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ΑΡΘΡΟ 1: Γενικές αρχές  

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 
(ΔΙΠΑΕ) αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης μέσω της παραγωγής πρωτότυπης, ολοκληρωμένης 
επιστημονικής έρευνας, και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.  

2. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί τον ανώτατο ακαδημαϊκό Τίτλο, ο οποίος, με την ολοκλήρωση της 
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας που εκπονήθηκε, πιστοποιεί την κατάκτηση της ερευνητικής 
μεθοδολογίας και την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της 
γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.  

3. Στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας 
του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, όπως 
αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 1/11-1-2023, 
θέμα 2ο), εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του ΔΙΠΑΕ, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος, και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

4. Όπου στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών αναγράφονται οι όροι «υποψήφιος 
διδάκτορας», «επιβλέπων καθηγητής», «φοιτητής», αυτοί αναφέρονται στην ιδιότητα του προσώπου, 
αδιακρίτως του φύλου τους. 

ΑΡΘΡΟ 2: Νομικό και θεσμικό πλαίσιο  

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ οργανώνεται 
και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και των εν ισχύ σχετικών διατάξεων 
και αποφάσεων.  

ΑΡΘΡΟ 3: Όργανα Διοίκησης  

1. Τα όργανα διοίκησης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, όπως προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία, είναι η Συνέλευση του Τμήματος και η Σύγκλητος του ΔΙΠΑΕ. Μέχρι τη 
συγκρότηση της Συγκλήτου του ΔΙΠΑΕ, οι αντίστοιχες αρμοδιότητες μεταφέρονται στη Διοικούσα 
Επιτροπή του Ιδρύματος. Για την εύρυθμη λειτουργία και παρακολούθηση των Διδακτορικών 
Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να ορίζει Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών 
(ΣΕΔΣ).  

2. Η Σύγκλητος του ΔΙΠΑΕ είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν 
ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.  

3. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:   

α. Ορίζει τη Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (ΣΕΔΣ).  

β. Αποφασίζει για τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων 
Διδακτόρων.  

γ. Καθορίζει, ενόψει συγκεκριμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα γνωστικά πεδία, 
μετά από αιτήματα μελών ΔΕΠ και ορίζει Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης αποτελούμενες 
από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ανά κατηγορία γνωστικών πεδίων  
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δ. Αξιολογεί τις αιτήσεις υποψηφίων Διδακτόρων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

ε. Ορίζει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό, τα μέλη των Τριμελών 
Συμβουλευτικών Επιτροπών, τα μέλη των Επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών και τα μέλη των 
Επιτροπών Επιλογής/Αξιολόγησης υποψηφίων.  

στ. Ενημερώνεται για τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των υποψηφίων Διδακτόρων.  

ζ. Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα.  

η. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος 
Κανονισμού.  

4. Η ΣΕΔΣ έχει ως αρμοδιότητα τον συντονισμό της λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών. Η 
αρμοδιότητά της είναι συμβουλευτική. Το έργο της μπορεί να εξειδικεύεται με αποφάσεις της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Απαρτίζεται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, ως Διευθυντή, 
και δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που ορίζονται από τη Συνέλευση. Η θητεία των μελών της ΣΕΔΣ είναι 
διετής, με δυνατότητα ανανέωσης.  

ΑΡΘΡΟ 4: Δικαίωμα υποβολής αίτησης  

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ έχουν όσοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

α. Είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (ήτοι, Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος) της 
ημεδαπής ή Ιδρύματος της αλλοδαπής και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή Ιδρύματος της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών των Ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
αναγνωρίζονται μόνο εφόσον τα Ιδρύματα και οι τίτλοι σπουδών περιλαμβάνονται στα Εθνικό 
Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό 
Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ  
αντίστοιχα (άρθρο 304 του ν.4957/2022). Επιπλέον εφόσον ο τίτλος σπουδών 
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο αλλοδαπών Ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης (άρθρο 
307 του ν.4957/2022), απαιτείται Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και 
αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Στην περίπτωση αυτή, αναγνώριση των 
ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των σπουδών 
πραγματοποιήθηκε εκτός της ελληνικής επικράτειας, εκτός αν οι σπουδές που έγιναν στην 
ελληνική επικράτεια έγιναν σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.). 

β. Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, κατά το 
άρθρο 78 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).  

2. Η καταλληλότητα των Τίτλων Σπουδών και η επάρκεια γνώσεων του υποψηφίου, εξετάζονται 
ενδελεχώς από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και εγκρίνονται αποκλειστικά από τη Συνέλευση 
του Τμήματος.  

ΑΡΘΡΟ 5: Χρονική διάρκεια της Διατριβής  

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) 
πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.  

2. Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της Διατριβής ορίζεται στα έξι (6) έτη. Ο παραπάνω χρόνος δύναται 
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να παραταθεί μέσω ετησίων παρατάσεων για δύο (2) επιπλέον έτη, μετά από αίτηση του υποψηφίου 
και σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο (π.χ. λόγοι υγείας, 
εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων). Η έγκριση της παράτασης εκδίδεται με τεκμηριωμένη 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

3. Ο υποψήφιος Διδάκτορας μπορεί να αιτηθεί αναστολή φοίτησης ενός (1) πλήρους ημερολογιακού 
έτους με αιτιολογημένη αίτησή του, η οποία εγκρίνεται ή απορρίπτεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης, αίρονται τόσο η ιδιότητα του υποψηφίου 
Διδάκτορα όσο και τα εξ αυτής απορρέοντα προνόμια. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται 
στον μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Ο υποψήφιος έχει, ανά πάσα 
στιγμή, δικαίωμα να διακόψει την αναστολή των σπουδών του. Για κάθε υποψήφιο Διδάκτορα, ο 
αριθμός των αιτήσεων αναστολής των σπουδών του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο (2), καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής του.  

ΑΡΘΡΟ 6: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των υποψηφίων Διδακτόρων  

1. Δικαιώματα - Παροχές 

α. Οι Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ προσφέρονται δωρεάν.  

β. Κατά τη χρονική διάρκεια της κανονικής φοίτησης οι υποψήφιοι Διδάκτορες διατηρούν 
πλήρως τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Γ΄ Κύκλου 
Σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρονται: Τεχνολογική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική 
μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα (σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 42 
του ν.4957/2022), κ.ά..  

γ. Υπό την ευθύνη του Τμήματος, διατίθεται χώρος μελέτης στον υποψήφιο Διδάκτορα και 
πρόσβαση στις απαιτούμενες εργαστηριακές εγκαταστάσεις.  

δ. Ο οικείος Τομέας και το Τμήμα θα πρέπει να υποστηρίζει, κατά το δυνατόν, τη συμμετοχή του 
υποψηφίου σε Συνέδρια, Θερινά Σχολεία, Διαγωνισμούς και άλλες ερευνητικές και 
ακαδημαϊκές δραστηριότητες.  

ε. Οι υποψήφιοι διδάκτορες δύνανται να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα/προγράμματα του 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και να λαμβάνουν υποτροφίες στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή λοιπών έργων/ προγραμμάτων για την 
οικονομική ενίσχυση της διδακτορικής τους έρευνας. 

στ. Οι υποψήφιοι Διδάκτορες διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού καθώς και χρήσης 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά 
την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος.  

2. Υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων Διδακτόρων όσον αφορά στην εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής 
τους, απορρέουν από το άρθρο 93 του ν. 4957/2022. Εξειδικεύονται, δε, όπως παρακάτω:  

α. Ο υποψήφιος Διδάκτορας έχει την υποχρέωση να καταθέτει έγκαιρα (σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 11) προς την Γραμματεία του Τμήματος ετήσιο αναλυτικό υπόμνημα 

προόδου, το οποίο διαβιβάζεται από την Γραμματεία προς την Τριμελή Συμβουλευτική 

Επιτροπή, ούτως ώστε, η ανωτέρω Επιτροπή να συντάξει και να καταθέσει την αντίστοιχη 

Ετήσια Έκθεση εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από τον παρόντα Κανονισμό.  
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Η υποβολή του υπομνήματος προόδου επέχει θέση ανανέωσης της εγγραφής του υποψηφίου 

Διδάκτορα ανά ακαδημαϊκό έτος. 

β. Ο υποψήφιος Διδάκτορας πρέπει να συνεργάζεται με τον Επιβλέποντα και τα μέλη της 
Συμβουλευτικής επιτροπής για την υποστήριξη της εκπόνησης της διατριβής του. 

γ. Ο υποψήφιος Διδάκτορας έχει την υποχρέωση προφορικής δημόσιας παρουσίασης της 
προόδου της Διατριβής του στο πλαίσιο Ημερίδας ή/και Συνεδρίου που διοργανώνεται από το 
Τμήμα.  

δ. Ο υποψήφιος Διδάκτορας οφείλει να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Τμήματος 
(συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, επιδείξεις, παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών, κ.ά.) και, 
εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε εθνικά ή/και διεθνή Συνέδρια και Θερινά Σχολεία. Όλα τα 
παραπάνω θα πρέπει, απαραιτήτως, να αναφέρονται κατά τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης 
Προόδου από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.  

ε. Το τελικό κείμενο της εκάστοτε Διδακτορικής Διατριβής θα πρέπει να κατατεθεί στο Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΔΙΠΑΕ, καθώς επίσης και στο 
αντίστοιχο Παράρτημα της Πανεπιστημιούπολης των Σερρών, στην εκάστοτε απαιτούμενη 
μορφή (έντυπη ή/και ψηφιακή).  

στ. Στις πρώτες σελίδες του κειμένου της Διδακτορικής Διατριβής πρέπει να αναφέρονται: 

i. ο τίτλος της Διατριβής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, και, προαιρετικά, σε 
όποια άλλη γλώσσα επιθυμεί ο υποψήφιος  

ii. το Ίδρυμα (ΔΙΠΑΕ), η Σχολή (Μηχανικών) και το Τμήμα (Πολιτικών Μηχανικών) στο 
οποίο εκπονήθηκε η Διατριβή, και  

iii. τα ονόματα των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής με την ιδιότητά τους 
(ήτοι, Επιβλέπων ή Μέλος), καθώς επίσης και των υπολοίπων μελών της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής. Για το κάθε μέλος θα αναφέρεται η βαθμίδα του και το Ίδρυμα 
στο οποίο ανήκει.  

ζ. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο εκάστοτε υποψήφιος Διδάκτορας οφείλει να παρακολουθήσει 
και να εξεταστεί σε μαθήματα των ΠΜΣ της Σχολής ή/και σε μαθήματα ειδικότητας του 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος τα οποία θεωρούνται απαραίτητα 
για την αντιμετώπιση του ερευνητικού θέματος της Διατριβής και απαιτούνται για την 
πιστοποίηση της επάρκειας των γνώσεων του. Η παραπάνω υποχρέωση, εφόσον κριθεί 
απαραίτητη, αναφέρεται ρητώς στην Τελική Έκθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στα δύο (2) πρώτα έτη των σπουδών του υποψηφίου. 
Τα μαθήματα αυτά προτείνονται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή της Διατριβής ή/και την 
Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης της αντίστοιχης αίτησης, εγκρίνονται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος, και προσφέρονται δωρεάν.  

η. Ο υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής τα πρωτογενή στοιχεία της έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Διδακτορικής 
Διατριβής του.  

θ. Στις δημοσιεύσεις, στο πλαίσιο της έρευνας της Διδακτορικής Διατριβής, θα πρέπει να 
δηλώνεται από τον υποψήφιο η διεύθυνση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ. 
Στο κείμενο των εν λόγω δημοσιεύσεων ο υποψήφιος μπορεί να κάνει αναφορά σε 
Οργανισμούς/Ιδρύματα με τους οποίους πιθανώς να συνεργάζεται κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής του.    
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ι. Οι υποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, σεβόμενοι την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς του 
Ιδρύματος, του Τμήματος και του Τομέα / Εργαστηρίου στο οποίο εκπονούν τη Διδακτορική 
Διατριβή τους. Σε περιπτώσεις διενέξεων ή/και παραπτωμάτων, αυτές θα επιλύονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος και σε οριστικό βαθμό από την Επιτροπή Δεοντολογίας του ΔΙΠΑΕ 
ή/και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα (άρθρα 195 έως 205 του ν.4957/2022).  

ΑΡΘΡΟ 7: Συμμετοχή των υποψηφίων Διδακτόρων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία  

1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ (άρθρο 93 εδάφιο 2γ 
του ν. 4957/2022), μπορεί να ανατίθεται σε υποψηφίους Διδάκτορες επικουρικό διδακτικό έργο στα 
προγράμματα προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος,  

2. Ο υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται να συμμετέχει ως επιτηρητής σε περιορισμένο αριθμό 
εξετάσεων του Προπτυχιακού ή/και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.  

3. Το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου Διδάκτορα (προετοιμασία, διδασκαλία, 
εργαστήρια, διόρθωση εργασιών, κτλ.) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες την 
εβδομάδα. Η ανάθεση της επικουρίας εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης 
του Επιβλέποντος Καθηγητή.  

ΑΡΘΡΟ 8: Διαδικασία επιλογής υποψηφίων Διδακτόρων  

1. Στην αρχή του εκάστοτε ακαδημαϊκού εξαμήνου, το Τμήμα αναρτά ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό 
τόπο του, και ενημερώνει τα αντίστοιχα Τμήματα των άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής, γνωστικά αντικείμενα 
ή/και γενικά θέματα Διδακτορικών Διατριβών συναφή με τα επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος, 
με τους αντίστοιχους, εν δυνάμει, Επιβλέποντες Καθηγητές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα 
επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 90 και 94 του ν. 4597/2022 
και στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού. Η παραπάνω ανάρτηση γίνεται μετά από έγκριση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Με την εν λόγω ανάρτηση ορίζονται και οι ημερομηνίες υποβολής 
αιτήσεων από τους υποψήφιους για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Επ’ αυτού:  

2. Ο υποψήφιος υποβάλλει, στις ημερομηνίες που προβλέπονται από την ανάρτηση των θεμάτων, 
σχετική αίτηση προς την Συνέλευση του Τμήματος, μέσω της Γραμματείας του Τμήματος. Στην αίτηση 
αναγράφονται: 

α. Tο γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η αίτηση,  

β. O προτεινόμενος τίτλος,  

γ. H προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής, η οποία μπορεί να είναι η ελληνική ή η 
αγγλική, σε περίπτωση συνεπίβλεψης με ιδρύματα της αλλοδαπής, πλην της Κύπρου, η 
διδακτορική διατριβή εκπονείται υποχρεωτικά στην αγγλική γλώσσα,  

δ. O προτεινόμενος ως Επιβλέπων Καθηγητής της Διδακτορικής Διατριβής.  

3. Η αίτηση του υποψηφίου συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:   

α. Τίτλους Σπουδών συνοδευόμενους από επίσημη μετάφραση στην περίπτωση που έχουν 
εκδοθεί σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής ή της αγγλικής. Στη περίπτωση που οι τίτλοι 
σπουδών προέρχονται από Ιδρύματα της αλλοδαπής που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 



Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔιΠαΕ 

 

 
7 

 

ΔΟΑΤΑΠ των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται 
μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα (άρθρο 307 του 
ν.4957/2022), ο υποψήφιος θα πρέπει να ζητήσει από το Ιδρυμα της αλλοδαπής να εκδόσει 
Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, την οποία θα αποστείλει το ιδιο το Ίδρυμα της αλλοδαπής προς 
την Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Στην περίπτωση αυτή, 
αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το 
σύνολο των σπουδών πραγματοποιήθηκε εκτός της ελληνικής επικράτειας, εκτός αν οι 
σπουδές που έγιναν στην ελληνική επικράτεια έγιναν σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα (άρθρο 304 του ν.4957/2022).. 

β. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην 
περίπτωση που έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής ή της αγγλικής..  

γ. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας.  

δ. Δύο (2), τουλάχιστον, συστατικές επιστολές, από πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 9.  

ε. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.  

στ. Προσχέδιο της προς εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο θα περιγράφει συνοπτικά τον 
σκοπό, τη μεθοδολογία, τη συναφή διεθνή βιβλιογραφία και την αναμενόμενη ερευνητική 
συνεισφορά.  

4. H Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που 
έχουν υποβληθεί, ορίζει Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης αποτελούμενες από μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος, ανά κατηγορία των ερευνητικών αντικειμένων των Διατριβών. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις 
υποβληθείσες σχετικές αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον 
υποψήφιο, ενώ, παράλληλα, ενημερώνει τον προτεινόμενο ως Επιβλέποντα Καθηγητή. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης της αίτησης δύναται να συνεκτιμήσει και κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στη 
διαμόρφωση γνώμης για τον υποψήφιο, όπως, π.χ., τη γνώμη του εν δυνάμει Επιβλέποντα Καθηγητή, 
τον βαθμό του πτυχίου ή/και του μεταπτυχιακού διπλώματος του υποψηφίου, τη βαθμολογία 
σχετικών μαθημάτων, τις συστατικές επιστολές, κ.ά..  

5. Η κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό 
υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος πληροί ή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός. Επιπρόσθετα, προτείνει τον Επιβλέποντα Καθηγητή, αν  
δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για ένα συγκεκριμένο 
θέμα, η Επιτροπή οφείλει να αξιολογήσει τους υποψήφιους ανάλογα με τα προσόντα τους, όσον 
αφορά στην επιτυχή εκπόνηση της Διατριβής.   

6. Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και 
τη γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος Καθηγητή (ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση ή 
να υποβάλει υπόμνημα), εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Σε 
ενδεχόμενη εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης:  

α. Ορίζεται ο Επιβλέπων Καθηγητής της Διδακτορικής Διατριβής,  

β. Ορίζονται τα υπόλοιπα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της Διατριβής, κατόπιν 
πρότασης του Επιβλέποντος Καθηγητή.  

γ. Εγκρίνεται, κατ’ αρχήν, ο τίτλος του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής που προτείνει ο 
Επιβλέπων Καθηγητής, ο οποίος μπορεί να εξειδικευτεί στη συνέχεια, σύμφωνα με την 
παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. 

δ. Ορίζεται η γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.  
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ε. Ορίζονται (εφόσον κρίνεται απαραίτητο) τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει ή/και 
να εξεταστεί ο υποψήφιος, σύμφωνα με την παράγραφο 2.η του άρθρου 6 του παρόντος 
Κανονισμού.  

7. Με βάση την παραπάνω εγκριτική απόφαση, ο αιτών θεωρείται υποψήφιος Διδάκτορας του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.  

8. Αναδιατύπωση ή εξειδίκευση του τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής μπορεί να πραγματοποιηθεί 
κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Το αίτημα αυτό μπορεί να κατατεθεί μαζί με το 
αίτημα συγκρότησης της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Σημαντική αλλαγή του θέματος της υπό 
εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, η οποία συνεπάγεται και ουσιαστική αλλαγή του τίτλου της 
Διατριβής, μπορεί να πραγματοποιηθεί, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, το αργότερο τρία (3) εξάμηνα 
πριν από την ολοκλήρωσή της. Στην περίπτωση κατά την οποία η αλλαγή θέματος οδηγεί σε νέο 
γνωστικό αντικείμενο, (επαν)ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. 
Επίσης η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να αιτηθεί έγκαιρα προς τη Συνέλευση του 
Τμήματος την αλλαγή της γλώσσας συγγραφής της Διατριβής όπως και την απαίτηση (εφόσον κριθεί 
απαραίτητο) παρακολούθησης ή/και εξέτασης μαθημάτων από τον υποψήφιο.  

ΑΡΘΡΟ 9: Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής  

1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής και συμμετοχής στην Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή έχουν: 

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κάθε βαθμίδας του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., 

β) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ή άλλου Α.Ε.Ι., 

γ) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., 

δ) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, 

ε) ερευνητές κάθε βαθμίδας που υπηρετούν σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό της 
Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) του άρθρου 25 του ν. 
4602/2019 (Α’ 45), εφόσον διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα και ερευνητική δραστηριότητα συναφή με 
το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, 

στ) καθηγητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ερευνητές ερευνητικών οργανισμών της αλλοδαπής. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον 
προτεινόμενο Επιβλέποντα Καθηγητή την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει την 
αντίστοιχη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την 
εκπόνηση και τη συγγραφή της Διατριβής.  

3. Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος και να έχουν είτε ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, είτε ίδιο ή συναφές επιστημονικό 
έργο με την προς εκπόνηση διδακτορική διατριβή. Ο αριθμός των αφυπηρετησάντων Μελών Δ.Ε.Π. 
που συμμετέχουν ως μέλη στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή δεν δύναται να υπερβαίνει τον έναν 
(1). Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή είναι αρμόδια για την υποστήριξη του υποψήφιου διδάκτορα 
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κατά τη διαδικασία εκπόνησης και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και την παρακολούθηση της 
προόδου της. Ο επιβλέπων και τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής δεν δικαιούνται αμοιβής ή 
άλλης αποζημίωσης για την υποστήριξη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

4. Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη ΔΕΠ οι 
οποίοι είναι σε άδεια. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να μετέχει τουλάχιστον ένα (1) 
μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.   

5. Κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ μπορεί να επιβλέπει, ταυτόχρονα, 
μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους/ες Διδάκτορες ή, το ανώτερο, επτά (7), εάν και εφόσον, 
τουλάχιστον, δύο (2) εξ αυτών των περιπτώσεων αφορούν σε Διατριβές με συνεπίβλεψη (βλ. άρθρο 
10, παρακάτω).  

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων Καθηγητής μιας Διδακτορικής Διατριβής εκλείψει ή, 
διαπιστωμένα, αδυνατεί να τελέσει χρέη Επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του 
Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη της εν λόγω Διατριβής, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν γραπτής αίτησης του 
υποψηφίου Διδάκτορα και με τη σύμφωνη γνώμη του νέου Επιβλέποντος. Σε διαφορετική περίπτωση, 
ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβάνει χρέη 
Επιβλέποντος, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων Διδακτόρων που δύναται 
να επιβλέψει. Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει ένα νέο μέλος για την 
στελέχωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

7. Εάν ο κατ’ αρχήν ορισθείς Επιβλέπων Καθηγητής μιας Διδακτορικής Διατριβής μετακινηθεί σε άλλο 
Πανεπιστήμιο ή σε άλλο Τμήμα του ΔΙΠΑΕ ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη Επιβλέποντος 
της εν λόγω Διατριβής και ο αντίστοιχος Τίτλος απονέμεται από το ΔΙΠΑΕ. Το προηγούμενο εδάφιο 
ισχύει αναλογικά και για τα λοιπά μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

8. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει στον οικείο διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και 
την αγγλική γλώσσα, το όνομα του υποψηφίου Διδάκτορα, τον τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, το 
όνομα του Επιβλέποντος Καθηγητή, καθώς επίσης και των λοιπών μελών της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής.  

ΑΡΘΡΟ 10: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με Συνεπίβλεψη  

1. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ δύναται, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με 
συνεπίβλεψη, να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 90 του ν. 4957/2022 (Α’ 
141), με ένα (1) ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, Ανώτατα Στρατιωτικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, την Ακαδημία 
Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και με Ιδρύματα της 
αλλοδαπής. Δεν επιτρέπεται η σύμπραξη με εκπαιδευτικούς φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής 
εκπαίδευσης του ν. 3696/2008 (Α’ 177).  

2. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή ξεχωριστού Τίτλου Σπουδών κ.ά., θα 
προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που θα καταρτιστεί.  

3. Στις δημοσιεύσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο της έρευνας της Διδακτορικής Διατριβής 
με συνεπίβλεψη, θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να δηλώνεται από τον υποψήφιο Διδάκτορα το Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, όπως επίσης και το συνεργαζόμενο Τμήμα ή/και Ερευνητικό Κέντρο.  



Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔιΠαΕ 

 

 
10 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Διαδικασία εκπόνησης  

1. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή συνεργάζεται με τον υποψήφιο Διδάκτορα, τον καθοδηγεί, τον 
εκπαιδεύει και παρακολουθεί την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής σε όλα τα διαδοχικά στάδιά 
της. Στην περίπτωση που παρουσιαστούν σοβαρά προβλήματα στην εκπόνηση της Διδακτορικής 
Διατριβής η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ενημερώνει τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία 
αποφασίζει τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.  

2. Κάθε έτος, εντός διμήνου από την  έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, ο υποψήφιος Διδάκτορας, 
παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής την πρόοδο της 
Διδακτορικής Διατριβής του και υποβάλλει εγγράφως προς την Επιτροπή σχετικό αναλυτικό 
υπόμνημα.  

3. Η Έκθεση Προόδου της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ακολουθεί την κατάθεση του 
υπομνήματος του υποψηφίου Διδάκτορα και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος εντός 
διμήνου από την ημερομηνία παρουσίασης της προόδου του υποψηφίου Διδάκτορα. Δεν υπάρχει 
υποχρέωση κατάθεσης του αναλυτικού υπομνήματος και της Έκθεσης Προόδου αν δεν έχουν παρέλθει 
τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την έναρξη της Διδακτορικής Διατριβής. Η Έκθεση περιγράφει συνοπτικά 
την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου κατά το προηγούμενο έτος, τις συμμετοχές του σε 
ημερίδες ή συνέδρια, τις δημοσιεύσεις του και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο ή ορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος. Με βάση τα παραπάνω, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να 
διαπιστώνει (διατυπώνοντάς το με ιδιαίτερη σαφήνεια) τη θετική ή αρνητική πρόοδο του υποψηφίου 
Διδάκτορα (θετική ή αρνητική έκθεση, αντίστοιχα).  

4. Αντίγραφο του υπομνήματος και της Έκθεσης Προόδου της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
καθώς και τυχόν σχόλια επ’ αυτών από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και τα μέλη της Επιτροπής, 
καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου Διδάκτορα. Η υποβολή του υπομνήματος επέχει 
θέση ανανέωσης της εγγραφής του υποψηφίου Διδάκτορα ανά ακαδημαϊκό έτος.  

5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης της Έκθεσης Προόδου λόγω της μη έγκαιρης κατάθεσης του 
υπομνήματος από τον υποψήφιο, αυτή θα γίνεται δεκτή μόνο με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος και βάσει τεκμηριωμένης αιτιολόγησης από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. 
Παράλειψη κατάθεσης της Έκθεσης μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία υποχρέωσης 
κατάθεσης, δεν θα γίνεται δεκτή και θα ισοδυναμεί με κατάθεση αρνητικής Έκθεσης εκτός εάν 
αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από αίτημα και τεκμηριωμένη, γραπτή 
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.  

6. Η Διδακτορική Διατριβή δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη και να εγκριθεί η δημόσια 
παρουσίασή της, χωρίς ο υποψήφιος Διδάκτορας κατά τη διάρκεια των σπουδών του να έχει: Δύο (2) 
τουλάχιστον δημοσιεύσεις, συναφείς με το αντικείμενο της Διατριβής, οι οποίες να παρουσιάζουν τα 
επιστημονικά της αποτελέσματα, σε έγκριτα περιοδικά με κριτές (τα οποία να ανήκουν σε ένα 
τουλάχιστον από τα αποδεκτά συστήματα καταλογογράφησης, π.χ. Web of Science, Scopus, SCImago 
Journal Rank ). 

ΑΡΘΡΟ 12: Διαδικασία δημόσιας υποστήριξης και αξιολόγηση 

Διδακτορικής Διατριβής  

1. Μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας, ο υποψήφιος Διδάκτορας υποβάλλει, δια της 
Γραμματείας, αίτηση προς την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αφορά στη δημόσια 
υποστήριξη και αξιολόγησή της. Ειδικότερα, ο υποψήφιος Διδάκτορας οφείλει να παραδώσει σε όλα 



Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔιΠαΕ 

 

 
11 

 

τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (α) το κείμενο της διδακτορικής διατριβής, (β) 
γραπτή έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των πρωτότυπων αποτελεσμάτων και 
της συμβολής της Διατριβής στην επιστημονική περιοχή που πραγματεύεται και (γ) αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει: (i) τους τίτλους των μαθημάτων που 
παρακολούθησε επιτυχώς (εφόσον αυτό αποτελούσε υποχρέωσή του), (ii) περιγραφή ενδεχόμενης 
συμμετοχής του στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος και σε Ερευνητικά Προγράμματα, και (iii) 
κατάλογο των δημοσιεύσεων του σε επιστημονικά περιοδικά και σε Συνέδρια. 

2. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της 
αίτησης. Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση και την υποβάλλει στον 
Πρόεδρο του Τμήματος. Στην Έκθεση αποτυπώνεται συνοπτικά το ερευνητικό μέρος της Διατριβής, οι 
σημαντικότερες δραστηριότητες και επιτεύγματα του υποψηφίου κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 
Διδακτορικής Διατριβής και προτείνεται ο ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την 
αξιολόγηση του υποψηφίου Διδάκτορα. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την 
αίτηση του υποψηφίου Διδάκτορα, παρέχει αναλυτικές επιστημονικές παρατηρήσεις και προτάσεις 
για βελτιώσεις, καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.  

3. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση της Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την αξιολόγηση της 
Διδακτορικής Διατριβής του υποψηφίου Διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1 
του άρθρου 9 και έχουν είτε ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, είτε ίδιο ή συναφές επιστημονικό 
έργο με την προς αξιολόγηση διδακτορική διατριβή. Κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη 
της εξεταστικής επιτροπής είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που ανήκουν στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να προτείνει τα επιπλέον τέσσερα μέλη της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Ο Επιβλέπων Καθηγητής της Διατριβής ορίζεται ως Πρόεδρος της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής εκτός και εάν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση του 
Τμήματος.  

4. Αν δεν κατατεθεί η εισήγηση της παρ. 2 προς τη Συνέλευση του Τμήματος ή αν αυτή είναι αρνητική, 
η διαδικασία δύναται να συνεχιστεί κατόπιν αίτησης του υποψηφίου προς την Συνέλευση του 
Τμήματος. 

5. Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος, ο 
Επιβλέπων Καθηγητής, τη γνωστοποιεί στον υποψήφιο και στη Γραμματεία του Τμήματος. Ο 
υποψήφιος Διδάκτορας οφείλει να παραδώσει αντίγραφα της Διδακτορικής Διατριβής σε όλα τα μέλη 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Τα αντίγραφα μπορεί να είναι σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.  

6. Μετά την παράδοση του κειμένου της διατριβής, με ευθύνη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής ορίζεται ο χώρος και η ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής μεταξύ 30 και 60 ημερών 
από την ημερομηνία παράδοσης της διατριβής στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Ο 
χώρος και η ημερομηνία γνωστοποιούνται στον Πρόεδρο του Τμήματος ο οποίος αναρτά σχετική 
ανακοίνωση στο δικτυακό τόπο του Τμήματος, ενημερώνει τους καθηγητές του Τμήματος και μεριμνά 
για την ανάρτηση σχετικής έντυπης ανακοίνωσης στους κοινοχρήστους χώρους του Τμήματος. 

7. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον υποψήφιο Διδάκτορα δημόσια, ενώπιον της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, με προφορική παρουσίαση διάρκειας περίπου 45 λεπτών. Η 
συνεδρίαση για τη δημόσια υποστήριξη της διατριβής δύναται να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση 
μέσων τηλεδιάσκεψης, εφόσον δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία όλων των μελών της εξεταστικής 
επιτροπής.   

8. Με το πέρας της παρουσίασης του υποψηφίου ο υποψήφιος απαντά σε ερωτήσεις των μελών της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.  Με τη σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, 
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είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακροατήριο. Η διάρκεια ερωτήσεων/απαντήσεων 
από το ακροατήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα τριάντα (30) λεπτά. . Η όλη αυτή διαδικασία 
δεν δύναται να υπερβεί τις τρεις (3) ώρες.  

9. Στη συνέχεια ο υποψήφιος αποχωρεί και η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται, χωρίς την 
παρουσία τρίτων και κρίνει τη Διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτοτυπία και τη 
συμβολή της στην επιστήμη. Επίσης, λαμβάνει υπόψη της και τις δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων της 
Διατριβής σε επιστημονικά περιοδικά και Συνέδρια. Με βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει την τελική 
της κρίση και αξιολογεί τη Διδακτορική Διατριβή.  

10. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής. Η εγκριθείσα Διατριβή αξιολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: α) Άριστα με 
διάκριση (β) Άριστα, (γ) Λίαν Καλώς, (δ) Καλώς. Ο βαθμός αποφασίζεται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής.  Για την απονομή βαθμού «Άριστα με διάκριση» απαιτείται: α) η προσκόμιση 
υποστηρικτικής επιστολής της διεθνούς απήχησης δημοσιευμένου έργου της διατριβής του 
υποψηφίου από δύο διακεκριμένους επιστήμονες (καθηγητές ή ερευνητές α’ βαθμίδας) της 
αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο της διατριβής, οι οποίοι ορίζονται από την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή β) η ομόφωνη συμφωνία και των επτά μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής και γ) η έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

11. Η περάτωση της Διδακτορικής Διατριβής βεβαιώνεται με τη σύνταξη σχετικού Πρακτικού, το οποίο 
υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της Διατριβής μέλη της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και διαβιβάζεται, δια της Γραμματείας, στη Συνέλευση του 
Τμήματος. Σε περίπτωση μη έγκρισης της Διδακτορικής Διατριβής από την Επταμελή Εξεταστική 
Επιτροπή, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στον 
υποψήφιο Διδάκτορα να παρουσιάσει εκ νέου τη Διατριβή του, σε εύλογο χρονικό διάστημα, αφού 
λάβει υπόψη του τις υποδείξεις της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.  

12. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο περιορισμένης έκτασης 
βελτιώσεις στο κείμενο της Διατριβής. Μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής, ο υποψήφιος 
Διδάκτορας οφείλει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος ένα αντίτυπο της τελικής έκδοσης της 
Διατριβής σε έντυπη μορφή (για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών 
Διατριβών) και δύο αντίτυπα σε ψηφιακό μέσο, όπως, π.χ., CD/DVD (ένα για το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης – Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, και ένα για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος). Η 
κατάθεση των Διδακτορικών Διατριβών στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης είναι υποχρεωτική. Επίσης, οφείλει να καταθέσει ο ίδιος ένα αντίτυπο της 
τελικής έκδοσης της Διατριβής, τόσο σε έντυπη μορφή όσο και σε ψηφιακό μέσο, στην Κεντρική 
Βιβλιοθήκη του ΔΙΠΑΕ.  

13. Η Διδακτορική Διατριβή, εφόσον συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να περιέχει μια 
περίληψη (έως 2000 λέξεων) στην αγγλική γλώσσα.  

14. Η Διδακτορική Διατριβή, εφόσον γράφεται στην αγγλική γλώσσα, πρέπει να συνοδεύεται από 
εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική γλώσσα, η οποία να περιγράφει επαρκώς το αντικείμενο της 
Διατριβής, καλύπτοντας όλα τα αντίστοιχα κεφάλαια.   

15. Η Βιβλιοθήκη εκδίδει βεβαίωση παραλαβής της Διατριβής και βεβαίωση ότι δεν οφείλονται βιβλία, 
που είχε ενδεχομένως δανειστεί ο υποψήφιος. Η βεβαίωση της Βιβλιοθήκης και το Πρακτικό της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
του ΔΙΠΑΕ. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών χορηγεί πιστοποιητικό στον υποψήφιο Διδάκτορα, με το οποίο βεβαιώνεται η επιτυχής 
περάτωση της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής και της δοκιμασίας της δημόσιας υποστήριξής 
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της.  

ΑΡΘΡΟ 13: Αναγόρευση και καθομολόγηση Διδακτόρων  

1. Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών αναγορεύει και καθομολογεί τον νέο Διδάκτορα, 
σε δημόσια Συνεδρίαση του Σώματος, παρουσία του τελευταίου. Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει 
υπόψη του Σώματος το Πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση 
και καθομολόγηση του μέχρι πρότινος υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
του ΔΙΠΑΕ. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Πρύτανης ή/και κάποιος εκ των Αντιπρυτάνεων του ΔΙΠΑΕ, 
ενώ μπορεί να παρίσταται και ο Κοσμήτορας.  

2. Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του 
Διδάκτορος ακολουθεί τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της Συγκλήτου του ΔΙΠΑΕ. Η εν λόγω τελετή 
διενεργείται τρεις (3) φορές ανά ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος.  

3. Στον Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα 
(μεμβράνη), υπογράφεται από τον Πρύτανη του ΔΙΠΑΕ και τον Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών και φέρει τη σφραγίδα του ΔΙΠΑΕ.  

ΑΡΘΡΟ 14: Λόγοι Διαγραφής  

1. Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, μετά από εισήγηση της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να διαγράψει τον υποψήφιο Διδάκτορα από τα Μητρώα 
υποψηφίων Διδακτόρων. Στην εν λόγω απόφαση τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής. Λόγοι 
διαγραφής είναι: (α) η μη υποβολή αναλυτικού υπομνήματος σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής 
Διατριβής και ετήσιας Έκθεσης Προόδου ή (β) η ανεπαρκής πρόοδος του υποψηφίου διδάκτορα, η 
οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον διαδοχικές αρνητικές Εκθέσεις Προόδου ή (γ) η 
παραβίαση των κανόνων της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, ιδιαίτερα των περιπτώσεων λογοκλοπής ή 
(δ) η υπέρβαση του ανώτατου χρονικού ορίου (στην περίπτωση αυτή διαγράφεται αυτοδίκαια) . 

2. Ο υποψήφιος Διδάκτορας διαγράφεται αυτοδίκαια μετά από αίτησή του.  

ΑΡΘΡΟ 15: Λογοκλοπή / Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα 

βιβλιογραφία / Δεοντολογία  

1. Με την κατάθεση της Διδακτορικής Διατριβής του, ο υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται να 
αναφέρει εάν χρησιμοποίησε μερικώς ή πλήρως το έργο ή τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται 
σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας άλλου, καθώς και η 
χρησιμοποίηση εργασίας άλλου, δημοσιευμένης ή μη, χωρίς τη δέουσα αναφορά. Επίσης, η παράθεση 
οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες που συμμετέχει ο υποψήφιος, χωρίς τη 
σχετική αναφορά στοιχειοθετούν λογοκλοπή. Ειδικότερες περιπτώσεις που στοιχειοθετούν λογοκλοπή 
ορίζονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Ιδρύματος. Κάθε περίπτωση λογοκλοπής μπορεί να 
στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διαγραφή του υποψηφίου Διδάκτορα.  

2. Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη 
Συνέλευση του Τμήματος και μπορεί να στοιχειοθετήσει διαγραφή του υποψηφίου Διδάκτορα. Ως 
παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των 
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διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από τον υποψήφιο Διδάκτορα κατά τη συγγραφή εργασιών 
προς δημοσίευση και ότι άλλο προβλέπεται από το ΠΔ 160/2008, άρθρο 23 και σε κάθε κείμενη 
νομοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 16: Πνευματικά Δικαιώματα  

1. Τα πνευματικά δικαιώματα της Διδακτορικής Διατριβής ανήκουν στον Διδάκτορα και 
προστατεύονται από τον ν. 2121/1993: «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενή δικαιώματα, πολιτιστικά», 
όπως ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη σχετική, επίκαιρη νομοθεσία. Τα πνευματικά δικαιώματα των 
δημοσιευμένων ή μη αποτελεσμάτων της Διατριβής, εφόσον αυτή αποτελεί προϊόν συνεργασίας του 
υποψηφίου Διδάκτορα με τον Επιβλέποντα Καθηγητή και τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής ή/και άλλους επιστήμονες, ανήκουν και στα συνεργαζόμενα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με 
την επιστημονική δεοντολογία. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα έχουν και τα πνευματικά δικαιώματα των 
δημοσιευμένων αποτελεσμάτων της Διατριβής σε επιστημονικά περιοδικά. Πιθανά δικαιώματα 
ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης της Διατριβής επίσης προστατεύονται από τον ν. 2121/1993 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στον Διδάκτορα, στον Επιβλέποντα Καθηγητή και στα μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.  

ΑΡΘΡΟ 17: Βιομηχανικά διδακτορικά 

1. Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο προγράμμα διδακτορικών σπουδών 
σύμφωνα με το άρθρο 4 δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε 
συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία, που εδρεύει ή παράρτημά της λειτουργεί στην ημεδαπή, η 
οποία αφορά στη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό την εξαγωγή 
ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

2. Η συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία υποδεικνύει έναν (1) εκπρόσωπό της με εμπειρία και 
γνώση σχετική με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, που έχει ως καθήκοντα την καθοδήγηση 
του υποψήφιου διδάκτορα. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ή βιομηχανίας δύναται να συμμετέχει, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και στην 
επταμελή εξεταστική επιτροπή, εκφράζοντας τις απόψεις του. 

3. Με πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της 
συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του υποψήφιου διδάκτορα, το οποίο εγκρίνεται από 
τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Τμήματος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι 
συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην επιχείρηση ή τη βιομηχανία και την 
εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη χρήση υποδομών του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι., αν η 
έρευνα διεξάγεται εντός του Α.Ε.Ι., τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους, 
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου που 
διεξάγεται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

4. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να 
διεξάγει, εν όλω ή εν μέρει, την ερευνητική του δραστηριότητα σε χώρους της επιχείρησης ή 
βιομηχανίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται η υποστήριξη και η καθοδήγηση από τον επιβλέποντα και 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και του εσωτερικού 
κανονισμού του προγράμματος σπουδών. 

5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του παρόντος έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, 
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συμπεριλαμβανομένης της υποβολής προόδων, που προβλέπονται στα υπόλοιπα άρθρα του παρόντος 
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. 

6. Επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που εδρεύουν ή έχουν παράρτημα στην ημεδαπή δύναται να 
χρηματοδοτούν, εν μέρει ή εν όλω, την εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού. Η οικονομική 
διαχείριση της χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος καθορίζεται με το 
πρωτόκολλο συνεργασίας της παρ. 3. 

7. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν βιομηχανικά διδακτορικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους, ασφαλίζονται για παροχές σε είδος και σε χρήμα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), εκτός αν είναι παράλληλα ασφαλισμένοι, άμεσα ή έμμεσα, για υγειονομική 
περίθαλψη σε φορέα ασφάλισης ασθενείας. Η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες υπολογίζονται επί του κατώτατου μισθού, βαρύνει τη 
συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία, εκτός εάν η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
χρηματοδοτείται μέσω της επιχείρησης ή της βιομηχανίας για την εκτέλεση έργου/προγράμματος 
μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), οπότε οι ασφαλιστικές εισφορές 
δύνανται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του χρηματοδοτούμενου έργου/προγράμματος του 
Ε.Λ.Κ.Ε. 

8. Η εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού σύμφωνα με το παρόν άρθρο δύναται να χρηματοδοτείται 
από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και επιχειρήσεις ή βιομηχανίες, που 
εδρεύουν ή λειτουργούν παράρτημα στην ημεδαπή. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται 
ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εκπόνηση βιομηχανικών διδακτορικών που χρηματοδοτούνται 
από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

ΑΡΘΡΟ 18: Τροποποιήσεις Κανονισμού   

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ δύνανται να τροποποιηθούν ή να αναθεωρηθούν, κατόπιν 
απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος και σχετικής έγκρισής της από τη Σύγκλητο του ΔΙΠΑΕ.   

2. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος ή/και του 
Ιδρύματος, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
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