
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 10731 
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 

της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Αττικής

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.  4521/2018 

(ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α /́06-09-2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α /́04-08-2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
της παρ. 2 του άρθρου 45 και της παρ. 6 του άρθρου 85.

4. Την με αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 (ΦΕΚ  117/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06-03-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συ-
γκρότηση - Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των 
επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. 
του Ιδρύματος», 

5. Την πράξη 8/10-05-2018 (Θέμα 26ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε «Σχέδιο Κανονισμού Εκπονήσεως Διδα-
κτορικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» 
(ΑΔΑ: ΩΧΟ446Μ9ΞΗ-ΡΤΥ).

6. Το απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 8/29-06-2018
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανο-
λόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών, σχετικά με 
την «Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών» του 
Τμήματος.

7. Την πράξη 20/02-10-2018 (Θέμα 25Γ) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μη-
χανικών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μη-
χανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) αποσκοπούν στην προαγωγή 
της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας 
και οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. 
Το διδακτορικό δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο 
οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημο-
νικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της 
κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης 
στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Στον παρόντα κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι 
κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 
ΠΑΔΑ, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος (αριθμ. 8/29-06-2018).

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΑΔΑ οργα-
νώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου περί 
διδακτορικών σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ, όπως κάθε 
φορά ισχύει.

Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης

α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΔΣ του Τμήμα-
τος έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος 
της αλλοδαπής που κατέχουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 
ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και οι κάτοχοι ενι-
αίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού 
επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές στο 
ΠΔΣ και μη κάτοχοι ΔΜΣ εφόσον ο/η αιτών/αιτούσα 
διαθέτει: i) σοβαρό (δημοσιευμένο ή μη) ερευνητικό 
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έργο σε θέματα συναφή εκείνου που προτείνεται για τη 
διδακτορική διατριβή του, με αποδεδειγμένη ωριμότητα 
γνώσεων και ικανότητα έρευνας σε αξιόλογο επίπεδο ή 
ii) πρότερη ακαδημαϊκή πορεία που θεμελιώνει εξαιρετι-
κές προοπτικές ερευνητικού έργου, π.χ. υποτροφία από 
έγκριτο οργανισμό, διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς 
(όπως Ολυμπιάδες Φυσικής ή Μαθηματικών ή Πληρο-
φορικής), βραβεία, αριστεία, πολύ υψηλές επιδόσεις στις 
προπτυχιακές σπουδές. Οι προαναφερόμενες εξαιρέσεις 
θα πρέπει να τεκμηριώνονται εκτενώς σε έγγραφη ει-
σήγηση του μέλους ΔΕΠ που προτείνεται να επιβλέψει 
τη διδακτορική διατριβή του/της υποψηφίου ή της Επι-
τροπής Επιλογής που έχει αναλάβει την αξιολόγηση του 
φακέλου του/της υποψηφίου ή όποιου άλλου είναι σε 
θέση να γνωρίζει τις επιδόσεις του/της υποψήφιου και 
διαθέτει το κύρος παρόμοιας πιστοποίησης.

Άρθρο 3
Επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων

α) Αιτήσεις για το ΠΔΣ υποβάλλονται σε διαρκή βάση 
στη Γραμματεία του Τμήματος και αυτές αφορούν επι-
στημονικές περιοχές που εμπίπτουν στη γνωστική πε-
ριοχή του Τμήματος.

β) Είναι δυνατόν να προκηρύσσονται από το ΠΑΔΑ 
θέσεις υποψηφίων διδακτόρων (ΥΔ), μετά από εισήγη-
ση του οικείου Τομέα, απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος (ΣΤ), και δημοσιοποίηση δια του ημερήσιου 
τύπου και ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι 
προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες 
κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής ΥΔ, καθώς και 
πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και 
χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, μνημονεύ-
ονται ρητά στις σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις.

γ) Στην αίτηση που υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο ανα-
φέρονται ο Τομέας εκπόνησης της διδακτορικής διατρι-
βής (ΔΔ), ο/η προτεινόμενος/προτεινόμενη ως Επιβλέ-
πων/Επιβλέπουσα της Διδακτορικής Διατριβής (ΕΔΔ), ο 
προτεινόμενος τίτλος της ΔΔ (και, εφόσον έχει υπάρξει 
προκήρυξη της παραγράφου β, υπόμνημα για την ένταξή 
του στην προκηρυσσόμενη επιστημονική περιοχή) και 
αυτή συνοδεύεται από: (i) φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας 
ή διαβατηρίου, (ii) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, (iii) 
δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, (iv) αντίγραφα 
τίτλων σπουδών, μαζί με βεβαιώσεις ισοτιμίας, σε περί-
πτωση απόκτησης τίτλου σπουδών από πανεπιστήμιο 
της αλλοδαπής, (v) πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης ξέ-
νης γλώσσας, (vi) σχέδιο πρότασης της ΔΔ στην προτει-
νόμενη γλώσσα εκπόνησης, ελληνική ή αγγλική, και vii) 
άλλα στοιχεία κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου ή που 
τυχόν ζητούνται από την προκήρυξη της παραγράφου 
β. Αιτούμενοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί τίτλος 
σπουδών λόγω πρόσφατης αποφοίτησης μπορούν αντί 
αντιγράφου τίτλου σπουδών να υποβάλουν την αναλυ-
τική βαθμολογία και βεβαίωση του/της επιβλέποντος/
επιβλέπουσας την πτυχιακή ή διπλωματική εργασία τους 
ότι έχουν ολοκληρώσει την εκπόνησή της και έχουν εξε-
τασθεί επιτυχώς. Οι εν λόγω αιτούμενοι υποχρεούνται να 
υποβάλουν τους οριστικούς τίτλους σπουδών πριν η ΣΤ 
προβεί στην αποδοχή τους ως ΥΔ και στον ορισμό της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΤΣΕ).

δ) Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται 
από την οικεία τριμελή Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων 
Διδακτόρων (ΕΕΥΔ) του Τομέα στον οποίον θα εκπονηθεί 
η ΔΔ. Οι ΕΕΥΔ, μία ανά Τομέα του Τμήματος, ορίζονται 
κατ’ έτος από τη ΣΤ. Οι αιτήσεις κοινοποιούνται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος στις οικείες ΕΕΥΔ και τους κατά 
περίπτωση προτεινόμενους επιβλέποντες εντός πενθη-
μέρου από την ημερομηνία υποβολής για τις περιπτώ-
σεις της παραγράφου α ή τη λήξη της προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων για τις περιπτώσεις της παραγράφου β.

Κατά τη διαδικασία επιλογής ενός/μιας δικαιούμενου 
για συμμετοχή στο ΠΔΣ αξιολογούνται και συνεκτιμώ-
νται η συγγένεια των σπουδών του/της υποψηφίου με 
την επιστημονική περιοχή της διδακτορικής διατριβής, 
η βαθμολογία του πτυχίου και του διπλώματος μετα-
πτυχιακών σπουδών, η βαθμολογία στα προπτυχιακά ή 
μεταπτυχιακά μαθήματα που είναι συγγενή με την επι-
στημονική περιοχή της διατριβής, μεταπτυχιακοί τίτλοι 
σπουδών επιπλέον των ελάχιστων απαιτούμενων, η 
προηγούμενη ερευνητική ή άλλη ακαδημαϊκή ή επαγ-
γελματική δραστηριότητα και οι τυχόν επιστημονικές 
δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις του/της υποψηφίου, οι 
συστατικές επιστολές και οι τυχόν προηγούμενες αποτυ-
χημένες προσπάθειες απόκτησης διδακτορικού διπλώ-
ματος που οφείλουν να δηλώνονται με αναφορά στο 
χρόνο, στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή και στο ερευνητικό 
θέμα.

ε) Ο/Η προτεινόμενος/η από τον υποψήφιο/α ως ΕΔΔ 
υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος, με κοινοποί-
ηση στους οικείους Τομείς και τις οικείες ΕΕΥΔ, εντός 
μιας εβδομάδας από την κοινοποίηση των αιτήσεων, 
εισηγητικό σημείωμα με την γνώμη του/της και, σε πε-
ρίπτωση θετικής γνώμης, την προτεινόμενη σύνθεση 
της ΤΣΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

στ) Οι ΕΕΥΔ υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμή-
ματος με κοινοποίηση στον οικείο Τομέα, εντός προ-
θεσμίας τριών εβδομάδων από την κοινοποίηση των 
αιτήσεων, αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφο-
νται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει 
ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και η προτεινόμενη 
σύνθεση της ΤΣΕ από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές που εκ του 
νόμου έχουν δικαίωμα επίβλεψης. Επιπρόσθετα, προτεί-
νει τον/την ΕΔΔ, εφόσον αυτός/η δεν έχει προταθεί από 
τον/την υποψήφιο/α καθώς επίσης τη σύνθεση της ΤΣΕ.

ζ) Η ΣΤ λαμβάνοντας υπόψη το εισηγητικό σημείωμα 
με τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, το υπό-
μνημα της ΕΕΥΔ, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα 
την αίτηση του/της υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση 
της ΣΤ ορίζονται ο τίτλος ή το θέμα της διδακτορικής 
διατριβής, ο/η ΕΔΔ, η σύνθεση της ΤΣΕ καθώς επίσης η 
γλώσσα συγγραφής της ΔΔ. Η ημερομηνία ορισμού της 
ΤΣΕ θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της εκπόνησης 
της ΔΔ και εγγραφής του υποψηφίου διδάκτορα στα 
Μητρώα του Τμήματος.

η) Μέσα σε ένα μήνα από τον ορισμό της, η ΤΣΕ σε 
συνεργασία με τον ΥΔ εισηγείται στη ΣΤ για έγκριση το 
πρόγραμμα μαθημάτων τα οποία ο/η υποψήφιος οφείλει 
να παρακολουθήσει και να εξετασθεί, με γνώμονα τη 
συνάφειά τους με το αντικείμενο της έρευνας του/της 
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ΥΔ. Στα μαθήματα προς παρακολούθηση δεν μπορεί να 
περιλαμβάνονται αυτά που είχε ήδη παρακολουθήσει 
ο/η υποψήφιος στις προηγούμενες σπουδές του/της.

Μετά από αιτιολογημένη πρόταση της ΤΣΕ και έγκριση 
από τη ΣΤ, το θέμα ή ο τίτλος της ΔΔ, η γλώσσα συγ-
γραφής της και τα μαθήματα που οφείλει να παρακο-
λουθήσει ο/η υποψήφιος, μπορούν να τροποποιηθούν 
εντός διετίας από την ημερομηνία έναρξης εκπόνησης 
της διατριβής.

θ) Η Γραμματεία του Τμήματος αναρτά στον διαδικτυα-
κό τόπο του Τμήματος, στην ελληνική και αγγλική γλώσ-
σα, το όνομα του/της ΥΔ, τον τίτλο και σύντομη περίληψη 
της ΔΔ, το όνομα του/της ΕΔΔ και των άλλων μελών της 
ΤΣΕ. Τα ανωτέρω στοιχεία, με ευθύνη της Γραμματείας 
ανανεώνονται σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβολής 
των ανωτέρω στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Άρθρο 4
Επίβλεψη των διδακτορικών διατριβών

α) Δικαίωμα επίβλεψης ΔΔ στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ έχουν τα 
μέλη ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος.

β) Η Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ) αναθέτει στον/
στην προτεινόμενο/η επιβλέποντα/επιβλέπουσα (ΕΔΔ), 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του 
ν. 4485/2017, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής 
και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (ΤΣΕ), με 
αρμοδιότητα να πλαισιώνει και υποστηρίζει την εκπόνη-
ση και συγγραφή της. Στην ΤΣΕ μετέχει τουλάχιστον ένα 
μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος.

Ο/Η ΕΔΔ συμβουλεύει και καθοδηγεί τον/την υποψή-
φιο/α για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εκπόνη-
ση της διδακτορικής διατριβής όπως για παράδειγμα τη 
μεθοδολογία έρευνας κτλ. Ο/Η ΕΔΔ έχει τακτικές συνα-
ντήσεις και στενή ακαδημαϊκή συνεργασία με τον/την ΥΔ 
και τον/την ενθαρρύνει να παρουσιάζει την πορεία της 
διατριβής σε διάφορα σεμινάρια ή εκδηλώσεις, σε μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος ή σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
μαθήματα. Το ανώτατο όριο επίβλεψης διδακτορικών 
διατριβών για κάθε μέλος ΔΕΠ ορίζεται στις πέντε (5). Οι 
περιπτώσεις συνεπίβλεψης διδακτορικών διατριβών δεν 
προσμετρώνται στο σύνολο. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή 
η υπέρβαση του αριθμού αυτού με απόφαση της ΣΤ, 
ύστερα από αίτηση του μέλους ΔΕΠ, στην οποία δίνεται 
η συνολική εικόνα των διδακτορικών διατριβών που επι-
βλέπει, με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτές που βρίσκονται 
στο στάδιο της ολοκλήρωσης. 

γ) Στην ΤΣΕ μετέχουν ως μέλη ο επιβλέπων και δύο 
ακόμη μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή, Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή από το ΠΑΔΑ ή 
άλλο ΑΕΙ ή από αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα 
της αλλοδαπής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή 
ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α, Β ή Γ 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 ή από αναγνωρισμένα ερευνητι-
κά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, και έχουν το ίδιο 

ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό εκπόνηση 
διδακτορική διατριβή. Ως μέλη της ΤΣΕ είναι δυνατόν να 
ορίζονται και μέλη ΔΕΠ τα οποία είναι σε άδεια.

δ) Αν ο/η ΕΔΔ μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή Τμήμα του οι-
κείου ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επι-
βλέποντος/επιβλέπουσας των διδακτορικών διατριβών 
που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το ΠΑΔΑ, 
στο οποίο ανήκει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η ΕΔΔ εκλείψει ή διαπι-
στωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, η ΣΤ, εκτιμώντας τις περιστά-
σεις, αναθέτει σε άλλο μέλος ΔΕΠ που έχει το δικαίωμα 
επίβλεψης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο α του 
παρόντος άρθρου, την επίβλεψη, κατόπιν αίτησης του 
υποψήφιου διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης του/της 
νέου/νέας προτεινόμενου/προτεινόμενης ΕΔΔ. Σε δι-
αφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο μέλη της 
ΤΣΕ αναλαμβάνουν χρέη επιβλέποντος, ακόμη και καθ’ 
υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των ΥΔ που δύναται 
να επιβλέπει.

Αν μέλος της ΤΣΕ, πέραν του/της ΕΔΔ, εκλείψει ή δι-
απιστωμένα αδυνατεί να τελέσει το έργο του/της για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, η ΣΤ, εκτιμώντας τις περιστά-
σεις, αναθέτει σε άλλο μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητή, κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο γ, την αρμοδιότητα πλαι-
σίωσης και υποστήριξης της εκπόνησης και συγγραφής 
της ΔΔ, κατόπιν αίτησης του ΕΔΔ. Σε κάθε περίπτωση, η 
συμβουλευτική επιτροπή παραμένει τριμελής.

Με αιτιολογημένη γνώμη του/της ΕΔΔ μπορεί να ζητη-
θεί από τη ΣΤ η αντικατάσταση μέλους της ΤΣΕ. Η αντι-
κατάσταση μπορεί να ζητηθεί είτε για τους λόγους που 
προβλέπονται ανωτέρω για την αντικατάσταση του/της 
ΕΔΔ είτε λόγω αναθεώρησης του θέματος της ΔΔ σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο η του άρθρου 
6 του παρόντος Κανονισμού. 

Ο επιβλέπων, ή μέλος της ΤΣΕ, μπορεί να παραιτηθεί 
με γραπτή, επαρκώς αιτιολογημένη πρόταση και κατό-
πιν αποδοχής από τη ΣΤ. Σε περίπτωση παραίτησης του 
επιβλέποντα καθηγητή θα πρέπει να υποβάλλεται από 
τον επιβλέποντα η έκθεση προόδου του ΥΔ. Στην περί-
πτωση αυτή η ΣΤ οφείλει να ορίσει νέο επιβλέποντα ή 
μέλος της επιτροπής αντίστοιχα, με προϋπόθεση πάντα 
τη θετική ανταπόκριση του προτεινόμενου νέου επιβλέ-
ποντα ή μέλους.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια των διδακτορικών σπουδών

α) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του 
διπλώματος διδακτορικών σπουδών (ΔΔΣ) είναι τρία (3) 
πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού 
της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 40, 
παρ. 1 του ν. 4485/2017). Για τους υποψηφίους που γί-
νονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση, χωρίς να είναι κάτοχοι ΔΜΣ 
ή Master, η ελάχιστη διάρκεια είναι τέσσερα (4) πλήρη 
ημερολογιακά έτη. Η μέγιστη διάρκεια απόκτησης του 
ΔΔΣ είναι ίση με το διπλάσιο της ελάχιστης και υπέρβασή 
της είναι δυνατή υπό τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο γ του παρόντος άρθρου.
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β) Οι ΥΔ έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν προσωρι-
νά τις σπουδές τους, με έγγραφη αίτησή τους και έγκριση 
της ΣΤ, για συνεχόμενες ή μη εκπαιδευτικές περιόδους, 
που αθροιζόμενες δεν μπορούν να υπερβούν το διάστη-
μα της ελάχιστης διάρκειας εκπόνησης της διατριβής, ως 
ορίζεται στην παράγραφο α του παρόντος άρθρου. Το 
διάστημα αυτό δεν προσμετράται στο διάστημα από-
κτησης του ΔΔΣ. γ) Αν συμπληρωθεί η μέγιστη προβλε-
πόμενη διάρκεια απόκτησης του διδακτορικού διπλώ-
ματος, η συνέχιση των διδακτορικών σπουδών του/της 
ΥΔ προϋποθέτει τη σύνταξη από την ΤΣΕ έκθεσης που 
εγκρίνει κατ’ έτος τη συνέχιση εκπόνησης της διδακτορι-
κής διατριβής. Η έκθεση αυτή εγκρίνεται ή απορρίπτεται 
τεκμηριωμένα από τη ΣΤ. Σε περίπτωση απόρριψης, ο 
ΥΔ καλείται σε επόμενη συνεδρίαση της ΣΤ να παραστεί 
και να λάβει το λόγο, και αν η ΣΤ επιμείνει στην απόφαση 
απόρριψης, τότε οι διδακτορικές σπουδές του υποψη-
φίου θεωρούνται οριστικά διακοπείσες.

Άρθρο 6
Παροχές, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
υποψηφίων διδακτόρων

α) Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
β) Οι υποψήφιοι διδάκτορες (ΥΔ) δύναται να χρησι-

μοποιούν την υλικοτεχνική υποδομή της μονάδας του 
Τμήματος (Τομέα, Εργαστηρίου) στην οποία εντάσσεται 
η εκπόνηση της διατριβής τους, σε συνεννόηση με τον/
την επιβλέποντα/επιβλέπουσα (ΕΔΔ) και με σύμφωνη 
γνώμη του Διευθυντή της αντίστοιχης μονάδας. Για την 
εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής 
μεριμνούν ο/η υποψήφιος διδάκτορας, ο/η ΕΔΔ και ο 
οικείος Διευθυντής.

Με τη σύμφωνη γνώμη του/της ΕΔΔ και τη γραπτή 
συγκατάθεσή του/της, η οποία τηρείται στο φάκελο του/
της ΥΔ στη Γραμματεία, μπορεί μέρος της έρευνας του/
της υποψηφίου να διεξαχθεί σε άλλο ίδρυμα/ινστιτού-
το/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο ερευνητικό 
αποτέλεσμα.

Παράλληλα με την εκπόνηση της διατριβής τους, οι 
ΥΔ δύνανται να απασχολούνται με αμοιβή στο πλαίσιο 
συμβάσεων με το ίδρυμα ή τον ΕΛΚΕ του ιδρύματος είτε 
σε ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα και έργα είτε 
ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι, σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

γ) Οι ΥΔ συμμετέχουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις, στα συλλογικά όργανα διοίκησης. 

δ) Οι ΥΔ διατηρούν επί διάστημα μέχρι και πέντε (5) 
πλήρων ακαδημαϊκών ετών από την πρώτη εγγραφή 
τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπο-
νται για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών 
(ΠΜΣ) του Τμήματος και του Ιδρύματος.

ε) Για την ικανοποιητική πρόοδο της διατριβής τους, οι 
ΥΔ πρέπει να έχουν επαρκή φυσική παρουσία στο Τμήμα, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα ασχολούνται αποκλει-
στικά με το αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας τους. 
Επίσης, οφείλουν να επιδιώκουν την ενεργή παρουσία 
τους στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και τη δημοσί-
ευση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους.

στ) Ο/Η ΥΔ υποχρεούται εντός των δύο πρώτων ετών 
από την ημερομηνία ορισμού της ΤΣΕ να ολοκληρώσει 
επιτυχώς τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις παρακολούθη-
σης μαθημάτων, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 
η του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού. Περίοδοι 
διακοπής εκπόνησης της διατριβής δεν προσμετρούνται 
στο ανωτέρω διάστημα.

ζ) Μία τουλάχιστον φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος, ο/η 
ΥΔ, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει εγγράφως 
αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής (ΤΣΕ) σχετικά με την πρόοδο της 
διατριβής του/της. Στο υπόμνημα αναφέρονται οι 
δραστηριότητες του/της κατά το διάστημα που μεσο-
λάβησε από την προηγούμενη έκθεση προόδου (π.χ. 
παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων, πειράματα ή 
εργασίες πεδίου, συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες επι-
στημονικές εκδηλώσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις), 
περίληψη της προόδου του ερευνητικού έργου στο δι-
άστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκθεση 
προόδου (ΕΠ), με ιδιαίτερη αναφορά στη μεθοδολογία 
που ακολουθήθηκε, στις δυσκολίες που εμφανίστηκαν 
και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν 
και τέλος περιγράφονται οι στόχοι της έρευνας για το 
διάστημα μέχρι την επόμενη ΕΠ, με ιδιαίτερη αναφορά 
στη μεθοδολογία που προτείνεται για να επιτευχθούν 
οι στόχοι. Στο υπόμνημα μπορεί να γίνουν οι απαραίτη-
τες τροποποιήσεις μετά από σχόλια από τον ΕΔΔ ή την 
ΤΣΕ. Το υπόμνημα μαζί με τυχόν επιπρόσθετα σχόλια 
του ΕΔΔ ή της ΤΣΕ επέχει θέση έκθεσης προόδου. Οι 
ΕΠ που υποβάλλονται από τον ΕΔΔ στη Γραμματεία του 
Τμήματος μέχρι το τέλος του Οκτώβριου κάθε ημερολο-
γιακού έτους, αφού συμπληρωθεί ένας χρόνος από τον 
ορισμό της ΤΣΕ, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο 
του/της υποψηφίου, και επισημαίνονται στον πίνακα των 
ενεργών υποψηφίων διδακτόρων. Η υποβολή ΕΠ είναι 
υποχρεωτική και θεωρείται αυτόματα ετήσια ανανέωση 
της εγγραφής του/της ΥΔ.

η) Ο/Η ΥΔ δύναται να υποβάλει στην ΤΣΕ ερευνητική 
πρόταση, η οποία αναθεωρεί τεκμηριωμένα την αρχική, 
μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τα δύο (2) 
έτη από την ημερομηνία ορισμού της ΤΣΕ. Η νέα πρότα-
ση αξιολογείται από την ΤΣΕ και διαβιβάζεται στη ΣΤ, η 
οποία αποφασίζει σχετικά με την έγκριση της. Ο περιο-
ρισμός των δύο ετών δεν αφορά απλές τροποποιήσεις 
του τίτλου της διδακτορικής διατριβής.

θ) Ο/Η ΥΔ οφείλει να επιδιώκει την ενεργή παρουσία 
του/της στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και τη δη-
μοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας του/της. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική αξιολόγηση 
της διδακτορικής διατριβής του/της είναι ο/η ΥΔ να έχει 
παρουσιάσει στοιχεία του έργου του/της με δύο (2) του-
λάχιστον δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά 
περιοδικά, εκ των οποίων η μία (1) μπορεί να αντικατα-
σταθεί με δημοσίευση σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου 
μετά από κρίση. Σε όλες τις δημοσιεύσεις (σε περιοδι-
κά, συνέδρια, κεφάλαια βιβλίων, κ.ά.) που προκύπτουν 
κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, ο/η 
ΥΔ υποχρεούται να δηλώνει ως ερευνητική διεύθυνση 
(affiliation) τη διεύθυνση του Τμήματος Μηχανολόγων 
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Μηχανικών και του ΠΑΔΑ, ενώ ως διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου αυτή που του/της παρέχεται από 
το διαδικτυακό κέντρο του ιδρύματος. 

ι) Οι ΥΔ υποχρεούνται να επικουρούν στην επιτήρηση 
στις εξετάσεις των μαθημάτων του τετραετούς προγράμ-
ματος σπουδών του Τμήματος, σύμφωνα με το πρόγραμ-
μα που καταρτίζεται ανά εξεταστική περίοδο.

ια) Οι ΥΔ μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό, υπο-
στηρίζοντας φοιτητές του τετραετούς προγράμματος 
σπουδών και των ΠΜΣ σε μαθήματα ή και στην εκπό-
νηση της διπλωματικής εργασίας τους, εφόσον αυτή 
σχετίζεται με τη γνωστική περιοχή της διδακτορικής 
διατριβής τους. Για τη συμμετοχή σε μαθήματα ως επι-
κουρικό διδακτικό προσωπικό υποβάλλουν αίτηση στις 
σχετικές προκηρύξεις, οι οποίες καθορίζουν και τους 
όρους αμοιβής για το έργο που παρέχουν. Η αμοιβή και 
τα ανώτατα όρια απασχόλησης των ΥΔ για το επικουρικό 
έργο καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Η απα-
σχόληση αυτή δεν πρέπει, με ευθύνη του/της κάθε ΕΔΔ, 
να αποσπά τους ΥΔ από τις βασικές τους υποχρεώσεις. 
Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του υποψηφίου διδάκτορα 
που παρέχει επικουρικό διδακτικό έργο αναγράφεται 
στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Άρθρο 7
Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων

α) Υποψήφιος/α διδάκτορας (ΥΔ) διαγράφεται από το 
ΠΔΣ του Τμήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:. 

- Αυτοδίκαια μετά από αίτησή του/της.
- Με απόφαση της ΣΤ στην οποία τεκμηριώνονται οι 

λόγοι διαγραφής, μετά από εισήγηση της ΤΣΕ. Ως λόγοι 
διαγραφής ενός /μιας ΥΔ θεωρούνται η μη ανανέωση 
της ετήσιας εγγραφής του/της, η ανεπαρκής πρόοδος 
του/της με μία αρνητική έκθεση προόδου, η μη αποδοχή 
της αναθεωρημένης ερευνητικής πρότασης του /της, η 
υπέρβαση της προβλεπόμενης μέγιστης χρονικής διάρ-
κεια εκπόνησης της διατριβής του/της και η διάπραξη 
του παραπτώματος της λογοκλοπής ή σε παράπτωμα 
που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
(ν. 2121/1993).

β) Οι ΥΔ που επί διετία δεν έχουν υποβάλει ούτε αίτηση 
διακοπής ούτε εκθέσεις προόδου, αφαιρούνται αυτόμα-
τα από τον πίνακα ενεργών ΥΔ, ο οποίος δημοσιεύεται 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Εφόσον ένας/μια ΥΔ, 
ένα έτος μετά την αφαίρεσή του/της από τον εν λόγω 
πίνακα, δεν έχει παρουσιάσει πρόοδο στις διδακτορικές 
σπουδές του/της που να αποδεικνύεται από την έκθεση 
προόδου, προτείνεται για οριστική διακοπή με μέριμνα 
της Γραμματείας. Επίσης, η ΤΣΕ μπορεί, ομοφώνως και 
τεκμηριωμένα, να προτείνει την οριστική διακοπή των 
ΔΣ, μετά την παρέλευση τριετίας από την αποδοχή του/
της ΥΔ.

γ) Σε περίπτωση αρνητικής έκθεσης προόδου ο/η 
ΥΔ έχει δικαίωμα να υποβάλλει εντός ενός (1) μηνός 
υπόμνημα αντίρρησης στην έκθεση προόδου που να 
περιλαμβάνει αναλυτική πρόταση για την κάλυψη των 
καθυστερήσεων στην εκπόνηση της διδακτορικής δια-
τριβής. Η ΣΤ εξετάζει το υπόμνημα και αποφασίζει αν θα 

διαγράψει τον/την ΥΔ ή θα θέσει τις προϋποθέσεις για 
τη συνέχιση της διατριβής.

δ) Οι προτάσεις οριστικής διακοπής ΔΣ φέρονται προς 
συζήτηση στη ΣΤ σε μία συνεδρίαση ανά έτος. Η σχετική 
πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ΥΔ, οι οποίοι 
μπορούν να παραστούν και να λάβουν τον λόγο στην 
εν λόγω συνεδρίαση. Εφόσον η ΣΤ λάβει απόφαση ορι-
στικής διακοπής, οι ΥΔ τους οποίους αφορά η απόφαση 
διαγράφονται από τον πίνακα των ΥΔ. 

Άρθρο 8
Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση 
της διδακτορικής διατριβής

α) Για τη συγγραφή του κειμένου της διδακτορικής 
διατριβής (ΔΔ) ακολουθείται το σχετικό πρότυπο γενικών 
οδηγιών του Τμήματος. Ειδικότερα στο εξώφυλλο ανα-
γράφεται ο τίτλος της διατριβής, το Τμήμα και ο Τομέας 
εκπόνησης και το όνομα του/της ΥΔ, και στο εσώφυλ-
λο τα ονόματα του ΕΔΔ και των μελών της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΤΣΕ) και της Επταμελούς 
Επιτροπής Εξέτασης (ΕΕΕΞ). 

β) Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της ΔΔ, η ΤΣΕ 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του/της ΥΔ, αντίγραφο της 
οποίας κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, για τη 
δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Προϋπό-
θεση για την υποβολή της αίτησης του/της ΥΔ αποτελεί 
η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων που του/
της έχουν χρεωθεί και η αποδοχή δύο (2) τουλάχιστον 
δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιο-
δικά, εκ των οποίων η μία (1) μπορεί να αντικατασταθεί 
με δημοσίευση σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου μετά 
από κρίση.

γ) Αν η ΤΣΕ αποδεχθεί την αίτηση του/της ΥΔ, συντάσ-
σει εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη ΣΤ ζητώ-
ντας τον ορισμό της ΕΕΕΞ για την κρίση της ΔΔ. Στην ει-
σηγητική έκθεση τεκμηριώνονται τα πρωτότυπα σημεία 
της ΔΔ τα οποία προάγουν την επιστήμη, πιστοποιούνται 
οι πραγματοποιηθείσες δημοσιεύσεις και επισυνάπτο-
νται βιογραφικό σημείωμα του/της ΥΔ, οι δημοσιεύσεις 
και το κείμενο της ΔΔ σε ηλεκτρονική μορφή. Αν δεν 
κατατεθεί εισηγητική έκθεση ή αν αυτή είναι αρνητική, 
η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί με αίτηση του/της ΥΔ.

δ) Η ΣΤ με απόφαση της ορίζει την ΕΕΕΞ που απαρτίζε-
ται από τα μέλη της ΤΣΕ, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα 
μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της ΣΤ αντικαθίστα-
νται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του 
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 39 του ν. 4485/2017, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέ-
ον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου 
της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017. Τέσ-
σερα (4) τουλάχιστον μέλη της εξεταστικής επιτροπής 
πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον 
δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών του ΠΑΔΑ.

ε) Πριν από την υποστήριξη της διατριβής, ο/η ΥΔ υπο-
βάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 ότι ολόκληρη η διδακτορική διατριβή 
ή ουσιώδη μέρη της δεν έχουν υποβληθεί προς κρίση 
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σε άλλες εξεταστικές επιτροπές και ότι ο/η ΥΔ δεν έχει 
υποβληθεί ήδη προηγουμένως σε δοκιμασία επί διδα-
κτορία με το ίδιο θέμα.

στ) Ο/Η ΥΔ παραδίδει στα μέλη της ΕΕΕΞ τη ΔΔ σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, κατά την προτίμησή τους. 
Τα μέλη της ΕΕΕΞ που δεν συμμετείχαν στην ΤΣΕ μπο-
ρούν να κάνουν σχόλια και παρατηρήσεις επί της ΔΔ, 
τα οποία γνωστοποιούν στον/στην ΥΔ προκειμένου να 
τα λάβει υπόψη.

ζ) Η ΔΔ υποστηρίζεται δημόσια από τον/την ΥΔ. Το 
Τμήμα, διά του/της Προέδρου του, έχει την ευθύνη ορι-
σμού του τόπου και του χρόνου της εξέτασης, μετά από 
διαβούλευση με την ΕΕΕΞ και με τον/την ΥΔ. Η πρόσκλη-
ση για τη δημόσια υποστήριξη εκδίδεται, εντός προ-
θεσμίας το πολύ τεσσάρων μηνών από τον ορισμό της 
ΕΕΕΞ, από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, μετά από 
συνεννόηση με τον/την ΕΔΔ, κοινοποιείται σε όλα τα 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελί-
δα του Τμήματος. Η δημόσια συνεδρίαση υποστήριξης 
της διατριβής προεδρεύεται από τον/την Πρόεδρο του 
Τμήματος ή από μέλος ΔΕΠ που ορίζεται από τον/την 
Πρόεδρο. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προ-
ϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) του-
λάχιστον μελών της ΕΕΕΞ, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν 
να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Μετά την 
παρουσίαση της ΔΔ, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τη 
μία (1) ώρα, ο/η ΥΔ απαντά σε ερωτήσεις των μελών της 
ΕΕΕΞ. Με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΕΕΞ είναι δυνατό να 
υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακροατήριο.

η) Μετά την υποστήριξη, η ΕΕΕΞ συνεδριάζει χωρίς 
την παρουσία τρίτων προκειμένου να κρίνει την εργασία 
ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη 
σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη. Τυχόν αφυ-
πηρετήσαν μέλος της ΤΣΕ που έχει αντικατασταθεί μπο-
ρεί να παρίσταται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα 
ψήφου. Με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια η ΕΕΕΞ 
με την αιτιολογημένη ψήφο πέντε τουλάχιστον μελών 
της διατυπώνει την τελική της κρίση, η οποία δύναται 
να κατηγοριοποιηθεί ως εξής: (i) έγκριση χωρίς αλλαγές, 
(ii) έγκριση με απαίτηση αλλαγών μικρής έκτασης, (iii) 
απαίτηση αναθεώρησης της διδακτορικής διατριβής και 
νέας εξέτασης, (iv) απόρριψη της διδακτορικής διατρι-
βής. Στις περιπτώσεις έγκρισης, η διδακτορική διατριβή 
αξιολογείται στην κλίμακα «Άριστα», «Λίαν Καλώς» και 
«Καλώς». Αξιολόγηση με τον χαρακτηρισμό «Άριστα με 
διάκριση» αποδίδεται σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις 
και μόνο με ομόφωνη απόφαση της ΕΕΕΞ. Τα μέλη της 
ΕΕΕΞ ανακοινώνουν το αποτέλεσμα της κρίσης τους 
στον/στην προεδρεύοντα της δημόσιας συνεδρίασης, 
ο οποίος το εκφωνεί δημόσια. Η εξέταση και αξιολόγη-
ση της διδακτορικής βεβαιώνεται με σχετικό πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα μέλη 
της ΕΕΕΞ και διαβιβάζεται με ευθύνη του ΕΔΔ δια της 
Γραμματείας στη ΣΤ.

θ) Εφόσον μέλη της ΕΕΕΞ έχουν προτείνει συμπλη-
ρώσεις ή τροποποιήσεις της ΔΔ πριν ή κατά την υπο-
στήριξη, ο/η ΥΔ καλείται να προβεί στην προσαρμογή 
του κειμένου της ΔΔ. Το τελικό κείμενο κατατίθεται σε 
ηλεκτρονική μορφή και σε τρία έντυπα αντίγραφα μαζί 

με συμπληρωμένο το Απογραφικό Δελτίο του Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης στη Γραμματεία του Τμήματος και 
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Η Γραμματεία 
μεριμνά για την προώθηση των αντιγράφων στο Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης και ελέγχει ότι έχει πραγματοποιη-
θεί η ανάρτηση της διατριβής στο Ιδρυματικό Αποθετή-
ριο του ΠΑΔΑ, η οποία είναι υποχρεωτική.

Ο/Η ΥΔ πριν από την αναγόρευση και καθομολόγησή 
του/της από τη ΣΤ, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαί-
ωσης επιτυχούς αποπεράτωσης.

ι) Αν η ΔΔ απορριφθεί, νέα διορθωμένη υποβολή 
επιτρέπεται μία φορά ακόμη εντός ενός έτους από την 
απόρριψή της. Οριστικά μη εγκριθείσα ΔΔ δεν επιτρέ-
πεται να υποβληθεί ξανά στο Τμήμα Μηχανολόγων Μη-
χανικών του ΠΑΔΑ ούτε σε άλλη Σχολή ή ΑΕΙ.

Άρθρο 9
Αναγόρευση - Καθομολόγηση Διδακτόρων

α) Η ΣΤ αναγορεύει και καθομολογεί τον/την υποψή-
φιο/α διδάκτορα σε δημόσια συνεδρίαση της, παρουσία 
του/της υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Ο/Η Πρόεδρος του 
Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το πρακτικό, που 
πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της διδα-
κτορικής διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση και 
καθομολόγηση του/της υποψηφίου/ας σε Διδάκτορα 
του Τμήματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης 
ή ο/η Αντιπρύτανης και ο/η Κοσμήτορας της Σχολής.

β) Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, καθώς 
και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της Δι-
δάκτορος, ακολουθεί τα πρότυπα αποφάσεων της Συ-
γκλήτου του ΠΑΔΑ. 

Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτο-
ρικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη), 
υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο 
και τον/την Προϊστάμενο/η Γραμματείας του Τμήματος 
και φέρει τη σφραγίδα του ΠΑΔΑ.

Άρθρο 10
Ανάκληση τίτλου

Διδακτορικό δίπλωμα που έχει χορηγηθεί από το Τμή-
μα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΑΔΑ είναι δυνατόν 
να αφαιρεθεί, εάν αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι δεν 
συνέτρεχαν οι εκ του νόμου και του παρόντος κανο-
νισμού προϋποθέσεις απόκτησής του και, κυρίως εάν 
αποδειχθεί ότι το σύνολο ή μέρος της διατριβής αποτε-
λεί προϊόν λογοκλοπής. Η αφαίρεση του διδακτορικού 
διπλώματος γίνεται μετά από πλήρως τεκμηριωμένη 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία κοι-
νοποιείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Άρθρο 11
Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη

α) Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών μπορεί να συ-
νεργάζεται με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρ-
θρου 13Α του ν. 4310/2014, Τμήματα αναγνωρισμένων 
ως ομοταγών ιδρυμάτων ή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστι-
τούτα της αλλοδαπής, για την εκπόνηση Διδακτορικής 
Διατριβής (ΔΔ) με συνεπίβλεψη, κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 43 ν. 4485/2017.
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β) Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της 
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει 
ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας/
μια επιβλέπων/επιβλέπουσα από κάθε συνεργαζόμενο 
Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί 
τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των επιβλεπό-
ντων μελών ΔΕΠ/ερευνητών. Τα σχετικά με τη διαδικασία 
εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του υποψή-
φιου διδάκτορα έως και την απονομή του διδακτορικού 
τίτλου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου 
σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προ-
βλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
(ΕΠΣ), που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήμα-
τα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα 
συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα σχετικά με 
την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά 
κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής.

δ) Διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται σύμφω-
να με τις ανωτέρω διατάξεις, θεωρούνται αυτοδικαίως 
ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα 
ιδρύματα.

Άρθρο 12
Λοιπές διατάξεις

α) Οι δραστηριότητες του ΠΔΣ του Τμήματος στηρίζο-
νται από τη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, τις υλικοτεχνικές 
υποδομές του Τμήματος, καθώς και από τις υποδομές 
διαδικτύου του Ιδρύματος.

β) Τα πνευματικά δικαιώματα των διδακτορικών δι-
ατριβών που έχουν γίνει αποδεκτές, καθώς και των 
παραγόμενων επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανα-
κοινώσεων, ανήκουν από κοινού και εξ ίσου στον/στην 
διδάκτορα, και στον/στην επιβλέποντα/επιβλέπουσα. 
Κατά περίπτωση, αν υπάρχει συμβολή και άλλου μέλους 
της ΤΣΕ ή τρίτου, η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει και στο 
μέλος αυτό. Για τα θέματα αυτά δύναται να υπογραφεί 
σύμβαση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών σε οποιο-
δήποτε στάδιο της έρευνας. 

γ) Οι διδάκτορες του Τμήματος μέχρι και πέντε έτη 
μετά την ολοκλήρωση της διατριβής τους, διατηρούν 

δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθη-
κών. Για το ίδιο διάστημα μπορούν, ως μεταδιδάκτορες, 
να εξακολουθούν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν αίτηση σε σχετικές 
προκηρύξεις, χωρίς να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό 
του Τμήματος και του Ιδρύματος, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στην προκήρυξη.

δ) O κανονισμός διδακτορικών σπουδών του Τμήμα-
τος επικαιροποιείται ανά τριετία ή εφόσον προκύπτουν 
ουσιώδεις τροποποιήσεις του υπάρχοντος νομικού πλαι-
σίου. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η τροποποίηση 
του κανονισμού εφόσον ζητηθεί από το 50%+1 των με-
λών της ΣΤ και η πρόταση τροποποίησης εγκριθεί από 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της ΣΤ.

Άρθρο 13
Συντομογραφίες

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι ακόλουθοι 
όροι έχουν την εξής έννοια:

ΑΕΙ: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
ΔΔ: Διδακτορική Διατριβή
ΔΔΣ: Δίπλωμα Διδακτορικών Σπουδών
ΔΕΠ: Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό
ΔΜΣ: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΕΔΔ: Επιβλέπων/Επιβλέπουσα Διδακτορικής Διατριβής
ΕΕΕΞ: Επιτροπή Εξέτασης (επταμελής)
ΕΕΠ: Επιτροπή Επιλογής (τριμελής)
ΕΠ: Έκθεση Προόδου
ΕΠΣ: Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
ΠΑΔΑ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΔΣ: Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
ΠΜΣ: Πρόγραμμα/τα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΣΤ: Συνέλευση του Τμήματος (Μηχανολόγων Μηχανικών)
ΤΕΙ: Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
ΤΣΕ: Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
ΥΔ: Υποψήφιος/Υποψήφια Διδάκτορας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 12 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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*02048840111180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και 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) προσαυξά-
νεται 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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