2017, χωρίς να είναι κάτοχοι ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46, 
του ν. 4485/2017 ή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ή Master, 
υποχρεούται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα εκ των 
οποίων τουλάχιστον τέσσερα (4) θα ανήκουν στα διδακτορικά μαθήματα 
που προσφέρονται στο Π.Μ.Σ. ‘Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης’ του 
Τμήματος Μ.Π.Δ. και έως δύο (2) από τα υπόλοιπα Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. που 
διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το Τμήμα Μ.Π.Δ.

Η παρακολούθηση μαθημάτων στα Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. στα οποία 
προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, γίνεται καθ’υπέρβαση του αριθμού 
των φοιτητών και δωρεάν.

Στα μαθήματα αυτά δεν μπορεί να περιλαμβάνονται μαθήματα που ο Υ.Δ. 
είχε ήδη παρακολουθήσει σε προηγούμενες σπουδές του.



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αναθέτει κατά περίπτωση την 
παρακολούθηση και πρόσθετων μαθημάτων από το Πρόγραμμα 
Προπτυχιακών Σπουδών εφόσον κρίνει ότι η παρακολούθησή τους θα 
βοηθήσει τον υποψήφιο να αποκτήσει το απαιτούμενο για την έρευνά του 
επιστημονικό υπόβαθρο και την σύνδεση της Διδακτορικής Διατριβής του 
με τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Μ.Π.Δ.

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον 
κύκλο παρακολούθησης των μαθημάτων που τους έχουν ανατεθεί, μέσα 
στα δύο (2) πρώτα έτη των Διδακτορικών Σπουδών τους. Σε αντίθετη 
περίπτωση διαγράφονται από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ενώ 
δικαιούνται βεβαίωσης παρακολούθησης των μαθημάτων που 
ολοκλήρωσαν επιτυχώς.



ΧΡΟΝΙΚΉ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού 
Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη 
ημερολογιακά έτη για τους κατόχους Δ.Μ.Σ., ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του 
άρθρου 46 του ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου 
της αλλοδαπής και από τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη για τους 
υποψηφίους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί ως ειδικές 
περιπτώσεις, από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής ή την έγκριση ουσιαστικής 
τροποποίησης του περιεχομένου της και δεν μπορεί να υπερβεί 
τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ίδια ημερομηνία για 
τους πρώτους και τα επτά (7) έτη για τους μη κατόχους Δ.Μ.Σ.



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 

Ολοκλήρωση Διδακτορικών Διατριβών

Συγγραφή, Υποστήριξη και Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο 
του επιστημονικού έργου του υποψηφίου διδάκτορος και 
εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη 
συγγραφή της διδακτορικής διατριβής.

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή

Η Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. εκ 
των οποίων τα τρία (3) είναι τα μέλη της συμβουλευτικής 
επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος.



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 

Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής

Κατά την εξέταση, ο υποψήφιος αναπτύσσει τη Διδακτορική 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.

Μετά την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής, ο Υποψήφιος 
Διδάκτορας απαντά σε ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. 
Εν συνεχεία ερωτήσεις μπορούν να υποβάλουν και άλλα μέλη της Σχολής 
που παρευρίσκονται στην παρουσίαση.

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) τουλάχιστον από τα μέλη της. 



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 

Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Απόκτησης Διδακτορικού 
Διπλώματος

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος 
είναι οι εξής:

• Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη μέλους 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

• Επιτυχή παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων που τους 
έχουν ανατεθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

• Να έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον δύο άρθρα σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά ή μια (1) δημοσίευση σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά και μια (1) σε πρακτικά συνεδρίου με 
κρίση στο πλήρες κείμενο ή να έχει κατοχυρώσει μια (1) πατέντα.

…..



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 
Τέλη Φοίτησης & Υποτροφίες Απαλλαγής Διδάκτρων

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σπουδών 
προσφέρεται δωρεάν. 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης μεριμνά κάθε έτος για τη χορήγηση υποτροφιών σε 
υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι διακρίνονται για την επιμέλεια, τις επιδόσεις 
τους και την προοπτική διάκρισης.

Το Τμήμα χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες που διακρίνονται 
για τις σπουδές τους στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Η χορήγηση 
γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων από αρμόδια επιτροπή, με 
βάση κριτήρια που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από τη Συνέλευση του 
Τμήματος.

Επιπλέον οι υποψήφιοι διδάκτορες δύναται να απασχολούνται σε ερευνητικά 
προγράμματα μελών Δ.Ε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης και να λαμβάνουν 
αμοιβή από αυτά ή από τη συμμετοχή τους σε επικουρική διδακτική και 
εργαστηριακή απασχόληση, εφόσον υπάρχουν σχετικά κονδύλια.



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων

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 (κάρτα σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα 
έξοδα συμμετοχής σε πολιτιστικές-ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, 
ασφάλιση μέσω του Πανεπιστημίου, κ.λπ.).

Για την απόκτηση της Δ.Δ. είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση 
του κύκλου μαθημάτων του Προγράμματος Διδακτορικών 
Σπουδών που τους έχουν ανατεθεί από τη Συνέλευση του 
Τμήματος.
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ΑΊΤΗΣΗ & ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ

•

•

https://e-

graduate.tuc.gr/jMScApplication

•Ιστοσελίδα: www.phd.pem.tuc.gr
•Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pem_phd<στο>tuc.gr•Ιστοσελίδα: www.phd.pem.tuc.gr

•Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pem_phd<στο>tuc.gr

https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication
http://www.phd.pem.tuc.gr/
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